
Jimi Hendrix
Valleys of Neptune
Experience Hendrix 2010
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Co mo˝na napisaç o „nowej” p!ycie
wykonawcy, który odszed! z tego Êwiata
40 lat temu? Nie ma si´ co rozwodziç
nad jego umiej´tnoÊciami, bo te sà do-
skonale znane. Jego kompozycje te˝ 
nie wymagajà rekomendacji, bo prze-
trwa!y prób´ czasu… Ale te˝ nie mo˝na
przejÊç nad p!ytà oboj´tnie. Wszak to
Hendrix, a dok!adniej – ostatnie nagra-
nia jego formacji Jimi Hendrix Expe-
rience. Do dziÊ najlepsi gitarzyÊci nie
mogà dorównaç mistrzowi, który w la-
tach 60. XX wieku zrewolucjonizowa!
podejÊcie do elektrycznej gitary, stajàc
si´ w krótkim czasie jej niekwestionowa-
nym królem. 

W programie albumu przewa˝ajà
utwory znane z innych wersji, zw!aszcza
koncertowych. Niewàtpliwà atrakcjà
jest, ˝e akurat te wersje zarejestrowano
w studiu, a wi´c w warunkach, pozwala-
jàcych muzykom maksymalnie si´ skon-
centrowaç. „Lover Man” – utwór inspi-
rowany „Rock Me Baby” B.B. Kinga 
– nagrano 16 lutego 1969, na sesji 
w „Olympic”. Tego samego dnia muzycy
wykonali „Crying Blue Rain” i jednà 
z ulubionych przez Hendrixa kompozy-
cji z repertuaru Cream („Sunshine of
Your Love”). Reszta materia!u pochodzi
z innych sesji. 

Mimo ˝e zawartoÊç „Valleys of Nep-
tun” nie stanowi zaskoczenia, warto
jeszcze raz pos!uchaç, jak ponad 40 lat
temu gra! jeden z najwi´kszych muzycz-
nych geniuszy. "

Grzegorz Walenda

Peter Gabriel
Scratch My Back
EMI Music
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Peter Gabriel zaskakiwa! ju˝ nieraz 
i nie inaczej zrobi!, wydajàc „Scratch My
Back”. 

Po pierwsze, p!yty nie tworzà nowe
utwory by!ego wokalisty Genesis, lecz
piosenki z repertuaru Lou Reeda, Reginy
Spektor czy Neila Younga. Po drugie,
materia! zosta! zaaran˝owany na g!os,
fortepian i orkiestr´, nie ma wi´c w nim
miejsca na elementy typowe dla twór-
czoÊci Gabriela, takie jak solidna ryt-
mika, etniczne dodatki czy gitary. Po
trzecie, niektóre utwory ró˝nià si´ od
orygina!ów na tyle, ˝e stajà si´ nowymi
bytami muzycznymi.

Gabriel wydobywa z interpretowa-
nych piosenek pok!ady melancholii. 
W „Heroes” Bowiego jego g!os brzmi,
jakby wokalista by! bliski p!aczu. Choç 
z poczàtku mo˝e to raziç, jeÊli przyjmie-
my t´ konwencj´, piosenka przebiegnie
nam po plecach przyjemnym dreszczem!
Zw!aszcza ˝e towarzyszà jej znakomite
partie smyczków – zas!uga Johna Met-
calfe’a, któremu album  zawdzi´cza naj-
pi´kniejsze fragmenty. Mo˝na do nich
zaliczyç „My Body Is A Cage”, jeszcze
bardziej poruszajàcy ni˝ orygina! Arcade
Fire czy „The Boy In The Bubble”, któ-
rego tekst oczarowuje skuteczniej ni˝ 
w wykonaniu autora, Paula Simona.

Gabriel potrafi sprawiaç niespodzian-
ki! Choç nagra! album z piosenkami 
innych artystów, stworzy! dzie!o nie-
zwykle osobiste. Nawet jeÊli nie wszyst-
kie utwory dorównujà orygina!om (np.
cover Radiohead), to melomani poszu-
kujàcy w muzyce popularnej szczerych
emocji nie b´dà zawiedzeni. "

Bartosz Szurik

Jack Bruce 
& Robin Trower
Seven Moons Live
Rut Records 2009
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Koncertowa p!yta dwóch rockowych
weteranów, chocia˝ bohaterem jest tutaj
Jack Bruce. Mimo ˝e bez Erica Clap-
tona i Gingera Bakera, Bruce wcià˝ jest
w formie i prezentuje Êwietny set, z!o-
˝ony w wi´kszoÊci z utworów wyda-
nych rok wczeÊniej na albumie „Seven
Moons”.

Tak jak w czasie sesji studyjnej, rów-
nie˝ na koncercie w Holandii towa-
rzyszyli mu Robin Trower na gitarze 
i Gary Husband na perkusji. Pierwszego
doskonale znajà fani grupy Procol Ha-
rum, z którà Trower nagrywa! i wyst´-
powa! na prze!omie lat 60. i 70. XX wie-
ku. Zas!uchani w fortepianowe pasa˝e 
i urokliwy g!os Gary’ego Brookera praw-
dopodobnie nie dostrzegali wówczas, ˝e
tak˝e gitarzysta jest utalentowanym 
muzykiem, który potrafi zagraç prawie
jak Hendrix. Dowód tego daje na oma-
wianej p!ycie. Z kolei Husband jest 
perkusistà jazzowym i rockowym. Wspó!-
pracowa! mi´dzy innymi z Johnem
McLaughlinem oraz grupà Level 42. 

Muzycy dobrze czujà si´ razem na 
scenie. Grajà z pozoru brudno, ale bez 
b!´dów, na du˝ym luzie. S!ychaç, ˝e
starsi panowie czujà bluesa. Âwiet-
nie wypadajà zarówno w repertuarze 
autorskim, jak i w przebojach Cream,
które uzupe!niajà materia! z kom-
paktu „Seven Moons”. Jest wi´c „White
Room” i „Politician”. Nie zabrak!o te˝
„Sunshine of Your Love” – utworu z jed-
nym z najs!ynniejszych riffów w historii
rocka. "

Grzegorz Walenda
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