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„(...)	  a	  brilliant	  piano	  trio	  album,	  which	  is	  not	  only	  elegant	  and	  intelligent,	  
but	  also	  completely	  innovative	  and	  unique.	  Even	  on	  the	  incredibly	  busy	  
and	  productive	  Polish	  Jazz	  scene	  albums	  like	  this	  one	  are	  an	  exception.	  As	  a	  
result	  Derlak	  becomes	  a	  talent	  worth	  watching,	  and	  considering	  her	  
achievements	  in	  such	  early	  stages	  of	  her	  career,	  God	  only	  knows	  where	  she	  
intends	  to	  take	  us	  in	  the	  future.“	  

	  
	  

This	  is	  the	  second	  album	  by	  Polish	  Jazz	  pianist	  /	  composer	  Aga	  Derlak,	  
recorded	  again	  in	  a	  classic	  piano	  trio	  format,	  this	  time	  with	  bassist	  Tymon	  
Trabczynski,	  who	  also	  played	  on	  the	  debut,	  and	  drummer	  Szymon	  Madej.	  The	  
album	  presents	  nine	  original	  compositions,	  all	  by	  Derlak.	  	  
	  

Musically	  the	  album	  continues	  exactly	  from	  where	  the	  debut	  left	  off.	  The	  
long,	  contemplative	  themes,	  introvert	  and	  full	  of	  silent	  breaths	  are	  still	  here,	  but	  
they	  are	  much	  more	  condensed	  and	  compressed,	  which	  works	  all	  for	  the	  best.	  
This	  music	  is	  very	  minimalistic,	  hinting	  more	  that	  it	  is	  actually	  saying,	  hiding	  
more	  than	  it	  is	  actually	  disclosing.	  This	  clever	  game	  of	  hide	  and	  seek	  keeps	  the	  
attentive	  listener	  on	  the	  edge	  at	  all	  times,	  trying	  to	  guess	  the	  next	  move.	  Derlak	  
manages	  to	  define	  her	  very	  personal	  style	  on	  this	  album	  much	  more	  fluently	  and	  
precisely	  that	  on	  her	  debut,	  which	  is	  quite	  understandable.	  	  
	  

The	  performances	  are	  extremely	  hard	  to	  judge,	  as	  they	  are	  fragmented	  
into	  short	  passages,	  which	  limit	  the	  possibility	  of	  displaying	  technical	  fluency.	  
But	  perhaps	  the	  ability	  to	  play	  a	  myriad	  of	  fragments	  rather	  than	  a	  steady	  flow	  of	  
notes	  is	  the	  true	  challenge	  here.	  If	  I	  might	  use	  a	  metaphor	  from	  another	  field	  of	  
Art,	  Derlak´s	  music	  is	  like	  impressionist	  pointillist	  painting,	  which	  in	  music	  is	  
called	  divisionism.	  I	  have	  no	  idea	  if	  Derlak	  is	  at	  all	  aware	  of	  these	  terms,	  but	  that	  
what	  her	  music	  is	  really	  all	  about.	  Of	  course	  in	  painting,	  as	  in	  music,	  the	  



individual	  dots	  of	  paint	  /	  sound	  dots	  create	  a	  complete	  picture	  of	  uniquely	  
structured	  beauty.	  	  
	  

The	  rhythm	  section	  faces	  the	  same	  difficulties	  as	  the	  leader,	  with	  the	  
music	  being	  introvert	  and	  constantly	  intervallic,	  which	  of	  course	  makes	  the	  
traditional	  role	  of	  keeping	  time	  and	  pulse	  devilishly	  difficult.	  These	  young	  
players	  stand	  up	  to	  the	  challenge	  bravely,	  supporting	  the	  pianist	  amicably,	  
elegantly	  and	  with	  superb	  cohesiveness	  and	  harmony,	  which	  is	  nothing	  short	  of	  
being	  brilliant.	  	  
	  

Derlak	  and	  her	  fellow	  musicians	  mange	  to	  overcome	  the	  proverbial	  
second	  album	  jinx	  with	  flying	  colors,	  producing	  a	  brilliant	  piano	  trio	  album,	  
which	  is	  not	  only	  elegant	  and	  intelligent,	  but	  also	  completely	  innovative	  and	  
unique.	  Even	  on	  the	  incredibly	  busy	  and	  productive	  Polish	  Jazz	  scene	  albums	  like	  
this	  one	  are	  an	  exception.	  As	  a	  result	  Derlak	  becomes	  a	  talent	  worth	  watching,	  
and	  considering	  her	  achievements	  in	  such	  early	  stages	  of	  her	  career,	  God	  only	  
knows	  where	  she	  intends	  to	  take	  us	  in	  the	  future.	  	  
	  
Mon	  plus	  profond	  respect	  Milady!	  
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„What	  impresses	  about	  Derlak	  is	  her	  variety	  of	  attack.	  Her	  ballad	  

playing	  finds	  her	  caressing	  phrases	  and	  letting	  the	  sound	  hang	  in	  the	  air	  a	  
little	  but	  she	  can	  also	  move	  through	  the	  gears,	  bringing	  a	  steely	  intensity	  to	  
faster	  tempos.“	  

