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input

JĘDRZEJ SIWEK jedrzej@phono.pl

Nie oceniaj książki po okładce – głosi przysłowie. Z okładkami PHONO jest podobnie
– nie należy ich traktować dosłownie. Lektura wszystkich tekstów zapewne doprowadzi
Państwa do tego samego wniosku. „We dig deeper” – cytując slogan wytwórni Jazzman.
W tym numerze przełamujemy formę. Surowa, wręcz odpychająca

W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Popularyzacji

grafika wydania zimowego, powiązana z pesymistyczną treścią artyku-

Muzyki Jazzowej „EuroJAZZ”, wydawcą miesięcznika JazzPRESS oraz

łu „Zima w Ameryce” podejmującego temat zmian po dekadzie walki

internetowego, niezależnego projektu RadioJAZZ.FM – spadkobiercy

o równouprawnienie, nie skłania do przyjemnych refleksji, co na począt-

warszawskiego JazzRadia. Na antenie rozgłośni PHONO gości w każdy

ku roku, na ogół kojarzonym z nadzieją, fizyczno-mentalnym odrodze-

poniedziałek pomiędzy 18.00 a 19.00. Nasza audycja zatytułowana jak

niem, zamiast motywować do działań – zniechęca. Niezależnie od wi-

magazyn (w zapisie fonetycznym) proponuje osobliwą i osobistą formę

doku z okna trwa zima, astronomiczna, kalendarzowa, metaforyczna.

przeżywania muzyki soul oraz jazz w różnych ujęciach. Na łamach mie-

O tej ostatniej pisał Gil Scott-Heron na płycie Winter In America. Nie bez

sięcznika, dział PHONO ukazuje się incydentalnie, w założeniu na mie-

powodu wspominamy słowa Mistrza, GSH to duchowy patron PHONO

siąc przed premierą kwartalnika. Po szczegółowe informacje odsyła-

(szczegóły w kolejnym numerze).

my na stronę www.radiojazz.fm. To nie wszystko. W grudniu ubiegłego

W tym numerze piszemy o listopadowym koncercie Charlesa Bra-

roku rozpoczęliśmy współpracę z Export Label przypieczętowaną pa-

dley’a oraz jego długiej, wyboistej drodze do Katowic. Z nowym projek-

tronatem płyty Blue Balloons autorstwa Blossoma. Na temat albumu,

tem powrócił Adrian Younge. Jak autor ścieżki dźwiękowej do filmu Black

wytwórni, wspólnych planów piszemy w dziale „Patronaty”.

Dynamite sprawdza się w tajemniczej konwencji dark soul? O tym prze-

Liczymy na Państwa wyrozumiałość w stosunku do strony interne-

czytają Państwo w debiutującym na łamach kwartalnika dziale „Szkice”.

towej kwartalnika. Chcielibyśmy móc powiedzieć, że wygląda źle, nie-

Poza tym stałe fragmenty PHONO, czyli specjalnie wyselekcjonowane

stety w obecnym stanie nawet tego nie możemy stwierdzić. Dlatego

z płytoteki magazynu „Płyty sezonu” oraz znakomity, zimowy PHONO

reaktywowaliśmy soul-jazz.pl. Nowe wpisy, częste aktualizacje wynagro-

cast Low Impedance duetu HOAdB.

dzą niedogodności związane z funkcjonowaniem phono.pl. Ponadto za-

Statystyki pokazują, że zbliżamy się do tysiąca pobrań pierwszego numeru. Dziękujemy za wsparcie oraz zaufanie. Przed nami wiele
pracy, lecz nie ustajemy w działaniach.

chęcamy do interakcji za pośrednictwem profilu PHONO na Facebooku
lub metodą klasyczną – pocztą e-mail.
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DETROIT, POCZĄTEK LAT 70. WYTWÓRNIA MOTOWN RECORDS
PRZENOSI DZIAŁALNOŚĆ DO LOS ANGELES. MIESZKAŃCY MIASTA
W STANIE MICHIGAN NIE ZOBACZĄ WIĘCEJ DIANY ROSS, MARVINA
GAYE’A CZY CHŁOPAKÓW Z TEMPTATIONS PRZECHADZAJĄCYCH
SIĘ WEST GRAND BOULEVARD. NIE ZOBACZĄ RÓWNIEŻ CZEKÓW,
PONIEWAŻ PRACA JEST GDZIE INDZIEJ.

ZIMA 2011/2012
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WZRASTAJĄ BEZROBOCIE, PRZESTĘPCZOŚĆ
I POCZUCIE SPOŁECZNEJ IZOLACJI.
MIASTO DOTĄD ZNANE JAKO MOTOR CITY
ZYSKUJE NOWY PRZYDOMEK: MURDER CITY.

5

ZIMA 2011/2012

Fabryki General Motors przecho- DETROIT, CHICAGO,

wpływem rosnącego znaczenia pro- pisem kreatywnych wycieczek w głąb

dzą kryzys wywołany postępującym OAKLAND, NOWY JORK

jektu Marvina Gaye zmienia zdanie. freejazzowych i soul-jazzowych oko-

wzrostem cen ropy. Równocześnie I WASZYNGTON
wzrastają bezrobocie, przestępczość W LATACH 19701975

Detroit bez Motown Records na lic. W podobny sposób komentuje rzeczas kryzysu znajduje nowych bohate- czywistość założona przez pianistę

i poczucie społecznej izolacji. Miasto Nagła śmierć Tammi Terrell, przyja- rów. Są nimi jazzowi muzycy z kolekty- Gene’a Russella wytwórnia Black Jazz
dotąd znane jako Motor City zyskuje ciółki i byłej partnerki Marvina Gaye’a wu Tribe: Wendell Harrison, Phil Rane- z Oakland w stanie Kalifornia. Związnowy przydomek: Murder City. Przy- oraz wojenne wspomnienia z czasów lin, Marcus Belgrave, Harold McKinney, ki pomiędzy Tribe a Black Jazz wykrakład Detroit, choć nad wyraz suge- Wietnamu brata Frankie przyczynia- Roy Brooks i Doug Hammond. Pod czają poza obszar o spiritual-jazzowym
stywny, oddaje ducha tamtych czasów. ją się do powstania najważniejsze- szyldem Tribe Records nagrali zale- zabarwieniu. Pan Russell, autor dwóch
W amerykańskich miastach panuje go dzieła muzyki soul: płyty What’s dwie dziewięć płyt, lecz ich działal- z dziewiętnastu płyt swojej wytwórni,
surowa zima. W oczekiwaniu na wio- Going On. Berry Gordy Jr, założyciel ność wykraczała poza studio nagrań. powołał do życia Black Jazz w opozycji
snę, pomiędzy porzuconymi na ulicy wytwórni Motown słysząc nowe na- W wydanym manifeście członkowie do głównego nurtu jazzu. Przez osiem lat
butelkami po likierze a strzykawka- grania gwiazdy wytwórni postana- Tribe odwoływali się do funkcjono- rozprzestrzeniał wraz z zaprzyjaźnionymi po heroinie, rodzi się fascynujące wia wstrzymać prace nad albumem wania afrykańskich wiosek, uznając, mi muzykami (m.in. Doug Carn, Walter
brzmienie Czarnej Ameryki. To mu- pod pretekstem wątpliwej jakości że każdy mieszkaniec odgrywa ważną Bishop Jr, Rudolph Johnson) alternazyczne pole zaczynają uprawiać ty- materiału. Artyści Motown nie mogą rolę w kreowaniu najbliższej przestrze- tywną wizję muzyki jazz sięgając do
siące osób, mając nadzieję, że kiedyś uczestniczyć w wydarzeniach oraz ni. Dlatego muzycy wyszli z przesła- funku, soul-jazzu a nawet transcendenten kwiat w końcu przebije zamarz- komentować w piosenkach tema- niem na ulicę, nawołując do odbudo- cjnych doświadczeń Johna Coltrane’a.
niętą ziemię.

