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Kevin Costner  
& Modern West
Turn It On
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Zwykle to muzycy staraj! si" o role #l-
mowe i cz"sto – zupe$nie niepotrzebnie 
– je dostaj!. Wprawdzie bywaj! wyj!tki, 
%e wymieni" cho&by ekranowe wcielenia 
Beatlesów, udane role Toma Waitsa czy 
zno'ne epizody Jona Bon Jovi, ale mo%na 
je policzy& na palcach najwy%ej dwóch 
r!k.

Zdarzaj! si" te% sytuacje odwrotne. 
Znani aktorzy si"gaj! po gitary, wydaj! 
p$yty, a nawet ruszaj! w trasy koncer-
towe. Nale%y do nich zdobywca Oscara 
Kevin Costner, znany zarówno z wiel-
kich ekranowych przebojów („Ta(cz!cy 
z wilkami”), jak i #nansowych klap. Do 
tych ostatnich mo%na zaliczy& „Wodny 
'wiat”, cho& jest to obraz, którego oceny 
s! tym wy%sze, im dalej od premiery. Ale 
przecie% nie o #lmach mamy mówi&. Ten 
sam Costner równie swobodnie co na 
planie #lmowym radzi sobie na scenie. 
Jego muzyczne popisy nie wyró%niaj! si" 
niczym szczególnym, ale s! dobrze przy-
gotowane i ca$kiem poprawnie zrealizo-
wane. A melodie, nierzadko jego autor-
stwa, wpadaj! w ucho. 

Costner gra ostrzejsz! odmian" main- 
streamowego rocka z delikatnymi ele-
mentami folku. Dzielnie sekunduje mu 
kapela Modern West. I cho& Kevinowi 
daleko do Bruce’a Springsteena, to s$y-
sza$em ju% gorsze p$yty w wykonaniu 
zawodowych muzyków. Tu za' mamy do 
czynienia ze zdolnym aktorem i re%yse-
rem, który lubi sobie po'piewa&.  ■

Grzegorz Walenda

Laurie Anderson
Homeland
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Laurie Anderson dzia$a na rynku mu-
zycznym prawie 30 lat. Kilka jej nagra( 
pojawi$o si" ju% w 1981 roku na albumie 
„You’re the Guy I Want to Share My Mo-
ney With”, chocia% jej pierwsza w pe$ni 
solowa p$yta to „Big Science” z 1982. Ma-
teria$ na „Homeland” powsta$ podczas 
ostatniej trasy koncertowej Laurie. 

Na$adowana muzyczn! energi! ar-
tystka – po 10 latach przerwy w nagry-
waniu piosenek – znów tra#$a do studia. 
Owocem sesji jest ró%norodny materia$. 
Na li'cie wspó$pracowników znale)li si" 
m.in. Lou Reed (równie% wspó$produ-
cent p$yty), John Zorn oraz jazzowi eks-
perymentatorzy, a nawet specjalista od 
„gard$owego” 'piewania, który otwiera 
utwór „Transitory Life”. Pojawia si" te% 
m"skie alter ego artystki, opowiadaj!c 
o kolejnym dniu w Ameryce („Another 
Day in America”). 

I w$a'nie melodeklamacje, zarówno 
wykonywane m"skim, elektronicznie 
przekszta$conym g$osem, jak i te bez 
ingerencji, jak w nagraniu „Only An 
Expert”, s! najs$abszymi fragmentami 
albumu. Gdyby zamiast nich by$o wi"cej 
melodii, materia$ by zyska$. Trudno jed-
nak liczy&, aby na p$ycie wykonawczyni, 
która zagra$a kiedy' symfoni" na klak-
sonach samochodowych, wszystko by$o 
normalne i w tym samym stylu. Uwa%am 
jednak, %e troch" umiaru w eksperymen-
tach by si" przyda$o. W ko(cu nie wszy-
scy melomani lubi! s$owa bez nut.  ■

Grzegorz Walenda

James Blunt
Some Kind of Trouble
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Nie s!dz", aby wszyscy wiedzieli, %e  
James Blunt jest by$ym o#cerem armii 
brytyjskiej. Ale dzi' to chyba nie najwa%-
niejszy rozdzia$ w jego CV. Krótk! przy-
god" z wojskiem pewnie on sam rzadko 
wspomina, zbyt poch$oni"ty karier! sce-
niczn!, która rozwija si" dynamicznie. 

