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Glen Hansard
Rhythm and Repose
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Obserwatorom !ycia muzycznego na 
"wiecie z pewno"ci# nie umkn#$ osca-
rowy sukces piosenki „Falling Slowly” 
(2007) przed pi%cioma laty. Pochodzi$a 
ona z &lmu „Once”, a jej autorami i wy-
konawcami byli Marketa Irglova i Glen 
Hansard. 

Instrumentalno-wokalny duet za-
gra$ te! w obrazie g$ówne role. Ponie-
wa! i &lm, i "cie!ka d'wi%kowa zdoby$y 
ogromn# popularno"(, Irglova i Hansard 
zarejestrowali kolejny wspólny album 
„Strict Joy” (2009). Potem ka!de zacz%$o 
dzia$a( na w$asn# r%k%. 

Niedawno do sklepów tra&$a solo-
wa p$yta Irglovej, a teraz Glen Hansard 
pokazuje, na co go sta( bez sympatycz-
nej wokalistki. No, mo!e nie ca$kowicie, 
bo zaprosi$ j# do utworu „What Are We 
Gonna Do”.

„Rhythm and Repose” przynosi styl 
podobny do tego, który duet prezento-
wa$ w swoich wspólnych nagraniach.  
I w sumie dobrze, bo tej muzyki mi$o 
si% s$ucha$o. Balladowy rock z do-
mieszk# ameryka)skiego folku to chy-
ba najlepsza charakterystyka. Bohater 
p$yty gra g$ównie na gitarze, chocia! raz –  
w „*e Storm, It’s Coming” – zasiad$ 
przy pianinie. +piewa te! bez niespodzia-
nek, tak jak to robi$ do tej pory. Raz wy-
j#tkowo delikatnie i melodyjnie („Love 
Don’t Leave Me Waiting”), kiedy indziej 
spokojnie, prawie jakby melorecytowa$, 
aby nagle wyda( agresywny krzyk („*e 
Storm, It’s Coming”). 

Stylowo i z wyczuciem.  ■

Grzegorz Walenda

Gotye
Making Mirrors
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Gotye, za spraw# utworu „Somebody 
*at I Used to Know”, sta$ si% najpierw 
gwiazd# serwisu YouTube, a nast%pnie 
komercyjnych rozg$o"ni radiowych. 
Dzi" powszechnie nie szcz%dzi si% mu 
wyrazów uznania ani nobilituj#cych po-
równa) do Stinga czy Petera Gabriela. 
Nie chodzi tylko o podobie)stwo wokal-
ne. Twórczo"( belgijsko-australijskiego 
muzyka to te! podobnej klasy robota, 
o czym $atwo si% przekona(, s$uchaj#c 
„Making Mirrors”.

Tak jak wy!ej wymienieni, Gotye in-
teligentnie $#czy stylistyk% pop z doz# 
artyzmu. Jest pomys$owy, szczery i nie 
boi si% eksperymentowa( z mieszaniem 
gatunków, przez co trudno go sklasy&-
kowa(.

Je"li jego trzeciej p$ycie mo!na co" za-
rzuci(, to tylko to, !e niektóre ze znaj-
duj#cych si% na niej utworów przywo-
$uj# wyra'ne skojarzenia. Np. fragment  
„In Your Lights” przypomina „Faith” 
George’a Michaela, a ri, z „Easy Way 
Out” nie tylko brzmieniem nawi#zuje  
do „Satisfaction” Stonesów. Oddajmy 
jednak Gotyemu sprawiedliwo"(: je"li  
od kogo" czerpie, to od najlepszych! Dla-
tego nawet wtórnych fragmentów jego 
kr#!ka s$ucha si% z przyjemno"ci#.

Trzymajmy kciuki, by "ladem zjawisko-
wego „Somebody *at I Used to Know” 
wi%cej piosenek z „Making Mirrors” tra-
&$o na listy przebojów. Mo!e wówczas 
b%dzie mo!na w$#czy( komercyjne radio 
na d$u!ej ni! kilka sekund.   ■

Bartosz Szurik 

Van Morrison
Born to Sing: No Plan B
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Cztery lata – tak d$ugo czekali wiel-
biciele Vana Morrisona na jego kolejny 
studyjny album. Nie powinni jednak ma-
rudzi(. Najnowsze dzie$o muzyka z Pó$-
nocnej Irlandii przynosi godzin% stylowej 
mieszanki jazzu, bluesa i R&B.