tów społeczno-politycznych. Pomimo wania zniszczonych więzi społecznych. Radykalne w kwestii brzmienia wybraku zgody na realizację albumu nie Muzyka Tribe odbijała niczym tarcza dawnictwa sygnowane logo Tribe
przerywa prac. Powstają kolejne na- niepokój i demonstracje policyjnej siły. czy Black Jazz dopełniały rynek zdogrania o społecznym, ekologicznym Ludzie tańczyli do nagrań Tribe, co na minowany przez gigantów ostatnich
i duchowym wydźwięku. Pan Gaye sta- początku wcale nie wydawało się nor- dekad: wytwórnie Blue Note, Prestiwia ultimatum – Berry Gordy Jr pod malne. Pozostawione nagrania są za- ge i Atlantic.
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MARVIN GAYE WHAT’S GOING ON, TAMLA RECORDS 1971
GROVER WASHINGTON, JR. INNER CITY BLUES, KUDU RECORDS 1971

Dla Alfreda Liona, Boba Wein- tona Jr. Creed Taylor zaplanował
stocka czy Ahmeta Erteguna i Herba w studio Rudy’ego Van Geldera (koAbramsona nagrywali giganci jazzu, lejna ważna persona odpowiadająca
zatem konkurowanie w każdej z moż- za sukces wytwórni) sesję specjalnie
liwych dyscyplin oznaczało ciężki bój dla Hanka Crawforda. Pan Crawford
o pozycję na rynku. Creed Taylor stwo- nie dotarł na miejsce, został zatrzyrzył wzorowy model wytwórni nasta- many za posiadanie narkotyków przez
wionej na produkcję wyrafinowanej policję z miasta Memphis. Pomimo
muzyki lat 70. Sukces legendarnego nieobecności lidera, nagrań dokonaproducenta polegał na otoczeniu się no, a niedoszłego autora płyty Inner
ludźmi równie uzdolnionymi, co on. Do City Blues zastąpił muzyk pierwotnie
CTI Records ściągnął Wesa Montgo- wynajęty do sekcji saksofonowej. Był
mery’ego, George’a Bensona, Boba nim Grover Washington Jr. Historia
Jamesa, Rona Cartera czy Hanka tej legendarnej sesji dla Kudu, zdraCrawforda. Z Grovera Washingtona dza ówczesny sposób pracy przy
Jr uczynił międzynarodową gwiaz- nagrywaniu muzyki. Zrozumienie fidę, podobnie postąpił z Freddiem lozofii pracy Creeda Taylora pozwaHubbardem, Hubertem Lawsem czy la spojrzeć na działalność wytwórni
wspominanym kontrabasistą Ronem oraz twórczość zrzeszonych muzyCarterem. Szczęśliwe zbiegi okolicz- ków w sposób odmienny od tradyności pozwalały założycielowi wytwór- cyjnego przekonania o wpływie soni kreować nowe gwiazdy CTI oraz listy na tworzony materiał muzyczny.
sublabelu Kudu. Tak było w przypad- Do dziś trwa spór o istotę ról odgryku pierwszej sesji Grovera Washing- wanych przez artystów pana Taylora
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w maszynie zwanej CTI/Kudu Records. ruchu powietrznego. Przez pomyłkę ło miejsca trosce o byt. Metaforyczna
Niektóre źródła podają, że muzycy na skierował samolot w górę, powodu- zima to nie tylko stan Ameryki początkontrakcie z wytwórniami zaprzedali jąc śmierć czterech osób. Spotkania ku lat 70., komentarz do ówczesnej
dusze w imię sławy i pieniędzy, tym na parkingu, rozmowy z tymi ludźmi sytuacji, lecz również nadzieja nadejsamym stając się tylko narzędziami oraz ich znajomymi, rodzą chęć po- ścia ciepłych, słonecznych dni. Beztropomocnymi w szerzeniu artystycznej mocy. Gil Scott-Heron niesie swoją skie, komercyjne brzmienie muzyki
wizji genialnego producenta.

pomoc w najlepszy znany mu spo- soul, które można uznać za nadejście

Waszyngton, stolica USA. Parking sób – nagrywa utwór zatytułowany wyczekiwanej przez Gil Scott-Herotuż obok parku, w którym przesiadu- „The Bottle”.
je Gil Scott-Heron. Grupka ludzi wy-

na wiosny, wkracza na parkiety dys-

Album Winter In America promo- kotek od połowy lat 70. Czas szybko

mienia się pustymi butelkami, jakie wany singlem inspirowanym historią goi rany po Malcolmie X, Martinie
zostały po upojnej alkoholowej nocy. z parkingu to w opinii krytyków naj- Luterze Kingu Jr, Johnie Coltranie.
Spotykają się zawsze, niezależnie od ważniejsze dzieło duetu Gil Scott- Artyści soul zrobili to co do nich nawarunków meteorologicznych. Wśród -Heron – Brian Jackson. Uznany przez leżało w czasach, gdy oczekiwanich jest lekarz pozbawiony możliwo- białych recenzentów muzycznych za no od nich zaangażowania w spraści wykonywania zawodu, ponieważ czarnego Boba Dylana, pan Scott- wy społeczne. Pod koniec lat 70. Bill
ktoś złożył donos na jego nielegalną -Heron nie dostrzega podobieństw: Withers, Curtis Mayfield oraz inni nie
praktykę aborcyjną. Jest też kobieta, z charakterystycznym dla siebie poczu- nagrywają już utworów na miarę „Lean
niegdyś pracownica opieki społecz- ciem humoru w ostatnim wywiadzie On Me”, „I Can’t Write Leﬅ Handed”,
nej zajmująca się przypadkami nar- dla Wax Poetics (nr 42/2010) odpo- „Pusherman” czy „Move On Up”.
komanii, która zrezygnowała z pracy, wiada: „Wiem, że Dylan gra na harmogdyż nie potrafiła poradzić sobie z co- nijce, ja na pianinie. On nie potrafi śpiedziennym widokiem ludzkich tragedii. wać, ja owszem”. Jednak czterdzieści
Jeden gość pracował jako kontroler lat temu poczucie humoru ustępowa-
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LEGENDY

powrócił Miles Davis. Bitches Brew, Pharoah Sandersa porzucił ambitne free- niejsze odzienie i, podobnie jak Marvin

NIE ODCHODZĄ

A Tribute to Jack Johnson, On the Corner -jazzowe projekty na rzecz mainstreamo- Gaye, zapuszcza brodę na znak prote-

DO LAMUSA

to ledwie połowa płyt, jakie wówczas wego R&B. Do wymogów nowej epoki stu: nigdy więcej nie będzie wymuska-

Oczywiście ówcześni debiutan- wydał. Współpraca z młodymi arty- dostosował się Yusef Lateef, znakomi- nym mężczyzną oklaskiwanym na banci nie zdominowali muzyki soul oraz stami w przypadku doświadczonego ty saksofonista/flecista głównie znany kietach przez białą publiczność. Jego
jazz lat siedemdziesiątych. Na scenie pana Davisa nadała nowego między- z albumów, na których łączył amerykań- uduchowiony album Headless Heroes
jazzowej ważną rolę odgrywali arty- pokoleniowego wymiaru muzyce jaz- ską jazzową tradycję lat 60. z muzyką of the Apocalypse, utrzymany w stylu
ści, którzy rozpoczęli karierę w latach zowej. Współpraca z uznanym autorem wschodu. W jego przypadku metamor- psychodelicznego soulu, zyskuje sta60., 50., a nawet 40. Duke Ellington o wyrobionym nazwisku otwierała de- foza przebiegała stopniowo: począw- tus klasyka. Zbliżoną przemianę przenieprzerwanie nagrywał od dwudzie- biutującym muzykom drogę do samo- szy od 1970 roku, powoli acz konse- chodzi Stevie Wonder. Okres nazwany
stu lat, Sun Ra rozpoczął swą interga- dzielnego budowania kariery w roli lide- kwentnie przygotowywał słuchaczy do przez krytyków „classic period” wypełlaktyczną podróż po dźwiękach deka- ra własnej grupy. Powrotom na scenę dzieła sumującego dotychczasowe do- niają nagrania podejmujące tematy
dę później. Nie wszystkim artystom nierzadko towarzyszyła transformacja świadczenia z muzyką funk i jazz. Album społeczne, polityczne, religijne. Wydane było poczuć na twarzy promie- stylu: Donald Byrd z cenionego hard- Autophysiopsychic (pan Lateef wystę- twórnia Motown udokumentowała
nie słońca lat 70. Ci, którym się jednak bopowego trębacza współpracujące- puje również w roli wokalisty) wydany działania Stevie’go Wondera aż pięudało, jak Bobby Timmons, Cannonball go m.in. z Theloniousem Monkiem czy przez CTI Records zyskał skrajnie różne cioma płytami: Music of My Mind, TalAdderley czy Rahsaan Roland Kirk, po- Johnem Coltrane’m, przekształcił się recenzje odbiorców.

