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Przez wiele lat Novika by∏a pierwszà
damà polskiej muzyki klubowej. Gra∏a
imprezy jako did˝ejka, Êpiewa∏a, wydawa∏a sk∏adanki, ∏owi∏a m∏ode talenty,
prowadzi∏a audycje radiowe i telewizyjne. Zacz´∏a nawet profesjonalnà karier´
wokalistki w grupie Futro i u boku Smolika, ale jej piosenki i albumy ciàgle
pozostawia∏y du˝y niedosyt.
Tymczasem „Lovefinder” pozytywnie
zaskakuje nowoczesnym brzmieniem,
produkcjà na europejskim poziomie
i dobrze napisanymi piosenkami. Z pomocà Novice podà˝yli m.in. Micha∏
‘Fox‘ Król (Maria Peszek, Kayah), Emade (Tworzywo Sztuczne), Maximilian
Skiba i Bogdan Kondracki (Ania Dàbrowska).
Kiedy s∏uchamy singlowego „Lovefinder”, na myÊl przychodzi niezapomniane „Drop The Pressure” Mylo, „Miss
Mood” przypomina dokonania Roisin
Murphy z grupà Moloko, a „It’s all too
Much” pobrzmiewa stylowym r’n’b
w stylu The Neptunes.
Nowe utwory Noviki pulsujà funkowà
energià. Porywajà house’owymi rytmami i urzekajà electropopowà melodyjnoÊcià. Muzyka nie ogranicza si´
do poziomu elektronicznego podk∏adu,
a w kompozycjach pojawiajà si´ te˝ ˝ywe
instrumenty (jazzujàca „˚abka”), a nawet dzieci´cy chór (doskona∏a „Perfect
Beach”). Jedynà wadà tego materia∏u
jest brak polskich tekstów, co pozwoli∏oby Novice staç si´ wreszcie artystkà
mainstreamowà. ≤

Trudno nie czuç dumy z faktu, ˝e zagraniczni artyÊci coraz cz´Êciej chcà
wspó∏pracowaç z naszymi. Po niedawnych nagraniach Ani Dàbrowskiej
z francuskà grupà Nouvelle Vague, teraz
na najnowszej p∏ycie w∏oskiego Port-Royal zaÊpiewali Natalia Fiedorczuk
(Nathalie & The Loners), Natalia Grosiak (Mikromusik) i Micha∏ Wiraszko
(Muchy). OczywiÊcie nie wp∏ywa to na
ocen´ zawartoÊci „Dying in Time”, ale
na pewno zach´ca do si´gni´cia po trzeci album elektronicznego kwartetu.
Dotychczasowe senne barwy i delikatna warstwa rytmiczna zosta∏y wyraênie
urozmaicone. S∏ychaç to w podbitym
rytmem techno „Hva (Failed Revolutions)”, elektro-popowym „I Used to
be Sad” czy „The Photoshopped Prince”,
pobrzmiewajàcym echami lat 80.
Jeszcze odwa˝niej muzycy podeszli
do d∏u˝szych utworów – w „Exhausted Muse/Europe” spokojny ambient
niespodziewanie przecinajà szorstkie
brzmienia, a w koƒczàcej trylogii „Hermitage” napi´cie jest idealnie stopniowane.
W ten sposób cz∏onkowie Port-Royal
odchodzà od stylistyki ukszta∏towanej
w tej dekadzie przez Dntel, M83 i Sigur
Ros w stron´ dokonaƒ artystów z wytwórni Warp z lat 90. czy jeszcze wczeÊniej – Underworld i FSOL.
A co z polskimi artystami? Choç
wystàpili w po∏owie utworów, nie nadali im „wschodniego kolorytu”. Za to pokazali si´ na Êwiatowym poziomie. ≤

Na w∏aÊnie wydanej (choç nagranej
pi´ç lat temu) p∏ycie Alka Koreckiego
mamy do czynienia z alternatywnym
jazzem. Stylistyka kompozycji niejednokrotnie skr´ca to w stron´ awangardy
spod znaku Franka Zappy, to znów –
w rejony prog-rockowych dokonaƒ Roberta Frippa. Któr´dy jednak wyobraênia Koreckiego – multiinstrumentalisty
wspó∏pracujàcego mi´dzy innymi z Brygadà Kryzys, Neumà i Tymonem Tymaƒskim - by nas nie poprowadzi∏a,
zawartoÊç „Âwiata Aszkwili” nie schodzi
z poziomu muzycznych Himalajów!
Nie jest to wy∏àcznie zas∏ugà lidera.
Ju˝ od pierwszych taktów uderza hipnotyzujàca sekcja rytmiczna, dope∏niajàca kwartet. Perkusista Radek Maciƒski
oraz basiÊci – Wojtek Ruciƒski i Tomasz
Grochowalski – wype∏niajà pejza˝ g´stà
mozaikà dynamicznych dêwi´ków, na
tle których szaleje Korecki. Co ciekawe,
nie ogranicza si´ on do znakomitych
partii saksofonów, ale w czterech piosenkach si´ga te˝ po gitar´ i prezentuje si´ jako wokalista, choç raczej recytuje ni˝ Êpiewa awangardowo pokr´cone
teksty.
Kola˝ graficzny z ok∏adki wyjàtkowo dobrze oddaje natur´ uchwyconych
na p∏ycie dêwi´ków. To istne wariactwo;
mieszanka stylistyk i nastrojów, wyprawa artystycznymi Êcie˝kami, przypominajàcymi tras´ górskiej kolejki. Muzyczny eklektyzm mo˝e jednak zachwycaç,
czego Korecki z zadziwiajàcà konsekwencjà dowodzi. ≤

Jacek Skolimowski

Jacek Skolimowski

Bartosz Szurik
Hi•Fi i Muzyka 4/10

111

