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Wydarzenia

Naj!atwiej oceni", co zawdzi#czaj$ mu 
nagrania, je%li pozbawimy je opra-
wy. Przyk!adem wydany niedawno 

album „Let It Be Naked”, zawieraj$cy piosen-
ki Beatlesów w surowej wersji, bez s!ynnej 
%ciany d&wi#ku, za któr$ na oryginalnym 
wydaniu „Let It Be” odpowiada! Phil Spector 
– jeden z najs!ynniejszych producentów z!o-
tej ery rock and rolla. By! nie tylko %wietnym 
fachowcem, ale te' utalentowanym kom-
pozytorem. Wspólnie z ( e Righteous Bro-
thers napisa! przebój „You’ve Lost ( at Lovin’ 
Feelin’”, który %piewa!o wielu wykonawców, 
jak chocia'by ameryka)ski duet Daryl Hall 
i John Oates. Niestety, kariera Spectora za-
ko)czy!a si# w zupe!nie nie muzycznych kli-
matach. Twórca „%ciany d&wi#ku”, po trwaj$-
cym sze%" lat procesie, zosta! w 2009 skazany 
na 19 lat wi#zienia za zamordowanie w 2003 
roku aktorki Lany Clarkson.

Drugim geniuszem rozkwitu rocka by! 
George Martin, równie' zwi$zany z Beatle-
sami. To jemu grupa zawdzi#cza wiele pomy-
s!ów, zw!aszcza zwi$zanych z opraw$ instru-
mentaln$ rejestrowanych utworów. Dzi#ki 
jego aran'acjom utwory s!ynnej czwórki do 
dzi% brzmi$ %wie'o i atrakcyjnie.

Oczywi%cie, s$ arty%ci, którzy nie dopusz-
czaj$ nikogo do pomocy w budowaniu na-
stroju p!yty czy kompletowaniu jej zawarto-
%ci. Tacy jednak na ogó! sami bior$ na siebie 
obowi$zki producenta i w pe!ni odpowia-
daj$ za gotowy produkt. Ale bywaj$ te' wy-
konawcy, którzy przychodz$ do studia tylko 
z melodi$ i tekstem, a czasem jedynie z in-
strumentami i dobrymi ch#ciami, oczekuj$c, 
'e producent wymy%li wszystko za nich.

Niedawno *ód& – ju' po raz drugi – go-
%ci!a %mietank# %wiatowych producentów. 
To dla nich stworzono festiwal „Soundedit”, 
na którym nie tylko mówiono o „ludziach 
ze z!otym uchem” – jak okre%lili najzdol-
niejszych producentów organizatorzy, przy-
znaj$c im wyró'nienia pod tak$ nazw$ – ale 
zorganizowano z nimi spotkania, a nawet 
warsztaty, na których zainteresowani mogli 
pozna" metody oraz efekty ich pracy. Wresz-
cie, co chyba najbardziej podoba!o si# melo-
manom, mo'na by!o uczestniczy" w koncer-
tach zaproszonych na festiwal gwiazd.

Najs!ynniejsz$ z nich by! basista Joy Di-
vision i New Order – Peter Hook. Artysta 
powita! fanów w !ódzkiej „Wytwórni”, graj$c 
na basie dwa utwory. Pó&niej odpowiada! na 
pytania prowadz$cego Piotra Metza, a na 
koniec ka'dy z sali móg! go o co% zapyta". 
Ciekawostk$ by!a opowie%" o problemach 
z wyborem nazwy dla angielskiej kapeli. Ma!o 
brakowa!o, a grupa nazywa!aby si# Warsaw, 
tyle 'e nie ze wzgl#du na wspomnienia mu-
zyków z naszej stolicy (o ile wiem, wówczas 

jeszcze takowych nie mieli), ale z uwagi na 
utwór „Warsaw” Davida Bowie z albumu 
„Low”, który wyj$tkowo przypad! im do gu-
stu. Pomys! jednak upad!, poniewa' okaza!o 
si#, 'e istnieje ju' kapela Warsaw Pakt. Wte-
dy zdecydowano si# na „Joy Division”.