Kiedy w 2005 roku na listy bestselle-
rów tra#$y melancholijne ballady „You’re  
Beautiful” i „Goodbye My Lover”, nie 
by$o chyba kobiety, która nie zakocha$a-
by si" w jego anielskim g$osie. Blunt nie 
tylko 'wietnie 'piewa, ale te% pisze udane 
piosenki. Jego trzecia ju% p$yta to kolejny 
dowód. 

Mniej jest na niej ballad, a dominuje 
kalifornijski rock. Przyk$adem otwiera-
j!ce album nagranie „Stay *e Night”,  
w którym autor opowiada o doskona$ym 
dniu pod gor!cym s$o(cem Las Vegas  
i o zbli%aj!cej si" upalnej nocy w ramio-
nach nowo poznanej dziewczyny. Tego 
typu piosenek jest tu kilka i trzeba przy-
zna&, %e mimo oklepanej tematyki dobrze 
si" ich s$ucha. Jedynie trzy utwory przy-
wo$uj! klimaty znane z „You’re Beautiful”. 
S! to „Best Laid Plans”, „No Tears” i „Cal-
ling Out Your Name”. To dla nich p$yt" ku-
pi! zapewne mi$o'nicy Blunta balladowe-
go. Ale zapewniam, %e i melomani lubi!cy 
%ywsze rytmy odkryj! na „Some Kind Of 
Trouble” sporo atrakcji.  ■

Grzegorz Walenda
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Ben Folds/Nick Hornby
Lonely Avenue
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Zwykle nie zaczynam recenzji p$yty 
od ok$adki, ale zrobi" wyj!tek. Widok 
z szoferki sporego samochodu – mo%na 
domy'li& si", %e kempingowego, z kosz-
townym wyposa%eniem i metra%em na-
szego blokowego M-3. Takiego, w któ-
rym Amerykanie marz! sp"dzi& par" lat 
na emeryturze, je%d%!c po kraju i robi!c 
to, na co nigdy nie mieli czasu. Tu jed-
nak za kierownic! siedzi m$oda kobieta 
w szortach. Przed ni! wida& samochody, 
palmy, stateczniki samolotów, a wszystko 
sk!pane w promieniach letniego s$o(ca. 
S$owem: jeste'my w krainie wymarzonej 
dla ameryka(skiego rocka spod znaku 
Bruce’a Springsteena, Johna Mellencam-
pa i *e Eagles. 

Tym razem 'piewa Ben Folds, wycho-
wany na muzyce Eltona Johna i Billy’ego 
Joela, maj!cy za sob! sta% w Nashville. 
Folds przewa%nie sam pisze s$owa i mu-
zyk" do swoich utworów. Tym razem 
jednak ograniczy$ prac" do melodii. Au-
torem tekstów jest Nick Hornby, angiel-
ski powie'ciopisarz i scenarzysta. Efekt 
okazuje si" udany. 

Je'li kto' nie zna Foldsa, radz" si"gn!& 
po jego p$yty. To taki $agodniejszy Elvis 
Costello, z podobnym $adunkiem pomy-
s$ów; zdolny pianista i wokalista. Je'li do 
innych p$yt Foldsa nie uda si" dotrze&, 
to na pocz!tek wystarczy „Lonely Ave-
nue”. Jest tu wszystko, czym wyró%nia si" 
twórczo'& tego artysty. Dodam, %e partie 
smyczkowe przygotowa$ legendarny dy-
rygent i aran%er – Paul Buckmaster.  ■

Grzegorz Walenda

Raz Dwa Trzy
20 lat
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Z okazji 20-lecia dzia$alno'ci zespó$ 
Adama Nowaka zagra$ w Polskiej Filhar-
monii Ba$tyckiej koncert, którego zapis 
w$a'nie ukaza$ si" na dwup$ytowym al-
bumie oraz na DVD. 

Jak przysta$o na szacowny jubileusz, 
by$ to wyst"p szczególny. Prócz muzy-
ków Raz Dwa Trzy na scenie pojawili si" 
m.in.: Marcin i Mateusz Pospieszalscy, 
zespó$ Dagadana oraz orkiestra kame-
ralna Hanseatica, której partie nie tyle 
nada$y znanym kompozycjom nowy cha-
rakter, co naturalnie wpisa$y si" w ich de-
likatn! melodyk". Zarówno dominuj!ce 
w pierwszej po$owie koncertu nowsze 
piosenki („Zgodnie z planem”), jak i naj-
wi"ksze przeboje („Trudno nie wierzy& 
w nic”) znakomicie si" prezentuj! w no-
wych aran%acjach i trudno nie ulec uro-
kowi ich koncertowego wykonania.

