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Airelle Besson – Try!
Papillon Jaune, 2021

P"yta Try! jest drugim au-
torskim albumem w#dysko-
grafii francuskiej tr$baczki 
Airelle Besson i# prowadzo-
nego przez ni% kwartetu. Po-
przednie wydawnictwo, Ra-
dio One, ukaza"o si$ w#roku 
2015 i# zebra"o bardzo pozy-
tywne opinie. Warto na po-
cz%tek przyjrze& si$ sk"ado-
wi zespo"u, bowiem "%czy 
on ciekawe muzyczne oso-
bowo'ci.
Szwedzka wokalistka Isabel 
Sörling od lat zaanga(owa-
na jest w#projekty ekspery-
mentalne i# improwizowa-
ne. Ch$tnie bierze udzia" 
w# dzia"aniach multidyscy-
plinarnych. Od kilku lat 
mieszka w# Pary(u. Perku-
sista Fabrice Moreau jest 
wzi$tym muzykiem sesyj-
nym. Ma na swoim koncie 
presti(ow% nagrod$ Victoi-
res de Jazz. Pianist$ Benja-
mina Moussaya pami$ta-
j% s"uchacze z#wydawanych 

przez ECM p"yt kwarte-
tu Louisa Sclavisa. W# roku 
2020 muzyk zadebiutowa" 
w# monachijskiej wytwórni 
jako lider, wydaj%c solowy 
album Promontoire.
Chocia( Try! jest dopiero 
drug% p"yt% firmowan% na-
zwiskiem Airelle Besson, to 
tr$baczk$ trudno nazwa& 
nowicjuszk%. W# trakcie 
swojej kariery wyst$powa"a 
mi$dzy innymi z#Liberation 
Music Orchestra Charliego 
Hadena. Jej nazwisko, jako 
artystki sesyjnej, pojawia-
"o si$ na albumach innych 
artystów ju( od roku 2000. 
Besson podobnie jak Fabrice 
Moreau jest laureatk% Victo-
ires de Jazz, a# tak(e Django 
Reinhardt Prize.
Try! zawiera jedena'cie 
kompozycji, wszystkie au-
torstwa Airelle Besson. Al-
bum rozpoczyna trzycz$'-
ciowa suita The Sound of 
Your Voice. Podobnie do 
wi$kszo'ci utworów g"ówn% 
rol$ odgrywa tu dialog tr%b-
ki i# wokalu. Liryczny g"os 
Isabel Sörling idealnie kom-

ponuje si$ z# tr%bk% liderki. 
Fantastycznie wypadaj% na-
grania, w#których Benjamin 
Moussay przesiada si$ od 
fortepianu do fender rho-
desa. Tu wymieni& mo(na 
'rodkowy fragment wspo-
mnianego The Sound of Your 
Voice czy te( Angel’s Dance.
Album jest jednak do'& 
ró(norodny. Chocia( nie 
brakuje na nim wpada-
j%cych w# ucho motywów 
czy te( nostalgicznych bal-
lad w# rodzaju tytu"owe-
go Try!, to kwartet równie 
ch$tnie ucieka od eterycz-
nej zwiewno'ci ku formom 
bardziej otwartym – tu 
przyk"adem mo(e by& dwu-
minutowe Patitoune. Muzy-
cy potrafi% tak(e kapitalnie 
po"%czy& wszystkie te ele-
menty, co najlepiej s"ycha& 
w# Wild Animals. Sp$dzone 
z#kwartetem Airelle Besson 
54 minuty uwa(am wi$c za 
ze wszech miar udane. Na 
tyle, (e do Try! niejedno-
krotnie ju( powraca"em. }

Krzysztof Komorek
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http://www.radiojazz.fm/audycje/item/577-jazz-i-nie-jazz
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