king Book, Innervisions, Fulfillingness’

zostali aktywni do końca policzonych w popularnego jazz-funkowego arty-

First Finale oraz Songs in the Key of

swych dni. Śmierć oznaczała emerytu- stę lat 70., założyciela projektu Black- TO MOGŁO SIĘ UDAĆ

Life. Natchnionych przez Boga lub też

rę, nikt z artystów z dwudziestoletnim byrds oraz autora komercyjnych albu- TYLKO W LATACH

cierpiących na paranoje czy depresje

dorobkiem nie planował dobrowolnie mów takich jak Stepping Into Tomorrow SIEDEMDZIESIĄTYCH

artystów (m.in. Terry Callier, Donny

zakończyć kariery. Lata 70. to również czy Thank You... for F.U.M.L. (Funking

Gene McDaniels po dekadzie suk- Hathaway) przybywa. William De-

czas powrotów. Wyzwolony z nałogu, Up My Life). Norman Connors, drugo- cesów, na początku lat 70. zmienia ob- Vaughn nagrał jeden album z doskow wielkim stylu do publicznego życia planowy muzyk-perkusista w zespole licze. Zrzuca garnitur przywdziewa luź- nałym, ponadczasowym, dziś powie-
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dzielibyśmy motywującym singlem poza nim. Nowy model bohatera fil„Be Thankful For What You Got”, po mów blaxploitation eksponował nieczym powrócił do starych zajęć – do znany do tej pory wizerunek pozostaroli państwowego urzędnika. Wal- jący w opozycji do stereotypowych ról
ter Heath wprawdzie nie pracował granych przez Sidneya Poitiera. Pow urzędzie, ale po nagraniu płyty You mimo niskich nakładów finansowych
Know Your Wrong Don’t Ya Brother po- (poniżej miliona dolarów) każdy film
rzucił muzykowanie na rzecz nieznanej posiadał oryginalną ścieżkę dźwiękodziałalności. Nie inaczej postąpił Tom wą. Gdy film okazywał się klapą doBrock, autor płyty I Love You More and skonała muzyka pozwalała zachoMore (w roli producenta: Barry White). wać resztki publicznego uznania dla

GIL SCOTTHERON & BRIAN JACKSON

Albumy panów DeVaughn, Heath jak dzieła. Nigdy na odwrót. Filmografia

WINTER IN AMERICA, STRATAEAST RECORDS 1974

i Brock to znakomite przykłady rzad- z tego nurtu liczy ponad 200 tytukich vintage-soulowych nagrań, niedo- łów więc to również ponad 200 płyt
stępnych lub nieosiągalnych ze wzglę- z muzyką ilustrujących historie opodu na cenę pierwszego tłoczenia. Dla wiadane na ekranie. Dokonania Isaaca
wielu kolekcjonerów winylowych krąż- Hayesa, Jamesa Browna, J.J. Johnsona
ków wciąż nieskreślona pozycja na li- czy Curtisa Mayfielda w tej materii
ście marzeń do spełnienia.

dorównywały kroku muzyce kompo-

O muzycznej różnorodności lat nowanej przez białych autorów sound70. decydowały też inne wydarze- tracków. Isaac Hayes za „Theme From
nia. Kino nurtu blaxploitation stwo- Shaﬅ” zdobył Oskara, Curtis Mayfield
rzyło nowe możliwości upowszech- nominację do tegoż. Muzyka z getta
nienia muzyki soul na ekranie oraz trafiła na salony.
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Za muzykę salonową uprawianą Say I Love You”, „Happy Birthday”).
przez afroamerykańskich muzyków Na krótki czas powraca sparaliżoz pewnością należy uznać odłam mu- wany po wypadku samochodowym
zyki jazz w postaci jazz-funku (m.in. Teddy Pendergrass, lecz sukces koRoy Ayers, Lonnie Liston Smith) czy lejnych nagrań (za wyjątkiem płyty
smooth-jazzu (m.in. Grover Washington Joy) okazuje się być wątpliwy. MaJr.). Na gruncie muzyki soul powstał cierzysta wytwórnia Pendergrassa
styl disco, zwany również electro-so- – Philadelphia International – w otoulem, z powodzeniem tworzony przez czeniu skandalu kończy działalność.
nowych twórców wywodzących się To koniec bogatego brzmienia lat
z tej samej tradycji, co artyści nagry- 70.: wulkanów, erupcji kreatywności,
wający w czystej postaci soul, rów- podniesionych głosów i zaciśniętych
nież funk. Pod koniec lat 70. disco pięści, to koniec niepowtarzalnych
ostatecznie rozwarstwia brzmienie w innym czasie i miejscu historii. To
soulu oraz jazzu. Wytwórnie, o któ- również koniec zimy w Ameryce. Czy
rych była w tekście mowa nie spro- aby na pewno o taką wiosnę chodziło
stały wymogom nowych czasów. Gil Scott-Heronowi?
W 1979 roku Donny Hathaway popełnia samobójstwo – moment przełomowy dla gatunku soul. Album
nagrany w duecie z Robertą Flack
(wydany po jego śmierci) doskonale oddaje zmiany zachodzące
w muzyce soul. Inna tragiczna postać
– Marvin Gaye – ginie z ręki ojca pięć
lat później, na zawsze stając się niepoprawnie romantycznym bohaterem lat siedemdziesiątych. Gdyby nie
nagła śmierć, jego legenda ległaby
w gruzach, o czym przekonuje zawartość albumu-kompilacji Dream Of
A Lifetime. Bill Withers, Willie Hutch,
pomimo dopasowanych do brzmienia lat 80. albumów usuwają się
w cień Luthera Vandrossa czy przeżywającego drugą młodość Steviego Wondera (m.in.: „I Just Called to

Powyższy tekst ukazał się
w Kwartalniku Kulturalnym
„Opcje”, numer 3-4 (80/81), 2010 r.
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Eugene McDaniels
poniżej zera

Pan powrócił. Jest Czarny, wściekły
i podąża ścieżką masowej zagłady.
Obłędny album pana McDanielsa z 1971 roku,

wdziewa luźniejsze odzienie i podobnie jak Marvin Gaye zapuszcza brodę

wznowiony trzy dekady po premierze, wciąż wzbudza skrajne reakcje. Nic

na znak protestu. Nowy wizerunek manifestuje radykalne poglądy oparte

dziwnego, psychodeliczny soul w założeniu niszowy, trudny w odbiorze,

na wnikliwej analizie życia społecznego USA. Odwołania do apokalipsy,

rozpisany na instrumenty gitarowe oraz perkusyjne, jednocześnie dale-

boskiego zbawienia w otwierającym płytę „The Lord Is Back” mogą szo-

ki od kanoniczych tematów poruszanych w piosenkach przeznaczonych

kować. I szokowały – przede wszystkim administrację Nixona. Według

dla szerokiej publiki, nigdy nie należał do uznanej części całego gatunku.

