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Yeah Yeah Yeahs
It’s Blitz
Universal 2009

Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Czy granie rocka jest jeszcze w modzie,
czy to elektronika jest teraz w odwrocie?
JeÊli si´ sugerowaç gustem Karen O, która
od kilka lat wyznacza trendy na scenie 
nowojorskiej, to nadszed! czas wymiany
gitar na syntezatory.

Tak przynajmniej zrobili na trzecim 
albumie cz!onkowie jej zespo!u Yeah
Yeah Yeahs, a do pomocy zaprosili jesz-
cze dwóch producentów: Nicka Launaya
(Arcade Fire, Talking Heads, PIL) i Da-
ve’a Sitka (TV on The Radio). 

S!uchajàc „It’s Blitz”, nietrudno do-
strzec fascynacje New Order, Garym 
Numanem czy The Cars, ale nie ma mo-
wy o zwyk!ym naÊladownictwie czy bu-
dzeniu sentymentów do lat 80. Muzycy
po prostu poszli z duchem czasu i nadali
swoim piosenkom inne brzmienie. 

Dzi´ki temu w zadziornym „Heads Will
Roll” czy romantycznym „Soft Shock”
charyzmatyczna Karen O wcià˝ pozostaje
sobà. A pe!en patosu „Hysteric” przypo-
mina wielki przebój „Maps” sprzed lat. 

Trudno si´ dziwiç decyzji cz!onków
Yeah Yeah Yeahs, skoro w podobnym sty-
lu Êwi´cà obecnie tryumfy The Killers,
Franz Ferdinand czy MGMT. Teraz sin-
glowym „Zero”, utrzymanym w electro-
-popowym stylu, mogà z nimi spokojnie
konkurowaç na listach przebojów.

Pozostaje pogratulowaç konsekwencji 
i przyglàdaç si´, jakim echem odbije 
si´ ten album w nadchodzàcych miesià-
cach na rockowej scenie. "

Jacek Skolimowski

Empire of The Sun
Walking on a Dream
Virgin Records 2009
Dystrybucja: EMI
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Muzycy Empire of The Sun odnieÊli
sukces przed rokiem. Wydali wtedy
pierwszy singiel, który przyjà! si´ b!yska-
wicznie w australijskich mediach. Duet,
który w swej nazwie inspirowa! si´ po-
wieÊcià J.G. Ballarda, szybko zaczà! byç
rozpoznawalny. 

Debiutancki album „Walking On The
Dream” sk!ada si´ z dziesi´ciu utworów.
Patrzàc na jego ok!adk´, nie sposób od-
gadnàç zawartoÊci. P!yta, wydana w sty-
listyce !àczàcej science-fiction z mitolo-
già, zawiera elementy lekkiej muzyki
elektronicznej, alternatywnych brzmieƒ,
a nawet soft-rocka. 

MnogoÊç motywów elektronicznych 
i akustycznych, lekki rytm oraz zwarta
stylistyka dajà wra˝enie spójnej i prze-
myÊlanej kompozycji.

Na specjalnà uwag´ zas!ugujà utwory
„Standing on The Shore” czy niedawny
przebój „We Are The People”, ale tak˝e
akustyczne „Country”. Miejscami us!y-
szymy te˝ elementy stylistyki lat 80., 
a nawet echa brzmieƒ 8-bitowych.

Muzyk´ i wizerunek zespo!u, balansu-
jàcego na granicy kolorowej wyobraêni 
i delikatnego kiczu, trudno ujàç w s!o-
wa. Jeszcze trudniej pozostaç wobec niej
oboj´tnym. Empire of The Sun odzna-
cza si´ oryginalnoÊcià i pomys!owoÊcià,
której na pró˝no szukaç u wi´kszoÊci
wspó!czesnych wykonawców. "

Rafa! A. Janus

Diego El Cigala
Dos Lagrimas
Edge Music 2008
Dystrybucja: Universal Music Polska
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Paco de Lucia powiedzia! o nim: „to je-
den z najpi´kniejszych g!osów flamenco
naszych czasów”. El Cigala przyszed! na
Êwiat w 1968 roku, w rodzinie hiszpaƒ-
skich Cyganów, jako Diego Ramon Jime-
nez Salazar. 

Najpierw Êpiewa! na ulicy, póêniej za-
czà! wyst´powaç w klubach flamenco.
Wkrótce zyska! pseudonim El Cigala
(Homarek), nadany mu z racji szczup!ej
sylwetki. Szybko doceniono jego talent;
„b!ogos!awieƒstwa” udzieli! mu sam Ca-
marón de la Isla – legendarny bard fla-
menco. Prze!omem w karierze El Cigali
by!o nagranie, wspólnie z kubaƒskim pia-
nistà Bebo Valdesem, albumu „Lagrimas
Negras” (2003), który sprzeda! si´ w iloÊci
ponad miliona egzemplarzy. „Dos Lagri-
mas” (Dwie !zy) jest kontynuacjà tamtej
p!yty.

El Cigala prezentuje nieco z!agodzonà
wersj´ flamenco, a jego utwory to po pro-
stu nastrojowe piosenki, !àczàce taneczne
rytmy bolera, tanga, bossa novy i jazzu
(solówki fortepianu). G!os El Cigali wy-
ró˝nia si´ charakterystycznà barwà, czystà
intonacjà; wokalista doÊç oszcz´dnie sto-
suje melizmaty – jeden z wa˝niejszych ele-
mentów canto flamenco. Istotnà rol´ od-
grywajà ekspresja i zaanga˝owanie emo-
cjonalne – Êpiew p!ynie prosto z serca, 
a sam artysta okreÊla swà muzyk´ jako
dêwi´ki duszy. 

WÊród wykonawców spotykamy m.in.
Guillermo Rubalcab´ (ojca Gonzala, wy-
bitnego pianisty jazzowego) oraz mistrza
bandoneonu – Richarda Galliano.  "

Bogdan Chmura
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