	  
In	  the	  Rose	  Theatre’s	  main	  auditorium	  upstairs,	  the	  well-‐established	  The	  Bad	  
Plus	  were	  soundchecking	  powerfully,	  while	  downstairs	  in	  this	  fine	  addition	  to	  
Edinburgh’s	  venue	  stock’s	  basement	  another	  group	  with	  the	  same	  
instrumentation	  but	  an	  entirely	  different	  approach	  were	  making	  their	  festival	  
debut.	  
Pianist	  Aga	  Derlak,	  double	  bassist	  Tymon	  Trabczynski	  and	  drummer	  Bartosz	  
Szablowski	  met	  at	  music	  school	  and	  are	  now	  five	  years	  and	  two	  albums	  into	  their	  
life	  as	  Derlak’s	  trio.	  
Their	  time	  together	  has	  clearly	  helped	  them	  to	  form	  a	  strong	  bond,	  as	  this	  very	  
self-‐contained	  performance	  illustrated.	  
Derlak	  composes	  with	  great	  care.	  There’s	  a	  meticulousness	  in	  her	  often	  very	  
delicate	  melodies	  that’s	  matched	  by	  arrangements	  where	  bass	  and	  drums	  have	  
very	  precise	  parts	  to	  punctuate	  and	  support	  her	  playing,	  and	  Trabczynski	  and	  
Szablowski	  comply	  with	  admirable	  ease.	  It’s	  very	  much	  a	  group	  effort	  even	  if	  
most	  of	  the	  focus	  falls	  on	  their	  nominal	  leader.	  
What	  impresses	  about	  Derlak	  is	  her	  variety	  of	  attack.	  Her	  ballad	  playing	  finds	  her	  
caressing	  phrases	  and	  letting	  the	  sound	  hang	  in	  the	  air	  a	  little	  but	  she	  can	  also	  
move	  through	  the	  gears,	  bringing	  a	  steely	  intensity	  to	  faster	  tempos.	  If	  her	  
tendency	  to	  sing	  along	  as	  she	  improvises	  can	  be	  a	  bit	  distracting,	  this	  is	  assuaged	  
to	  some	  extent	  by	  her	  ability	  to	  develop	  a	  line	  of	  thought	  to	  its	  logical,	  if	  not	  
necessarily	  predictable	  conclusion	  and	  to	  alter	  the	  pace	  and	  dynamics	  as	  she	  
goes.	  
Trabczynski	  and	  Szablowski’s	  roles	  are	  generally	  at	  the	  service	  of	  the	  music	  as	  a	  
whole	  but	  both	  took	  solo	  features	  that	  were	  creative	  and	  showed	  their	  individual	  
tones	  and	  talents	  while	  staying	  within	  the	  considered	  group	  aesthetic.	  
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Když	  jsem	  tady	  recenzoval	  debut	  tria	  poské	  pianistky	  Agy	  Derlak	  („First	  
Thought“),	  jenž	  vyšel	  na	  značce	  Hevhetia	  na	  přelomu	  let	  2014/15,	  označil	  jsem	  
jej	  jako	  opravdu	  vydařený.	  Letos	  přišlo	  AGA	  DERLAK	  TRIO	  s	  druhým	  albem	  (opět	  
studiovým	  a	  taktéž	  na	  slovenském	  labelu	  Hevhetia),	  jež	  dostalo	  název	  „Healing“.	  
A	  je	  to	  vskutku	  komorní	  jazz	  s	  léčivými	  účinky.	  Pianistka	  napsala	  devět	  skladeb,	  
ze	  kterých	  tryskají	  pozitivní	  emoce,	  duchovní	  síla,	  pokora,	  lahodné	  barvy;	  jsou	  
postaveny	  především	  na	  rozsáhlých	  meditativních	  plochách,	  aniž	  by	  ale	  jakkoli	  
sklouzly	  do	  prázdných	  gest,	  podbízení,	  natož	  pak	  do	  kýče.	  Aga	  Derlak	  hraje	  svým	  
vlastním,	  jedinečným	  stylem,	  do	  něhož	  nejenže	  nasála	  třeba	  Chopina,	  Evanse,	  
Jarretta	  či	  severskou	  baladičnost,	  ale	  hlavně	  frázuje,	  improvizuje	  a	  rozvíjí	  témata	  
po	  svém,	  tj.	  zdánlivě	  neukotveně,	  mnohdy	  jakoby	  mimoděk,	  ale	  vždy	  překvapivě	  
a	  neobyčejně	  bohatě	  co	  do	  barev,	  výrazu	  a	  dynamiky.	  Rytmika	  je	  s	  jejím	  
způsobem	  klavírní	  hry	  kongeniálně	  sehrána,	  podle	  potřeby	  hutná,	  úderná	  či	  
naopak	  květnatá;	  kontrabasista	  Tymon	  Trabczyński	  s	  Derlak	  hraje	  již	  na	  debutu,	  
nový	  bubeník	  Szymon	  Madej	  je	  typem	  sice	  nenápadného,	  ale	  přesto	  precizního	  
hráče,	  který	  získal	  ostruhy	  např.	  v	  kvartetu	  vynikajícího	  houslisty	  Bartosze	  
Dworaka.	  Prvních	  pět	  skladeb	  na	  sebe	  bezprostředně	  navazuje,	  takže	  vytvářejí	  
něco	  jako	  suitu,	  jejíž	  společným	  jmenovatelem	  je	  výsostná	  lyrika,	  až	  
meditativnost.	  Ta	  ale	  postupně	  nabývá	  na	  emotivní	  intenzitě	  a	  naléhavosti.	  Po	  
sólovém	  pianu,	  z	  jehož	  perlivých,	  hladivých,	  jímavých	  a	  občas	  vznětlivých	  tónů	  je	  
utkána	  „The	  Ultimate	  Love“,	  následuje	  nejdelší	  track	  alba	  „Recovery“	  (10:13).	  
Tady	  jsou	  již	  dokonce	  náznaky	  groovů,	  gradace	  se	  střídají	  s	  lyrickým	  zvolněním	  v	  
rychlejších	  střizích,	  v	  půli	  toku	  trio	  doslova	  vybuchne,	  zvuková	  říznost	  



kontrastuje	  s	  jemnostrmi,	  v	  závěru	  dojde	  k	  repetici	  osamělého	  klavírního	  riffu.	  
To	  pak	  vyústí	  v	  triové	  chrlení	  další	  skladby,	  „Repetitive	  Dream“.	  Kumulaci	  emocí	  
trio	  přetaví	  do	  groovů	  a	  nápaditých	  riffů,	  jejichž	  proměnlivost	  je	  
až	  obsedantní	  (samozřejmě	  v	  pozitivním	  smyslu	  slova),	  ale	  co	  je	  na	  tom	  všem	  
nejpozoruhodnější:	  vždycky	  se	  na	  povrch	  prodere	  lyrika!	  