legendy, wkrótce po wydaniu przez Atlantic Records Headless Heroes of

Niezależnie od starań samych artystów (np. współpraca Normana Whit-

the Apocalypse, ówczesny wiceprezydent – Spiro Agnew – zażądał od

fielda z the Temptations) na zawsze pozostał osobliwy. Na szczęście.

wytwórni podjęcia odpowiednich kroków mających na celu ogranicze-

Artystyczna przemiana dokonana na przełomie szóstej i siódmej dekady XX wieku przez autora Headless Heroes of the Apocalypse nieprze-

nie dystrybucji płyty. Po telefonie z Białego Domu wytwórnia zaprzestała działań promocyjnych.

rwanie fascynuje. Oto czarny artysta cieszący się popularnością wśród

Wbrew temu co sądził rząd USA, Eugene McDaniels nie był szalonym

białej publiczności lat 60., grywa w filmach, kręci teledyski, a jego nagra-

(samozwańczym) pastorem wykonującym samobójczą misję od Najwyż-

nia (m.in. „A Hundred Pounds of Clay”, „Tower of Strength”, „Chip Chip”) osią-

szego. Nie stwarzał również zagrożenia choć jego odważne przesłanie

gają wysokie pozycje na listach przebojów Billboard.

bazujące m.in. na rasistowskich doświadczeniach („Supermarket Blues”)

Po zabójstwie pastora Kinga, Gene McDaniels zmienia otocze-

czy prawdzie historycznej („The Parasite”) docierało do sfrustrowanych

nie. Amerykę Północną zamienia na Europę, tymczasowo pomieszkuje

afro-obywateli. W tej materii z pewnością był niewygodny dla skorum-

w Danii i Szwecji, gdzie pisze teksty, komponuje muzykę. Do USA powra-

powanych władz.

ca po dwóch lub trzech (co do tego nie ma pewności) latach. Podjęte pod

Na początku lat 90., perkusista the Roots – Amir „Questlove” Thomp-

koniec lat 60. decyzje wymagały odwagi, wiązały się z konsekwencjami

son nabył pierwsze tłoczenie Headless Heroes of the Apocalypse za trzysta

oraz niemałym ryzykiem lecz czas sprzyjał tego typu działaniom. Począ-

dolarów. Winylowa reedycja albumu (w dodatku nieoficjalna) do sprzeda-

tek lat siedemdziesiątych to słynna artystyczna przemiana Marvina Gay-

ży trafiła dopiero w 2002 roku. Konsekwencja interwencji Spiro Agnewa?

e’a, która utorowała drogę debiutantom. Świadomy nowych społecznych

Być może komplikacje tuż po wydaniu w 1971 roku odegrały istotną rolę

problemów, głośnio manifestowany soul wreszcie zaistniał w mediach

w opóźnieniu daty reedycji, nie żyjemy jednak w tak odległych czasach by

(np. telewizyjny program Soul Train Dona Corneliusa).

przesłanie pana McDanielsa uznać za nieaktualne.

Powrót do pełnego imienia symbolizuje muzyczną metamorfozę dokonaną również w obrębie aparycji. Pan McDaniels zrzuca garnitur, przy-

Eugene McDaniels Headless Heroes of the Apocalypse
[Atlantic Records, 1971/2002]
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José James
przy herbacie i herbatnikach

Trzydzieści lat po debiucie José Jamesa jego LP The Dreamer uzyska
status białego kruka, outsiderskiej, zaginionej relikwii muzyki jazzowej.
Nim szczęśliwie doczekamy spełnienia się tej przepowiedni – najwyższa
pora zamoczyć w herbacie kruchy herbatnik.
Prozaiczna czynność picia her- Do studia wszedł bez rozpisanego Kirk na płycie Blacknuss z 1971 roku, Johnny’m Hartmanem José James
baty, wzbogacona o zawartość pacz- na pięciolinii kompletnego materia- wydobywa esencję afroamerykań- nie został (czego dowodzą nieudaki herbatników, dostarcza sporo ra- łu, za to z nadzieją, że szkice nagrań skiej muzyki lepiej aniżeli oryginal- ne gościnne występy w ramach
dości wynikającej z prostych rzeczy. finalnie przybiorą kształt jazzowych ni kompozytorzy: Freestyle Fellow- ubiegłorocznych koncertów Revisit
Gdyby w tle sceny konsumowania kompozycji odpowiadających jego ship („Park Bench People”), Rahsaan John Coltrane and Johnny Hartman
podwieczorku umieścić okno z po- mglistym wyobrażeniom. Zwartość Roland Kirk („Spirits Up Above”), Bill tria McCoya Tynera). W tym trudżerającym światło dzienne mro- albumu (efekt improwizowanych Lee („Nola”). José James posiada nym okresie załamania, rezygnacji,
kiem, a w pobliżu miejsca konsump- sesji) skłania do uogólnienia ma- wyjątkową umiejętność interpre- utraty gruntu pod nogami, pan James
cji umieścić ostentacyjnie rzucone teriału, wręcz użycia klamry w celu tacji cudzych utworów, niezależnie korzysta z rady Gila Scott-Herona
w kąt przemoczone elementy okry- spięcia lub też ujęcia tej muzycz- od gatunkowej przynależności ory- i wzywa na pomoc Johna Coltrane’a.
cia wierzchniego, ta prosta, nieszcze- nej przestrzeni w ramy porządku- ginału, w stylu autorskich kompo-

Teksty pisane pod muzykę Tra-

gólnie pasjonująca czynność wzbu- jące wydawaną na świecie muzykę. zycji – w tym zakresie przypomina ne’a, późniejsze wykonania, autordza uznanie. Wówczas ta herbata Oczywiście nie sprawia to problemu Donny’ego Hathaway’a.
i herbatniki – wydawać by się mogło, – jazz w stylu soul załatwia sprawę
że monotonny posiłek pomiędzy obia- nazewnictwa.
dem a kolacją – zmienia się wyjąt-

skie interpretacje (wydawnictwo

Debiutancki krążek (30 tysięcy Equinox/Resolution z 2007 roku)
sprzedanych egzemplarzy na całym wskazują nowy, niezależny, nieza-

Wymagajmy więcej: w końcu świecie) dla samego autora jest kłócony działaniami wytwórni pro-

kowe doznanie. Podobnie jest z tym to album, który w przyszłości bę- ważny z dwóch powodów. Pierw- ces rozwoju artystycznego. W tych
albumem. Wymaga odpowiednie- dzie tym czym są wybrane nagrania szy – trampolina do życia jazzmana. komfortowych warunkach kwartet
go przygotowania, nastroju, ponie- z katalogów Strata-East czy Muse Drugi, osobisty, być może najważ- pana Jamesa zrealizował dzieło życia
waż The Dreamer nie zawsze brzmi Records współcześnie. The Dreamer niejszy, mający związek ambicjami. – The Dreamer.
w ten sam sposób.

sięga głębiej, do idei czarnej mu- The Dreamer to efekt uboczny dzie-

Pan James powtórzył koncept zyki klasycznej Rahsaana Rolanda sięciu lat poświęconych wokalnej odMilesa Davisa z sesji Kind Of Blue. Kirka. Pan James, podobnie jak pan mianie jazzu klasycznego. Drugim

José James The Dreamer
[Brownswood Recordings, 2008]
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Bennie Maupin
pierwszego dnia wiosny

Bitches Brew, On the Corner,

twa z lat 70. sygnowane przez sak- aranżacyjnych rozwiązań, przeciwnie, ne rozwiązanie nie obciąża mate-

Sextant, Head Hunters.

