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Ron Sexsmith
Exit Strategy 
of the Soul
Ronboy Rymes, Inc. 2008

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Nazwisko tego wykonawcy niewiele
mówi polskim melomanom, chyba ˝e
dobrze znajà kanadyjski rynek muzyczny
lub przynajmniej polubili piosenki Johna
Hiatta i Elvisa Costello. Ci ostatni
wprawdzie nie sà Kanadyjczykami, ale
Sexsmith przyznaje si´ do fascynacji ich
twórczoÊcià. 

W przypadku Costello podziw jest
wzajemny. Artysta wypowiada! si´ pozy-
tywnie o pierwszych nagraniach Sexsmi-
tha i nawet zaprosi! go do otwierania
swoich koncertów. JeÊli dodamy, ˝e trze-
cim ulubionym muzykiem autora oma-
wianej p!yty jest Paul McCartney, to 
chyba mo˝emy sobie wyobraziç zareje-
strowane na niej brzmienia. No, mo˝e
nie do koƒca, bo zami!owanie do czyjejÊ
twórczoÊci wcale nie oznacza, ˝e nale˝y
jà kopiowaç. Sexsmith ma sporo w!a-
snych pomys!ów i Êwietne wyczucie.
Dzi´ki temu jego autorskie kompozycje
brzmià atrakcyjnie. 

JeÊli mia!bym któràÊ wyró˝niç, to na
pewno „This Is How I Know”. Mamy 
tu !adnà melodi´, nostalgiczny tekst oraz
Êwietnà aran˝acj´ – z sekcjà d´tà w!àcz-
nie. Je˝eli szukamy kandydata na ta-
-neczny przebój, to jest nim „One Last
Round”. 

Mimo kilku energicznych fragmen-
tów, na p!ycie przewa˝a materia! nastro-
jowy, czego przyk!adem „Ghost of 
a Chance”. Poszczególne kawa!ki wcià-
gajà stopniowo, z ka˝dym przes!ucha-
niem bardziej. Polecam! "

Grzegorz Walenda

Allison Moorer
Mockingbird
New Line Records 2008

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

KtoÊ móg!by powiedzieç, ˝e w Amery-
ce podobne piosenkarki pracujà w co
drugim barze. I jest w tym troch´ racji,
chocia˝ nie do koƒca. Bo ˝eby tak jak
Moorer interpretowaç przeboje gwiazd,
potrzeba czegoÊ wi´cej ni˝ tylko „baro-
wego” talentu.

Po raz pierwszy us!ysza!em Allison 
w telewizyjnym programie Jaya Leno.
Potem d!ugo szuka!em w naszych skle-
pach p!yty, jednak bez efektu. By!o to
kilka lat temu i nie sàdz´, aby od tego
czasu sytuacja si´ zmieni!a. Moorer
prawdopodobnie pozostanie jeszcze jed-
nà utalentowanà wykonawczynià zza
Atlantyku, której g!os majà szans´ us!y-
szeç tylko stali klienci sklepów interneto-
wych. Ale skoro mo˝na tam kupiç jej
p!yty, to nie ma problemu. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby oceniç mo˝liwoÊci
interpretacyjne Allison, a zw!aszcza za-
poznaç si´ z jej podejÊciem do hitów 
Joni Mitchell („Both Sides Now”), Jessi
Colter („I’m Looking For Blue Eyes”) czy
Niny Simone („Sugar In My Bowl”). Jest
wreszcie jedna jej w!asna kompozycja
(„Mockingbird”), która potwierdza, ˝e
Moorer mog!aby swobodnie stworzyç
ca!y repertuar na udany album, ale wi-
docznie po prostu wola!a poÊpiewaç 
sobie piosenki innych. W koƒcu jest
gwiazdà. 

Obok niej znajdziemy tu znane naz-
-wiska, ˝e wymieni´ Steve’a Earle’a i
Buddy Millera. Doborowa obsada i !adna
muzyka. "

Grzegorz Walenda

The Wishing Tree
Ostara
Intact Records 2009
Dystrybucja: Kartel Music

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!"