Zbylé	  kompozice	  jsou	  již	  odděleny	  a	  musí	  se	  tedy	  jasně	  vymezovat;	  což	  se	  jim	  
daří.	  „Before	  Sleep“	  je	  už	  opět	  celistvou	  baladou,	  byť	  zcela	  netradiční	  stavby,	  s	  
originálním	  frázováním,	  neobvyklými	  improvizačními	  pochody	  a	  překvapivě	  
razantním	  kontrabasovým	  sólem.	  „Mind	  the	  Things	  You	  Follow“	  vybočuje	  z	  
celkové	  neotřelosti	  alba	  klasičtější	  baladickou	  formou	  s	  průkaznější	  melodií	  a	  
bezmála	  bluesovou	  náladou.	  „Fears	  And	  Hopes“	  má	  v	  sobě	  hravost,	  skoro	  
písňovou	  formu	  a	  vyznívá	  optimisticky;	  patrné	  jsou	  tu	  chopinovsky	  romantické	  
emoce.	  Album	  vrcholí	  znamenitě	  gradovanou	  baladou	  „One	  Step	  Back	  To	  Move	  
Forward“;	  houstnoucí,	  vzrůstající	  intenzitu	  celé	  škály	  emocí	  umocní	  sólo	  bicích.	  
Ano,	  takový	  krok	  zpět	  opravdu	  znamená	  posun	  vpřed…	  

Není	  divu,	  že	  Aga	  Derlak	  Trio	  začíná	  dobývat	  Evropu.	  Například	  22.července	  
vystoupilo	  na	  Jazz&Blues	  Festivalu	  ve	  skotském	  Edinburghu.	  V	  říjnu	  zavítá	  i	  k	  
nám.	  11.října	  bude	  trio	  koncertovat	  v	  unikátním	  prostředí	  Broumovského	  
kláštera!	  
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A	  lengyel	  jazz	  zongorista,	  Aga	  Derlak	  triója	  minden	  szempontból	  fiatal	  
zenekar.	  Egy	  részt	  azért,	  mert	  fiatal	  muzsikusok	  alkotják,	  más	  rész	  pedig	  az	  
alapítását	  tekintve,	  ugyanis	  2012-‐ben	  jött	  létre.	  A	  trió	  tagjai	  Tymon	  Trabczynski	  
(nagybőgő)	  és	  Szymon	  Madej	  (dobok)	  és	  természetesen	  a	  zenekarvezető,	  
valamennyien	  Katowicében	  az	  ottani	  Zeneakadémián	  végeztek.	  A	  zenekar	  szinte	  
berobbant	  az	  európai	  jazz	  piacra.	  Alapításuk	  óta	  minden	  évben	  sikerült	  
bezsebelniük	  valami	  rangos	  zenei	  díjat.	  Ennek	  köszönhetően	  egyre	  több	  
koncertszervező	  fedezte	  fel	  magának	  őket	  és	  így	  számos	  rangos	  fesztivál	  
színpadán	  volt	  már	  alkalmuk	  játszani.	  2015-‐ben	  a	  First	  Thought	  című	  
albumukkal	  csatlakoztak	  a	  lemezes	  előadók	  táborához.	  Most	  pedig	  itt	  van	  az	  új	  
korong	  a	  Healing,	  ami	  szintén	  a	  szlovák	  lemezcég	  a	  Hevhetia	  kiadványaként	  
került	  a	  piacra.	  A	  lemezen	  bő	  egyórányi	  játékidő	  mellett	  9	  felvétel	  kapott	  helyet.	  
A	  játékidő	  /	  kompozíciók	  száma	  arány	  azt	  sugallja,	  hogy	  a	  zenekar	  tagjai	  szeretik	  
a	  hosszabb,	  kifejtősebb	  témákat.	  A	  repertoár	  közel	  fele	  olyan	  számokból	  áll,	  
amelyek	  játékideje	  a	  9-‐10	  perces	  tartományba	  esik.	  Olyan,	  szép	  nagy	  ívet	  rajzoló	  
számokról	  van	  szó,	  mint	  pl.	  a	  „Recovery”,	  a	  „Repetitive	  Dream”	  és	  a	  „Before	  
Sleep”.	  
Ha,	  a	  zenekar	  által	  képviselt	  gondolkodásmódot,	  megszólalást	  szeretnénk	  
pozícionálni	  a	  jazz	  horizonton,	  akkor	  leginkább	  a	  néhai,	  svéd	  jazz	  zongorista,	  
Esbjörn	  Svensson	  és	  az	  általa	  vezetett	  trió,	  az	  E.S.T.	  juthat	  eszünkbe.	  Aga	  Derlak	  
új	  albumán	  is	  ugyanúgy	  nagy	  kreativitással	  felépített,	  szépen	  vezetett	  
dallamíveket	  találhatunk.	  Zenéjük	  minden	  elemében	  élő.	  Még	  a	  nagyobb	  
lélegzetű	  számoknál	  sincs	  olyan	  érzése	  a	  hallgatónak,	  hogy	  túl	  nagy	  „pályát”	  
rajzolt	  magának	  a	  csapat	  és	  ehhez	  nem	  tudna	  elegendő	  tartalmat	  „szolgáltatni”.	  
Nincsenek	  üres,	  céltalan	  futamok,	  minden	  a	  helyén	  van	  elejétől	  a	  végéig.	  Nagyon	  
könnyű	  megkedvelni	  az	  Aga	  Derlak	  Trio	  zenei	  világát.	  Aki	  meghallgatja	  az	  új	  
albumot,	  az	  garantáltan	  kíváncsi	  lesz	  a	  formáció	  korábbi	  lemezére	  is.	  
Kis	  szerencsével	  a	  közeljövőben	  akár	  élőben	  is	  láthatjuk	  Budapesten	  ezt	  a	  remek	  
triót.	  Hiszen	  a	  legnagyobb	  hazai	  jazz	  kiadónk	  a	  BMC	  Records	  igen	  jó	  kapcsolatot	  



