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Alek Korecki w !wiecie rodzimego 
awangardowego jazzu znany jest ju" od 
dobrych trzech dekad. Równie" trzon 
jego formacji Z ca#ym Szacunkiem Dzi-
ka $winia pracuje razem od d#u"szego 
czasu. To jednak za spraw% najnowszego 
kr%"ka „Korek” proklamowa# – prawda, 
"e niezbyt serio – powstanie nowego ga-
tunku muzycznego!

„Freak Kiss” jest o&cjalnie pierwszym 
reprezentantem dziwacznej odmiany jaz-
zu okre!lonej przez autora jako „freak 
jazz”.

Najbardziej „freakowy” w muzyce 
kwartetu jest oczywi!cie szalony sakso-
fon altowy Koreckiego. Ale nie tylko on 
przykuwa uwag'. Wojtek Ruci(ski jest 
jednym z niewielu w Polsce muzyków 
graj%cych na niezwyk#ym instrumencie, 
jakim jest chapman stick. Jego partie,  
w tym i solowe, ju" od otwieraj%cej kr%-
"ek kompozycji „Flety le!ne” nadaj% Dzi-
kiej $wini jeszcze wyra)niejszy charakter. 
Idealnie wspó#graj% te" z nisko strojon% 
gitar% basow% Tomasza Grochowalskie-
go, który razem z Karolem Ludewem 
tworzy mocn% sekcj' rytmiczn%.

Chocia" Dzika $winia to zespó# Korec-
kiego, to ka"dy z muzyków wnosi tu du"o 
siebie. Motywy grane wspólnie rw% si'  
w dziwnych rytmach i przerywaj% niespo-
dziewanie, by kiedy indziej przeradza* 
si' w efektowne sola („Chocz”, „O!mio-
#ap”) lub urokliwe partie instrumentalne 
(„Wyp#ywa”).

Odwa"ni s#uchacze niech spróbuj% 
zmierzy* si' z freak jazzem!   ■

Bartosz Szurik
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Album trzech krakowskich muzyków, 
nawi%zuj%cy do najlepszych tradycji sk#a-
du z saksofonem w roli g#ównej i sekcj% 
rytmiczn% bez instrumentu harmonicz-
nego. Wiekopomne nagrania w trio s% 
m.in. dzie#em: Sonny Rollinsa, Joe Hen-
dersona i Ornette’a Colemana – jego 
„Gyllene Cirkeln” z 1965 jest wci%" nie 
do pobicia.

Na p#ycie znalaz#y si' tematy klasyków 
jazzu (Strayhorna, Grouyi), modernistów 
(Parkera, Monka, Colemana) oraz „Tico 
Tico” Abreu – utwór nie b'd%cy standar-
dem, ale spopularyzowany przez Urszul' 
Dudziak.

Wielkim plusem jest to, "e muzycy nie 
udziwniaj% na si#' materia#u )ród#owego, 
co sta#o si' powszechn% praktyk%. Linia 
melodyczna zosta#a zachowana (czasem 
nawet zredukowana); podobnie rytm  
i tempa. Wykonawcy skoncentrowali si' 
raczej na uchwyceniu istotnych elemen-
tów ka"dej z tamtych stylistyk (polecam 
„Round Trip”, „Diverse”, „Flamingo”)  
i brzmieniu.

Z du"% swobod% potraktowano form' 
– trio szerokim #ukiem omija schematy, 
do których przyzwyczai# nas mainstrea- 
mowy jazz (ABA, podzia# na tematy  
i improwizacje). Ta „nonszalancja” przy-
biera skrajn% posta* w „Light Blue” Mon-
ka, który trwa nieco ponad 40 sekund.

Lubi' takie granie – troch' „toporne”, 
!wiadomie ascetyczne, bez dywagacji, 
ornamentów i stanów „totalnego zaanga-
"owania”.

Zaskakuj%cy album; muzyka ponad mo-
dami, trendami. Jazz dla smakoszy.   ■

Bogdan Chmura

Air
Le Voyage Dans la Lune
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Posta* Georges’a Mélièsa, iluzjonisty  
i pioniera kina, przypomnia# ostatnio pu-
bliczno!ci Martin Scorsese w obsypanym 
nagrodami &lmie „Hugo”. Francuska gru-
pa Air postanowi#a za! przybli"y* swoim 
s#uchaczom najbardziej znane dzie#o mi-
strza wczesnych lat celuloidu: „Podró" 
na Ksi'"yc”. Najnowszy album duetu nie 
tylko zosta# zainspirowany tym &lmem. 
Fragmenty kr%"ka Air tworz% te" !cie"k' 
d)wi'kow% do odrestaurowanej i poko-
lorowanej wersji „Podró"y…” sprzed stu 
lat.

Zarówno sama p#yta, jak i &lm z no-
wym podk#adem wypadaj% bardzo przy-
jemnie. Jean-Benoit Dunckel i Nicolas 
Godin podeszli do zadania subtelniej ni" 
Giorgio Moroder w „zaktualizowanym” 
soundtracku do innego klasyka kina 
science-&ction, „Metropolis” Langa. Po-
mimo pewnych podobie(stw pomi'dzy 
projektami, album Air jest bli"szy trady-
cyjnej muzyce &lmowej. Jego urok tkwi 
w tym, "e autorzy nie staraj% si' stworzy* 
dzie#a jak najbardziej futurystycznego, 
ale futuryzm… w wersji retro! Styliza-
cja na „nowoczesno-dawne” brzmienia 
nie si'ga a" do epoki Mélièsa. W mie-
szance symfonicznych, syntezatorowych 
i gitarowych brzmie( mo"na bez trudu 
dos#ysze* space rock lat 70. czy niegdy-
siejsze dokonania Vangelisa. Dzi'ki nim 
Air bezb#'dnie odtwarzaj% specy&czn% 
atmosfer' nie tylko „Podró"y na Ksi'-
"yc”, ale ogólniej: wszystkich s'dziwych 
&lmów s-f.  ■

Bartosz Szurik


