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Nikola Kolodziejczyk Orchestra – Chord Nation (2014)

  

    1  Funny Money  12:26  2  Zrębiarka Strzelarka  18:22  3  Way Too Long To Be a Hit  9:36  4 
Rafał Wojtunik's Ringtone  6:50  5  Chord Nation  7:17    Benny Brown – lead trumpet  Erwin
Żebro – trumpet  Oskar Torök – trumpet  Štěpánka Balcarová – trumpet  Paweł Niewiadomski –
trombone  Marcin Wołowiec – trombone  Mateusz Łysoń – trombone  Mateusz Mendyka – bass
trombone  Ewelina Serafin – flute  Mariusz Pędziałek – english horn  Szymon Kamykowski –
soprano saxophone  Dawid Główczewski – alto saxophone  Przemysław Florczak – tenor
saxophone  Marek Pospieszalski – tenor saxophone  Grzegorz Grzeszczyk – bass clarinet 
Alicja Sierpińska – lead violin  Leszek Dzierżęga – violin  Wojciech Witek – viola  Marta Sołek –
cello  Marta Gabriela Nagawiecka – cello  Gabriela gąsior – vocal  Bartek Pieszka – vibraphone 
Maciej Szczyciński – double bass  Michał Bryndal – drums  Nikola Kołodziejczyk – piano,
conductor     

 

  

This is the debut album by young Polish Jazz pianist/composer/bandleader Nikola
Kolodziejczyk, recorded by a twenty five piece orchestra, with members who originate from
three different countries, which presents a five-part suite, which in turn is a hybrid of
contemporary Classical music, classic mainstream Big Band and Free Jazz/Improvised music.
There is no doubt that this is a very ambitious project, brought into reality against all odds and
one that refuses to compromise and takes no prisoners.

  

Although highly motivated and certainly ingenious, this project is not quite as revolutionary or
innovative as one might imagine. In fact it continues the European orchestral Jazz tradition,
which followed a different path from the American orchestral Jazz tradition, which flourished in
the US in the early 20th Century and was than imported into Europe and mimicked for a few
decades until the emancipation of the European Jazz in the 1960s. Since than a long line of
superb European Jazz orchestras carried the torch towards new horizons, starting with the
British orchestras led by Neil Ardley, Michael Gibbs, Mike Westbrook and many others and than
gradually spread across Europe and even behind the Iron Curtain, with such notable
bandleaders as Gunter Hampel, Hans Koller, Martial Solal, Gustav Brom and such
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distinguished ensembles as the NDR Big Band, the Vienna Art Orchestra and so many others.
Many of these European Jazz orchestras often use similar characteristic devices to those used
in the process of making the music heard on this album: switching between melodic mainstream
Big Band parts and freely improvised passages, using string arrangements and wordless
human vocalese, in short the typical palette of contemporary European Jazz orchestral music.

  

Considering Kołodziejczyk's age, limited experience, restricted resources and all the obstacles
that he had to confront in order to record this album, one must admit that this is a remarkable
achievement, not only from the aesthetic perspective but also from the pure organizational one.
But of course most listeners are not really interested in the behind the scenes of music making
and judge it by what they hear. As far as the music is concerned, Kolodziejczyk presents a
collection of sonic plateaus, which intertwine and develop slowly, and are best listened to in the
sequence dictated by the album's tracks and as a whole. The separate parts of the suite do not
really stand on their own, as the melodic content of the entire proceedings is relatively limited.
To use a metaphor from a different media, the suite makes sense the same way a complete
canvas of a painting makes sense, and wouldn't do so if looked at when sliced into several
pieces.

  

At times one might get the impression that this music is more about "how" than about "what".
Kolodziejczyk is obviously enamored with the bag of tricks that are at his disposal as a
composer orchestrator, and with the sound of the orchestra, much more than with the actual
compositions, and as a result we get a complex baroque musical structure, supported by quite
simple foundations. Sometimes the instinctive urge to show as much of one's talents as
possible, here and now, can prove hazardous. This often happens to young and talented artists
and is quite meaningless in a long range, provided that Kolodziejczyk is treating this project as
just one of many lessons he has to go through during his long and hopefully very successful
career.