ápol	  a	  szlovák	  Hevhetia-‐val.	  Ennek	  köszönhetően	  a	  hazai	  jazz	  együttesek	  gyakori	  
vendégek	  Szlovákiában,	  a	  Hevhetia	  kötelékében	  tartozók	  pedig	  nálunk.	  Ezért	  
érdemes	  figyelni	  a	  BMC	  Opus	  Jazz	  Clubjának	  a	  programjait.	  A	  Healing	  című	  
album	  anyaga	  lemezen	  is	  remek,	  de	  a	  koncertélmény	  még	  erre	  is	  képes	  lenne	  
rátenni	  egy	  lapáttal.	  
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Aga	  Derlak	  Trio	  „Healing“	  Hevhetia	  2017	  
	  
Waiting	  /	  The	  Word	  /	  The	  Ultimate	  Love	  /	  
Recovery	  /	  Repetetive	  Dream	  /	  Before	  Sleep	  /	  
Mind	  The	  Things	  You	  Follow	  /	  Fears	  And	  Hopes	  /	  
One	  Step	  Back	  To	  move	  Forward	  
	  
	  
	  

	  
	  
„Album	  Healing	  formacji	  Aga	  Derlak	  Trio,	  to	  płyta	  która	  zachwyca	  swoją	  
dojrzałością,	  mądrością,	  ekscentrycznością	  	  i	  pięknem,	  jakie	  jest	  zawarte	  w	  
tych	  utworach.	  To	  także	  wspaniały	  warsztat	  instrumentalny	  i	  aranżacyjne	  
mistrzostwo,	  którego	  nie	  sposób	  nie	  docenić	  i	  nie	  chwalić.	  Tym	  samym	  
album	  ten	  potwierdza	  raz	  jeszcze	  to,	  iż	  Pani	  Agnieszka	  i	  jej	  muzyczna	  
formacja	  reprezentują	  sobą	  absolutnie	  najwyższą	  i	  najlepszą	  czołówkę	  
polskich	  artystów	  jazzowych.	  Reasumując	  -‐	  to	  emocjonalna	  podróż	  przez	  
świat	  muzycznego	  jazzu,	  którą	  naprawdę	  warto	  odbyć	  przy	  dźwiękach	  
albumu	  Healing...“	  
	  
	  
AGA	  DERLAK	  -‐	  niezwykle	  utalentowana,	  intrygująca	  i	  uznana	  polska	  pianistka	  i	  
flecistka	  jazzowa,	  wydała	  właśnie	  swoją	  drugą	  studyjną	  płytę	  pt.	  "Healing".	  Płytę	  
będącą	  owocem	  pracy	  powołanej	  do	  życia	  w	  2012	  roku	  formacji	  Aga	  Derlak	  Trio,	  
oczywiście	  z	  inicjatywy	  artystki.	  Album	  ten	  oferuje	  nam	  sobą	  9	  wyjątkowych,	  
niezwykle	  wysmakowanych	  i	  perfekcyjnie	  wykonanych	  kompozycji	  jazowych,	  
tworzących	  wspólnie	  wyjątkową	  całość	  muzycznej	  podróży	  po	  świecie	  emocji,	  
dźwięków	  i	  budzonych	  nimi	  do	  życia	  obrazów...	  
Agnieszka	  Derlak	  (fortepian),	  Tymon	  Trąbczyński	  (kontrabas)	  i	  Szymon	  Madej	  
(perkusja),	  czyli	  formacja	  Aga	  Derlak	  Trio,	  przedstawiają	  tym	  albumem	  swoistą	  
kontynuację	  muzycznej	  drogi	  obranej	  przy	  okazji	  debiutanckiej	  płyty	  -‐	  "First	  
Thought",	  która	  zdobyła	  wiele	  nagród	  i	  wyróżnień,	  z	  Fryderykiem	  na	  czele.	  To	  
droga	  oparta	  na	  odwadze	  ku	  podążaniu,	  kreowaniu	  i	  tworzeniu	  nowoczesnych	  
kompozycji	  i	  nowotarskich	  aranży,	  przy	  szacunku	  i	  współudziale	  klasyki	  jazzu,	  
która	  to	  także	  wyraźnie	  występuję	  także	  i	  na	  tej	  płycie.	  Ponadto	  muzykę	  tę	  
cechuje	  wielka	  inteligencja	  w	  postaci	  umiejętnego	  lawirowania	  pomiędzy	  ciszą	  i	  
głośnością,	  a	  następnie	  wydobywania	  z	  tych	  dwóch	  światów	  tego,	  co	  najlepsze.	  
Całość	  dopełniają	  wielkie	  i	  silne	  emocje	  uwalniane	  podczas	  słuchania	  tych	  
dziewięciu	  kompozycji,	  które	  czynią	  owych	  66	  minut	  spędzonych	  z	  tą	  płytą,	  
czasem	  absolutnie	  wyjątkowym...	  



