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Mark Lanegan Band
Blues Funeral
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Ameryka!skiego piosenkarza nie wszy-
scy melomani znaj" z solowych projektów. 
Wielokrotnie bowiem wspomaga# wokal-
nie innych artystów. Je$li kto$ pozna# go 
na p#ytach nagranych wspólnie z by#" 
wokalistk" Belle and Sebastian, Isobel 
Campbell, zawarto$ci" jego najnowszej 
propozycji b%dzie zaskoczony. 

O ile bowiem tam czarowa# niskim, ciep- 
#ym g#osem, dodaj"c blasku melodyjnym 
folkowo-rockowym balladom, o tyle na 
„Blues Funeral” pora&a „gara&ow"” styli-
styk" i szorstkim brzmieniem. Owszem, 
tu i ówdzie rytm #agodnieje i pojawiaj" si% 
spokojniejsze klimaty („Bleeding Muddy 
Water”), ale tylko na chwil%. Zaraz bo-
wiem dynamika znów wzrasta i króluje 
„Pogrzeb bluesa”. Wbrew ponuremu ty-
tu#owi, muzyka nie jest wy#"cznie do#uj"-
ca. Odzywaj" si% te& pozytywne motywy.  
O ile oczywi$cie do takich mo&na zaliczy' 
przes#anie z „Phantasmagoria Blues”: „Je-
ste$ wolna, wolna jeszcze raz”. 

Mimo niew"tpliwej przewagi smutku, 
kompozycje i aran&acje s" udane. Lane-
gan napisa# i $piewa wszystkie utwory, nie 
gra jednak na &adnym instrumencie. By' 
mo&e dlatego p#yt% (rmuje tak&e zespó# 
Mark Lanegan Band. Po#"czenie charak-
terystycznego g#osu lidera z profesjonaln" 
gr" pozostalych uczestników sesji sprawia, 
&e s#uchamy z zapartym tchem. Album 
zbiera $wietne recenzje, a ja te& przyznaj%, 
&e co$ w nim jest.  ■

Grzegorz Walenda

Coldplay
Mylo Xyloto
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)ami"ca j%zyk nazwa ostatniej p#yty 
Coldplay to jej najbardziej ekstrawa-
gancki element. Muzyka i teksty nie-
przyzwoicie popularnych Brytyjczyków 
to czysta popowa bezpretensjonalno$'. 

Ju& przy pierwszym przes#uchaniu 
kr"&ka wydaje si%, &e kolejne kompo-
zycje s" dobrze znane. Trudno jedynie 
rozstrzygn"', czy kojarzy si% je z me-
diów, czy po prostu przypominaj" wcze-
$niejsze utwory Chrisa Martina i kole-
gów. Ka&dy melodyjnie $piewany refren 
jest tu na swoim miejscu, ka&de wej$cie 
rytmicznych b%bnów oraz akompaniu-
j"cych gitar i klawiszy – naturalne, by 
nie powiedzie' „oczywiste”.

To wszystko powoduje, &e fani twór-
czo$ci grupy nie b%d" musieli si% d#u-
go przekonywa' do „Mylo Xyloto”. Nie 
zawiod" si% te& s#uchacze lubi"cy am-
bientowe ozdobniki i przestrzenno$' 
piosenek; w wielu miejscach bowiem 
da si% wyczu' r%k% wspó#produkuj"cego 
album Briana Eno. Akustyczna piosen-
ka „U.F.O.” to chyba jedyny utwór na 
p#ycie, w którym brak elektronicznych 
b"d* postrockowych brzmie!.

Kompozycje z „Mylo Xyloto” tworz" 
fabularn" ca#o$'. Trudno jednak uzna' 
j" za typow" rock oper%, poniewa& ze-
spó# nie zrezygnowa# z formy chwytli-
wych piosenek.

Brytyjskie media nie bez powodu 
od lat nazywaj" Coldplay „perfekcyj-
n" maszyn" do tworzenia przebojów”.  
W kategorii pop rocka kwartet pozosta-
je jednym z najlepszych wspó#czesnych 
zespo#ów.  ■

Bartosz Szurik

The Beach Boys
Smile
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Kalifornijska grupa nale&y do najd#u-
&ej dzia#aj"cych rockowych formacji. 
Liderowa# jej Brian Wilson, któremu to-
warzyszyli utalentowani bracia, kuzyni  
i koledzy.

Po pierwszych sukcesach, które The 
Beach Boys zawdzi%czali przebojom 
wychwalaj"cym beztroski wypoczynek 
nad Pacyfikiem, muzycy porwali si% 
na album koncepcyjny. Realizacji jed-
nak nie doko!czyli, a nagrania z sesji – 
poza „Good Vibrations” i „Heroes and  
Villains” – na d#ugo trafi#y do sejfów. 
Potem kompozycje jeszcze raz wzi"# na 
warsztat Brian Wilson i wyda# je w 2004 
roku pod w#asnym nazwiskiem jako al-
bum „Smile”, z innymi instrumentalista-
mi. Lider formacji nie by# jednak chyba 
zadowolony z efektu, gdy& w ubieg#ym 
roku zmiksowa# ponownie orygina#y 
sprzed ponad 40 lat i wyda# je pod szyl-
dem The Beach Boys. S#usznie, bo orygi-
nalne wersje mówi" najwi%cej o talencie 
kalifornijskiej grupy, której charakte- 
rystyczne harmonie wokalne s" do dzi-
siaj rozpoznawalne i cenione. Wilson 
wydoby# ze starego materia#u brzmie-
niowe niuanse. Jest nareszcie praw-
dziwy „Smile” z 1967 roku, w dodatku  
z „odkurzonym” d*wi%kiem. Warto po-
s#ucha', bo mimo kilkudziesi%ciu lat od 
powstania muzyczna uczta w wykona-
niu m#odych The Beach Boys jest wyj"t-
kowo smakowita.  ■

Grzegorz Walenda
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