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Paul McCartney & Wings
Band On The Run 
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Czasem najlepsze efekty daje praca 
w najbardziej niekorzystnych warun-
kach. Tak by!o w przypadku „Band On 
" e Run” Paula McCartneya. 

Ani ci#$#ca na nim presja %rodowiska, 
ani braki kadrowe, ani niedogodno%ci 
panuj#ce w nigeryjskim studiu nie po-
wstrzyma!y by!ego Beatlesa od nagrania 
arcydzie!a. P!yta z 1973 roku doczeka!a 
si& do dzi% wielu wyrazów uznania i kil-
ku reedycji. W%ród nich ostatnia jawi si& 
jako niezwykle !akomy k#sek.

Pod szyldem „Paul McCartney Archive 
Collection” ukaza! si& bogaty zestaw wy-
dawnictw: od pojedynczej p!yty CD, przez 
podwójny winyl, na wysokiej rozdziel-
czo%ci plikach cyfrowych i wersji de luxe 
(3 CD oraz DVD) ko'cz#c. W%ród do-
datków: piosenki (m.in. „Helen Wheels” 
– nie zamieszczony na oryginalnym kr#$-
ku przebojowy rock’n’roll), alternatywne 
rejestracje, du$y wybór niepublikowa-
nych zdj&( i ) lmy dokumentalne.

Ale warto si&gn#( nawet po wersj& naj-
bardziej ascetyczn#. Remastering tech-
ników z Abbey Road, odpowiedzialnych 
te$ za ostatnie reedycje p!yt Fab Four, 
nie pozostawia wiele do $yczenia. W naj-
nowszym wcieleniu brzmienie nagrane-
go przed dekadami „Band On " e Run” 
zyskuje na selektywno%ci i g!&bi. 

Nic natomiast nie traci muzyka – 
o takiej zwyk!o si& mówi(: „ponadcza-
sowa”! ■

Bartosz Szurik

Kult
MTV Unplugged
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Kazik Staszewski wielkim rockmanem 
jest. Tek%ciarzem, performerem, front-
manem równie$. Innymi s!owy: to gigant 
w%ród rodzimych wokalistów. A jednak 
%piewak to nietypowy, bo umiej&tno%ci 
wokalne nie s# jego mocn# stron#. O ile 
ten szczegó! nie przeszkadza w regular-
nych koncertach Kultu, to w stylistyce 
unplugged stanowi mankament. Có$, 
$e koledzy Kazika staraj# si& wzbogaci( 
brzmienie (band$ole, przeszkadzajki)? 
Có$, $e Kult dobrymi piosenkami móg!-
by obdzieli( par& innych grup, skoro 
nowego $ycia nie jest w stanie tchn#( 
w nie Staszewski? Chyba te$ z racji jego 
mo$liwo%ci wokalnych obowi#zkowym 
coverem uczyniono, ogranego do bólu, 
ale prostego do %piewania „Zegarmistrza 
%wiat!a” Wo*niaka. Dobrze, $e ciekawy 
dobór utworów Kultu zrównowa$y! t& de-
cyzj&. Dzi&ki temu album wypada nie*le, 
cho( reklamowanie go jako „muzyczne-
go wydarzenia roku” to gruba przesada.

Zwykle na koncertach MTV Unplug-
ged na scenie pojawiaj# si& ciekawi go-
%cie. Tutaj takowych zabrak!o. Zaprosze-
ni wokali%ci + Dr Yry, Zacier i K!aptocz 
+ spokojnie mogli nie bra( w koncercie 
udzia!u, bo i tak %piewali niczym Sta-
szewski. Ponadto pierwszy z nich wzbu-
dzi! aplauz $artuj#c, $e nigdy dot#d nie 
wyst&powa! na trze*wo; drugi za% + wi-
taj#c si& !aman# angielszczyzn#. Wysz!o 
zdecydowanie ma!o %miesznie. ■

Bartosz Szurik

Wanda Jackson
The Party Ain’t Over
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Ok!adka %wiadczy o wysi!ku promocyj-
nym w!o$onym w przypomnienie „kró-
lowej rockabilly”, jak zwyk!o si& mówi( 
o 73-letniej Wandzie Jackson. Znajdziemy 
tam wypowied* Boba Dylana, który okre-
%la piosenkark& s!owami „bomba atomo-
wa ze szmink#”. Podobno sam mistrz na-
mówi! j#, aby w!#czy!a do programu jego 
kompozycj& „" under on the Mountain”.

„Stereofonia w pe!nym wymiarze” to 
z kolei zach&ta dla audio) lów, cho( s!u-
chaj#c nagra', nie zauwa$y!em, by wyró$-
nia!y si& jako%ci# d*wi&ku. Na stanowi-
sku producenta stan#! Jack White, który 
zaprosi! do wspó!pracy m.in. muzyków 
z formacji, z którymi sam nagrywa! – " e 
Raconteurs i Dead Weather. Wreszcie 
fotograf postara! si&, aby wokalistka nie 
wygl#da!a na swój wiek i nawet kaza! jej 
trzyma( na kilku zdj&ciach gitar&, mimo 
$e Wanda na niej nie gra. Z tak# opraw# 
gra) czn# i rekomendacjami piosenek 
w zasadzie mog!oby nie by(. Ale s#, wi&c 
teraz kilka s!ów o muzyce. Wokalistka 
pozostaje w dobrej formie. Potra)  !adnie 
„zaskrzecze(”, a nawet zajod!owa( („Blue 
Yodel #6”). Do tego wzi&!a na warsztat 
utwory, które sympatycy rockabilly znaj# 
na pami&(. Szkoda, $e Jack White przesa-
dzi! z blachami i $e zatopi! g!os piosenkar-
ki w aran$ach. Móg!by te$ bardziej zadba( 
o realizacj&, bo chwilami wszystko brzmi 
jak ze starej p!yty. No, chyba $e tak mia!o 
by(. ■

Grzegorz Walenda

Paul McCartney & Wings Wanda Jackson
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