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Medulla
Thrills
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Album „!rills” to efekt wspó"pracy 
dwóch braci, kompozytorów i multiin-
strumentalistów: Paw"a i Piotra Stecz-
ków. Pierwszy gra m.in. na syntezato-
rach, drugi – na instrumentach d#tych 
o wschodniej proweniencji (duduk, ney, 
shakuhachi i inne). Razem tworz$ elek-
troniczn$ muzyk# obejmuj$c$ zasi#giem 
tak ró%ne &wiaty, jak muzyka tradycyjna, 
ambient, fusion czy industrialny metal.

W wypadku tak intryguj$cej mieszanki 
pojawia si# zasadnicze pytanie: czy auto-
rom uda"o si# bezbole&nie powi$za' ze 
sob$ poszczególne elementy?

Niestety, w przypadku Medulli odpo-
wied( jest raczej przecz$ca. P"yta „!rills” 
jest momentami &wietna, a momentami 
wprost niezno&na. Kreatywno&ci i umie-
j#tno&ci nie mo%na Steczkom odmówi', 
lecz na niektóre ich rozwi$zania trudno 
przysta'. Gdyby duet ograniczy" si# do 
nagra) takich jak „Down, Sun, Shine, 
Downs” czy „Memory”, w których bo-
gaty wachlarz elektronicznych d(wi#-
ków wzbogacaj$ partie instrumentów 
orientalnych, powsta"by ciekawy album  
w stylu „Passion” Petera Gabriela. Nie-
stety, panowie do wi#kszo&ci kompozycji 
dodali przesterowan$ gitar# elektryczn$, 
rodem z nagra) Rammsteinu, co skie-
rowa"o projekt na zupe"nie inne tory. 
By' mo%e decyzja ta pozwoli"a Medulli 
zdoby' fanów w&ród wielbicieli ci#%kich 
brzmie) i wyst$pi' na wi#kszych scenach, 
ale twórczo&ci doda"a jednak kiczu.  ■

Bartosz Szurik

Christian Scott
Christian aTunde Adjuah
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Czarnoskóry tr#bacz Christian Scott 
znany jest tak%e jako Christian aTunde 
Adjuah. Te dodatkowe cz"ony jego naz- 
wiska pochodz$ od nazw miast w Afryce 
– artysta wysy"a nam sygna", %e jego naj-
nowsza p"yta to m.in. efekt przygl$dania 
si# historii i w"asnym korzeniom.

Repertuar podwójnego albumu sk"a-
da si# z szeregu fabu", opowiadaj$cych  
o rodzinie Scotta, miejscach (Berlin, 
Irak, Afryka, Nowy Orlean, Harlem),  
o problemach rasowych i przemocy. Ca-
"o&' prezentuje *lozo*# i &wiatopogl$d 
lidera.

Buduj$c swoje opowie&ci, artysta sto-
suje zró%nicowane &rodki – niebanaln$ 
melodyk# i harmoni#, mniej lub bardziej 
rozwini#te formy, ciekawe aran%e. Na-
wi$zuje do jazzu akustycznego, do fu-
sion, ethnic i hip-hopu.

Celem Scotta, nie tylko na tej p"ycie, 
jest poszerzanie poj#cia „jazz”, tworzenie 
muzyki ponad gatunkami. Czy to ambit-
ne za"o%enie zako)czy"o si# sukcesem? 
Album posiada rys indywidualno&ci 
(uwaga na krótkie ca"o&ci nazwane tu in-
terludiami), ale momentami brzmi jed-
nak wtórnie, np. w niektórych partiach 
granych przez lidera. Cz#sto te% mo%na 
odnie&' wra%enie, %e rozrzut tematyczny 
i nagromadzenie „szczegó"ów” rozpro-
szy"y nadrz#dne przes"anie p"yty i os"abi-
"y jej jednolito&'. 

Propozycja Scotta na pewno zyska- 
"aby, gdyby materia" zosta" poddany 
dok"adniejszej selekcji i wydany na jed- 
nym CD.   ■

Bogdan Chmura

Enrico Rava
Rava on the Dance Floor
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Skoro na jazzowo mo%na gra' Beatle-
sów, to dlaczego nie Michaela Jacksona? 
Pytanie tylko: po co? By lepiej sprze- 
da' p"yt#? W przypadku „Rava on the 
Dance Floor” odpowied( na to pytanie 
nie jest twierdz$ca. Raz, %e utalentowa-
ny w"oski tr#bacz zakocha" si# w muzy-
ce Jacksona. Czyli gra jego utwory, bo je 
ceni, a nie dlatego, %eby na nich zarobi'. 
Dwa, %e aran%acje oraz wykonania s$ na 
medal. 

Zarówno wtedy, gdy jazzowy band 
Parco della Musica Jazz Lab gra ostro,  
w stylu Jacksona – przyk"adem „Smooth  
Criminal”, jak i wtedy, gdy muzycy 
wykonuj$ utwory mistrza inaczej ni%  
w oryginale. Rewelacyjna jest interpre-
tacja „I Just Can’t Stop Loving You” wy-
"$cznie na kontrabasie (gra Dario Deid-
da). Z kolei w „!rillerze” na gromkie 
brawa zas"uguje duet perkusistów: Zeno 
de Rossi i Ernesto Lopez Marurell. A i to 
nie koniec atrakcji. W ka%dym utworze – 
„Blood on the Dance Floor”, „!ey Don’t 
Care About Us” i kilku innych – s"ycha' 
wykonawcz$ perfekcj#. S$ te% obce kom-
pozycje, cho' wykonywane kiedy& przez 
Jacksona (m.in. „Smile” Chaplina). Kró-
luje Enrico Rava, ale pochwa"y nale%$ 
si# te% autorowi pomys"owych aran%acji 
(Mauro Ottolini). 

Ca"o&' zarejestrowano w czasie kon-
certu w Rzymie, czyli przeboje Jacko  
na %ywo w wykonaniu jazzowych mi-
strzów. Czy potrzeba wi#cej rekomen- 
dacji?   ■

Grzegorz Walenda
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