
The Black Crowes
Before The Frost…
Until The Freeze
Silver Arrow Records Inc. 2009

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

Pewnie wi´kszoÊç wytwórni p!yto-
wych walczy z piractwem, ale raczej nie
firma, która wyda!a omawiany album.
P!yta kosztuje wi´cej od innych, co ju˝
sk!ania potencjalnego nabywc´ do zasta-
nowienia si´, jak w inny sposób dotrzeç
do nagraƒ ulubionej kapeli. A gdy ju˝ 
jakiÊ fan zdecyduje si´ wy!o˝yç prawie
70 z! (zamiast 60 z!, które zap!aci!by 
za krà˝ek innego wykonawcy), oczekuje
równowartoÊci w towarze. Tymczasem
dostaje mniej. W opakowaniu jest tylko
jeden kompakt, natomiast drugi ka˝dy
musi sobie sam zorganizowaç. Jak? Otó˝
w obwolucie – zresztà kiepskiej jakoÊci, 
z której, ˝eby coÊ wyczytaç, trzeba si´ 
zaopatrzyç w lup´ – jest karteczka z taj-
nym has!em i adresem strony interneto-
wej. Po zalogowaniu mo˝na zgraç utwo-
ry tworzàce drugi album. Potem trzeba
wydrukowaç ok!adk´, bo w oryginal-
nym opakowaniu nie ma przegródki 
na drugi kompakt. Jak wiemy, meloma-
ni, a zw!aszcza audiofile, zdecydowanie
ch´tniej wydajà pieniàdze na sprz´t gra-
jàcy ni˝ na kolorowe drukarki. No có˝…
I to wcià˝ nie koniec, bo nale˝y takà
ok!adk´ umiej´tnie wyciàç i posklejaç, 
a przecie˝ nie ka˝dy to majsterkowicz.
Tymczasem tani „pirat” gdzieÊ tam cze-
ka i kusi…

Na szcz´Êcie powy˝sze wysi!ki si´ op!a-
cajà, bo album rzeczywiÊcie si´ uda!.
Rock na luzie, z drive’em, Êwietnymi 
wokalnymi harmoniami i gara˝owym 
feelingiem. Troch´ w stylu „Exile on 
Main Street” grupy The Rolling Stones. "

Grzegorz Walenda

A Fine Frenzy
Bomb in a Birdcage
Virgin Records 2009

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

Pod szyldem A Fine Frenzy ukrywa 
si´ 24-letnia amerykaƒska wokalistka 
i kompozytorka Alison Sudol. To w!a-
Ênie jej zdj´cie zdobi ok!adk´. Dwa lata
temu nagra!a debiutancki album „One
Cell in the Sea”, który dotar! do 91.
miejsca listy bestsellerów „Billboardu”.
Wtedy zauroczy!a s!uchaczy balladami.
Tym razem do swoich melancholijnych
kompozycji doda!a szczypt´ popu.

Jej muzyka sta!a si´ bardziej energicz-
na, ale nie straci!a poetyckiego pi´kna.
P!yta zaczyna si´ nawiàzaniem do po-
przedniczki; utwór „What I Wouldn’t
Do” móg!by z powodzeniem pochodziç
z debiutanckiej sesji. Akordy akustycz-
nej gitary odzywajà si´ jednak z ka˝dym
taktem g!oÊniej, a˝ wreszcie perkusja za-
czyna wystukiwaç motoryczny rytm.

Kolejne nagranie – „New Heights” 
– jest jeszcze bardziej dynamiczne. W!a-
Êciwie dopiero kompozycja „Happier”
zwalnia tempo, a zaraz po niej s!yszymy
liryczny „Swan Song” z fortepianem 
w roli g!ównej. Ten drugi utwór zde-
cydowanie wyró˝nia si´ na tle pozos-
ta!ych. 

Alison Sudol nie tylko popisuje si´ 
talentem wokalnym, ale równie˝ skom-
ponowa!a wi´kszoÊç piosenek i gra na
instrumentach klawiszowych. Repertuar
sprawia wra˝enie wykonanego na luzie,
choç zapewne kryje si´ za tym sporo
pracy w!o˝onej w opracowanie atrak-
cyjnych aran˝acji. Szkoda tylko, ˝e nie
zadbano o audiofilskà realizacj´. Mog!o
byç jeszcze lepiej. "

Grzegorz Walenda

Tori Amos
Midwinter Graces
Universal Republic 2009 
Dystrybucja: Universal Music

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

Tori Amos utalentowanà piosenkarkà
jest. Tego jej nie mo˝na odmówiç i za-
pewne w ka˝dym nurcie artystka sobie
poradzi.