sofonistę, utrzymane w jazz-funko- rozwija indywidualne muzyczne po- riału. W tej muzycznej przestrzeni
wym stylu nie znajdują wspólnego mysły na bazie fusion czy akustycz- wciąż sporo miejsca czeka do wyjęzyka z wydawnictwem z 1974 roku. nego spiritual jazzu.
To zupełnie inna jakość, wprawdzie

najęcia. Herbie Hancock z pozycji

Rejestracji materiału dokonano lidera sekstetu powrócił do roli po-

Nie sposób pominąć osiągnięć wciąż wysoka lecz stawiana niżej za pierwszym podejściem. Opraco- kornego, ascetycznego sidemana,
pana Maupina w roli sidemana, w jazzowej hierarchii. Dopiero pod wywane miesiącami tematy sta- zresztą żaden z muzyków łącznie
oprócz wyżej wymienionych tytu- koniec ubiegłej dekady powrócił do nowiły podłoże do improwizacji. z autorem płyty nie przedkłada swołów płyt – kamieni milowych jazzu komponowania ambitnych tematów. W rękach muzyków zaaranżowane ich solowych ambicji nad kompozy– uczestniczył w sesjach równie zna-

Do studia zaprosił muzyków, melodie stwarzały możliwości kolek- cje - oczywiście za wyjątkiem usta-

czących a niekoniecznie wyniesio- z którymi regularnie grywał między tywnej gry, prowadzenia kilku wąt- lonych momentów typowych dla free
nych na piedestał przez krytyków. 1970 a 1974 rokiem: Buster Wil- ków przy jednoczesnym zachowaniu jazzowej stylistyki (np. „Excursion”).
W skromnej (pod względem wyda- liams, Billy Hart, Herbie Hancock. kontroli przebiegu narracji. Powroty

W słowiańskiej tradycji topie-

nych płyt) działalności solowej, mul- Oprócz instrumentalistów zespołów do struktur głównego tematu kom- nie słomianej kukły to jeden ze spotiinstrumentalista z Detroit, nagrał pana Hancocka w sesji udział wzię- pozycji poprzedzone wariacjami in- sobów przepędzania zimy. Nie zajeden album dorównujący zelektry- li Bill Summers (wystąpił na Head strumentalistów przebiegają har- chęcamy Państwa do paradowania
fikowanym dziełom Milesa Davisa Hunters), Frederick Waits oraz go- monicznie, ujmując rzecz w innych z marzanną w okolice miejskich staczy Herbiego Hancocka. Oczywiście ścinnie w dwóch utworach Charles słowach – muzyka „płynie”. Lekkości wów. Proponujemy inną rozrywkę.
jako aktywny uczestnik legendarnych Sullivan. Davisowskie doświadczenia nadaje głębokie a przy tym zupełnie Pierwszego dnia wiosny zachęcaprojektów przeszedł do historii; jego czterech z sześciu muzyków tworzą- nienatarczywe brzmienie kontraba- my do sięgnięcia po The Jewel in
gra na klarnecie basowym u Milesa cych skład grupy pod przewodnic- su pana Williamsa (np. „Ensenada”). the Lotus – jak się okazuje pierwwciąż budzi uznanie i stanowi cieka- twem pana Maupina, nie wywarły Wraz z rozwojem sytuacji dołączają szej wiosennej płyty zimowego nuwy temat przeprowadzanych z mu- wpływu na brzmienie The Jewel in do niego pozostali muzycy. Co inte- meru PHONO.
zykiem wywiadów.

the Lotus. Obawy o wtórność ma- resujące, partie Billy’ego Harta i Fre-

Debiut The Jewel in the Lotus dla teriału w stosunku do działań sek- dericka Waitsa na płycie idą osobnyECM Records wieńczy fascynujący stetu Mwandishi również okazały mi kanałami. Lewo – prawo znaczy
i eklektyczny etap kariery Benniego się nieuzasadnione. W roli kompo- Waits – Hart. Przy natłoku instruMaupina. Dwa późniejsze wydawnic- zytora, Bennie Maupin, nie powtarza mentów perkusyjnych zastosowa-

Bennie Maupin The Jewel In The Lotus
[ECM Records, 1974]

18

PHONO

D.J. Rogers
od poniedziałku do piątku

1975 rok. Środek najdłuższej zimy w Ameryce.

niewygodnych opinii lecz z odgrywa-

Najważniejsze dzieła nurtu zaangażowanego soulu

nej roli: autor platynowego singla „Say

kontestują sytuację społeczno-polityczną USA.

You Love Me” poprzez tworzoną muzykę stara się być artystą ludzi każ-

Drugi w karierze album pana Rogersa brzmi równie udanie co po- dego dnia, poszukujących w muzyce
zostałe. Co więcej, poszczególnie nagrania artysty z różnych okresów pocieszenia, nadziei i miłości.
(1973-1980) brzmią identycznie, jak gdyby pochodziły z tej samej stu-

W nagraniu „Faithful to the End”

dyjnej sesji. Zaaranżowana na funkowo sekcja rytmiczna oraz gospelo- okazuje wdzięczność małżonce za
we chórki to – przez wszystkie lata muzycznej aktywności – znak rozpo- syna i dochowanie wierności, wręcz
znawczy pana Rogersa.

delektuje się partnerską bliskością, na-

Imponuje zasób instrumentów pomocnych przy realizacji muzycznej kłania mężczyzn do budowania trwawizji autora It’s Good To Be Alive. Pięć pianin, w tym potężne Concert Grand, łych, opartych na wierności związkach.
a do tego chór i dwie sekcje: rytmiczna i dęta. Nieobecność klasycznych, W innej kompozycji – „Hold On, Be Strong”
popularnych smyczków świadczy dobrze o autorze – zbyt wiele soulowych – powraca temat odpowiedzialności:
nagrań „polega” na brzmieniu stringów. Pan Rogers pomimo głębokich w opinii pana Rogersa śpiewanie o prokorzeni sięgających muzyki sakralnej, w tym przypadku gospel, tymczaso- blemach wymaga ich rozwiązywania
wo odrzuca dziedzictwo przodków na rzecz współczesnego R&B. Prezen- (również w sferze tekstowej piosenki).
towany album z perspektywy zmian dokonywanych w afroamerykańskiej Niestety, It’s Good To Be Alive pomimo
muzyce może uchodzić za wydawnictwo godnie reprezentujące soulową kilku życiowych frazesów (np. „Living Is
transformację niestety zakończoną w połowie lat 80. katastrofą.

All Matters”) nie zawiera odpowiedzi na

DeWayne Julius Rogers Sr., podobnie jak wielu soulowych muzyków po- ewentualne pytania nurtujące słuchaczy
czuwał się do odpowiedzialności za głoszone przesłanie. W przeciwieństwie w latach siedemdziesiątych. Ambitny
do transparentnego przekazu artystów soulu zaangażowanego, jego teksty cel (tym razem) nie został osiągnięty,
pozbawione odniesień do konkretnych sytuacji, dotyczą problemów w ujęciu niemniej jednak to wciąż pełnowartoogólnym, bez konieczności wytykania palcem polityków czy uwidaczniania ściowy soul dla ludzi pracujących.
kontrastu między tym co pozytywne, a tym co negatywne. Pan Rogers unika
konfrontacji z rzeczywistością zachowując bezpieczną pozycję obserwatora. Zachowawcza postawa nie wynika z obawy konsekwencji wypowiadania

D.J. Rogers It’s Good To Be Alive
[RCA Victor, 1975]
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PHONOcast
HOAdB. – Low Impedance (PHONOcast 5)

http://www.phono.pl/podcast/phonocast_5_hoadb_low_impedance.zip
http://www.facebook.com/halfofadb

Docenieni przez dziennikarzy oraz bloggerów
autorzy Analog People In A Digital World (2010 r.)
powracają w nowym repertuarze jako Half Of A dB.
Kwartalnik PHONO trafił na wła-

Projekt HOAdB powstał w 2008 roku. Tworzą go kuzyni Konrad i Jakub

HOAdB z 2010 roku (wznowione na ściwy moment muzycznej kariery

Zamojscy, którzy produkcją muzyczną zajęli się mając zaledwie po 12 lat.