Od rozpoczynaj#cej p$yt% „Open the 
Door (To Your Heart)” uderza ciep$e 
brzmienie siedmioosobowego zespo$u 
Morrisona. Sk$adaj#ca si% z saksofonów, 
tr#bki i klarnetu sekcja d%ta oraz organy 
Hammonda nadaj# jego muzyce pogodny 
charakter. W dodatku forma p$yty zareje-
strowanej „na !ywo w studiu” zapewnia 
instrumentalistom wiele swobody. Prze-
k$ada si% to na lekk# atmosfer% nagrania. 
Nawet je"li wymierzone w konsump-
cjonizm teksty trudno nazwa( optymi-
stycznymi, to przez pierwszych 40 minut 
„Born to Sing: No Plan B” dominuj# mi$e 
dla ucha aran!acje i przyjemna jazzowa 
melodyka.

Najlepsze dzieje si% jednak pod ko-
niec albumu, gdy muzyka zmienia si%  
z lekkiego jazzu w ponury blues. Feno-
menalne, o"miominutowe „If In Money 
We Trust” to naprawd% poruszaj#cy ka-
wa$ek muzyki. A zimnej gitary Dave’a 
Kearyego z piosenki „Pagan Heart” nie 
powstydzi$by si% John Lee Hooker. 

S$uchaj#c „Born to Sing: No Plan B”, 
mo!na wyci#gn#( tyko jeden wniosek. 
Po 33 (sic!) studyjnych albumach Morri-
son nagra$ kolejn# wielk# p$yt%. 

Maj#c tyle klasy, doprawdy, nie musi 
nikogo przekonywa(, !e urodzi$ si%, by 
"piewa(.   ■

Bartosz Szurik
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Donald Fagen
Sunken Condos
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Fagen to muzyk, który nie potra& ni-
czego zepsu(. I cho( nadal uwa!am, !e 
„Kamakiriad” (1993) to jego najlepsze 
solowe dzie$o (polecam utwór „On the 
Dunes”), to zarówno wcze"niej, jak i pó'-
niej Amerykanin nie stworzy$ nic s$abe-
go. Jego p$yty, zarówno te zarejestrowane 
w duecie z Walterem Beckerem pod &r-
m# Steely Dan, jak i solowe, zawsze ciesz# 
pomys$ow# konwencj#, bogactwem wpa-
daj#cych w ucho melodii oraz mistrzow-
skimi umiej%tno"ciami instrumentalny-
mi. Nagrania Fagena nie odznaczaj# si% 
spektakularnymi solówkami, ale mamy 
w nich idealny akompaniament do fe-
nomenalnego wokalu. We'my np. utwór 
„Slinky *ing”, który otwiera „Sunken 
Condos”. Doskona$y rytm, podbity g$%-
bokim, pulsuj#cym basem i idealnie 
wpasowany akompaniament gitarowy. 
Na takim podk$adzie nawet g$uchy po-
ci#gn#$by melodi%. Tymczasem Fagen to 
wokalista, jakich ma$o, wi%c w momencie 
pojawienia si% jego g$osu nagranie jesz-
cze bardziej ko$ysze.

Drugi utwór jest prawie !ywcem wyj%-
ty z repertuaru Steely Dan. Znany wst%p 
na d%ciakach, potem gitara i perkusja.  
A! si% chce w$#czy( któr#" z ich starych 
p$yt. Ale tu wcale nie jest gorzej. 

Trzecia piosenka – „Memorabilia” – 
tak!e trzyma si% znanej konwencji. A! 
dziwne, !e nie s$yszymy tu Beckera. Na 
swoich solowych albumach on i Fagen 
zwykle sobie pomagali. Tym razem jed-
nak Donald kolegi do wspó$pracy nie za-
prosi$. Szkoda, ale duch Steely Dana i tak 
jest obecny.  ■

Grzegorz Walenda 

ZZ Top
La Futura
8QLYHUVDO�5HSXEOLF�5HFRUGV�����

'\VWU\EXFMD��8QLYHUVDO�0XVLF

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

Po wys$uchaniu tej p$yty !a$uj%, !e do 
tej pory tylko pobie!nie "ledzi$em karie-
r% ZZ Top. Ju! pierwsze nagranie amery-
ka)skiego tria wbi$o mnie w fotel. Rocko-
wa energia pierwsza klasa! Ale nie tylko 
ona przes#dzi$a o atrakcyjno"ci albumu. 
Mamy tu jeszcze fenomenaln# gitar%,  
nisko schodz#cy bas i trzymaj#ce wszyst-
ko w ryzach rewelacyjne b%bny. Muzyka 
idealna do szybkiej jazdy samochodem. 
Do tego zdarty, ale i energetyczny g$os i... 
nic tylko gaz do dechy.