Tym razem wzi´!a na warsztat reper-
tuar zimowy. Ale nie poprzesta!a jedynie
na Êwiàtecznych evergreenach. Do!àczy-
!a do nich kilka w!asnych kompozycji 
i to jest – poza g!osem i instrumental-
nym talentem wykonawczyni – g!ównà
zaletà omawianej p!yty.

Mo˝emy jej s!uchaç nie tylko przy 
wigilijnym stole - równie˝ kiedy Êwi´ta
jeszcze nie nadesz!y, ale za oknami 
zaczyna ju˝ pachnieç mrozem i sypie
Ênieg. Do tego wykonania sà przeuro-
cze, wi´c na pewno nie b´dzie to strata
czasu. 

Z twórczoÊcià Tori Amos zetknà!em
si´ po raz pierwszy d!ugo po jej poczàt-
kowych sukcesach. By! to jakiÊ koncert
wydany na DVD. Odtàd z przyjemnoÊcià
witam ka˝dy jej nowy album.

„Midwinter Graces” nale˝y do pozy-
cji okolicznoÊciowych, wydawanych 
w czasie, kiedy wszyscy sà tak oszo-
!omieni Êwiàtecznymi zakupami, ˝e na-
byliby prawdopodobnie wszystko, na 
co pozwoli!aby im zawartoÊç portfela.
Jednak mimo ˝e p!yta ukazuje si´ aku-
rat przed Bo˝ym Narodzeniem, nie
schodzi poni˝ej pewnego poziomu. Dla-
tego mo˝e byç Êmia!o uznawana za 
prezent na ca!y rok, o ile oczywiÊcie s!u-
chaczom nie przeszkadza, ˝eby s!odkich
melodyjek o Êniegu s!uchaç przy basenie
lub na pla˝y. "

Grzegorz Walenda
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Pete Yorn 
i Scarlett Johansson
Break Up
Boyletown Music, Inc. 2009
Dystrybucja: Warner Music
Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!""

Recenzujàc poprzednià p!yt´ Scarlett
Johansson, sugerowa!em, ˝e powinna si´
raczej skoncentrowaç na karierze fil-
mowej, a mikrofon zostawiç innym. Wi-
docznie nie przeczyta!a mojej opinii, bo
niedawno powróci!a do studia, aby zare-
jestrowaç materia! na omawianà p!yt´.

Tym razem towarzyszy wokaliÊcie 
i kompozytorowi Pete’owi Yornowi. P!yt´
wyró˝nia – niestety in minus – to, ˝e jest
rekordowo krótka. Dziewi´ç nagraƒ trwa
zaledwie 29 minut.

Cz´Êç z nich zapowiada si´ zupe!-
nie dobrze. W otwierajàcym „Relator”
Johansson brzmi troch´ jak Bessie
Smith. Z kolei w „I Don’t Know What
To Do” ona i Yorn tworzà duet, nawià-
zujàcy do czasów wspó!pracy Lee Hazle-
wooda i Nancy Sinatry czy – jak kto 
woli – Serge’a Gainsbourga i Brigitte
Bardot. Mo˝e si´ te˝ podobaç „I Am The
Cosmos”, gdzie oboje wokaliÊci Êpiewajà
równoczeÊnie.

Jednak mimo tych kilku lepszych mo-
mentów ca!oÊç nie porywa. Niemal
wszystkie utwory brzmià, jakby by!y nie-
dokoƒczone. A˝ si´ prosi, ˝eby je do-
pieÊciç, rozwinàç. Poza tym albumowi
pomog!oby podwojenie iloÊci nagraƒ,
tym bardziej, ˝e te, które sà, nie grzeszà
d!ugoÊcià.

W sumie mog!aby byç z tego dobra p!y-
ta, zw!aszcza ˝e repertuar oryginalny, 
muzycy sprawni, a Scarlett Johansson
rozwin´!a swoje umiej´tnoÊci wokalne.
Ale nie do koƒca wysz!o. "

Grzegorz Walenda

Borys Szyc
Feelin’ Good!
EMI Music Poland

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

Borys Szyc ostatnio nie narzeka na
brak ofert anga˝u ani dowodów uznania.
Gdy zaÊ artysta prze˝ywa tak korzystny
okres w swej karierze, czasem pozwala
sobie na fanaberie. Fonograficzny debiut
Szyca da si´ interpretowaç w!aÊnie w ta-
kim kontekÊcie – kaprysu gwiazdy show-
-biznesu.

„Feelin’ Good!” to 10 funkujàco-po-
powych piosenek: coverów, jak i kompo-
zycji napisanych przez towarzyszàcych
aktorowi muzyków. Szyc nie chwyta 
za pióro, partytur´ ani ˝aden instrument
i koncentruje si´ na roli wokalisty. Pro-
blem w tym, ˝e wokalistà, najogl´dniej
ujmujàc, nie jest.