CD w ubiegłym roku) to przełomowy duetu. Kuba i Konrad (HOAdB) re-

HOAdB to synteza wielu stylów, pomysłów i inspiracji. W 2008 roku

moment w twórczości panów Zamoj- definiują dotychczasowe brzmienie

światło dzienne ujrzała pierwsza EPka – Etudes (self release), która

skich. Porównywani do wrocławskiego kojarzone z eksperymentalnym jaz-

zawierała sześć etiud stworzonych wyłącznie z sampli pochodzących

Skalpela stworzyli mroczne, przestrzen- zem polepionym z fragmentów jaz-

ze starych polskich płyt jazzowych. Kolejna EPka – Analog People In

ne brzmienie przypominające dokona- zowych nagrań oraz własnych mo-

A Digital World EP znalazła uznanie u Krisa Klubo, szefa londyńskiego la-

nia skandynawskich, jazzowych eks- tywów. Cyfrowe wydawnictwo Low

belu NoechoRecords, który postanowił wydać ją w sierpniu 2010 roku.

perymentatorów z przełomu wieków. Impedance to nowy rozdział twór-

W przeciwieństwie do debiutanckiego dzieła HOAdB, na Analog People

Pochlebne recenzje oraz nobilitujące czości HOAdB pisany przy użyciu

In A Digital World EP pojawiły się bogate aranżacje i innowacyjne po-

porównania w pełni zasłużone, udo- sterowników, klawiatur, kontrole-

mysły, zarysowane na poprzednim wydawnictwie brzmienie osiągnę-

kumentowane wydawnictwem Analog rów i instrumentów midi.

ło tym razem poziom mistrzowski, zaś całość bazuje głównie na wła-

People In A Digital World należą do prze-

snych próbkach i samplach żywych instrumentów (perkusja, saksofon,

szłości. Przed Państwem elektronicz-

pianino, harmonia).

Wydawnictwo internetowe duetu

ne wcielenie duetu HOAdB.
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Charles Bradley
ocalona dusza soulu

Od zaglądania w metrykę urodzenia
pana Bradley’a, a tym samym
komplementowania dojrzałego debiutu
płytowego w wieku 62 lat, z historycznego
ujęcia, istotniejsze są zdarzenia
prowadzące do koncertu w Katowicach.

Charles Bradley wraz z grupą foteli lub na parterze pozbawionym poza tendencyjne miłosne opowieści lat 50-60 ujawnia mroczny epizod
Extraordinaires wystąpił w połowie przeszkód piętra z widownią. Część złamanych męskich serc.
listopada w ramach XX edycji festi- osób zdecydowała się wybrać opcję

krainy mlekiem i miodem płynącej.

Autor spóźnionego o trzy deka- Zresztą nie tylko dwie lub nawet

walu Ars Cameralis. Niszowy charak- pierwszą, jeśli nie z powodów zdro- dy debiutu, rocznik ‘48, przebył długą trzy dekady – to wygodne ograter festiwalu, wymagający program wotnych, to z pewnością za sprawą drogę do Katowic. Godziny spędzone niczenie do czasów, których pan
obfitujący w wydarzenia interdyscy- No Time For Dreaming.
plinarne, gromadzi publiczność prefe-

w powietrzu oraz kilometry pokonane Bradley dorastał. Na własnej skó-

Zawartość debiutanckiego al- na ziemi wbrew pozorom nie mają zna- rze poznał co oznacza rasowa se-

rującą muzykę zgoła odmienną ani- bumu sugeruje spokojną rozrywkę czenia. Nie o tę podróż chodzi. Raczej o gregacja, był świadkiem początku
żeli soul, dlatego obawy o wysoką w domowym zaciszu przy akompa- podróż życia, od pierwszego oddechu i końca Martina Luther Kinga, Malfrekwencję mogły stanowić temat niamencie wyrafinowanej sekcji ryt- Krzyczącego Orła Soulu – jak brzmi ar- colma X. W latach 70., podobnie jak
kuluarowych rozmów tuż przed wy- micznej, słodkich, południowych dęcia- tystyczny pseudonim wykonawcy. Data miliony amerykanów, obserwował
stępem. Miejsce koncertu (Kinoteatr ków zaaranżowanych w stylu Stax, Hi urodzenia wydaje się kluczowa dla zro- aferę Watergate i jak miliony mieszRialto) oferuje dwa sposoby przeży- Records. Osobista treść tekstów na- zumienia przesłania pana Bradley’a.
wania scenicznych emocji: na balko- pisanych przez pana Bradley’a, bliska

kańców poszukiwał zatrudnienia

Historia stosunków między- w borykającej się z recesją Amery-

nie pomiędzy rzędami niewygodnych bluesowej formy ekspresji, wykracza ludzkich Stanów Zjednoczonych ce. Suma historycznych doświadczeń
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CHARLES BRADLEY
WRAZ Z GRUPĄ
EXTRAORDINAIRES
WYSTĄPIŁ W POŁOWIE
LISTOPADA W RAMACH
XX EDYCJI FESTIWALU
ARS CAMERALIS.

FOT. FILIP TECŁAW

mieszkańców USA jest identyczna, sze życie. Nadal pracuje w kuchni, rozłąki (pan Bradley opuścił rodzinny
za wyjątkiem osobistych przeżyć.

lecz w czasie wolnym daje wystę- dom w wieku 14 lat). Radość z rodzin-

Wojna w Wietnamie brutalnie py na lokalnych scenach jako imita- nego spotkania nie trwa długo. Pewprzerwała realizację jego najskryt- tor Jamesa Browna. Wiedzie mu się nego ranka przeraźliwy dźwięk policyjszego marzenia. Zamiast scenicznego na tyle dobrze, że postanawia kupić nych syren wybudza Charlesa ze snu
życia w blasku reflektorów, pan Bra- dom jednak po wpłaceniu pierwszej – jego brat, Joseph, nie żyje. Pogrądley spędza dziewięć lat w kuchni no- zaliczki traci dzienną pracę – głów- żony w depresji nie przestaje marzyć
wojorskiego szpitala psychiatryczne- ne źródło utrzymania. Po dwudzie- o własnym zespole, pomimo licznych
go, dziennie gotując dla 3 500 osób. stu latach kalifornijski epizod Char- przeciwności losu nie traci nadziei, że
Posadę kucharza otrzymał od rządu. lesa Bradley’a kończy się tam gdzie w przyszłości osiągnie cel. Nie może
Mógł trafić gorzej, jak jego koledzy się rozpoczął – na ulicy.
z niedoszłego zespołu, którzy zostali

przestać marzyć – Joseph tego by nie

Ostatnie oszczędności przezna- chciał. Pan Bradley ponownie szuka

wcieleni do armii. Po dziewięciu la- cza na podróż do Nowego Jorku, na pracy, ignorując oferty w wyuczotach niespełnionych marzeń wyjeż- Brooklyn, gdzie mieszkają matka nym zawodzie i ponownie powraca
dża do Kalifornii z nadzieją na lep- i brat. Ponownie będą razem po latach do występów z repertuarem Jamesa
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Browna. Jako Black Velvet grywa do zabawy. W tym skonfliktowanym
w brooklinskich klubach, aż w końcu przekazie pan Bradley wyjaśnił dlajego występ ogląda Gabriel Roth czego przyległ do niego pseudonim
z Daptone Records...

