
Arctic Monkeys
Humbug
Domino Recording 2009

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!""

D!ugo s!ucha!em tej p!yty, chcàc zro--
zumieç, za co zespó! jest a˝ tak ceniony.
Od wydania EP-ki z utworami „Fake 
Tales of San Francisco” i „From The Ritz
to The Rubble” w 2005 roku nazwa an-
gielskiej formacji prawie nie znika z prasy
muzycznej. „Humbug” to jej trzeci 
album. 

Muzycy Arctic Monkeys nie idà na !a-
twizn´. Warstwa instrumentalna jest
urozmaicona, od czasu do czasu pojawia-
jà si´ ciekawe harmonie wokalne, ale…
No w!aÊnie. Brakuje kropki nad „i”. Gita-
ry nawiàzujàce do stylistyki punkowej 
i synkopowany rytm to g!ówne cechy 
repertuaru. Przes!uchujàc kilkakrotnie
poszczególne kompozycje, tylko raz trafi-
!em na motyw, który d!u˝ej pozo-
staje w pami´ci. To fragment kompozycji
„Secret Door”, zaczynajàcy si´ od s!ów
„Fools on parade…”. Porywajàcy. Poza
nim nie ma tu nic wystrza!owego, a przy-
najmniej takiego, co by uzasadnia!o ol-
brzymie zainteresowanie zespo!em.

Podobno muzycy po raz pierwszy za-
prosili do wspó!pracy nowego producen-
ta Josha Homme’a, który udost´pni! im
swoje studio „The Joshua Tree”. W koƒcu
trzeba sobie pomagaç. Nie wiem tylko,
czy dzi´ki temu album wzbogaci! si´ o do-
datkowà wartoÊç.

Ma!y plus nale˝y si´ za ok!adk´. Digi-
pack zawiera ksià˝eczk´ z tekstami, a sam
kompakt zapakowano w osobnà obwolu-
t´, a nie wciÊni´to mi´dzy tektury, jak to
si´ ostatnio zwykle dzieje. "

Grzegorz Walenda

John Mayall
Tough
Eagle Records 2009

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!""

Gwiazdy rocka potrafià starzeç si´ 
z klasà. Przyk!adem choçby szalejàcy po
Êwiatowych scenach 60-letni Stonesi.
Ale nawet oni i obchodzàca niedawno
70. urodziny Tina Turner to „m!odzie˝”
w porównaniu z Johnem Mayallem, któ-
ry skoƒczy! 76 lat. 

Tymczasem ten ostatni nie zerwa! 
z muzykà. Wr´cz przeciwnie - wyda!
p!yt´, która nie odbiega poziomem od
produkcji innych wykonawców. Odzna-
cza si´ za to ˝ywio!owoÊcià, której wielu
m!odszych muzyków mo˝e staremu wy-
dze pozazdroÊciç. 

Mayall zdaje sobie spraw´ z up!ywu
czasu i opowiada o burzliwym ˝yciu.
„Dni zaczyna!em o pó!nocy…” – zwie-
rza si´ w kompozycji „Slow Train To
Nowhere”. Wspomina okres, kiedy bu-
dzi! si´ rano w otoczeniu ludzi, których
nie poznawa!, bo w trakcie nocnego 
balowania przesadzi! z alkoholem. Przy-
znaje, ˝e by! to z!y pomys! na ˝ycie. Te-
raz si´ ustatkowa! i poszukuje ocalenia 
w mi!oÊci. 

No i w muzyce, bo zawartoÊç „Tough”
jest nie tylko ciekawa pod wzgl´dem 
artystycznym, ale i optymistyczna. Wpraw-
dzie bluesman nie mo˝e si´ pogodziç 
z kiepskim poziomem rocka w radiu
(„That Good Old Rockin’ Blues”) i ma
powa˝ne zastrze˝enia do Êwiatowej eko-
nomii („Tough Times Ahead”), ale na-
dal potrafi nieêle zagraç na 12-strunowej
gitarze („Numbers Down”), czy posza-
leç przy klawiszach Hammonda („Just
What You’re Looking For”). 

