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Beth Hart
Bang Bang Boom Boom
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Beth Hart gra!a rok temu w warszaw-
skiej „Progresji”. Koncert by! udany. Do-
minowa!y jej w!asne hity, z „Californi"” 
na czele, cho# nie zabrak!o te$ rockowych 
standardów, jak „Whole Lotta Love” Led 
Zeppelin. 

Artystka bywa porównywana do naj-
wi%kszych muzycznych s!aw, w tym do 
Janis Joplin. Troch% na wyrost, ale nie 
bez powodu powierzono jej g!ówn" rol% 
w po&wi%conym Joplin musicalu. Zwykle 
repertuar Beth Hart to utwory rockowe 
okraszone soulem i rhythm and bluesem. 
Na nowej p!ycie jest wi%cej spokojniej-
szych, nastrojowych ballad. 

Pierwsze nagranie – „Baddest Blues”  
w rytmie na trzy – rozwija si% powoli, 
cho# z ka$dym taktem przybywa aran-
$acyjnych i wokalnych atrakcji. Drugi 
utwór – tytu!owy – te$ nie ma rockowej 
energii. Bli$ej mu do kabaretu. Dopie-
ro w „Better Man” odzywa si% rockowa 
nuta. Ale tylko na moment, bo dalej 
znów dominuj" ballady (m.in. „Caught 
in the Rain”), a w „Swing My 'ing Back 
Around” mamy nawet jazzow" sekcj% 
d%t". Czyli wyra(na zmiana. Piosenkarka 
z!agodnia!a, chocia$ jest jej z tym do twa-
rzy. Zdecydowa!a si% te$ na nieco frywol-
n" ok!adk%, by podkre&li#, $e tym razem 
jest troch% inaczej. 

Mnie nowa Hart si% podoba. Zarówno 
ta komponuj"ca, graj"ca i &piewaj"ca, jak 
i w roli modelki. Je&li jednak kto& polu-
bi! j" za repertuar w stylu „Whole Lotta 
Love”, mo$e by# zawiedziony.  ■

Grzegorz Walenda

Joe Walsh
Analog Man
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Po dwudziestu latach od nagrania 
ostatniej autorskiej p!yty („Songs For 
A Dying Planet”) Joe Walsh postanowi! 
przypomnie# si% &wiatu. Trzeba przy-
zna#, $e zrobi! to w dobrym stylu. Ten 
gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor 
tekstów dzia!a na scenie od 1969. Naj-
wi%ksz" popularno&# zyska! w latach 70. 
jako cz!onek 'e Eagles.

Tytu! albumu zawiera czytelny komu-
nikat skierowany do zagorza!ych fanów 
Walsha: „Jestem wci"$ w starej, dobrej, 
analogowej bajce; &wiat si% ucyfryzowa!, 
ale ja ani moja muzyka – nie”. 

W piosenkach Walsha pró$no szuka# 
jakiej& szczególnej )lozo)i – jego melo-
die, teksty i interpretacje s" proste, szcze-
re i p!yn" z serca. Album jest mi!" mie-
szank" ró$nych odmian starego rocka, 
popu, country, bluesa i szczypty elektro-
niki („India”). Chyba g!ównym smacz-
kiem nagra* s" brzmienia gitar lidera 
– stylowe, wywa$one, eleganckie (m.in. 
„Analog Man”, „Funk 50”). Pozytywnie 
zaskakuje te$ jego bardzo dobrze utrzy-
many g!os, który brzmi czysto i m!odo, 
cho# u weteranów rocka bywa z tym ró$-
nie.