Black James Brown Jr. Pierwszy kon-

Listopadowy koncert promujący cert Ojca Chrzestnego Soulu zobapłytę No Time For Dreaming w mie- czył w wieku lat 14. Od tego przeście ambitnych starań o tytuł Euro- łomowego momentu (co podkreśla
pejskiej Stolicy Kultury 2016 roku, w wywiadach) rozpoczął naukę sceniczporuszył nie tylko stopy, biodra czy nych gestów i ruchów pana Browna.
ramiona, ponieważ sięgnął głębiej, do Pomimo tych sześćdziesięciu kilku
umysłów oraz serc – niekoniecznie lat na karku, autor przeboju „The
całej publiki. Gdy pan Bradley ronił World (Is Going Up In Flames)”
łzy podczas „Heartaches and Pain” swą witalnością zawstydziłby niepubliczność skupiona na zabawie jednego dwudziestolatka. Tańczył,
do południowego soulu Extraordina- machał rękoma, wykonywał mniej
ires przeoczyła ten ważny dla artysty lub bardziej skomplikowane, funmoment. Oddajmy jednak sprawie- kowe układy choreograficzne bez
dliwość: dojrzeć u mężczyzny skry- ustanku chwytając mikrofon w celu
wającego twarz za mikrofonem zaprezentowania prawdziwego krzyspływającą po policzku łzę – wyma- ku orła soulu.
ga sokolego wzroku.

Koncerty pana Bradley’a to nie

Totalnie odmienne emocje wy- tylko znakomita zabawa przy muzypełniały salę Rialta – pan Bradley ce granej na żywo przez świetnych
w swoim repertuarze nie posiada muzyków. To wycinek amerykańzbyt wielu radosnych nagrań o błahej skiej historii muzyki soul, namiastka
tematyce. Nawet najlżejsze piosenki amerykańskiego snu od pucybuta
z gatunku miłosnych w wykonaniu do milionera oraz naiwna, towawokalisty brzmiały poważnie. Z drugiej rzysząca podczas występu i długo
strony instrumentaliści z Extraordi- po myśl: jeśli chcesz coś osiągnąć
naires skutecznie odwracali uwagę i bardzo tego pragniesz – możesz
od przesłania wokalisty; intensywny to osiągnąć.
funkowy groove wsparty mocą profesjonalnego nagłośnienia zmuszał
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Adrian Younge
prezentuje Venice Dawn
Producent, kompozytor, multiinstrumentalista, autor muzyki do filmu Black Dynamite
rozwija koncepcję vintage soulu na własnych zasadach.

Niewiele łączy vintage soul pana powstał metodą analogową przy uży- oraz gramofon SL1200. Doświadcze- korelacji pomiędzy starymi mikrofoYounge’a z modą na retro-soul spopu- ciu taśmowych rekorderów, mikrofo- nia z próbkowaniem dźwięku, niewy- nami a instrumentami. Zdobyte dolaryzowaną przez Mayera Hawthorne’a nów, przedwzmacniaczy, instrumentów starczająco satysfakcjonujące, skie- świadczenie pan Younge wykorzyczy Raphaela Saadiqa. W przeciwień- z epoki akustycznego soulu, z jednym rowały go w kierunku instrumentów. stał podczas komponowania ścieżki
stwie do retro stylizacji, imitującej soul, wyjątkiem: the Selene.
złotej ery przełomu lat 60-70., vinta-

Pan Younge jest uważany za multiin- dźwiękowej do fikcyjnego filmu pro-

Koncepcja soulu w stylu vintage strumentalistę, sam o sobie mówi dukcji włoskiej pt. Venice Dawn. Ten

ge soul wykonaniu Adriana Younge- nie narodziła się wraz z Black Dynamite. w podobnym tonie, dodając, że po- minialbum (EP) z 2000 roku, wzno’a podlega żelaznym regułom. Jedna Ścieżka dźwiękowa do filmu Micha- trafi grać na każdym instrumencie wiony w wersji digital na kilka tygoz nich mówi o pochodzeniu studyjne- ela Jai White’a z 2009 roku rozwinęła adekwatnie do postawionych celów. dni przed właściwą premierą przez
go sprzętu – instrumenty nie mogą ideę, która zakwitła w głowie Adriana Samodzielna rejestracja dwudzie- wydawnictwo Wax Poetics, spełnia
być wyprodukowane po 1979 roku. Younge’a pod koniec lat 90. Pierwszą stu instrumentalnych partii na po- rolę instrumentalnego prologu do
Unikalne brzmienie uzyskane na pły- próbę zdefiniowania brzmienia vintage trzeby soundtracku Black Dynamite płyty Something About April, nagranej
cie Black Dynamite to zasługa dys- soul pan Younge podjął z wykorzysta- to efekt roku spędzonego na nauce przy udziale muzyków z grupy Black
cypliny. Najnowszy album Something niem narzędzi typowych dla hip-ho- gry, studiowaniu technik rejestracji Dynamite Sound Orchestra (obecnie
About April, podobnie jak soundtrack, powych producentów: sampler MPC dźwięku na taśmę oraz odkrywaniu funkcjonującej jako Venice Dawn).
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Zmiana nazwy zespołu oraz od- grań psychodelicznego soulu okresu nej. W przypadku Selene projektanci bariery a jednocześnie zezwala uzywołanie do nagrań sprzed ponad de- 1968-74, inspirowanej muzycznymi (Jack Waterson, Michael Wait, Luke skać bezkompromisowe, współczekady, znajduje odbicie w najnowszej dokonaniami m.in. Ennio Morricone, Jones, Adrian Younge) zachowali za- sne brzmienie muzyki soul tworzonej
muzyce inspirowanej dotychczasowy- Davida Axelroda, Curtisa Mayfielda sadę działania wyposażając instru- w porozumieniu z tradycją.
mi projektami Adriana Younge’a. Tym a nawet Portishead czy Air.
sposobem styl vintage soul znany

ment w hardware produkowany już

Mitologiczna bogini i uosobie- współcześnie. Bogate brzmienie vin-

z Black Dynamite spotyka brzmienie nie Księżyca Selene, w muzycznym tage soul utrwalone na taśmach podpierwotne – psychodeliczny soul. Po- wszechświecie Adriana Younge’a, czas sesji Black Dynamite, nie było
łączenie dwóch muzycznych, wciąż przyjęła postać zjawiskowego instru- możliwe do odtworzenia w waruneksplorowanych fascynacji autora mentu – melotronu nowych czasów. kach koncertowych. Projekt Selene
Something About April, wystawio- Wynalazek sprzed pół wieku łączył jako instrumentu scenicznego z m.in.
ne na działanie Selene, doprowadza funkcję instrumentu klawiszowego wbudowanym twardym dyskiem zado mrocznej dźwiękowej przestrze- z samplerem. W trakcie gry, naci- wierającym dźwiękowe próbki zareni umownie określanej dark soulem, śnięcie klawisza uruchamiało nagra- jestrowane metodą analogową podnawiązującej do ekscentrycznych na- nie zapisane na taśmie magnetycz- czas wspominanych sesji, przełamuje
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Patronaty

Logo PHONO zobowiązuje do podejmowania rozważnych decyzji w kwestii patronatów. Przekonamy
Państwa, że znak kwartalnika oznacza wydarzenie godne zaangażowania Państwa czasu. W tym numerze
po raz pierwszy „chwalimy się” udaną imprezą w Katowicach oraz obiecującą współpracą z Export Label.