Pop z domieszkà rocka i brzmieƒ cel-
tyckich – tak najkrócej mo˝na okreÊliç
zawartoÊç p!yty „Ostara”. Wa˝ny jest
jeszcze jeden element, dominujàcy we
wszystkich nagraniach. To g!os woka-
listki – ciep!y, melodyjny, a równocze-
Ênie wyrazisty. Hannah Stobart nie tylko
Êpiewa, ale napisa!a te˝ wszystkie teksty.
Powinna zatem najlepiej wiedzieç, jak 
je zinterpretowaç, wykorzystujàc do te-
go u!o˝one wspólnie ze Steve’em Ro-
therym (znanym z grupy Marillion) 
melodie. 

Jednak mimo ˝e wspó!autorka reper-
tuaru g!osowo sprawdza si´ poprawnie,
na etapie interpretacji prawie nic od sie-
bie nie wnosi. W!aÊnie to jest g!ównym
powodem, obok niezbyt zró˝nicowanej
melodyki, dla którego „Ostara” brzmi
monotonnie. Owszem, jest tu doÊç 
bogata oprawa instrumentalna, ze
wstawkami orkiestrowymi w!àcznie
(niestety, generowanymi komputero-
wo), ale nawet smyczki nie wp!ywajà
specjalnie pozytywnie na atrakcyjnoÊç
materia!u. 

Nie uda!o si´ stworzyç osza!amiajà-
cego efektu. Wysz!a jedynie lekka i me-
lodyjna muzyka z nieco ci´˝szym, roz-
budowanym akompaniamentem. Trud-
no mieç nadziej´, by komukolwiek zapa-
d!a w pami´ç na d!u˝ej. "

Grzegorz Walenda
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Ben Harper 
And Relentless 7
White Lies For Dark Times
Virgin Records 2009
Dystrybucja: EMI
Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!"

W czasie stosunkowo d!ugiej kariery
Ben Harper wspó!pracowa! z wieloma
grupami i niezale˝nymi muzykami. Jego
dorobek te˝ jest ró˝norodny gatunko-
wo: od rocka, przez reggae, a˝ po muzy-
k´ z elementami folkloru czy gospel. 

„White Lies for Dark Times” to
pierwsza p!yta wydana we wspó!pracy 
z grupà Relentless 7. Tym razem !àczy
rocka z bluesem. Znalaz!o si´ na niej 
11 utworów, utrzymanych w raczej spo-
kojnej stylistyce.

Album rozpoczyna si´ ˝ywym „Num-
ber With No Name”, po czym przecho-
dzi w inny klimat kawa!kiem „Up To
You Now” – de facto najciekawszym 
z ca!ej zawartoÊci. Nie zabrak!o tak˝e
klasycznych ballad, jak „Skin Thin” czy
koƒczàcy „Faithfully Remain”. Kompo-
zycje sà na ogó! jednorodne, bez miejsca
na ostre kontrasty. Niestety, prócz kilku
wyjàtków ca!oÊç zlewa si´ w doÊç obo-
j´tny ciàg dêwi´ków. Zdecydowanà 
zalet´ stanowi natomiast brzmienie gru-
py – czyste i wyraêne, o naturalnym,
akustycznym charakterze. 

Album ukaza! si´ tak˝e w edycji roz-
szerzonej, na której znajdziemy mate-
ria!y promocyjne oraz dwa utwory spe-
cjalne. 

Ostatecznie „White Lies for Dark 
Times” mo˝na okreÊliç mianem kla-
sycznego rocka. Muzyka dla osób doce-
niajàcych lekkie, odpr´˝ajàce dêwi´ki. "

Rafa! A. Janus

Pearl Jam
Ten
Sony Music Entertainment 2009

Muzyka: !!!!!!
Realizacja: !!!!"

