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„T´ p∏yt´ dedykuj´ mojej ˝onie – Agacie.
Za mi∏oÊç, za szcz´Êcie, za wszystko” – pisze Piotr Rubik na ok∏adce swojej najnowszej p∏yty, której premier´ zsynchronizowano z narodzinami córki kompozytora.
Szcz´Êcie Rubika opiera si´ na ˝eƒskim
fundamencie, tote˝ w ramach wdzi´cznoÊci autor zaprosi∏ do Êpiewania tylko samiczki. Ostatecznie zaproszenie przyj´∏o
jedenaÊcie piosenkarek, w tym jedna zaprezentowa∏a si´ dwukrotnie, a sam maestro – Êwie˝o upieczony ojciec – wykona∏
solo jednà piosenk´: „Kiedy m´˝czyzna
p∏acze” – i, prawd´ mówiàc, ta interpretacja nie chwyta za serce ani za uszy. Niestety, dotyczy to ca∏ego albumu. W dodatku
wokal zosta∏ przyt∏umiony przez wyeksponowanie podk∏adu instrumentalnego.
Pomys∏ na babskà p∏yt´ okaza∏by si´ trafiony, gdyby zgromadziç ciekawe osobowoÊci, wyraênie odró˝niajàce si´ od kole˝anek
skalà i barwà g∏osu, frazowaniem, wreszcie –
temperamentem. Poza tym ka˝da piosenka
powinna byç minimonodramem, odró˝niajàcym si´ od sàsiednich Êcie˝ek.
Mamy jednak do czynienia z md∏ym zawodzeniem, monotonnymi melodiami
i banalnymi tekstami. OczywiÊcie sà i pozytywne wyjàtki – np. orientalny koloryt
aran˝acji piosenki Aidy Kosojan (majàcej
korzenie gruziƒsko-ormiaƒskie). Korzystne wra˝enie robi w pe∏ni profesjonalna produkcja wokalna Isis Gee. Talent
i indywidualnoÊç potwierdza Ewa Maria
Lewandowska. Szkoda jedynie, ˝e jej interpretacja jest rozdarta mi´dzy operowà
emisjà a popowymi ambicjami.
Dobrze mieç ten Rubikon za sobà. ≤

„Cantat Superstars” wbrew pozorom
nie ma nic wspólnego z Piotrem Rubikiem. To efekt koncertu w Legnicy, w maju 2008 roku. Kolejny, 39. turniej chórów
postanowiono urozmaiciç, zapraszajàc
gwiazdy polskiej piosenki i opracowujàc
ich utwory na chór. Przedsi´wzi´cie tak
si´ spodoba∏o, ˝e chóry i Êpiewajàce z nimi gwiazdy pow´drowa∏y do studia, by
zarejestrowaç ca∏oÊç na p∏ycie.
Album ma ró˝ne oblicza. O ile trudno
si´ przyczepiç do chórów, które swoje
obowiàzki wykonujà zazwyczaj poprawnie, o tyle z solistami bywa ró˝nie. Znakomicie wypada Ewa Bem z Chórem
Kameralnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. WÊród trzech nagranych przez
nià utworów stary przebój „Podaruj mi
troch´ s∏oƒca” powinien na nowo podbiç
fale eteru, gdyby istnia∏o dziÊ radio nadajàce takà muzyk´. Klasà dla siebie jest Stanis∏aw Soyka. Nadspodziewanie dobrze
wypad∏ te˝ w swoim zawadiackim repertuarze Maciej Maleƒczuk.
Niestety, Ma∏gorzata Ostrowska bez
elektrycznego zespo∏u g∏ównie psuje nerwy przeraêliwym wrzaskiem. Katarzyna Cerekwicka dra˝ni mia∏kim, schematycznym repertuarem i nu˝àcà manierà
„arenbi”. A ju˝ popisy fa∏szujàcego
i sm´tnie zawodzàcego Paw∏a Kukiza
w piosenkach, które zrobi∏yby furor´ na
weselach, to prawdziwy horror.
Reasumujàc – nie jest êle, tym bardziej,
˝e Bem, Soyka i Maleƒczuk udowodnili,
˝e ich piosenki w towarzystwie chóru nabierajà zupe∏nie nowego wymiaru. ≤

Wilco to szeÊciu utalentowanych muzyków z Ameryki. Grajà lekkiego rocka
z elementami country i rhythm and
bluesa. Grupie przewodzi gitarzysta i wokalista, a zarazem g∏ówny kompozytor,
Jeff Tweedy.
„Wilco (the album)” to ich siódma p∏yta studyjna. Jest na niej wszystko, do czego muzycy zdà˝yli nas przyzwyczaiç
w ciàgu kilkunastu lat aktywnoÊci.
Program rozpoczyna kompozycja
„Wilco (the song)”, z grunge’owà gitarà,
znacznie ostrzejszà ni˝ w pozosta∏ych nagraniach. Na pierwszym planie s∏ychaç
zachrypni´ty g∏os Tweedy’ego; pozostali
muzycy dajà solidny rockowy podk∏ad.
Potem klimat ∏agodnieje, lider zamienia
gitar´ elektrycznà na akustycznà i zbli˝amy si´ do stylu, z którym najcz´Êciej kojarzy si´ twórczoÊç zespo∏u. „Deeper
Down” to niemal country. Z kolei „One
Wing” jest uk∏onem w stron´ rockowej
ballady.
Chyba najciekawsze w pierwszej cz´Êci
jest nagranie „You and I”, w którym Êpiewa Leslie Feist. Po nim s∏yszymy kojàce
melodie w „Country Disappeared” i „Solitaire” oraz Êwietnà wspó∏prac´ sekcji
i organów w rockowym, acz delikatnym
„I’ll Fight”. Na zakoƒczenie powracajà
balladowe klimaty („Everlasting Everything”).
JeÊli ktoÊ jeszcze nie s∏ysza∏ o Wilco,
radz´ si´gnàç po ten kompakt. A jak si´
spodoba – koniecznie poszukaç podwójnego albumu „Being There”. Tam si´
dopiero dzieje! ≤
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