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tańskiego brzmi dojrzale
i pewnie. Techniki używa
powściągliwie, nie popisując się ewidentnym war-

ny saksofon Lichtańskiego,
konkludując
błyskotliwą
improwizacją w pełni demonstrującą świetną tech-

sztatem, każda fraza jest tu
podporządkowana ogólnemu zamysłowi malowanego
dźwiękiem pejzażu. Chwilami jest to muzyka wręcz

nikę, której lider używa
jednak z rozmysłem i powściągliwością.
Pełne zadumy Are You
Ready? znów zmienia tem-

Audio Cave, 2019

kontemplacyjna, ale w elementach improwizacyjnych
słychać muzyczny pazur.

po w leniwej balladzie
z ciekawymi progresjami
i nieśpieszną frazą, jakby po-

Iga jest wyważona i dojrzała,
a zarazem świeża i w pełni

Otwierające nagranie refleksyjne, subtelne frazy sakso-

wstrzymując emocje tętniące pod powierzchnią mu-

oryginalna. Starannie przemyślane kompozycje mie-

fonu w Idze? odzwierciedlają emocje przeżywane

zyki. Mr Muniak, What’s
Now? napisany został w hoł-

szają się na tym albumie
z brawurowymi improwizacjami. Układ utworów jest

w związku z oczekiwaniem
na narodziny córki i zastanawianiem się nad jej imie-

dzie zmarłemu muzykowi, u którego Lichtański, jak
sam przyznaje, odbył solid-

równie świadomy, tworząc
doskonały balans. Ciepłe,

niem. Z saksofonem pięknie
konwersuje fortepian Ma-

ną szkołę. Gwałtowne frazy
i kaskady dźwięków rzeczy-

miodowe brzmienie saksofonu altowego lidera dosko-

teusza Pałki z delikatnym
podtekstem basu i perku-

wiście przywodzą na myśl
harmonie wielkiego muzyka,

nale komponuje się z subtelnymi, pełnymi wyobraźni
pasażami Mateusza Pałki na
fortepianie. Kuba Dworak na

sji. Kontrast do przemyślanej
i starannie wyważonej kompozycji stanowi następujący
po niej Grandpa, Where You

przypominając je we własny
autonomiczny sposób lidera.
Najdłuższy utwór na płycie,
czternastominutowa wersja

kontrabasie i Patryk Dobosz
na perkusji dyskretnie i stabilnie malują tło.

Roam Now?, całkowicie improwizowany, ze znakomicie
współbrzmiącym sopranem

On the Green Dolphin Street,
jest bardzo ciekawym podejściem do znanego standardu.

Wojciech Lichtański ma
już na koncie (z Vehemence Quartet) Grand Prix
Jazzu nad Odrą w 2015 roku,
Aniołka Jazzowego (z ze-

lidera i akordeonem Mateusza Pałki.
Ciekawie kontrastuje z nim
kolejne Auto, Auto? dynamiczną linią melodycz-

Otwiera go długie błyskotliwe intro Pałki na fortepianie,
do którego dopiero po dłuższej chwili dołącza wrażliwy
saksofon lidera. W improwi-

społem Sound Lab) i nagrodę za kompozycję na bigband na Bielskiej Zadymce
Jazzowej 2013. Na najnow-

ną i mocnym pulsem sekcji rytmicznej. Początkowo
melodię prowadzi agresywny fortepian, do które-

zacji słychać nie tylko temat
standardu, ale też echa wielkich impresjonistów, którymi od dawna Lichtański się

szej płycie saksofon Lich-

go

fascynuje.

Wojciech Lichtański
Questions – Iga

dołącza

rozpoznawal-
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W Improvisation Two powraca genialna kombinacja
saksofonu i akordeonu. Ten
ostatni perfekcyjnie ma-

kontrastuje bowiem z niepokojącym Old And New Kądzieli. Taki wzór powtarza
się przez cały album. Pew-

luje nastrojowe tło dla wijącej się jak dym delikatnej
frazy saksofonu w dopełniającym się duecie. Nowocześnie swingujące First Qu-

ne zamieszanie wprowadza
ZKKSRR, zdający się łączyć
oba żywioły – jak się okazuje, to jedyny utwór spoza repertuaru liderów. Jego au-

estion ponownie podbija
tempo barwną konwersacją
saksofonu z fortepianem na

ZK Collaboration
– Double Universe
Fundacja Polski Jazz Records, 2018

torem jest Mateusz Gawęda
(fortepian), który obok Damiana Kostki (kontrabas)

kanwie zdecydowanego rytmu kontrabasu i perkusji.

Unia, zderzenie, splot, part-

został zaproszony do składu.
Choć to pierwszy album pod

Płytę zamyka enigmatyczny
Blue Monday?, nostalgiczna

nerstwo, spotkanie, kooperatywa, kolaboracja – wielu

szyldem ZK Collaboration,
jego członkowie znają się od

melodia wyśpiewana przez
saksofon
z
wrażliwym
akompaniamentem forte-

słów na określenie swojego
duetu użyli Adam Zagórski
(perkusja) i Maciej Kądziela

lat. Jak przyznał perkusista,
„Materiał powstał z myślą
o konkretnych muzykach.

pianu, jak rozbudowana impresyjna suita.

(saksofon altowy) w tekście
zamieszczonym na okład-

Granie z zaufanymi artystami jest podstawą pisania

Iga to doskonale wyważona,
przemyślana płyta o zróż-

ce wspólnego albumu. Sens
tego projektu najlepiej wy-

pod nich kompozycji”. Double Universe nie opiera się

nicowanym klimacie. Refleksyjnie
melancholijna,
niespieszna, a jednocześnie pełna dynamicznych

raża jednak tytuł płyty.
Podwójny wszechświat (jak
można go tłumaczyć) wskazuje na przeciwstawne osobo-

jednak wyłącznie na perfekcyjnym zgraniu. Równie
istotne jest tu sceniczne doświadczenie i warsztatowa

kontrapunktów, wykonana
przez perfekcyjnie zgrany
zespół i saksofon o doskona-

wości liderów, których konfrontacja zapewnia unikalne
brzmienie. „To rozdwojenie

biegłość, których żadnemu
z tej czwórki nie brakuje.
Gdy w 2016 roku panowie za-

łej oryginalnej barwie. Lichtański o swojej muzyce lubi
mówić w kategoriach wizualnych, myślę, że najlepiej opisuje ją porównanie

jaźni, strona ciemna i strona
jasna” – tłumaczył Zagórski
w wywiadzie publikowanym
przez JazzPRESS (11/2018).
Już na samym początku ła-

częli występować w kwartecie, próbowali, jak wspominał Kądziela, „zobaczyć, czy
tak naprawdę mogą koegzystować razem na jednej sce-

do obrazów impresjonistów,
pełnych mieniących się kolorów, blasków i cieni. 

two się zorientować, które
kompozycje
wyszły
spod ręki którego muzyka
– przebojowy ton Frustration Zagórskiego wyraźnie

nie”. Po dwóch latach możemy przekonać się sami, jak
dobrze, że jednak mogą. 
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