Emocje,	  inteligencja	  i	  piękno	  tych	  kompozycji	  nie	  wystarczyłyby	  jednak	  do	  
stworzenia	  tak	  intrygującego	  albumu,	  gdyby	  nie	  fenomenalny	  warsztat	  
instrumentalny	  jego	  twórców.	  To	  perfekcyjna	  technika	  w	  połączeniu	  z	  muzyczną	  
żywiołowością,	  naturalnością,	  niezbędną	  w	  jazzie	  improwizacją,	  pozwalającą	  
czuć	  te	  utwory	  nie	  tylko	  jako	  świetnie	  skomponowane	  i	  zaaranżowane	  
propozycje,	  ale	  także	  i	  jako	  żywe	  opowieści	  muzyczne.	  Naturalną	  siłą	  rzeczy,	  
najważniejszy	  jest	  tutaj	  fortepian,	  a	  co	  za	  tym	  idzie	  talent	  i	  muzyczna	  lekkość	  
grania	  Pani	  Agnieszki.	  Niemniej,	  kroku	  nie	  ustępują	  tu	  towarzyszący	  jej	  dwaj	  
panowie,	  którzy	  także	  należą	  do	  czołówki	  najlepszych	  instrumentalistów	  w	  
naszym	  kraju.	  
Płytę	  otwiera	  kompozycja	  pt.	  "Waiting",	  będąca	  bardzo	  spokojną,	  klimatyczną,	  
niezwykle	  wysublimowaną	  i	  skromną	  w	  środki	  wyrazu	  propozycją.	  Kolejny	  
utwór	  -‐	  "The	  Word",	  cechuje	  bardzo	  podobny	  charakter	  i	  klimat,	  stanowiący	  
spokojną,	  lekką,	  łagodną	  impresję	  z	  fortepianem	  w	  dominującej	  roli...	  Trzeci	  
utwór	  -‐	  "The	  Ultimate	  Love",	  to	  absolutne	  królestwo	  klawiszy	  i	  talentu	  Agnieszki	  
Derlak,	  która	  stworzyła	  tu	  piękną,	  liryczną	  i	  bardzo	  emocjonalną	  kompozycję...	  
Następna	  propozycja	  na	  tym	  albumie	  to	  "Recovery"	  -‐	  zdecydowanie	  żywsza,	  
bardziej	  energiczna	  i	  rozbudowana	  kompozycja,	  w	  której	  po	  raz	  pierwsze	  tak	  
widocznie	  dają	  znać	  o	  sobie	  dźwięki	  kontrabasu	  i	  perkusji.	  Z	  kolei	  utwór	  pt.	  
"Repetetive	  Dream",	  zaprasza	  nas	  do	  świata	  żywiołowej	  ekspresji	  i	  emocjonalnej	  
improwizacji,	  wykorzystującej	  tu	  pełnię	  potencjału	  trzech	  instrumentów	  i	  
talentów	  grających	  na	  nich	  artystów.	  	  Kolejna	  kompozycja	  na	  tym	  albumie	  -‐	  
"Before	  Sleep",	  kontynuuje	  sobą	  klimat	  poprzedniej	  pozycji,	  oferując	  tym	  samym	  
nowoczesny	  i	  bardzo	  intrygujący	  jazz	  na	  najwyższym	  poziomie.	  Następny	  utwór	  
nosi	  tytuł	  "Mind	  the	  Things	  You	  Follow",	  i	  łączy	  on	  w	  sobie	  w	  piękny	  sposób	  
subtelność,	  wrażliwość,	  liryczność	  dźwięków	  z	  nie	  mniej	  pięknymi	  emocjami,	  
jakie	  to	  pojawiają	  się	  w	  naszej	  głowie	  przy	  tych	  fortepianowych	  partiach,	  i	  
towarzyszącym	  im	  gdzieś	  tam	  w	  tle	  perkusji	  i	  kontrabasie...	  Przedostania	  
kompozycja	  na	  tej	  płycie	  -‐	  "Fears	  And	  Hopes",	  stanowi	  jeszcze	  jedną	  świetną,	  
inteligentnie	  skonstruowaną,	  perfekcyjnie	  wykonaną	  i	  bardzo	  subtelną	  w	  swym	  
przekazie	  propozycję	  od	  	  Aga	  Derlak	  Trio,	  której	  to	  słuchanie	  wprawia	  nas	  w	  
znakomity	  nastrój...	  Album	  ten	  wieńczy	  zaś	  utwór	  "One	  Step	  Back	  To	  Move	  
Forward"	  -‐	  czyli	  bardzo	  przyjemna,	  rozrywkowa,	  dość	  energiczna	  i	  jak	  zawsze	  
perfekcyjnie	  wykonana	  kompozycja,	  oddająca	  sobą	  w	  pełni	  charakter	  i	  koloryt	  
tej	  całej	  płyty.	  
Album	  "Healing"	  formacji	  Aga	  Derlak	  Trio,	  to	  płyta	  która	  zachwyca	  swoją	  
dojrzałością,	  mądrością,	  ekscentrycznością	  	  i	  pięknem,	  jakie	  jest	  zawarte	  w	  tych	  
utworach.	  To	  także	  wspaniały	  warsztat	  instrumentalny	  i	  aranżacyjne	  
mistrzostwo,	  którego	  nie	  sposób	  nie	  docenić	  i	  nie	  chwalić.	  Tym	  samym	  album	  
ten	  potwierdza	  raz	  jeszcze	  to,	  iż	  Pani	  Agnieszka	  i	  jej	  muzyczna	  formacja	  
reprezentują	  sobą	  absolutnie	  najwyższą	  i	  najlepszą	  czołówkę	  polskich	  artystów	  
jazzowych.	  Reasumując	  -‐	  to	  emocjonalna	  podróż	  przez	  świat	  muzycznego	  jazzu,	  
którą	  naprawdę	  warto	  odbyć	  przy	  dźwiękach	  albumu	  "Healing".	  
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	  Aga	  Derlak	  Trio	  „Healing“	  Hevhetia	  2017	  
	  
