
Recenzje płyt winyl

91Hi•Fi i Muzyka 5/17

Lester Bowie
Works
ECM 1988

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Lester Bowie – amerykański trębacz i kompozytor – był 
wyjątkowo barwną postacią. Jego działalności nie sposób  
zamknąć w kilku zdaniach. Trudno też streścić przebogatą 
dyskografię w formie jednopłytowej składanki. Mimo to re-
gularnie ukazują się mniej lub bardziej trafione kompilacje. 
Pośród nich warto zwrócić uwagę na omawiany zestaw na-
grań z lat 1980-1986.

Program przeprowadza nas przez utwory wybrane z pięciu 
albumów, zagrane w rozmaitych składach – od solo aż do no-
netu – z udziałem takich chicagowskich gwiazd, jak Roscoe 
Mitchell, Ari Brown czy Vincent Chancey.

Słynąca z minimalizmu, lecz i wyjątkowej staranności wy-
twórnia ECM zadbała o wytłoczenie płyty z zachowaniem 
najwyższych standardów. Mimo że nagrania pochodzą z kilku 
sesji w dwóch odległych studiach (Nowy Jork, Ludwigsburg), 
w każdym przypadku udało się przenieść na winyl ich spe-
cyfikę.

W utworach na duże składy zachowano przestrzenną bazę, 
ukazującą rozstawienie muzyków. Partie trąbki lidera brzmią 
w nich agresywnie i z pazurem. Inaczej słucha się setu czte-
rech tematów z albumu „All The Magic” (1982), granych na 
trąbce solo. Tutaj równoprawną rolę z instrumentem odgry-
wają cisza i długi pogłos. Słyszymy każde muśnięcie młotecz-
ka i ruch tłoka w trąbce, co sprawia, że muzykę odbieramy  
z niemal fizyczną bezpośredniością.

Fanów Lestera Bowiego nie trzeba przekonywać do się-
gnięcia po tak ciekawie skompilowany longplay. Dla pozo-
stałych „Works” może się okazać początkiem fascynującej  
przygody.   n

Robert Ratajczak

Steve Hackett
The Night Siren
InsideOut 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Steve Hackett stworzył indywidualny styl w rocku progre-
sywnym. Każdy z jego ponad 20 albumów to nie tylko porcja 
utworów o charakterystycznych liniach melodycznych, na-
granych z orkiestrowym rozmachem – to muzyka z mądrym 
przesłaniem, komentująca otaczający nas świat.

Taki jest też najnowszy „The Night Siren”, zrealizowany  
w odległych zakątkach świata z użyciem różnych technik na-
graniowych. Aparat wykonawczy to, poza stałymi współpra-
cownikami Hacketta, muzycy z Izraela, Palestyny, Islandii, 
Azerbejdżanu i Węgier. Egzotyczne instrumenty stanowią 
malownicze uzupełnienie pasażowych partii gitary. 

Trudno o mądrzejsze i ważniejsze dziś przesłanie niż mię-
dzykulturowe pojednanie poprzez uniwersalny język muzyki. 
Pięknym zwieńczeniem płyty jest hymn „West to East”, po któ-
rym następuje tylko przejmująca gitarowa koda: „The Gift”.

Album w wersji analogowej wytłoczono w formie dwóch 
180-gramowych longplayów, do których dołączono CD  
z identyczną zawartością. Takie edycje stają się już powszech-
ne. Dla wielu odbiorców jest to ostateczne rozwiązanie dyle-
matu, na jaki nośnik zdecydować się przy zakupie. 

Czarne płyty umieszczono w rozkładanej okładce, w gru-
bych kopertach, ozdobionych pięknymi ilustracjami do każ-
dego z 11 utworów. Tak jak okładka, fotograficzne kolaże są 
dziełem agencji Icon Photo.

W porównaniu z CD, brzmienie płyt winylowych cha-
rakteryzuje się zdecydowanie większą przestrzenią i głębią, 
szczególnie we fragmentach quasi-orkiestrowych. Jednak pod 
względem dynamiki i soczystości wysokich tonów wygrywa 
srebrny krążek. Dzięki edycji combo sami wybieramy, na  
co akurat mamy ochotę.   n

Robert Ratajczak