Album zawiera 11 nagraƒ, które 
w 1991 roku podbi!y Êwiat. Pearl Jam
trafi! wówczas na szczyty list bestsel-
lerów, sprzedajàc debiutancki krà˝ek 
w ponad 12 milionach egzemplarzy. 
W tym roku powraca w zremasterowa-
nej wersji i to na dwóch kompaktach, bo
powi´kszony o materia!, który z ró˝nych
powodów w oryginalnej wersji si´ nie
znalaz!.

Fani Pearl Jam znajdà na jednym krà˝-
ku poprawiony dêwi´k w przebojach
„Jeremy”, „Alive” i „Deep”, a na drugim
– niewydane dotàd utwory „Brother”,
„Just a Girl” i kilka innych, które pasujà
jak ula! do stylistyki zaproponowanej
przez grup´ z Seattle. Jest te˝ wydanie 
z krà˝kiem DVD. Mo˝na wprawdzie
mieç zastrze˝enia do szaty graficznej
ok!adki, ale „grunge” wypracowa! w!a-
snà stylistyk´ równie˝ w kategoriach pla-
stycznych i tak po prostu musi byç.

Wznowienie albumu „Ten” to tylko
przygrywka do kolejnych niespodzianek,
przygotowywanych przez wydawc´ ze-
spo!u. Szykuje si´ ca!a seria odkurzo-
nych albumów – równie˝ zremaste-
rowanych i powi´kszonych o materia!
bonusowy. Wznowienia majà trafiaç na
rynek przez kolejne dwa lata, a wi´c do
2011, na kiedy to zaplanowano huczne
obchody 20. rocznicy powstania zes-
po!u. 

Tymczasem ju˝ krà˝à pog!oski o no-
wym studyjnym albumie Pearl Jam. "

Grzegorz Walenda

Cassandra Wilson
Closer To You: 
The Pop Side
Blue Note 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Cassandr´ Wilson zwyk!o si´ uwa˝aç
za wokalistk´ jazzowà, choç ona sama
cz´sto podkreÊla, ˝e jazz to tylko jeden 
z nurtów, w jakich si´ wypowiada. Karie-
r´ rozpoczyna!a od folku. Potem Êpiewa-
!a jazz (wspó!praca ze Steve’em Colema-
nem), bluesa i pop. DziÊ wszystkie te ele-
menty wspó!tworzà jej styl.

„Closer To You” jest kompilacjà utwo-
rów z siedmiu wczeÊniejszych albumów
wydanych przez Blue Note (wytwórnia
obchodzi w!aÊnie 70-lecie istnienia). Na-
grania przesz!y delikatny remastering, 
zatem wszystko brzmi Êwie˝o i prze-
strzennie.

Album zawiera 11 coverów, m.in. 
„Love Is Blindness” U2 (chyba najlepszy
na p!ycie), „Time After Time” Cyndi
Lauper (niegdyÊ tak˝e hit Milesa Davisa),
„Fragile” Stinga, tematy Dylana, Van
Morrisona i Neila Younga.

Porównywanie wersji Wilson z orygi-
na!ami nie ma chyba wi´kszego sensu,
bo z coverami jest tak, jak ze standarda-
mi jazzowymi – ka˝dy artysta, zachowu-
jàc baz´ utworu, stara si´ przekazaç coÊ
od siebie. 

Tak te˝ czyni Cassandra, traktujàc ka˝-
dy utwór indywidualnie i subtelnie mo-
dyfikujàc jego kolejne elementy. Balla-
-dowy klimat, charakterystyczny wokal 
i eteryczne aran˝acje to g!ówne atuty 
albumu. Wilson operuje pi´knym kontr-
altem o ciemnej, lekko matowej barwie, 
a jej sposób Êpiewu jest naturalny i zmy-
s!owy. Przy tej muzyce naprawd´ !atwo
odp!ynàç.  "

Bogdan Chmura

Recenzje p!yt pop/rock

110-111 rec pop-rock 7-8.09  12/3/09  5:04 PM  Page 111