Kiedy" uwa!a$em „Peel Out” Meat Lo-
afa za najlepszy hit na szybkie autostrady, 
ale po wys$uchaniu dwóch pierwszych 
kawa$ków z „La Futura” mam problem  
z wytypowaniem faworyta. 

Ale bez obaw. Nie wszystko mknie 
tu z pr%dko"ci# sportowego bolidu. Od 
nagrania „Over You” pojawia si% kilka 
spokojniejszych bluesów. Oczywi"cie za-
granych z ikr#, ale mimo wszystko p$yn#-
cych do"( melodyjnie. Zasn#( przy nich 
by$oby trudno, dlatego do samochodu 
te! si% nadaj#. Zw$aszcza !e nie brakuje 
miedzy nimi rockowej gitary. 

Muzycy ZZ Top podrasuj# ka!dy sil-
nik. Szerokiej drogi!  ■

Grzegorz Walenda 

Dylan LeBlanc
Cast the Same Old Shadow
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Podobno seplenienie stoi w sprzeczno-
"ci z karier# piosenkarsk#. Tymczasem 
autor omawianej p$yty ma, zdaje si%, t% 
wad% wymowy, a mimo to popisuje si% 
talentem wokalnym.

To ju! drugi album w karierze 24-let-
niego Amerykanina. Mamy na nim sporo 
brzmie) folkowych, zapewne dlatego, !e 
LeBlanc pochodzi z Luizjany, gdzie s$ucha 
si% takich piosenek. Warto przypomnie(, 
!e na jego debiutanckim albumie („Pau-
pers Field” z 2010 roku) towarzyszy$a mu 
Emmylou Harris. Po wspó$pracy z tak 
renomowan# gwiazd# by$oby dziwne, 
gdyby LeBlanc nie czerpa$ gar"ciami z jej 
stylu. Ale sam równie! ma sporo pomy-
s$ów; zw$aszcza je"li chodzi o charaktery-
styczne aran!acje. 

Od pierwszych taktów wybranego 
przewrotnie na pocz#tek nagrania „Part 
One-*e End” s$yszymy &nezyjny, rozbu-
dowany akompaniament. Mimo !e sk$ad 
instrumentalny jest skromny, wydaje si%, 
!e gra orkiestra. Króluj# hawajskie gitary, 
które na tle melotronu tworz# melodyjne 
brzmienia, mog#ce towarzyszy( poran-
nemu spacerowi nad brzegiem jeziora. 
W tak# opraw% doskonale wpisuje si% 
akustyczna gitara, na której gra boha-
ter p$yty. Szczególnie $adnie brzmi ona  
w nagraniu „*e Ties *at Bind”, nie 
maj#cym nic wspólnego z kompozycj# 
Bruce’a Springsteena pod tym samym 
tytu$em. 

Ot, po prostu LeBlanc – s$owa, muzy-
ka, g$os, gitara...  ■

Grzegorz Walenda
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Marillion
Sounds That Can’t Be Made
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Tak jak kilka wcze"niejszych p$yt Ma-
rillion, tak i najnowsza zosta$a s&nan- 
sowana przez cz%"( fanów, którzy ku-
pili j# w trybie pre-order. Osobi"cie nie 
by$bym zbytnio zadowolony z tego za- 
kupu…

Dlaczego – naj$atwiej wyt$umaczy( 
na podstawie 14-minutowej kompozycji 
„Montréal”. Tak jak w pozosta$ych utwo-
rach z p$yty, nie brak w niej ciekawych 
fragmentów, ale gin# one w"ród innych, 
wyra'nie niepotrzebnych lub przed$u-
!onych na si$%. Poszczególne partie nie 
zawsze za" logicznie si% $#cz#. Z pew-
no"ci# ca$# piosenk% mo!na by ociosa( 
i zostawi( w kilkuminutowej wersji, ale 
muzycy z Marillion postanowili zrobi( 
z niej suit%, jak przysta$o na rocka pro-
gresywnego. Ale czy to na pewno dobre 
rozumienie tego terminu?

Rock progresywny powinien oznacza( 
muzyk% ewoluuj#c#, szukaj#c# nowych 
rozwi#za) i pomys$ów. Tymczasem  
jedyna nowo"( na „Sounds *at Can’t 
Be Made” to ci%!ko brzmi#ce partie gitar  
i przesterowany wokal w otwieraj#cym 
kr#!ek utworze „Gaza”. Tego rzeczywi-
"cie wcze"niej nie by$o w twórczo"ci 
Brytyjczyków. Reszt% patentów stosuj# 
ju! przynajmniej od czasu „Marbles”. 

