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Od wydania „Amused to Death” minęło 25 lat. Miłośnicy
Rogera Watersa stracili już nadzieję na jego kolejną płytę z premierowym repertuarem. Ale jest!
Gdyby nie teksty, odnoszące się do aktualnych problemów,
trudno byłoby uwierzyć w przerwę dzielącą oba wydawnictwa.
Waters nie ulega modom. Charakterystycznym głosem, z właściwymi sobie złością i żalem, cedzi teksty, manifestując niezgodę
na realia świata, którym rządzą niewłaściwi ludzie i w którym
obawa przed tym, co przyniesie jutro, stała się codziennością.
Mimo że w nagraniach wzięło udział trzech znakomitych
gitarzystów, nie znajdziemy tu solówek czy nawet istotnych partii
gitar. Stanowią oni jedynie uzupełnienie, dyskretnie zaznaczając
swą obecność w tle.
W wersji winylowej 54-minutowy program rozłożono na dwie
krótkie płyty, odtwarzane z prędkością 33 1/3 obr./min, spakowane w rozkładaną okładkę typu gatefold. Widoczne odbarwienia
na powierzchni krążków nie wróżyły nic dobrego. Po opuszczeniu ramienia okazało się jednak, że płyty brzmią przyzwoicie.
Szeroka baza stereofoniczna pozwala się cieszyć przestrzennymi efektami (rozmieszczone w różnych obszarach dźwięki tykających zegarów, urywane i zapętlone wypowiedzi, rozległe orkiestrowe tło). Ciepły szum, słyszalny w wyciszonych fragmentach,
pozostaje wolny od trzasków i zakłóceń.
Wobec rozmachu i brzmieniowej błyskotliwości, znanych
z kanonicznych „Dark Side Of The Moon” czy „The Wall”, nowe
dzieło współtwórcy tych albumów może robić wrażenie skromnego. Mimo to „Is This The Life We Really Want?” pełen jest rozmaitych ornamentów, najlepiej słyszanych właśnie z winylu.
Do płyt analogowych dołączono kupon z jednorazowym kodem, umożliwiającym pobranie materiału w wersji cyfrowej. n

Po blisko dwóch latach od premiery „Something Personal” doczekaliśmy się edycji albumu w formie dwóch płyt winylowych.
Radość to ogromna, bowiem mamy do czynienia z jedną z najciekawszych polskich płyt jazzowych ostatnich lat.
W porównaniu z edycją CD (która notabene ukazała się
w dwóch różniących się nieznacznie wersjach: oficjalnej i skierowanej do dziennikarzy) materiał rozszerzono. Na czarnych
płytach z 2017 roku ujęto nagrania z obu wydań, zmieniono kolejność utworów oraz dodano niepublikowaną wcześniej kompozycję Michała Barańskiego „Dormitory Groove”.
Każdy utwór cechuje spójność, zarówno w aspekcie harmonii, jak i ozdobników. Słyszymy ją i w swawolnych galopadach
kontrabasu Macieja Adamczaka, i w kadencjach perkusji Dawida
Fortuny.
Paweł Kaczmarczyk dyskretnie wykorzystuje elektronikę i preparuje fortepian. O ile zabiegi te nie zawsze sprawdzają się w kameralnym jazzie, to w utworach „Sunrise”, „Mr. Blacksmith” oraz
„I.E.Q.” stanowią wyborny dodatek.
Każdy egzemplarz albumu ma indywidualny numer i własnoręczny podpis pianisty. Płyty zapakowano w stylową rozkładaną
kopertę.
Nagranie brzmi dynamicznie i zdecydowanie. Szum analogowego nośnika towarzyszy nam bardzo subtelnie, dodając jedynie
uroku tej kameralnej realizacji. Średnie tony są naturalne i bogate
w szczegóły, a czytelny bas przekonująco przekazuje zarówno linię kontrabasu, jak i uderzenia lewej ręki pianisty.
Jakością brzmienia nośnik analogowy nokautuje płytę CD,
mimo że w obu przypadkach mamy do czynienia z materiałem
pierwotnie zarejestrowanym cyfrowo. n
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