Zamieszczone na p!ycie aran˝acje
przebojów nie sà szczególnie interesu-
jàce, choç instrumentaliÊci, tacy jak
Grzech Piotrowski, przemycajà do mu-
zyki próbki swoich talentów. 

Teksty sà banalne, a frazy w rodzaju:
„chemia mi´dzy nami/w sercu mam 
dynamit” to sztampowe popowe kosz-
marki. Kobiece chórki i goÊcinne wokale
brzmià jak w tysiàcu innych nagraƒ.

Najwi´kszym mankamentem przed-
si´wzi´cia pozostaje jednak wokal Szyca.
Czy Êpiewa !agodnie, czy zadziornie - nie
wychodzi ponad poziom Êredniozaawan-
sowanego uczestnika wieczorów karaoke.

Najlepszà piosenkà na „Feelin’ Good!”
jest, wydana dwa lata temu, „Choç wieje,
pada, grzmi”. Ten mocny akcent, para-
doksalnie, obna˝a jednak s!aboÊç p!yty.
Âpiewajàca tutaj Justyna Steczkowska 
tylko uwydatnia, jak bardzo nijakie sà 
pozosta!e wyst´pujàce tu wokalistki i jak
daleki od profesjonalizmu pozostaje sam
Szyc. "

Bartosz Szurik

Kucz/Kulka
Sleepwalk
Jazzboy Records

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

„Sleepwalk” to efekt spotkania dwóch
niezwykle ciekawych osobowoÊci: do-
Êwiadczonego producenta muzyki elek-
tronicznej – Konrada Kucza – oraz m!o-
dej kompozytorki, wokalistki i pianistki
– Gabrieli Kulki. 

Zestawienia tak mocnych charakte-
rów czasem si´ nie udajà. Ale bywa, 
˝e dochodzi do muzycznej synergii i po-
wstaje wartoÊç wi´ksza, ni˝ wynika!oby
to z prostego zsumowania tworzàcych 
jà sk!adników. Tak jest w przypadku zja-
wiskowej p!yty „Sleepwalk”.

Zbudowane na eleganckiej elektronice
Kucza piosenki utrzymano raczej w spo-
kojnych tempach, niekiedy z odchy!kà 
w stron´ dynamiczniejszych, swingujà-
cych kompozycji czy psychodelicznych
kola˝y. Gaba, do czego ju˝ nas przyzwy-
czai!a, eksperymentuje i bawi si´ g!osem
tak, ˝e sama jedna brzmi jak zespó! wo-
kalny. To urzeka zmys!owoÊcià, to hip-
notyzuje ekspresjà, to znów zapuszcza
si´ w stylistyk´ wodewilu.

Wodewil nie jest zresztà przypad-
kowym skojarzeniem. Album zosta!
okraszony brzmieniami retro – muzyka
sàczy si´ niczym ze starego odbiornika
radiowego lub trzeszczàcego gramofo-
nu, tworzàc iÊcie magicznà atmosfer´.
To w!aÊnie ta nastrojowoÊç spaja 12
utworów i porywa s!uchacza na ca!e 40
minut.

„Sleepwalk” to znakomita propozycja
dla wielbicieli jazzujàcego elektronicz-
nego popu, brzmieƒ retro…

Leniwych kawiarenek. Sentymental-
nych spacerów. Koników na biegunach.
Dla fanów Kucza. Dla fanów Kulki. "

Bartosz Szurik 
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Anita Lipnicka
Hard Land of Wonder
EMI 2009

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

Nigdy specjalnie nie przepada!em za
twórczoÊcià Anity Lipnickiej. Stylistyka
jej dotychczasowych dokonaƒ wybitnie
nie przypada!a mi do gustu, dlatego za-
biera!em si´ do ods!uchu najnowszego
albumu jak pies do je˝a i z zapa!em god-
nym zblazowanych uczestników niegdy-
siejszych czynów spo!ecznych. 

Po przes!uchaniu krótkiego fragmen-
tu pierwszej kompozycji („Car Door”)
wy!àczy!em odtwarzacz w przekonaniu,
˝e pomyli!em p!yty. Pomy!ki jednak nie
by!o, a reakcjà na kolejne utwory by!y
uniesione brwi i rosnàce zdumienie.
Autorskie kompozycje Anity brzmia!y
zaskakujàco dobrze.

Do pracy nad omawianym materia-
!em zaprosi!a mi´dzynarodowe grono
znakomitych muzyków, a efekt twór-
czego znoju zespo!u realizatorskiego
jest wart uznania. „Hard Land of Won-
der” to muzyka pe!na surowej !agod-
noÊci. Liryczne opowiadania wra˝liwej
kobiety, nasycone bogactwem muzycz-
nej wyobraêni sà nieskomplikowane 
i zrozumia!e dla ka˝dego, a jednocze-
Ênie pozbawione wtórnoÊci czy trywial-
noÊci. Wykonanie angielskich tekstów
piosenek pozostaje wolne od typowego
dla polskich wokalistek s!owiaƒskie-
go Êwiergotu, a ca!oÊç tworzy ciekawy
klimat, dyskretnie podkreÊlony pro-
Êciutkim brzmieniem fortepianu i cha-
rakterystycznym ciep!ym wokalem.