A dlaczego akurat Hook przyjecha! do 
*odzi? Otó' tegoroczna edycja „Sound-
edit” by!a okazj$, aby przypomnie" zmar!ego 
w 1991 roku Martina Hannetta – producenta 
zwi$zanego z Joy Division i odpowiedzialne-
go m.in. za brzmienie ich pierwszego albumu 
(„Unknown Pleasures”). Hook opowiada!, 'e 
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Peter Hook

Peter Hook (z lewej) i Grzegorz Walenda

Peter Hook 
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w czasie pracy w studiu nie podoba!y mu si# 
pomys!y Hannetta. On i pozostali cz!onko-
wie grupy – m!odzi (Hook mia! wtedy 21 lat) 
i zafascynowani dokonaniami ( e Damned 
i Sex Pistols – chcieli, by ich muzyka by!a 
energiczna, g!o%na, a nie taka, jak j$ sobie wy-
my%li! producent. Teraz Hook docenia pomy-
s!y Hannetta i uwa'a, 'e bez niego nagrania 
z „Unknown Pleasures” nie doczeka!yby si# 
a' takiej popularno%ci. 

Basista Joy Division by! bardzo rozmowny. 
Wspomina!, jak to w trzy godziny muzycy 
z grupy zarejestrowali swój najs!ynniejszy 
hit – „Love Will Tear Us Apart”. Zdradzi!, 'e 
p!yt# „Blue Monday” sprzedawano ze strat$, 
poniewa' nikt si# nie doliczy!, 'e zysk jest 
ni'szy od kosztu produkcji ok!adki. Wresz-
cie, zapytany o kontakty z jednym z najwi#k-
szych konkurentów Joy Division, grup$ ( e 
Smiths, wyzna!, 'e nie przepada za Morris-
seyem.

Kolejnym wydarzeniem wieczoru by!o 
rozdanie statuetek „Cz!owiek ze Z!otym 
Uchem” trzem producentom. Aby przygoto-
wa" publiczno%" do kulminacyjnego punktu 
programu, kilka piosenek za%piewa! Chris 
Olley, promuj$cy w *odzi swój solowy al-
bum „A Streetcar Named Disaster”. Rozda-
nie nagród by!o okraszone klipami nawi$zu-
j$cymi do osi$gni#" laureatów, cho" nie tak 
uroczyste jak na pierwszej edycji festiwalu. 
Media, niestety, nie dopisa!y. Szkoda, bo 
w „Wytwórni” tego wieczoru naprawd# spo-
ro si# dzia!o, a impreza, cho"by ze wzgl#-
du na gwiazdorsk$ obsad#, zas!ugiwa!a na 
uwag#.

Po%miertnie wyró'niono Martina Han-
netta, doceniaj$c zw!aszcza jego wspó!prac# 
z Joy Division i New Order, ale te' wspomi-
naj$c krótki epizod z U2. W imieniu zmar-
!ego w 1991 roku producenta nagrod# ode-
bra! Chris Nagle, realizator d&wi#ku, który 
z nim wspó!pracowa!.

Druga nagroda przypad!a w udziale An-
drzejowi Smolikowi, a trzecia – Adrianowi 
Sherwoodowi, popularyzatorowi muzyki ja-

majskiej. Nie by! obecny na ceremonii, za 
to jego sympatycy mogli dzie) wcze%niej 
ogl$da" go na scenie z zespo!em Tackhead, 
w którym wokalist$ jest Bernard Fowler, 
pod%piewuj$cy te' w chórkach na trasach 
( e Rolling Stones.

Warsztaty prowadzili producenci, muzycy 
oraz spece od rejestracji d&wi#ku. Znale&-
li si# w%ród nich m.in.: gitarzysta Cocteau 
Twins Robin Guthrie, producent p!yt ( e 
Strokes Gordon Raphael, jak równie' Mi-
kael „Count” Eldridge, wspó!pracownik 
Radiohead, Johna Cale’a, No Doubt, New 
Order i DJ-a Shadow. Wypada te' wspo-
mnie" o grupie Serena Maneesh z Norwe-
gii oraz o !ódzkim perkusi%cie, Marcinie 
Awierianowie, który niedawno porzuci! 
b#bny dla gitary i na czele kapeli Marcine-

ra Awaria %piewa! rocka po angielsku, cho" 
z polskim akcentem.

