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Stevena Wilsona melomani zapewne
pamiętają jeszcze z czasów, kiedy był
liderem formacji Porcupine Tree. W latach 1987-2010 nagrał z tym zespołem
dziesięć albumów studyjnych. Później
(2010-12) występował w duecie Storm
Corrosion (razem ze Szwedem Mikaelem Åkerfeldtem, członkiem grupy
Opeth). Mimo że w twórczości obu
formacji dominował rock progresywny, Wilson chętnie poszerzał horyzonty
o inne kierunki i style. Zasłynął jako
gitarzysta progresywny. W 2016 roku
magazyn „Guitar World” zaliczył go do
pierwszej piętnastki topowych instrumentalistów tego gatunku. Dał się też
poznać jako uzdolniony realizator, przygotowując reedycje wydawnictw King
Crimson, Jethro Tull i Caravan.
Poza wspomnianą działalnością Wilson nagrywał jako lider. „To the Bone” to
jego piąty solowy album. Słychać tu sporo jego mistrzowskiej gitary, a piosenki
zostały perfekcyjnie wykonane. Polecam
zwłaszcza utwór tytułowy i „Nowhere
Now”; nieźle brzmią również duety Wilsona z Ninet Tayeb (utwór „Pariah”) oraz
Sophie Hunger („Song Of I”).
Aranżacje są atrakcyjne, a realizacja
– sprawna. Czegóż więcej potrzeba do
szczęścia amatorom rocka progresywnego? n

Kanada raczej nie kojarzy się z muzyką country. Tymczasem właśnie stamtąd
pochodzi artystka, której albumy rozeszły się w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy. To rekord sprzedaży w historii tego gatunku.
Uważni słuchacze zapewne zauważyli, że każda kolejna płyta Shanii Twain
przynosi coraz mniej elementów muzyki z amerykańskiego Południa. W zamian artystka wkracza w rejony szeroko
pojętego stylu pop. Tak też się dzieje na
jej najnowszym wydawnictwie.
Rytmy z Nashville pojawiają się z rzadka – w otwierającym utworze „Swingin’
With My Eyes Closed” czy w zamykającym „All in All”. W „Home Now” słychać
zaś westernowe skrzypce. Nie ma jednak
co oczekiwać country rodem z piosenek Johnny’ego Casha, bo to stanowczo
nie ta stylistyka. Na „Now” odnajdziemy przede wszystkim afirmację życia
i kobiecości. Shania jest osobą mocno
doświadczoną przez los (ciężka choroba, zdrada męża, bolesny rozwód), ale
wciąż potrafi cieszyć się życiem i ma
w sobie mnóstwo pozytywnej energii.
To słychać na jej albumie.
Twain jest autorką wszystkich kompozycji oraz współproducentką płyty, zadbała więc o to, by brzmiała dokładnie
tak, jak chce. Fani na pewno nie będą
zawiedzeni. n

Tori Amos jest obecna w branży muzycznej od ćwierć wieku. Nagrała w tym
czasie 15 albumów studyjnych i kilka razy
wystąpiła w Polsce. Ostatnio 24 sierpnia
w warszawskim Studiu im. Agnieszki
Osieckiej. Występ amerykańskiej piosenkarki mogli podziwiać nie tylko
szczęśliwcy, którym udało się dostać na
koncert, ale też fani w domach, dzięki
transmisji radiowej. Oprócz przebojów,
Amos zaprezentowała kilka piosenek
z nowej płyty, mimo że album miał trafić do sklepów dopiero za trzy tygodnie
(8 września 2017).
„Native Invader” to porcja muzyki na
wysokim poziomie. Pod względem stylistycznym premierowe utwory nie różnią
się od dotychczasowego dorobku artystki. Jak zwykle u Tori mamy do czynienia
z poetyckimi, zaangażowanymi tekstami, komentującymi rzeczywistość i jej
charakterystycznym głosem na tle fortepianu. Wszystkie kompozycje są jej autorstwa. Oprócz fortepianu, zagrała też
na organach oraz innych instrumentach
klawiszowych.
Zawartość albumu jest wyrównana,
więc trudno któreś nagranie zdecydowanie wyróżnić. To raczej fani Tori Amos,
znający jej piosenki, najlepiej ocenią,
które najbardziej do nich przemawiają.
Miłego słuchania! n
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