Wszystko wskazuje na to, ˝e powinie-
nem zaczàç po cichutku odszczekiwaç
swoje wàtpliwoÊci co do talentu Anity
Lipnickiej. "

Miros!aw Szymaƒski

Robbie Williams
Reality Killed 
The Video Star
Pomaton EMI
Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!""

P!yta „Reality Killed The Video Star”
mia!a udowodniç, ˝e tytu!u gwiazdora
popu nie zdobywa si´ przez przypadek 
i ˝e Robbie Williams wcià˝ ma „to coÊ”.
Niestety, dowodzi raczej tego, ˝e Brytyj-
czyk nie starzeje si´ niczym dobre wino
albo ˝e nie ma pomys!u, kim chcia!by
zostaç na dzisiejszej scenie pop.

Wiele kompozycji po prostu nie za-
pada w pami´ç. Wokalista znowu si´ga
po elektro-pop rodem ze Êredniawego 
albumu „Rudebox” („Starstruck” i „Dif-
ficult For Weirdos”) i prezentuje kolejne
ballady („Blasphemy”, „Superblind”),
ale trudno w tym znaleêç cokolwiek cie-
kawego.

Dla kontrastu, Êwietnie wypada singiel
„Bodies” – istny popowy „killer” z prze-
bojowym refrenem w stylu dawnych 
hitów Williamsa, chwytliwymi chórkami
oraz rozkr´cajàcà si´ melodià, wzbogaca-
nà kolejnymi partiami instrumentów, 
w tym obowiàzkowych smyczków. Sym-
patyczny okazuje si´ te˝ cover Francoise
Hardy, w wersji Robbiego nazwany „You
Know Me” – kolejny przejaw jego mi!o-
Êci do muzyki lat 50. i 60. Wyró˝niç
mo˝na tak˝e g!upawà, ale radosnà i wpa-
dajàcà w ucho piosenk´ „Do You Mind”
oraz stanowiàcy klamr´ p!yty, lekko 
refleksyjny utwór „Morning Sun”. Kata-
strofy wi´c nie ma, ale jak na postaç tego
formatu to troch´ ma!o.

Williams to wcià˝ najlepsze, co przy-
nios!a Êwiatu epoka boys bandów. „Re-
ality Killed The Video Star” trudno 
jednak uznaç za najlepszy album w jego
karierze. "

Bartosz Szurik

Susan Boyle
I Dreamed A Dream
Sony Music 2009

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

Uczestnicy telewizyjnych programów
poszukujàcych talentów majà jeden cel:
zadziwiç Êwiat i zrealizowaç marzenie 
o przemianie Kopciuszka w królewn´.
Jak za dotkni´ciem ró˝d˝ki przelecieç
znad dymiàcych garnków wprost na
czerwony dywan. Upajaç si´ b!yskami
fleszy, tabunami wielbicieli, wytwornà
garderobà i przednimi trunkami. Aby
to osiàgnàç, jedni je˝d˝à rowerem po 
linie z ma!pà na g!owie, a inni, jak 
Susan Boyle, pi´knie Êpiewajà. Wyst´-
pem w „Britain’s Got Talent” gospo-
dyni domowa ze szkockiej wioski ocza-
rowa!a widzów, czego efektem by!o 
ponad 300 milionów ods!on w serwisie
„YouTube”.

Spece od pomna˝ania grosza zwietrzy-
li interes. Zgodnie z zasadà „dla ka˝dego
coÊ mi!ego” sklecono repertuar „od Sasa
do Lasa” – od Jaggera przez Madonn´, 
a˝ po „Cichà noc”. Patetyczne orkiestro-
we aran˝acje, doprawione anielskimi
chórami, brzmià bardziej efekciarsko ni˝
efektownie. G!os Susan, chocia˝ przy-
jemny dla ucha, troch´ irytuje manie-
rycznym wibratem, które jest nie tyle
wyrazem muzycznej ekspresji, co spryt-
nym zabiegiem podkreÊlajàcym mo˝li-
woÊci wokalne.

Susan Boyle to niewàtpliwie du˝y 
talent. „Cry Me A River” zaÊpiewa!a 
zjawiskowo. Poczekajmy jednak na ko-
lejnà p!yt´. Wtedy porozmawiamy po-
wa˝nie, bo na razie nie o muzyk´ chodzi.
„I Dreamed A Dream” to kawa!ek spe!-
nionych marzeƒ, opakowany w b!yszczà-
cy celofan. "

Miros!aw Szymaƒski
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