Jako %e p$yta stanowi dok$adny zapis 
wyst"pu, prócz piosenek us$yszymy do'& 
rozbudowan! konferansjerk" wokalisty 
grupy. Nie zosta$y równie% wyci"te drob-
ne b$"dy czy wpadki, jak np. przerwane 
(nast"pnie powtórzone w ca$o'ci) wyko-
nanie piosenki „Jutro mo%emy by& szcz"-
'liwi”. Ta surowo'& tworzy przyjemne 
wra%enie obcowania z koncertem %ywych 
muzyków, a nie „automatów”, cho& kilka-
krotne s$uchanie – nawet dowcipnych – 
przemówie( Nowaka w ko(cu zaczyna 
nu%y&. A tak urzekaj!cego koncertowego 
wydawnictwa jak „20 lat” chcia$oby si" 
s$ucha& nie raz, nie dwa ani nawet nie 
trzy!  ■

Bartosz Szurik

Neil Young
Le Noise
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Je'li uzna&, %e „Le Noise” znaczy ha$as, 
to mo%na na tym recenzj" sko(czy&. Poza 
przesterowanymi gitarami i znajomym 
sk!din!d, ale s$abym wokalem Younga, 
niewiele mo%na na niej znale)&. Owszem, 
jest kilka $adniejszych fragmentów (m.in. 
ballada „Love and War”), ale to zdecydo-
wanie za ma$o. 

Jednak „noise” to „ha$as” tylko po an-
gielsku, natomiast po francusku oznacza 
k$ótni", zwad", tyle %e z %e(skim rodzaj-
nikiem „la”. Ciekawostka. 

Dziwi" si", %e taki kr!%ek w ogóle 
powsta$. Wykonawca, który dysponuje 
przeci"tnym g$osem i nie jest wirtuozem 
gitary, nie powinien samodzielnie nagry-
wa& p$yt. Owszem, by$ gwiazd! festiwalu 
Woodstock i ma w swoim dorobku sporo 
ciekawych nagra(, ale jego atutami za-
wsze by$y teksty i melodie, które dopiero 
w odpowiedniej oprawie wokalno-in-
strumentalnej nabiera$y blasku. Tu nikt 
owej oprawy nie stworzy$. 

S$ycha& g$ównie gitarowy ha$as i mi-
zerny wokal. Gdyby Neil Young starto-
wa$ w programie „Mam talent”, odpad$by  
w eliminacjach. Daniel Lanoise – utalen-
towany producent – nie zmody#kowa$ 
zamys$ów autora. By& mo%e gwiazda nie 
%yczy$a sobie zbytniej ingerencji w mu-
zyczn! wypowied). 

Pociesza jedynie fakt, %e album trwa 
zaledwie 38 minut. Chocia% dla mnie to 
i tak o pó$ godziny za d$ugo.  ■

Grzegorz Walenda
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Wydanie „Za$ogi G” grupy Hurt jawi si" 
jako posuni"cie b!d) artystycznie kurio-
zalne, b!d) ocieraj!ce si" o marketingowe 
szalbierstwo. Nie chodzi nawet o jako'& 
tego wydawnictwa. Nie najlepsza produk-
cja wszak dodaje alternatywnego charak-
teru, a proste melodie i infantylne teksty 
'piewane przez 35-latka wci!% mog! przy-
pada& do gustu cz"'ci m$odzie%y. To raczej 
sposób, w jaki Hurt próbuje odgrza& nie 
pierwszej 'wie%o'ci danie, budzi wyra)ny 
niesmak. 

Album sk$ada si" z dwóch kr!%ków: 
reedycji p$yty „Czat” z 2005 roku oraz 
rejestracji promuj!cego j! koncertu z ra-
diowej Trójki. W'ród 15 utworów „live” 
us$yszymy wi"c a% dziewi"& kompozycji 
znanych ze studyjnej cz"'ci wydawnictwa 
– przyzwoicie wykonanych, ale nieszcze-
gólnie ró%ni!cych si" od pierwowzorów; 
poza tym s$abo wyprodukowanych. Po co 
tworzy& tak! kompilacj"? Chyba nie tylko 
po to, by pokaza&, %e pi"& lat temu zespó$ 
radzi$ sobie z odtwarzaniem w$asnych 
piosenek na scenie?

