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Billy Neal & The Jacek  
Korohoda Band 
Keep a Light On
Ozzy Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Australijski wokalista Billy Neal bywa 
porównywany do Joe Cockera. Jego naj-
nowszy album jest owocem współpracy 
z krakowskim gitarzystą Jackiem Koro-
hodą. Pierwszy raz Billy przyjechał do 
Polski w 1997 roku. Od tej pory regu-
larnie bywa w Europie.

Gitarzystę i kompozytora Jacka Koro-
hodę kojarzymy głównie z legendarnym 
zespołem Prowizorka Jazz Band, który 
dzięki jego inicjatywie reaktywował się 
w ostatnich latach.

Drogi obu muzyków zeszły się w 2013 
roku. Wtedy to powstał wyjątkowy pro-
gram koncertowy, oparty na standar-
dach rockowych z lat 60. i 70. – utworach 
Hendrixa, The Beatles i The Animals – 
oraz na całkiem nowych kompozycjach, 
utrzymanych w klimacie klasycznego 
rocka i bluesa.

„Keep a Light On” przynosi zestaw 
przebojowych utworów rockowych au-
torstwa obu muzyków. W nagraniach od-
najdziemy mnóstwo wpadających w ucho 
melodii oraz stylowo archaiczne brzmie-
nie, podsycane gitarowymi solówkami  
i riffami.

Ogrom wokalnej energii, błyskotliwe 
partie gitary i pełne ciekawych pomy-
słów aranżacje sprawiają, że płyta win-
na zadowolić wszystkich zwolenników 
tradycyjnego rocka. Świetnie, że wyda-
no ją również na winylu. Ciepłe, analo-
gowe brzmienie idealnie pasuje do spe-
cyfiki tego materiału.   n

Robert Ratajczak 

Tropy
Eight Pieces
Wet Music Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Tropy to projekt gitarzysty Artura 
Maćkowiaka oraz basisty, a zarazem 
perkusisty Bartka Kapsy. Debiutancka 
płyta duetu zawiera muzykę inspiro-
waną filmami Pedra Fereiry, nagraną 
przy zastosowaniu gitar, perkusji oraz 
elektroniki. Ma formę cyklu, przepeł-
nionego elementami psychodelicznego 
rocka i jazzu. Całość, mimo że podana  
w gęstym komputerowo-syntezatoro-
wym sosie, nie jest rodzajem odhuma-
nizowanego muzaka, lecz muzyką tęt-
niącą życiem i mieniącą się bogactwem 
improwizowanych motywów.

Włączenie w formułę elektroniczną 
improwizacji i prowadzonych w czasie 
rzeczywistym dialogów pomiędzy in-
strumentalistami stanowi prawdziwy 
ewenement.

W dwóch utworach gościnnie wziął 
udział Wojciech Jachna – znany byd-
goski trębacz i sideman, natomiast par-
tie fletu Tomasza Pawlickiego w dużej 
mierze decydują o wyjątkowości pierw-
szej części kilkuwątkowego utworu  
„Posejdon”, wypełniającego najbardziej 
ekscytujące 14 minut całego albumu. 
Motoryczne akordy gitary, stylowo  
i archaicznie brzmiące organy, pulsu-
jący transowy rytm oraz iście rockowa 
kumulacja w finale to majstersztyk!

Tropy to projekt oferujący muzy-
kę nietuzinkową, a jednocześnie ko-
munikatywną i interesującą zarów-
no dla miłośników rocka, jak i fanów  
jazzu.   n

Robert Ratajczak

Albo i Nie 
14 spojrzeń
Albo i Nie 2016

Muzyka:   ≤≤≥≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

„A mnie się marzy taka ballada, co 
z cudzych grzechów się nie spowiada, 
sercem się rządzi i nie zabłądzi w tan-
detny kram.” Niestety, nie tym razem. 
Kilku młodych muzyków próbuje za-
grać i wyśpiewać kilka prawd o miłości, 
Bogu i życiu, ale w ich poszukiwaniach 
nie widać świeżego pomysłu ani głęb-
szego sensu. 

Koncepcja albumu to 14 spojrzeń na 
muzykę i poezję przez pryzmat indywi-
dualnej wrażliwości. Szkoda tylko, że są 
to obserwacje jednym okiem. Może za-
brakło doświadczenia, a może talentu? 
Czas pokaże. Na nic się zdały zabiegi 
poszerzenia typowego dla podobnych 
produkcji gitarowego instrumentarium 
oraz młodzieńczy upór w odkrywaniu 
tego, co nie schowane. Jedynym spo-
iwem jest konsekwencja stylistyczna ca-
łego materiału. W rezultacie dostajemy 
garść piosenek o tym, że warto kochać, 
gdy ma się serce, a każda z nich ustro-
jona w kraśny wianek i nad każdą lata 
motylek, że o baranku nie wspomnę.  
O tym, że masło jest maślane wie każdy, 
ale czy koniecznie trzeba o tym nagry-
wać płytę?

„14 spojrzeń” to propozycja dla wy-
trwałych wielbicieli twórczości spod 
znaku pióra, gitary i songów o modli-
tewnym sznycie. Taki poetycko-instru-
mentalny miszmasz, zagrany „ładnie  
i wyraźnie”, ale chyba nic poza tym. 