Wernisaż wystawy „PALLADO” + PHONO afterparty
Galeria Negatyw/Scena Gugalaner, Katowice, 10.12.2011

Dla naszych znajomych z kato-

Grudniowy wernisaż oraz PHONO

wickiej Galerii Negatyw przygoto- aﬅerparty w przestrzeni Galerii Newaliśmy trzygodzinny, winylowy set gatyw organizowanej w ramach
złożony z soul-jazzowych albumów działalności Sceny Gugalander,
redakcyjnej płytoteki. Rozpoczęli- oprócz wartości rozrywkowej, zaśmy od nagrań w wykonaniu mę- powiadał inne wydarzenie. Wybrane
skich grup wokalnych.

prace z zakresu rysunku, malarstwa

Roy Ayers spowodował, że ludzie i rzeźby autorstwa Łukasza Pallado
zaczęli tańczyć. Luther Vandross, Diana przekazano na licytację podczas
Ross, Prince, Yusef Lateef nie pozwolili XX finału Wielkiej Orkiestry Świąnikomu zejść z parkietu, a Aloe Blacc tecznej Pomocy.
i jego przebój „I Need A Dollar” ujawnił wokalne zdolności zgromadzonej
publiczności. Pomimo soul-jazzowego
po klasyczne hip-hopowe 12” z lat 90.
W tej części programu dominowali m.in.: Digital Underground, Queen
Latifah, Wyclef Jean czy fantastycz-

http://www.facebook.com/galerianegatyw

ni Naughty By Nature.

http://www.facebook.com/palladolukas

FOT. WOJTEK KUKUCZKA

charakteru wydarzenia, sięgnęliśmy
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Album Blue Balloons
z patronatem PHONO

W ramach współpracy z Export (w wersji cyfrowej) albumy zrzeszonych album inspirowany jazzem. Album
Label objęliśmy patronatem projekt artystów. Postanowiliśmy skorzystać w wersji digital można bezpłatnie
autorstwa Blossoma. Przychylne re- z propozycji współpracy, gdyż uważa- pobrać jak i kupić (CD w opakocenzje mediów internetowych popar- my exportowe wydawnictwa za inte- waniu digipak) za pośrednictwem
te pozytywnymi opiniami słuchaczy, resujące. Zdajemy sobie sprawę, że http://exportlabel.blogspot.com.
potwierdzają słuszność tej decyzji. dotychczasowe nagrania z katalogu
To cieszy w kontekście zaplanowa- netlabelu (za wyjątkiem International
nej na wiosnę wyjątkowej kompila- Post-War Chill Cuefxa) kolidują z procji prezentującej dotychczasowy do- filem PHONO liczymy jednak na Pańrobek polskiego netlabelu.

stwa szerokie muzyczne horyzonty

Export Label od trzech lat funkcjo- – w muzyce ze znakiem Export słynuje w internecie. Niepozorna strona chać bliskie nam gatunki. Zresztą jak
WWW założona na popularnym syste- i na płycie Blossoma – Blue Balloons
mie blogerskim nieodpłatnie oferuje to spokojny, równy downtempowy

http://exportlabel.blogspot.com/2011/12/blossom-blue-balloons.html
http://exportlabel.bandcamp.com
http://www.youtube.com/user/exportlabel
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output

Klasyczny model gramofonu

ją didżeje oraz hip-hopowi producenci samplujący stare soulowe nagra-

Technics SL-1200 z zakresem

nia. Trafny przykład wykorzystania możliwości pitch podany przez Kanye

pitch +/- 8 w sytuacjach klubowych

Westa w utworze „Slow Jamz” (album The College Dropout, 2004 rok) opar-

odstaje od konkurencyjnych modeli

tym na samplu „A House Is Not A Home” w quiet stormowej interpretacji

ST-150 Stantona czy PDX-3000

pana Vandrossa, nie wymaga dodatkowego komentarza. Oczywiście z

marki Vestax wyposażonych pitch

pewną rezerwą należy podejść do próby przekształcenia chociażby „I’m

50% a nawet 60%. Co to oznacza?

Coming Out” pani Ross w nagranie o właściwościach quiet storm, szcze-

Muzyka przyspiesza a bywalcy

gólnie w sytuacji, gdy samplowany fragment disco hitu w hip-hopowej

tanecznych imprez nie potrafią bawić

interpretacji Puﬀ Daddy’ego (utwór „Mo Money Mo Problems”, 1997 rok),

się poniżej tempa determinowanego

zachowuje oryginalne tempo.

przez radio i telewizję.

Eddie Kendricks, członek oryginalnego składu the Temptations, autor
kilku znakomitych nagrań o tanecznym przeznaczeniu, w 1977 roku

Soulowe nagrania z lat 70., utrzymane w stylu up-tempo, zbliżone

wydał album Slick – ostatni w Tamla Records. Stronę A winylowego

do stylistyki disco, szczególnie popularne w dyskotekach po 1975 roku,

wydania wieńczy nagranie mid-tempo „Intimate Friends”. Utwór napi-

utraciły dawną moc jednoczenia ludzi na parkiecie. Dla współczesne-

sany przez Gary’ego Glenna w aranżacji Leonarda Castrona to jeden

go słuchacza wychowanego na fuzji hip-hopu, r&b oraz popu, klubowy

z chętnej samplowanych motywów w twórczości pana Kendricksa;

repertuar Jerry’ego Butlera, Barry’ego White’a, Diany Ross, Luthera

„ciepłe” klawisze, „bujające” bębny, gustowne chórki oraz dyskret-

Vandrossa, czy Davida Ruﬃna brzmi niczym kompozycje mid-tempo

ne trąbki. Czegoż chcieć więcej? Kompletny utwór, perfekcyjny soul,

– w długoletniej perspektywie nawet quiet storm.

pretekst do zbudowania bliskości z partnerem lub partnerką w trak-

Wypada wyjaśnić użyte terminy. Określenie up-tempo stosuje się

cie zabawy na parkiecie bez obmacywania, wykonywania obscenicz-

wobec wprawiających w dobry nastrój utworów o szybkim tempie. Styl

nych ruchów ciała. Czy didżej odpowiadający przed właścicielem klubu

quiet storm, w muzyce soul spopularyzowany przez Smokey Robinsona,

za rozrywkę klientów zaryzykuje przyszłe zlecenia i umieści na playli-

służy również za nazwę nocnego formatu radiowego, natomiast pitch re-

ście „Intimate Friends”? Wykluczmy imprezy sprofilowane na konkret-

guluje oraz synchronizuje tempo utworów – z tej funkcji chętnie korzysta-

nego uczestnika. Jeśli didżej musi koniecznie wybrać nagranie pana
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Kendricksa, zapewne wybór padnie na „Unbreakable” w wykonaniu

Naiwny scenariusz dopuszcza happy end, w którym przeróżne re-

pani Keys. Dynamiczne, głośniejsze, z wyraźnym motywem pianina

worki, reedity czy covery prowadzą do odkrycia oryginalnych soulo-

wurlitzera oraz bogatszymi chórkami i hip-hopowym transem. Alicia

wych nagrań. Od wskrzeszenia masowej fascynacji archaicznym so-

Keys, pomimo zmian, nie przepędziła ducha nagrania pana Kendrick-

ulem ważniejsze są możliwości wyborów: klubu, koncertu, płyty, stacji

sa. To wciąż perfekcyjne „Intimate Friends” pod zmienionym tytułem

radiowej a nawet programu telewizyjnego zgodnie z indywidualnymi

oraz z innym tekstem.

potrzebami, bez spoglądania na innych, czy dostosowywania się do

Soulowe nagrania z lat siedemdziesiątych współcześnie przysparzają problemów. Występy Delfonics, O’Jays, Shalamar przed publicznością
w programie Soul Train, częściowo dostępnym za sprawą YouTube, dowodzą słusznych racji – soul się tańczy. Niestety, jak w przypadku problemu poruszonego w dziale „There’s A Message In The Music” (PHONO,
jesień 2011), tak i tym razem, ulegamy presji otoczenia, zaburzając wewnętrzny, indywidualny rytm. Tempo muzyki przyspiesza – w kompromisach nadzieja dla soulu.
W 2010 roku brytyjska wytwórnia BBE wydała album-kompilację
Get Down With The Philly Sound sygnowaną przez didżeja/producenta
– Dimitri From Paris. Wersja kompaktowa, trzypłytowa, zawiera oryginalne nagrania z nurtu filadelfijskiego soulu oraz reworki – innymi
słowy wersje przystosowane do współczesnych potrzeb słuchaczy.
House’owy beat umiejętnie wpleciony w struktury tanecznych przebojów lat 70. (m.in. „You Can’t Hide From Yourself” Teddy’ego Pendergrassa, „He’s A Friend” Eddiego Kendricksa, „Living Together” braci
Jackson) sprawia, że utwory wciąż bawią słuchaczy, nie gorzej niż
cztery dekady temu.

aktualnych trendów.