Waiting	  /	  The	  Word	  /	  The	  Ultimate	  Love	  /	  
Recovery	  /	  Repetetive	  Dream	  /	  Before	  Sleep	  /	  
Mind	  The	  Things	  You	  Follow	  /	  Fears	  And	  Hopes	  /	  
One	  Step	  Back	  To	  move	  Forward	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
„Mnie	  muzyka	  Agi	  po	  prostu...	  leczy“	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nieprzypadkowo	  dziś	  reflektor	  na	  Agę	  Derlak.	  
Równo	  rok	  temu	  pochodząca	  z	  Chełma	  pianistka	  odbierała	  w	  Warszawie	  
statuetkę	  Fryderyka	  za	  jazzowy	  debiut	  fonograficzny;	  dziś	  we	  wrocławskim	  
klubie	  Vertigo	  zagra	  muzykę	  ze	  swojej	  drugiej	  już	  płyty	  -‐	  niby	  bardzo	  podobną	  
do	  debiutu	  (bo	  też	  nagraną	  w	  formule	  fortepianowego	  trio),	  ale	  jednak	  zupełnie	  
inną.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  "Healing"	  to	  muzyka	  -‐	  jeśli	  można	  tak	  powiedzieć	  o	  akustycznym	  jazzie	  
głównego	  nurtu	  -‐	  programowa,	  opowiadająca	  dźwiękami	  historię	  o	  
poszukiwaniu	  wewnętrznej	  harmonii,	  uczeniu	  się	  na	  błędach,	  czerpaniu	  
szczęścia	  nawet	  wśród	  trudów	  życia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jest	  to	  jazz	  o	  raczej	  medytacyjnym	  charakterze,	  introwertyczny,	  
emocjonalny,	  a	  przy	  tym	  dobrze	  "poukładany".	  Dużo	  więcej	  tutaj	  -‐	  w	  stosunku	  do	  
debiutu	  "First	  Thought"	  -‐	  melancholii	  i	  mniej	  ostentacyjnej	  wirtuozerii	  (choć	  
lubię	  te	  płyty	  traktować	  jak	  dopowiadające	  się	  woluminy,	  w	  zależności	  od	  
nastroju).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  nie	  będę	  wam	  tu	  pisał,	  do	  jakich	  stylistyk	  i	  mistrzów	  odwołuje	  się	  Aga	  
Derlak,	  bo	  sami	  wiecie,	  że	  "wszystko	  już	  było"	  i	  że	  od	  skojarzeń	  -‐	  a	  przecież	  
żyjemy	  w	  epoce,	  gdy	  poziom	  jazzowej	  pianistyki	  na	  świecie	  wyznaczają	  geniusze,	  
ciągle	  w	  pełni	  sił	  -‐	  nie	  da	  się	  uciec.	  Namawiam	  natomiast	  -‐	  zwłaszcza	  
słuchających	  jazzu	  mężczyzn,	  których,	  statystycznie	  rzecz	  biorąc,	  jest	  więcej	  niż	  
słuchających	  jazzu	  kobiet	  -‐	  by	  zwrócić	  się	  ku	  tej	  muzyce	  bez	  uprzedzeń,	  także,	  
powiedziałbym,	  pozamuzycznych.	  Bo	  to,	  że	  autorką	  "Healing"	  jest	  młoda,	  piękna	  
kobieta,	  w	  najmniejszym	  stopniu	  nie	  oznacza,	  że	  jej	  dzieło	  jest	  łzawe,	  
sentymentalne	  i	  przesadnie,	  hm,	  serdeczne.	  W	  skrócie	  i	  pewnym	  uproszczeniu:	  
zaczyna	  się	  ta	  opowieść	  ostrożną	  zadumą	  ("Waiting"),	  a	  kończy	  dynamicznym	  
skokiem	  w	  pełnię	  życia	  ("One	  Step	  Back	  to	  Move	  Forward").	  
	  	  Mnie	  muzyka	  Agi	  po	  prostu...	  leczy.	  	  
	  
	  

Adam	  Domagała	  
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„Trio	  Agi	  Derlak	  potwierdziło	  swą	  pozycję	  jednej	  z	  najważniejszych	  
formacji	  polskiego	  jazzu“	  

	  

	  

Aga	  Derlak	  Trio	  to	  laureaci	  nagrody	  Akademii	  
Fonograficznej	  –	  FRYDERYK	  2016	  w	  kategorii	  
Jazz:	  fonograficzny	  debiut	  roku,	  za	  album	  
First	  Thought	  (jeszcze	  z	  Bartoszem	  
Szablowskim	  na	  perkusji)	  (Hevhetia,	  2015).	  
Publiczna	  premiera	  tego	  albumu	  miała	  
miejsce	  17.10.2015	  w	  naszym	  starym	  klubie	  
na	  Piwnej.	  Dzisiaj	  przyszedł	  czas	  na	  kolejną	  
premierę	  –	  album	  „Healing”,	  wydany	  przez	  
prestiżową,	  słowacką	  wytwórnię	  Hevhetia.	  