O co w ogóle chodzi Maciejowi Kuro-
wickiemu i jego kolegom? Jak zrozumie& 
ten dziwny zwrot ku przesz$o'ci? Co  
z materia$em z nowszych p$yt, cho&by  
z albumu, nomen omen, „Nowy pocz!-
tek”, którego tytu$ obiecywa$ zgo$a co in-
nego ni% rozpaczliwy powrót do czasów 
komercyjnego sukcesu grupy?

Obawiam si", %e odpowied) na te pyta-
nia nie ma nic wspólnego ze szczero'ci!,  
o której 'piewa wokalista Hurtu.  ■

Bartosz Szurik

Lizz Wright
Fellowship
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Od czasu debiutanckiej p$yty „Salt” 
Lizz Wright lekko zmienia dominuj!c!  
w jej twórczo'ci stylistyk" i udowadnia, %e 
równie dobrze radzi sobie z soulem, r’n’b, 
jak z wspó$czesnymi jazzem i bluesem. Na 
najnowszym albumie „Fellowship” czar-
noskóra wokalistka jest najbli%sza swoim 
muzycznym korzeniom, si"gaj!cym cza-
sów, gdy jako córka pastora gra$a na pia-
ninie i 'piewa$a w lokalnym ko'ciele. 

Kr!%ek przepe$nia duch muzyki gospel. 
Ta idealnie dopasowana do 'piewu Wright 
forma pojawia si" w o'miominutowym 
medleyu tradycyjnych pie'ni wykonanych 
na fortepian, g$os oraz charakterystyczne 
rytmiczne klaskanie i tupanie ko'cielne-
go chóru. Religijna atmosfera jest zreszt! 
obecna na ca$ym albumie, cho& nie ma tu 
epatowania religijno'ci! spod znaku hase$ 
„praise the Lord!”. Us$yszymy raczej gr" 
wywa%onymi nastrojami, zwie(czon! po-
ruszaj!c! wersj! hymnu „Amazing Grace” 
Johna Newtona.

„Fellowship” to p$yta re+eksyjna, 
oszcz"dna pod wzgl"dem instrumen-
talnym, zbudowana niemal w ca$o'ci na 
pe$nym emocji g$osie Lizz. Ciekawe, %e 
w'ród kompozycji religijnych pojawia si" 
na niej uk$on w stron" rocka: po fenome-
nalnych wersjach piosenek Neila Younga 
i Led Zeppelin z wcze'niejszych wydaw-
nictw Wright wzi"$a na warsztat Claptona 
i Hendriksa. Czysta magia!  ■

Bartosz Szurik

Japoto
Japoto
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Jamiroquai, Prince, Frank Zappa – to 
tylko niektóre nazwiska, które mog! 
przyj'& na my'l w trakcie s$uchania debiu-
tu Japoto. Zamiast jednak mno%y& skoja-
rzenia, lepiej przyzna&, %e najró%niejsze 
inspiracje uda$o si" muzykom przetwo-
rzy& we w$asny styl. 

Zaprezentowane przez zespó$ piosen-
ki $!cz! mocne, powtarzaj!ce si" tanecz-
ne rytmy w klimacie funku i breakbeatu. 
Klubowy charakter nie oznacza jednak, %e 
panowie z Japoto tworz! materia$ jedynie 
w oparciu o sample i komputery! Na al-
bumie prezentuj! si" bowiem jako solidni 
instrumentali'ci: praca sekcji rytmicznej, 
gitar czy saksofonów nie pozostawia wie-
le do %yczenia, a pomys$owe i chwytliwe 
partie instrumentalne przenosz! klimat  
z rejonów muzyki tanecznej w stron" al-
ternatywnego rocka i acid jazzu.

Wi"kszo'& tekstów jest 'piewana po 
angielsku, a gdy w niektórych fragmen-
tach albumu pojawiaj! si" polskoj"zyczne 
wstawki, a% trudno uwierzy&, %e „Japoto” 
jest produktem rodzimym! 

I najwi"ksze zaskoczenie: muzykom 
znanym z grup Pogodno, No!No!No!  
i 100nka towarzyszy Krzysztof Zalewski, 
wokalista kojarzony g$ównie z programu 
„Idol”. Czyli, wbrew obiegowej opinii, 
zwyci"zca telewizyjnego konkursu jest  
w stanie nagra& 'wietn! p$yt"!  ■

Bartosz Szurik
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