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Taylor Swift
1989
Big Machine Records 2014

Muzyka:   ≤≤≥≥≥

Realizacja:  ≤≤≥≥≥

W Stanach Zjednoczonych płyty tej 
młodej wokalistki country już od kil-
ku lat sprzedają się jak hot dogi. Teraz  
jednak twórczość Taylor Swift może 
trafić pod strzechy również w częściach 
świata, w których muzyka spod znaku 
westernu nie otwiera drzwi do serc słu-
chaczy. 

„1989” wypełniają piosenki do cna po-
powe i taneczne, w których po kowboj-
skich korzeniach wokalistki nie ma już 
prawie śladu.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że to 
przejście ku muzyce bardziej przyjaznej 
globalnemu rynkowi skończyło się po-
zbawieniem Swift tożsamości. Brzmi  
ona po prostu jak kolejna urocza, śpie-
wająca gwiazdka na firmamencie muzy-
ki pop.

Niestety, nawet jak na tę kategorię, 
nie wyróżnia się talentem wokalnym. 
„1989” przedstawia ją jako właścicielkę 
słabiutkiego głosu. Za jego pomocą jest 
w stanie zaprezentować ograniczony, 
monotonny repertuar. Jedyne, co może 
przykuć uwagę w linii wokalnej, to ilość 
pogłosu dodana w postprodukcji.

Większość piosenek jest radośnie 
infantylna: zwykle opowiadają o tym, 
jak przyjemnie jest poznać przystojne-
go chłopaka. Składają się z tanecznych  
bitów perkusyjnych oraz krótkich fraz 
syntezatorów, rzadziej gitar. Całość jest 
lekka i pogodna, niczym serial o nasto-
latkach z lat 90. i powinna zadowolić słu-
chaczy szukających w muzyce… Hm… 
niczego?   n

Bartosz Szurik

Foo Fighters 
Sonic Highways
RCA Records 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Pomysł Foo Fighters, by każdą piosen-
kę ze swojej ósmej płyty nagrać w innym 
mieście, może się wydawać pretensjonal-
ny. Zespołowi Dave’a Grohla nie można 
jednak odmówić konsekwencji w dąże-
niu do zarejestrowania na taśmie czegoś 
„nieuchwytnego”. Tym razem miała to 
być właśnie atmosfera i indywidualny 
charakter odwiedzonych przez zespół 
miast (m.in. Nashville, Seattle, Nowy 
Jork).

Czy słuchacze bez problemu wska-
żą, która piosenka pochodzi z którego 
regionu w USA? Cóż, ja temu zadaniu  
nie podołałem, ale zapraszam do orga-
nizacji takiego testu. Za to niewątpli-
wie łatwo usłyszeć w „Sonic Highways” 
inspiracje klasycznym amerykańskim 
rockiem, począwszy od jednego z pierw-
szych riffów na płycie – świadomie  
czy nie – pożyczonego od Ronniego Ja-
mesa Dio.

Zapożyczeń i autozapożyczeń jest nie-
wątpliwie więcej, ale trudno mieć o nie 
pretensję, skoro album powstał właśnie 
jako hołd dla tradycyjnego rocka. Zgod-
nie z jego duchem, piosenki są raczej 
proste i swobodne. Brak w nich wyrafi-
nowanych partii solowych, za to rozkrę-
cają się ładnie i wszystko jest w nich na 
właściwym miejscu.

W efekcie eksperymentu powstał al-
bum może nie najlepszy w karierze ze-
społu, ale solidny. Kompozycje takie  
jak „Outside”, „I Am A River” czy singlo-
wa „Something from Nothing” są zde-
cydowanie warte uwagi nie tylko fanów 
grupy.   n

Bartosz Szurik

Beck
Morning Phase
Capitol Records 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Beck – Beck Hansen albo Beck David 
Campbell, jak ma zapisane w metryce 
– przyzwyczaił słuchaczy do obszer-
nej palety brzmień i różnych stylów. 
Od debiutu w 1993 roku zdążył nagrać  
12 płyt i należy do najciekawszych 
przedstawicieli elektronicznej muzyki 
alternatywnej.

Amerykanin na ogół raczy meloma-
nów muzyką, w której dominują hip-
hop, funk i soul, zabarwione samplami 
i wprawione w rytm elektroniczną per-
kusją. Czasem jednak uderza w bar-
dziej nastrojowe tony i pozwala sobie 
na wędrówkę w rejony folku, a nawet  
country.

Z łagodniejszymi brzmieniami mieli-
śmy do czynienia na jego fantastycznym 
albumie „Sea Change” (2002). Właśnie 
do takiej muzyki Beck powraca na no-
wej płycie „Morning Phase”. Nagrania 
zostały wysoko ocenione przez rozma-
itych recenzentów, a Beckowi zasłu-
żenie przyznano prestiżową nagrodę  
Grammy. 

Zgadzam się ze wszystkimi pochleb-
nymi opiniami. „Morning Phase” rze-
czywiście zawiera fantastyczną muzykę. 
Wyciszoną, nastrojową, a równocześ- 
nie majestatyczną i gustownie zaaran-
żowaną. Jednak nie stawiałbym tego  
albumu nad „Sea Change”. Pomimo  
swoich niewątpliwych walorów, nie zdo-
łał, moim zdaniem, dorównać rewela-
cyjnemu poprzednikowi.    n

Grzegorz Walenda
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Periphery
Juggernaut: Alpha/Omega
Sumerian Records 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Djent to niezaprzeczalnie największy 
metalowy fenomen ostatnich kilku lat, 
a Periphery należy do ścisłej czołówki 
gatunku. Intrygujący debiut oraz jego 
równie ekscytujący następca ustawiły 
poprzeczkę bardzo wysoko. Jak na ich 
tle prezentuje się „Juggernaut”?