Dla	  wielbicieli	  talentu	  kompozytorskiego	  
talentu	  Agi	  Derlak	  i	  jej	  niezwykle	  
energetycznych	  kompozycji	  pierwszy	  set	  
koncertu	  był	  z	  całą	  pewnością	  niemałym	  
zaskoczeniem.	  Oto	  bowiem	  połączone	  w	  jedną	  
całość	  pierwsze	  cztery	  utwory	  zaoferowały	  
sporą	  dawkę	  liryzmu	  i	  balladowego	  metrum.	  
Perfekcyjnie	  operując	  cudownym	  piano	  Aga	  
Derlak	  przykuła	  uwagę	  zasłuchanej	  

publiczności	  subtelnościami	  swej	  mistrzowskiej	  gry	  z	  uwagą	  i	  roztropnością	  
dobierając	  każdy	  dźwięk	  do	  skomplikowanej	  harmonicznie	  narracji.	  Ale	  Aga	  
Derlak	  nie	  byłaby	  sobą,	  gdyby	  w	  tych	  wyciszonych	  kompozycjach	  nie	  ukryła	  
czekającego	  na	  uwolnienie	  ładunku	  niezwykłej	  energii.	  Poszczególne	  frazy,	  z	  
często	  powtarzanym,	  nieomal	  mantrycznym	  pochodem	  kontrabasu,	  pozwalają	  
wreszcie	  na	  eksplozję	  godną	  aktu	  strzelistego,	  wciągając	  w	  fascynujący	  trans	  nie	  
tylko	  pozostałych	  muzyków	  formacji,	  ale	  i	  olśnioną	  tym	  wybuchem	  publiczność.	  
Nagłe	  wyciszenie	  przychodzi	  wraz	  z	  kompozycją	  „The	  Ultimate	  Love”	  zagraną	  
piano	  solo,	  by	  po	  nim	  ponownie	  powrócić	  do	  narracji	  pełnej	  dynamicznych	  
zwrotów	  akcji	  utworu	  „Recovery”.	  W	  kończącym	  pierwszą	  część	  koncertu	  
„Repetetive	  Dreams”	  zostają	  wykorzystane	  dźwięki	  preparowanego	  fortepianu,	  
delikatne	  flażolety	  uzyskiwane	  dłonią	  muskającą	  struny	  instrumentu,	  innym	  
razem	  dźwięki	  rytmicznie	  wpisujące	  się	  w	  uderzenia	  werbla	  –	  stosowane	  
oszczędnie	  i	  z	  umiarem	  niewątpliwie	  wzbogacają	  arsenał	  środków	  artystycznych	  
stosowanych	  przez	  tę	  niezwykle	  utalentowaną	  pianistkę.	  Jak	  zwykle	  znakomita	  
gra	  Tymona	  Trąbczyńskiego,	  który	  stał	  się	  już	  ważną	  postacią	  na	  polskiej	  scenie	  
jazzowej	  i	  wytrawna	  perkusja	  rewelacyjnego	  drummera,	  doskonale	  znanego	  



publiczności	  z	  licznych	  projektów,	  Szymona	  Madeja	  –	  od	  kilku	  miesięcy	  
będącego	  na	  stałe	  jednym	  z	  trzech	  wspaniałych	  artystów	  tria	  Agi	  Derlak,	  to	  obok	  
wybitnej	  pianistyki	  liderki	  potężne	  atuty	  dzisiejszego	  koncertu.	  
Świetnym,	  dynamicznym	  „Suspension”	  rozpoczęła	  się	  druga	  część	  koncertu,	  by	  
zaraz	  potem,	  w	  kompozycji	  „Before	  Sleep”	  znowu	  wrócić	  do	  narracji	  liryczno-‐
balladowej,	  z	  doskonale	  zakodowanymi	  ładunkami	  wybuchowymi.	  Również	  i	  w	  
tym	  utworze	  Aga	  Derlak	  potwierdza	  swój	  niezwykły	  kompozytorski	  talent,	  a	  
przede	  wszystkim	  umiejętność	  wypracowania	  własnego,	  jasno	  już	  
rozpoznawalnego,	  języka	  artystycznego.	  Języka,	  którym	  posługuje	  się	  z	  dużą	  
swobodą,	  nierzadko	  sięgając	  po	  wyżyny	  erudycyjnych	  talentów.	  Architektura	  
kompozycji	  prawie	  nigdy	  nie	  jest	  linearna,	  zaskakuje	  zarówno	  podjętym	  
tematem,	  harmonią,	  dyskretnym	  cieniowaniem	  frazy,	  umiejętnym	  
posługiwaniem	  się	  zmiennością	  metrum,	  pozostając	  przy	  tym	  cudownie	  lekką	  w	  
sferze	  melodyki.	  „Mind	  The	  Things	  You	  Follow”	  jest	  najlepszym	  dowodem	  na	  
powyższe	  słowa.	  Mistrzowska	  kompozycja	  wynosząca	  kompozytorskie	  
osiągnięcia	  pianistki	  na	  szczyty	  współczesnego	  jazzu	  europejskiego.	  Ujmująca	  
melodyką	  i	  pełnią	  artystycznego	  wyrazu,	  utrzymana	  w	  klimacie	  balladowym,	  
stanowi	  –	  być	  może	  –	  najjaśniejszy	  punkt	  tego	  wspaniałego	  koncertu.	  Zresztą,	  
kończący	  koncert	  „One	  Step	  Back	  To	  Move	  Forward”	  niesie	  z	  sobą	  równie	  wiele	  
wspaniałości,	  stawiając	  przed	  słuchaczem	  kolejny	  dylemat,	  czy	  może	  jednak	  on	  
właśnie	  może	  być	  tym	  ulubionym.	  Na	  bis	  znakomite	  „Fear	  And	  Hopes”,	  aby	  pełna	  
lista	  kompozycji	  albumu	  „Healing”	  pojawiła	  się	  w	  wersji	  koncertowej	  (wyjątek	  
stanowi	  utwór	  "Suspension",	  który	  był	  bonusem	  dla	  naszej	  publiczności).	  

