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Miss Polski
Fitness
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Na „Fitness” znajduje si! dziesi!" pio-
senek z gatunku, który okre#la si! oksy-
moronicznie jako „alternatywny pop”. 
Có$ to znaczy? S% na tyle melodyjne, $e 
wpadaj% w ucho, a jednak maj% w sobie 
wystarczaj%co du$o niebanalno#ci, by 
odci%" si! od sztampowych produkcji 
popowych gwiazdek. Nagrania s% zanu-
rzone w klimacie wci%$ modnych lat 80. 
i opieraj% si! g&ównie na d'wi!kach kla-
wiszy, delikatnych gitarach oraz na do#" 
subtelnie podanej elektronice. Spokojnej 
atmosferze muzyki towarzysz% nieszcze-
gólnie weso&e teksty, ocieraj%ce si! mo-
mentami o lekkie erotyki, podane w po-
pkulturowej retro potrawce sugerowanej 
w samych tytu&ach kolejnych utworów. 
Pojawiaj% si! w nich Miss Piggy, Hum-
phrey Bogart i James Bond, jak równie$ 
stare kino, dancing, kawiarnie i bary. 

S&ycha" wp&ywy brytyjskiego popu. 
Sami muzycy Miss Polski nie ukrywaj%, 
$e bliskie s% im dokonania Pulp czy Pet 
Shop Boys.

(eby tylko jeszcze trio postawi&o na 
inne rozwi%zanie wokalne ni$ monoton-
na recytacja Romana Szczepanka! Ta na 
d&u$sz% met! staje si! nu$%ca. Zw&asz-
cza do pocz%tkowego groove’u piosenki 
„Miss Piggy na parkiecie” mo$na by&o 
dobra" bardziej energiczny #piew! Gdyby 
nie te zastrze$enia, zespó& Miss Polski po 
swoim debiucie tra)&by do grona moich 
rodzimych faworytów. A tak pozostaje 
grup% z potencja&em, której kolejnym 
poczynaniom warto si! przygl%da".  ■

Bartosz Szurik

Iron Maiden
The Final Frontier
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Od dobrych trzech dekad zmiany w mu-
zyce Iron Maiden zachodz% z pr!dko#ci% 
dryfu kontynentalnego. Najnowsz% p&yt! 
legendy ci!$kiego rocka rozpoczynaj% 
awangardowe, jak na standardy zespo&u, 
d'wi!ki syntetycznego basu, nerwowa 
perkusja i industrialne wr!cz gitary. 

Wprawdzie ju$ po kilku minutach mu-
zyka wskakuje na znane fanom Maiden 
tory, ale Brytyjczycy jeszcze par! razy na 
„*e Final Frontier” zaskakuj% do#" no-
watorskim podej#ciem do ogrywanych 
przez lata rozwi%za+. 

Bo cho" znowu mo$na us&ysze" znan% 
galopuj%c% gitar! basow% Steve’a Harrisa, 
typow% melodyk! trzech gitar i manier! 
wokaln% Dickinsona, to muzycy zrówno-
wa$yli te elementy bardziej progresyw-
nymi wstawkami oraz oryginalniejszymi 
aran$ami. Owszem, pojawiaj% si! piosen-
ki, jak „*e Alchemist”, brzmi%ce niczym 
$ywcem wyj!te z sesji nagraniowej któ-
rej# ze starszych p&yt, jednak w czasie s&u-
chania 9- i 11-minutowych kompozycji 
(„Isle of Avalon” , „When the Wild Wind 
Blows”) dominuje przyjemne odczucie 
#wie$o#ci.

„*e Final Frontier”, z tradycyjnie 
kiczowat% ok&adk% i przepe&niaj%cym 
muzyk! duchem Maiden, zapewne nie 
przysporzy zespo&owi nowych wielbicie-
li. Niemniej amatorzy gatunku nie b!d% 
mieli powodów do narzeka+. Pi!tnastym 
studyjnym kr%$kiem nie pierwszej ju$ 
m&odo#ci muzycy Iron Maiden eleganc-
ko i dumnie wkroczyli w panteon rocko-
wych dinozaurów.  ■

Bartosz Szurik

Robert Plant 
Band of Joy
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Robert Plant konsekwentnie odrzuca 
propozycje reaktywowania Led Zeppelin. 
Mo$na by mie" mu to za z&e, gdyby nie 
fakt, $e wydawnictwa, którym ostatnio 
po#wi!ca swój czas, s% po prostu znako-
mite! 

Podobnie jak poprzedni projekt z Ali-
son Krauss, najnowszy album przynosi 
kilkana#cie zaaran$owanych na nowo 
piosenek utrzymanych w folkowo-blu-
esowym klimacie. Nazw! „Band of Joy” 
Plant przej%& po swoim pierwszym zes- 
pole z wczesnej m&odo#ci i p&yta ta  
w du$ej mierze jest ho&dem dla minio-
nych czasów oraz atmosfery nagra+ 
sprzed 40 lat. 

Pojawiaj% si! wi!c gitary akustyczne, 
mandoliny (przypomina to fragmenty 
„Led Zeppelin III”), bluesowe brzmie-
nia i melancholijne teksty. Niemniej 
prócz akustycznych kompozycji i blueso-
wych piosenek autorstwa m.in. Richarda 
*ompsona czy Los Lobos znajdziemy  
tu tak$e bardziej przestrzenne, elektrycz-
ne fragmenty, jak dwa utwory ze #wiet-
nej p&yty Low „*e Great Destroyer” czy  
rock’n’rollowy „You Can’t Buy My Love”.

Plant jest wci%$ w #wietnej formie wo-
kalnej, a jego g&os spaja p&yt! w solidn% 
ca&o#". Mimo $e jest odpowiedzialny tyl-
ko za jedn% krótk% piosenk! oraz aran$a-
cje utworów tradycyjnych, to odnosi si! 
wra$enie obcowania z osobist%, przemy-
#lan% p&yt%. Za poprzedni album muzyk 
otrzyma& Grammy. Ten jest jeszcze lep-
szy, jaka wi!c nagroda mu si! nale$y?  ■

Bartosz Szurik