Nie mo'na pomin$" grup ( e Divine 
Comedy i Sweet Billy Pilgrim. Zanim o ich 
wyst#pach, ma!e spostrze'enie. W studiu, 
zw!aszcza pod okiem zdolnego producen-
ta, mo'na dokona" cudów. Martin Hannett 
nieraz wspomina!, 'e cz!onkowie Joy Di-
vision przychodzili na sesj# bez pomys!u. 
A potem prosz#... 

Gorzej, kiedy trzeba si# pokaza" na 'ywo. 
W blasku re+ ektorów sprawdzaj$ si# tylko 
najlepsi. Je%li rzeczywi%cie umiej$ gra", ich 

wyst#p mo'e by" atrakcyjniejszy od najlep-
szego nagrania. Przekonali%my si# o tym, 
kiedy w „Wytwórni” go%ci!y dwa wymienio-
ne przed chwil$ zespo!y.

Je'eli chodzi o ( e Divine Comedy, to 
pojawi! si# tylko lider zespo!u – Neil Han-
non. By! ubrany w elegancki czarny garni-
tur, bia!$ koszul# z krawatem, a na g!owie 
mia! melonik. Aby doda" blichtru swojemu 
wej%ciu, pojawi! si# na scenie z kieliszkiem 
i butelk$ wina, któr$ w trakcie wyst#pu, 
a jak'e, opró'ni!.

O ile na p!ytach kapela ( e Divine Co-
medy brzmi czasami pretensjonalnie, to 

Chris Olley 
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Hannon udowodni! przed publiczno%ci$, 
'e talentu mu nie brakuje, a jego repertuar 
nie potrzebuje poka&nej instrumentalnej 
oprawy. Okaza! si# te' %wietnym pianist$ 
i gitarzyst$, a do tego czysto i na luzie %pie-
wa!. Us!yszeli%my zarówno starsze utwory, 
jak „National Express” czy „Becoming More 
Like Al,e” oraz piosenki z najnowszej p!yty 
„Bang Goes (e Knighthood”. Na dodatek 
Hannon okaza! si# elokwentnym konferan-
sjerem, zabawiaj$c fanów rozmow$ mi#-

dzy piosenkami. By! wyra&nie zadowolony  
z pozytywnej reakcji publiczno%ci i sugero-
wa!, 'e jeszcze do Polski przyjedzie. By!oby 
%wietnie.

Nie tylko on wypad! na 'ywo lepiej ni' 
z konserwy. To samo mo'na powiedzie" 
o zespole Sweet Billy Pilgrim. Koncerto-
we wersje utworów okaza!y si# lepsze od 
p!ytowych, mimo 'e nad fonogra,cznymi 
dokonaniami grupy czuwa ,rma Samadhi  
Sound, nale'$ca do Davida Sylviana – obec-

nie utalentowanego solisty, a wcze%niej 
cz!onka grupy Japan. Po wys!uchaniu nagra) 
z najnowszego albumu zespo!u („Twice Born 
Men”) nie spodziewa!em si# a' takich atrak-
cji. Tymczasem lider na potrzeby wyst#pu 
wyra&nie zmieni! formu!#. Od nieco awan-
gardowych, podbarwionych elektronicznie, 
a czasami celowo zniekszta!conych brzmie) 
przeszed! do balladowego rocka z wyra&n$ 
folkow$ nut$. Interesuj$cy okaza! si# sposób, 
w jaki trójka wykonawców interpretowa!a 
piosenki lidera. A dokonywali cudów. Pio-
senki rozpisano na g!osy, a wspó!brzmie-
nia wokalne mia!y w sobie zarówno urok, 
jak i odznacza!y si# odpowiedni$ ekspresj$. 
Mimo 'e na scenie gra!y tylko dwa instru-
menty strunowe, chwilami wydawa!o si#,  
'e rozbrzmiewa orkiestra.

Kiedy po koncercie Sweet Billy Pilgrim 
wychodzi!em z „Wytwórni”, 'a!owa!em me-
lomanów stoj$cych w kolejce po p!yty. Na 
kompakcie „Twice Born Men” na pewno 
nie us!ysz$ tak pi#knych interpretacji jak  
w czasie „Soundedit”. Kontakt z 'yw$ mu-
zyk$, zw!aszcza wykonywan$ przez zdol-
nych artystów, przebije niejeden album, 
nawet je%li maczali w nim palce najlepsi 
producenci.  ■

Neil Hannon z The Divine Comedy 
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