Wiele zależy od oczekiwań. Jeśli ma 
to być zestaw odrobinę ambitniejszych, 
chwytliwych piosenek o lekkim posma-
ku progresywnym, można się rozcza- 
rować.

Tym razem zespół postawił bardziej 
na eksperymenty niż na przypodoba-
nie się publiczności. Chociaż wpadające  
w ucho motywy nie są czymś niespoty-
kanym, to nie znajdują się w centrum 
uwagi. Zespół niejednokrotnie bawi się 
standardową konstrukcją refren-zwrot-
ka-refren, bardziej ambientowe frag-
menty wpleciono gęściej niż dotychczas, 
a nastroje zmieniają się co chwilę, przez 
co nie sposób przewidzieć, w którą stro-
nę podąży piosenka. Słowa uznania na-
leżą się również muzykom, którzy pre-
zentują imponujące umiejętności.

W tym przypadku podział albumu 
na dwie części ma swoje uzasadnienie.  
„Alpha” jest bardziej melodyjna i odro-
binę spokojniejsza; „Omega”, choć za-
uważalnie cięższa, zawiera więcej na-
strojowych przerywników oraz bardziej 
złożone kompozycje.

„Juggernaut” może być krokiem 
wstecz, jeśli chodzi o zdobywanie roz-
głosu, lecz stanowi wielki krok w stronę 
muzycznej dojrzałości.   n

Karol Wunsch

Napalm Death
Apex Predator – Easy Meat
Century Media Records 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Napalm Death jest jednym z tych ze-
społów, które z wiekiem stają się coraz 
lepsze. Chociaż grindcore zmienił się od 
czasu ich debiutu, nie mają zamiaru po-
zostać z tyłu.

„Apex Predator – Easy Meat” dostar-
cza nam nie tylko tego, czego oczekuje 
przeciętny fan grindcore’u, ale przeciera 
też nowe szlaki. Interesujące riffy czają 
się tutaj na każdym kroku, przywodząc 
na myśl złote lata wczesnego death me-
talu. Równocześnie wokale oraz perku-
sja gwarantują dawkę agresji, niezbędną 
dla zachowania konwencji.

Żeby nie polegać jedynie na tym 
aspekcie, zespół eksperymentuje ze 
swoim brzmieniem. Dzięki temu na pły-
cie znajdziemy doomowy „Dear Slum 
Landlord”, bardzo nastrojowe intro  
w postaci piosenki tytułowej oraz intry-
gujące „Hierarchies”.

Zaletą kompozycji jest ich krótki for-
mat. Przez dwie minuty nie sposób za-
nudzić słuchaczy. Mimo to zespół nie 
idzie na łatwiznę i stara się wprowadzić 
zmiany nastroju, jak również nawiąza-
nia do innych stylów.

Ogólne wrażenie jest bardzo pozy-
tywne, choć tu i tam coś można było 
odrobinę bardziej dopracować, rozwi-
nąć pomysł bądź uwydatnić w nagraniu  
co ciekawsze części. Osoby niezoriento-
wane nie mają tu specjalnie czego szu-
kać. Napalm Death pozostanie grupą 
dla fanów skrajnych doświadczeń.   n

Karol Wunsch

Lo-Fang
Blue Film
4AD 2014
Dystrybucja: Sonic Records

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Płyta przede wszystkim zawraca uwa-
gę przebojem z filmu „Grease”: „You’re 
the One That I Want”. Wersja jest wol-
niejsza od oryginału i wzbogacona 
smyczkami. Na ekranie piosenkę śpie-
wali Olivia Newton-John i John Travol-
ta. Tu natomiast przed mikrofonem stoi 
Matthew Jordan Hemerlein – amery-
kański wykonawca, znany bardziej pod 
pseudonimem Lo-Fang. Tak też podpi-
sał swój debiutancki album „Blue Film”. 
Poza wspomnianym coverem znajdzie-
my na nim repertuar autorski. 

Matthew wychowywał się na klasyce. 
Przygodę z muzyką rozpoczął wcześnie, 
bo w wieku zaledwie pięciu lat. Jego 
pierwszym instrumentem były skrzyp-
ce. Dopiero później sięgnął po gitarę 
i klawisze. „Blue Film” jednak nie ma 
nic wspólnego z klasyką. Zawiera jak 
najbardziej współczesne dźwięki, tyle 
że zgrabnie ubrane w delikatne smycz-
ki. Głównym instrumentem jest jednak 
bas. Miejscami schodzi bardzo nisko,  
a mimo to się nie zamazuje. Brzmi czy-
sto i z impetem. 

„Blue Film” może się pochwalić nie 
tylko dobrym podkładem. Atrakcyjnie 
brzmi także wokal lidera, często prze-
chodzący w falset. Płyta interesująca  
i wciągająca. A skoro Lo-Fang tak dobrze 
debiutuje, to są szanse, że na kolejnych 
albumach zachwyci jeszcze bardziej.   n

Grzegorz Walenda