Mayall dla tych, co go znajà, choç nie
tylko. "

Grzegorz Walenda

Alice in Chains
Black Gives Way 
to Blue
Virgin Records 2009

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Wrócili, po czternastu latach, nowà 
i starannie zrealizowanà p!ytà. Bez wtór-
noÊci i hucpiarskiego kopiowania zgra-
nych pomys!ów, które kiedyÊ przynios!y
im s!aw´ i pieniàdze.

Pomimo pozornego muzycznego eklek-
tyzmu przewa˝a styl rozpoznawany
przez fanów zespo!u na ca!ym Êwiecie.
Rezygnacja z cz´Êci psychodelicznego,
grunge’owego sztafa˝u wysz!a nagra-
niom na dobre. 

Wokalista Wiliam DuVall bez cienia
kompleksów zastàpi! zmar!ego Layne’a
Staleya. Cz´sto brzmi niemal identycz-
nie jak jego legendarny poprzednik, co
tylko dodaje albumowi pikantnego
smaczku. Jak za najlepszych czasów gru-
py brzmià zharmonizowane wokale Du-
Valla i Cantrella. 

Ten drugi jest autorem wi´kszoÊci
utworów. Niezwykle zdolny muzyk, któ-
ry udowodni!, ˝e to on, a nie Staley stoi
za sukcesem „Alicji” na rynku muzycz-
nym. 

Niemal ka˝dy utwór jest perfekcyjnie
dopracowany. Nie brakuje charaktery-
stycznych twardych, metalicznych rif-
fów i dynamicznych kontrastów. Mate-
ria! solidnie skrojony i mocno zszyty.
Zdarzajà si´ równie˝ numery niemal 
popowe („Check My Brain”) i wzrusza-
jàce („Black Gives...”), gdzie pobrzmie-
wa fortepian Eltona Johna. 

Rankingi pokazujà, ˝e wielbiciele po-
kochali nowà p!yt´ !àcznie z ok!adkà. 
A reszta? Ka˝dy, kto zechce zahartowaç
swoje uszy nieco ci´˝szym graniem, le-
piej trafiç nie mo˝e. "

Miros!aw Szymaƒski
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Marillion
Less is More
Intact Records 2009
Dystrybucja: Warner Music

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Progresywna formacja Marillion sporo
straci!a na odejÊciu Fisha. Charaktery-
styczny g!os i charyzma tego wokalisty
przyciàga!y na koncerty tysiàce fanów.
Steve Hogarth to ju˝ inna bajka. Jego g!os
porusza si´ w zupe!nie innych rejestrach.
Nie jest to jednak wadà, czego dowodem
„Less is More”.

Znane utwory Marillion przedstawiono
tutaj w akustycznej oprawie. „Mniej zna-
czy wi´cej” – sugeruje tytu!. Czy rzeczy-
wiÊcie? Trudno mi na to pytanie odpo-
wiedzieç, poniewa˝ nie znam wszystkich
kompozycji w elektrycznych wersjach.
Mog´ za to oceniç repertuar p!yty, a ten
wydaje si´ interesujàcy. W sk!adzie Ma-
rillion nie ma mo˝e wyró˝niajàcych si´
instrumentalistów, za wyjàtkiem Êwietne-
go gitarzysty Steve’a Rothery, ale cz!onko-
wie grupy to niewàtpliwie profesjonaliÊci 
i wyraênie to s!ychaç. Hogarth te˝ Êwiet-
nie sobie radzi. Jego g!os operuje swobod-
nie zarówno w niskich, jak i wysokich 
rejestrach, !atwo przechodzàc nawet 
w falset.

Radz´ pos!uchaç „Wrapped Up In 
Time”, gdzie mo˝liwoÊci frontmana
ujawniajà si´ w pe!ni. G!os na tle gitary 
i akustycznego basu w „The Space” jest
rewelacyjny. Tak˝e w innych utworach
nie brakuje ciekawych momentów. 