Można posłuchać albo i nie.   n

Mirosław Szymański
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First Fragment
Dasein
Unique Leader 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Niektórzy muzycy technical deathme-
talowi wykorzystują swoje umiejętności 
w przemyślany sposób. Budują wyszuka-
ne harmonie, stosują nietypowe tonacje 
czy układają monumentalne kompozy-
cje. Inni z uśmiechem na ustach skaczą 
w wir szalonych pomysłów. Panowie  
z First Fragment należą do tej drugiej 
kategorii i nawet jeśli komuś nie podo-
ba się takie podejście, trzeba przyznać, 
że są mistrzami.

Na „Dasein” znajdziemy wszystko 
poza umiarem. Zewsząd jesteśmy ata-
kowani przez furię sekcji rytmicznej, 
intrygujące zagrywki oraz możliwie 
najszybsze, gęsto upakowane pasaże, 
którymi szafują gitarzyści i basista. So-
lówkom nie ma końca, a po każdej moż-
na odnieść wrażenie, że właśnie byliśmy 
świadkami wiekopomnego wydarzenia, 
w którym granice ludzkich możliwości 
zostały przesunięte.

Do szalonej natury albumu dokładają 
się również nieoczekiwane nawiązania 
do innych gatunków, jak muzyka kla-
syczna, folk czy jazz, od których zespół 
nie stroni. Jest to zatem festiwal popi-
sów technicznych, lecz zawsze z pomy-
słem.

„Dasein” to niedorzecznie przesa-
dzony album, który imponuje do tego 
stopnia, że nie da się przejść obok nie-
go obojętnie. Fani rozsądnej, stonowa-
nej muzyki odbiją się od niego jak od  
ściany.   n

Karol Wunsch

In Mourning
Afterglow
Agonia 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

In Mourning weszli na scenę w wiel- 
kim stylu. Świetny debiut wsparli w ko- 
lejnych latach równie solidnymi pro-
dukcjami, a połączenie progresywy, 
doomu i melodeathu w ich wydaniu za 
każdym razem wywierało piorunujące 
wrażenie. Niestety, ich najnowsza pro-
pozycja to lekki spadek formy.

Kompozycje na „Afterglow” zostały 
niepotrzebnie rozciągnięte. Pewne mo-
tywy zostały zapętlone zbyt wiele razy, 
a na oczekiwane rozwinięcia trzeba się 
naczekać. Momentami brzmienie trąci 
minimalizmem, który akurat w death 
metalu prowadzi donikąd.

Niemniej ciągle znajdziemy tu cięż-
kie, lecz melodyjne i wpadające w ucho 
riffy, w których łączą się motywy melo-
deathu z doomem. Przeplatając elemen-
ty cięższe z nastrojowymi melodiami  
i czystym śpiewem, muzycy stworzyli 
ciekawą mieszankę. Zgniata ona słu-
chacza swą potęgą, intryguje niesza-
blonowymi kompozycjami, a w końcu 
porywa chłodnym, skandynawskim kli-
matem. Pewne fragmenty, jak na przy-
kład solówka w „The Grinning Mist”, to 
prawdziwe perły, które przypominają, 
na co stać tę grupę.

„Afterglow” to bardzo dobry album 
zespołu, który przyzwyczaił nas do płyt 
wybitnych.   n

Karol Wunsch

Jeff Beck
Loud Hailer
Atco 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Jeff Beck znów w dobrej formie. An-
gielski muzyk stawiał pierwsze kroki 
na scenie w latach 60. XX wieku. Grał 
wówczas w formacji Yardbirds, a póź-
niej stworzył własny zespół, z Rodem 
Stewartem na wokalu. Gitara Becka 
podbiła świat. Od tamtej pory wszyst-
kie jego nagrania witane są z zaintere-
sowaniem. 

Beck potrafi grać – wiedzą o tym 
melomani, krytycy muzyczni oraz inni 
artyści, którzy chętnie z nim współpra-
cują. Roger Waters zaprosił gitarzystę, 
aby ten ubarwił jego album „Amu-
sed To Death”. Efekt okazał się fan- 
tastyczny! 

„Loud Hailer” to kawał fachowej 
roboty. Wprawdzie trafiło się parę 
mniej udanych kompozycji, jak choć-
by otwierająca „The Revolution Will Be 
Televised” czy „Pull It”, ale są one tyl-
ko nieznacznie słabsze od reszty. Cały 
materiał jest wysokiej próby i zawiera 
mnóstwo perełek. Wyróżnia się zwłasz-
cza „Scared for the Children”. Utwór  
w starym stylu, ale nowocześnie poda-
ny. Beck gra popisowo, a melodia wcią-
ga. Rosie Bones w roli wokalistki radzi 
sobie świetnie. Zresztą, nie tylko w tym 
utworze. Nagranie „Ballad of the Jersey 
Wives” także robi wrażenie. 

Nowy krążek Becka to gratka dla mi-
łośników rockowej gitary i amatorów 
kobiecego śpiewania w stylu R&B.   n

Grzegorz Walenda