Wszystko to nie oznacza, !e „Sounds 
*at Can’t Be Made” jest zupe$nie do 
kitu. Z 75-minutowego materia$u mo!-
na wy$owi( wiele udanych fragmentów, 
ale to ju! zadanie dla najwierniejszych 
fanów grupy.   ■

Bartosz Szurik

Emeli Sandé
Our Version of Events
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Debiutancki kr#!ek wychowanej w Szko-
cji pó$ Angielki, pó$ Zambijki Emeli San-
dé sta$ si% w Wielkiej Brytanii sporym 
wydarzeniem. Trudno si% dziwi(. Du!a 
ró!norodno"( piosenek pozwala pokaza( 
Emeli wszechstronno"( zarówno kompo-
zytorsk#, jak i wokaln#.

Wystarczy porówna( ze sob# pierw-
sz# i ostatni# piosenk% z „Our Version of 
Events”, by si% przekona(, z jak szerokim 
spektrum muzyki popularnej mamy tu 
do czynienia. „Heaven” to elektronicz-
na kompozycja nap%dzana energicznym 
junglowym werblem i wype$niona kil-
koma warstwami przestrzennego woka-
lu. Ko)cz#ca p$yt% „Read All About It,  
Pt. III” to ballada w stylu Adele, w której 
g$osowi Sandé akompaniuje jedynie for-
tepian.

Mi%dzy tymi dwoma punktami mie-
"ci si% jeszcze kilka stylistyk i wzorcowo 
skrojonych popowych piosenek, przede 
wszystkim single: „Next to Me” z moc- 
n# rytmik# i wpadaj#cym w ucho re-
frenem, przystrojony monumentalnym 
brzmieniem dzwonów i smyczków „Dad-
dy” czy króciutki trip-hopowy „Where  
I Sleep”.

„Our Version of Events”, jako produk-
cja spod znaku kobiecego soulu i R&B, 
nie pozostawia wiele miejsca na zastrze-
!enia. Jedynie w bardziej rozdmucha-
nych momentach mo!e sprawia( wra-
!enie „przeprodukowanej”. Warto wi%c 
poczeka( na zapowiedzian# koncertówk% 
z Royal Albert Hall, by porówna(, jak 
piosenki Sandé zabrzmi# w surowszej 
wersji.   ■

Bartosz Szurik

T. Love
Old Is Gold
(0,�����

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

„Do pracy nad »Old Is Gold« zain-
spirowali nas tacy twórcy jak: Bob Dy-
lan, Johnny Cash, Muddy Waters, John 
Lee Hooker…” – lista wykonawców wy-
mienionych we wk$adce ostatniej p$yty  
T. Love ci#gnie si% jeszcze przez dwie 
linijki. Ale ju! tych kilka nazwisk wy-
starczy, by zrozumie(, o jaki efekt cho-
dzi$o ekipie Mu)ka Staszczyka. Za" kilka 
pierwszych taktów piosenki otwieraj#cej 
dwup$ytowy album pokazuje, !e zamiar 
uda$o si% zrealizowa( wy"mienicie!

„Old Is Gold” to nie tania próba sko-
kietowania s$uchacza nutk# retro, doda-
n# do zestawu piosenek. To pe$nokrwi-
sty, rockowy album, zagrany przez – by$o 
nie by$o – lekko leciwych rockmanów, 
nad wyraz "wiadomych gatunku, w któ-
rym tworz# oraz korzeni, z których on 
wyrasta. 

Panowie z T. Love nie tylko potra&# 
przywo$a( stylistyk% starych bluesowych 
i rock’n’rollowych brzmie), ale sprawnie 
si% w niej poruszaj#. Gitary, klawisze,  
d%ciaki, harmonijka, perkusja, wo-
kal Staszczyka oraz surowe analogowe 
brzmienie ca$o"ci – to wszystko rzeczy-
wi"cie wysy$a w podró! do czasów, kiedy 
muzyka rockowa by$a m$oda.

Jedynie s$uchacze maj#cy problem za 
s$owia)skim akcentem w angloj%zycz-
nych piosenkach powinni by( ostrze-
!eni. Kilka utworów pokazuje, !e lepiej  
by by$o, gdyby Muniek ograniczy$ si% do 
mowy rodzimej. Nie zmienia to faktu, !e 
angloj%zyczny tytu$ p$yty jest adekwatny 
do jej zawarto"ci!   ■

Bartosz Szurik