S!owem: mniej to jednak wi´cej. "

Grzegorz Walenda

Barbra Streisand
Love is the answer
Sony Music 2009

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Od poczàtku by!o jasne, ˝e komercyj-
ny sukces nowych nagraƒ Barbry Strei-
sand jest nieuchronny. Na szcz´Êcie
unikni´to brzmieƒ s!odkich jak krem na
weselnym torcie i tkliwoÊci w st´˝eniu
trudnym do zniesienia. Oby!o si´ te˝ 
bez modnego chilloutowego blichtru.
Koncepcja krà˝ka zosta!a oparta na s!o-
wach Jowialskiego: „Znacie? Znamy! No
to pos!uchajcie...” (pomys! sprawdzony,
bo w ka˝dym jest troch´ in˝yniera Ma-
monia) i s!uchamy z przyjemnoÊcià, 
poniewa˝ p!yta ma niewiele s!abych
punktów.

Zaskakuje wyÊmienita forma wokalna
artystki. Jej g!os niezmiennie zachwyca
szlachetnà barwà, a interpretacje zdajà
si´ autentyczne i szczere. Repertuarowo
to cream de la cream – pi´kne piosenki,
standardy wykonywane niegdyÊ przez
Sinatr´, Brela czy Nat „King” Cole’a. Za-
aran˝owane zgrabnie, chocia˝ troch´
monotonnie (tu minus) przez John-
ny’ego Mandela, ozdobione smyczkami
niczym !àki kwieciem. Âwietny akom-
paniament producentki Diany Krall 
i muzyków jej kwartetu dope!nia ca!oÊç.
S!owem: Êwiatowo! 

P!yta mo˝e byç doskona!ym prezen-
tem albo skutecznà wymówkà dla ka˝de-
go, kto jest podejrzewany przez swà
pi´kniejszà po!ow´ o romantyczne wy-
ja!owienie. Wystarczy obdarowaç i za-
prosiç do wspólnego s!uchania. Efekt
murowany.

Moc korzyÊci za rozsàdnà cen´. "

Miros!aw Szymaƒski

Girls
Album
Fantasy Trashcan 2009
Dystrybucja: Sonic

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!""

Ta p!yta ju˝ w momencie wydania 
obros!a legendà za sprawà burzliwej 
biografii lidera zespo!u, Christophera
Owensa. Gazety rozpisywa!y si´ o no-
wym cudownym dziecku amerykaƒskie-
go rocka. O tym, jak sp´dzi! dzieciƒstwo
w niebezpiecznej sekcie Dzieci Boga, jak
zn´cali si´ nad nim ojczymi i jak uciek!
do San Francisco, gdzie sp´dzi! kolejne
lata w biedzie i w trudnych zwiàzkach 
z kobietami. Wreszcie zaczà! przelewaç
swoje ˝ale w piosenki, za!o˝y! zespó!
Girls i sta! si´ pupilkiem prasy oraz
bloggerów. 

Jego styl Êpiewania porównywano 
nawet do Elvisa Costello, charyzm´ – do
Roya Orbisona, a szczeroÊç tekstów 
do Morrisseya. Te okreÊlenia sà zdecy-
dowanie na wyrost w odniesieniu do de-
biutanta, ale na pewno warto zwróciç
uwag´ na „Album” przynajmniej z kilku
powodów. Choç brakuje tu wybitnych
utworów, „Headache” czy „Laura” urze-
kajà ciep!ym, kalifornijskim klimatem.
Owens musi jeszcze popracowaç nad
stylem, ale w „Ghost Mouth” i „Dar-
ling” s!ychaç fascynacje staroÊwieckim
popem. Nie mo˝na mu te˝ odmówiç
osobistego podejÊcia do piosenek i du-
˝ej dozy romantyzmu, którà pokaza! 
w ponadszeÊciominutowym „Hellhole
Ratrace”. 

Nie da si´ jednak ukryç, ˝e prawdzi-
wym potwierdzeniem jego ewentualne-
go talentu b´dà dopiero kolejne albumy
Girls, pozbawione ju˝ tej ca!ej sensacyj-
nej otoczki medialnej. "

Jacek Skolimowski
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