  

All in all this is a very impressive, ambitious and unusual debut album by an obviously talented
musician/composer, who presents enormous potential, which hopefully will be fully realized in
his future projects. Since orchestral Jazz albums are extremely rare, this is even more of a
valuable contribution to the Polish Jazz scene. Thanks to For Tune for finally releasing this
album, over three years after it was recorded, it's certainly better off now in the open for all
music lovers to enjoy. I am anxiously waiting for the next project. ---polish-jazz.blogspot.com
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„Chord Nation” jest pięcioczęściową suitą o zawartości skomponowanej z elementów jazzu i
klasyki. Stanowi ona dzieło bezkompromisowe – priorytetem w sztuce nie są rozwiązania
konformistyczne, czy koniunkturalne – i zaskakujące, w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Jestem pełen podziwu dla, wyrażonej za jej pośrednictwem, estetycznej odwagi i twórczej
determinacji Nikoli Kołodziejczyka. Nie tylko bowiem stworzył bogatą w treści materię
muzyczną, ale jeszcze zawarł w niej, niespotykaną w takim kształcie, swoistą ekspresję i
dramaturgię.

  

Tak gęsta i często monumentalnie rozwijana narracja, wymaga od słuchacza zainteresowania i
pełnej koncentracji w odbiorze. Trzeba jednak przyznać, że w zamian za to skupienie otrzymuje
on muzykę wyrafinowaną, pełną interesujących rozwiązań harmonicznych i aranżerskich. A
przede wszystkim stanowi ona nadzwyczaj udaną fuzję stylów uważanych za szczególnie
opozycyjne i trudno stopliwe.

  

W przypadku utworu Kołodziejczyka, z próby połączenia atrybutów jazzowych z klasycznymi,
powstała w końcu muzyka jazzowa, ale przecież obszerne jej fragmenty wymykają się tak
postawionej, jednoznacznej ocenie.

  

Spróbuję opisać w skrócie przebieg pierwszej części tej obszernej kompozycji. A zaczyna się
ona sześciosekundową introdukcją, z akordyką i frazowaniem godnym big bandów najwyższej
klasy, np. The Thad Jones-Mel Lewis Orchestra. Jednak zaraz po glissandzie kończącym ten
zwrot, pojawia się mocno z nim skontrastowany motyw melodyczno-harmoniczny o charakterze
perkusyjnym. Wykonywany jest on na fortepianie w równych ósemkach (metrum 4/4) z
kontrapunktującymi go synkopami na membranofonach. Po rozwinięciu tego dialogu pojawia się
ponownie big band wykonując szereg następujących po sobie współbrzmień w wartościach
półnutowych, tworzących zarazem swoimi górnymi składnikami przebiegi melodyczne. Sugerują
one jakieś majestatyczne kroki olbrzyma (przychodzą tu na myśl dokonania Johna Coltrane’a i
Marii Schneider).

  

Po wielokrotnym przeprowadzeniu tematu przez aerofony, na tle ostinata fortepianowego z
perkusją, zaczyna się improwizacja tworzona na saksofonie sopranowym. W trakcie jej trwania,
sekcje dęte zaczynają kontynuować swoje wcześniejsze, jazzowe w konstrukcjach, a
interpretowane monumentalnie, wielodźwięki. Napięcie teraz stale narasta – w tle improwizacja
saksofonu tenorowego porzuca tonalne uwarunkowania – i w chwili, gdy ekspresja dźwiękowa
osiąga apogeum, następuje zaskakująca… cisza. Dopiero po generalnej pauzie aerofony
przejmują inicjatywę grając special chorus w unisonie z głosem żeńskim.
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Po tym przeprowadzeniu dalszą narrację przejmuje nieobecny dotąd kwartet smyczkowy. W
jego interpretację w idiomie klasycznym niespodziewanie ingeruje big band z fakturą jazzową
nawiązując do wcześniejszych tematów (jeszcze szerzej rozbudowanych). Prowadzą one do
aleatorycznie zamyślonego finału, zbudowanego z ciągu atonalnych kontrapunktów,
artykułowanych serią glissand przez instrumenty dęte.

  

Napisane tu słowa nie oddają wyrazu interesującej nas muzyki. Informują tylko o przebiegu
formalnym i instrumentacji jej pierwszego członu. Każdy następny jest jeszcze inny. I każdy z
tych kolejnych wnosi nowe rozwiązania fakturalne, estetyczne i interpretacyjne. Trzeba
przyznać, że w osiągnięciu tego, godnego podziwu, efektu artystycznego, dużą zasługę ma
maestria dwudziestopięcioosobowej orkiestry. Wspaniale zagrali. ---Piotr Kałużny,
jazzforum.com.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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