Swym	  kolejnym	  albumem,	  zaprezentowanym	  fenomenalnie	  w	  czasie	  
dzisiejszego	  koncertu,	  trio	  Agi	  Derlak	  potwierdziło	  swą	  pozycję	  jednej	  z	  
najważniejszych	  formacji	  polskiego	  jazzu	  w	  jego	  młodej	  odsłonie;	  formacji,	  z	  
którą	  polska	  muzyka	  może	  i	  powinna	  wiązać	  duże	  nadzieje	  na	  przyszłość.	  

	  

Tomasz	  Pierchała	  
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	  Aga	  Derlak	  Trio	  „Healing“	  Hevhetia	  2017	  
	  
Waiting	  /	  The	  Word	  /	  The	  Ultimate	  Love	  /	  
Recovery	  /	  Repetetive	  Dream	  /	  Before	  Sleep	  /	  
Mind	  The	  Things	  You	  Follow	  /	  Fears	  And	  Hopes	  /	  
One	  Step	  Back	  To	  move	  Forward	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
„To	  album	  wyjątkowo	  dojrzały.	  Kierunek	  obrany	  przez	  muzyków	  przynosi	  
zachwycające	  efekty.	  „	  
	  
	  
Trio	  pochodzącej	  z	  Chełmna	  pianistki	  i	  kompozytorki	  Agnieszki	  Derlak	  
zawiązało	  się	  pod	  koniec	  2012	  roku,	  początkowo	  wykonując	  nowe	  opracowania	  
jazzowych	  standardów.	  Już	  wkrótce	  jednak	  zespół	  skoncentrował	  się	  na	  
własnym	  repertuarze,	  co	  dzięki	  wyjątkowym,	  złożonym	  kompozycjom	  pianistki	  
stało	  się	  niewątpliwym	  atrybutem	  formacji.	  Potencjał	  składu	  dostrzeżono	  m.in.	  
na	  festiwalu	  Jazz	  Juniors,	  na	  którym	  Aga	  Derlak	  Trio	  zdobyli	  II	  nagrodę	  oraz	  na	  
Ogólnopolskim	  Przeglądzie	  Młodych	  Zespołów	  Jazzowych	  i	  Bluesowych	  w	  Gdyni.	  
Debiutancka	  płyta	  tria	  "First	  Thought"	  wydana	  w	  2014	  roku	  zyskała	  mnóstwo	  
pochlebnych	  recenzji	  stawiając	  pianistkę	  na	  pozycji	  jednego	  z	  najbardziej	  
błyskotliwych	  polskich	  debiutów	  jazzowych	  ostatnich	  lat.	  Jej	  muzyczna	  
wyobraźnia	  połączona	  z	  wyjątkową	  wirtuozerią	  i	  zmysłem	  improwizacyjnym	  
przyniosła	  doprawdy	  zaskakujące	  efekty.	  
W	  roku	  2017	  ukazał	  się	  drugi	  album	  Aga	  Derlak	  Trio:	  "Healing".	  Poza	  pianistką	  
słyszymy	  na	  płycie	  znanych	  z	  poprzedniego	  albumu	  absolwentów	  krakowskiej	  
Akademii	  Muzycznej	  im.	  K.Szymanowskiego:	  Tymona	  Trąbczyńskiego	  przy	  
kontrabasie	  i	  Szymona	  Madeja	  za	  perkusją.	  
"Healing"	  to	  konsekwentna	  kontynuacja	  debiutu	  a	  zarazem	  ciekawe	  rozwinięcie	  
formuły	  łączącej	  w	  muzyce	  filozoficzne	  uduchowienie	  i	  dźwiękowe	  rozważania	  
związane	  zarówno	  z	  codziennością	  jak	  sztuką.	  
Ciekawe	  rozwiązania	  harmoniczne	  połączone	  z	  subtelną	  lekkością	  i	  finezją	  
tworzą	  fascynującą	  symbiozę	  energii	  i	  wirtuozerii,	  a	  nietuzinkowe	  kompozycje	  
zgromadzone	  na	  albumie	  decydują	  o	  jego	  wyjątkowym	  przekazie.	  	  
Stabilny	  i	  sprawdzony	  skład	  sprawia,	  że	  mamy	  do	  czynienia	  z	  muzykami	  
intuicyjnie	  reagującymi	  i	  wspólnie	  decydującymi	  o	  każdym	  dźwiękowym	  detalu.	  	  	  
Porównując	  program	  z	  debiutanckim	  albumem	  Tria	  Agi	  Derlak,	  
na	  "Healing"kompozycje	  są	  bardziej	  złożone	  i	  wysublimowane,	  skierowane	  do	  
świadomego	  i	  uważnego	  odbiorcy.	  To	  album	  wyjątkowo	  dojrzały,	  co	  wobec	  faktu	  



iż	  mamy	  do	  czynienia	  dopiero	  z	  drugą	  plytą	  tria,	  stanowi	  bardzo	  duży	  krok	  
naprzód...	  Tak	  jakby	  pomiędzy	  tymi	  dwiema	  płytami	  brakowało	  jeszcze	  dwóch	  
czy	  trzech	  albumów.	  Kierunek	  obrany	  przez	  muzyków	  przynosi	  zachwycające	  
efekty.	  	  
	  