Walsh jest artyst" z epoki ta&m i wi-
nyli, ale nie omieszka! skorzysta# z do-
brodziejstw cyfrowej rejestracji d(wi%-
ku. Jednak spece od masteringu zrobili 
wszystko, by album nabra! analogowej 
g!%bi. Sporo dobrej roboty wykona! mu-
zyczny partner Walsha i wspó!producent 
p!yty Je+ Lynne (z dawnego Electric  
Light Orchestra).  ■

Bogdan Chmura

The Tallest Man On Earth
There’s No Leaving Now
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'e Tallest Man on Earth to artystycz-
ny pseudonim szwedzkiego wokalisty  
i gitarzysty Kristiana Matssona. Podpisa! 
si% nim na trzech swoich p!ytach, w tym 
na ostatniej – „'ere’s No Leaving Now”. 

Nowy materia! z pewno&ci" zaintere-
suje fanów folkowo-rockowej muzyki, 
która odnosi!a najwi%ksze sukcesy na 
prze!omie lat 60. i 70. ubieg!ego wieku. 
Je&li mia!bym wskaza# artyst%, do które-
go twórczo&#, a jeszcze bardziej maniera 
wykonawcza Matssona jest najbardziej 
zbli$ona, to najszybciej przychodzi mi 
na my&l Jim Croce (pami%tany zw!asz- 
cza za „muppetowy” przebój „Time in  
a Bottle”). 

Najwy$szy cz!owiek na &wiecie &piewa 
w!asne kompozycje, akompaniuj"c sobie 
na gitarze akustycznej. Utwory rejestruje 
na domowym sprz%cie, wi%c nie b!yszcz" 
audio)lsk" realizacj". Ale to nie prze-
szkadza w ich odbiorze. S!uchaj"c no-
wej p!yty mo$na si% zaduma#, a „Bright 
Lanterns” to nagranie wyj"tkowe. Nale$y 
do takich, do których ch%tnie b%dzie si% 
wraca#. Jak do „Sounds of Silence” Simo-
na i Garfunkela czy „She Loves the Jerk” 
Johna Hiatta. Kompozycje szwedzkie-
go muzyka chyba nie uzyskaj" a$ takiej 
popularno&ci jak wymienione hity jego 
s!ynnych kolegów, ale nabywcy „'ere’s 
No Leaving Now” nie b%d" tym albumem 
zawiedzeni.  ■

Grzegorz Walenda
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Steve Harris
British Lion
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Zabawne, $e pierwsza solowa p!yta 
basisty i lidera Iron Maiden jest mniej 
„solowa” ni$ niektóre kr"$ki jego rodzi-
mej formacji. W przeciwie*stwie do p!yt 
Maiden, nie ma tu ani jednej piosenki, 
któr" Harris napisa!by sam. Wi%kszo&# 
powsta!a w ramach jego wspó!pracy  
z wokalist" Richardem Taylorem oraz  
gitarzyst" Davidem Hawkinsem.

Nie wiem, czy panowie &wiadomie po-
stanowili odda# ho!d brytyjskiemu hard 
rockowi lat 70.? By# mo$e muzyka, któ-
r" nagrali spontanicznie, podryfowa!a  
w kierunku twórczo&ci zespo!ów, któ-
rych Harris s!ucha! jako nastolatek.  
W ka$dym razie, w 10 piosenkach z „Bri- 
tish Lion” niew"tpliwie da si% us!ysze# 
wp!ywy UFO, 'e Who, 'in Lizzy,  
a nawet wczesny Whitesnake… Mo$na 
by jeszcze d!ugo wymienia#.

Trzeba jednak powiedzie#, $e „British 
Lion” nie jest wybitnym rockowym albu-
mem, a piosenki, które go tworz", raczej 
nie dorównuj" twórczo&ci wy$ej wy- 
mienionych kapel. Niemniej to, $e powsta! 
z t%sknoty za dawn" stylistyk", dodaje  
mu nieco uroku. Harrisowi nale$" si%  
te$ wyrazy uznania za to, $e po kilku  
dekadach rozwijania stylu Iron Maiden 
postanowi! spróbowa# czego& zgo!a in-
nego. Momentami nawet !agodzi charak-
terystyczne metaliczne brzmienie swojej 
gitary basowej! Ale tylko momentami. 
Ju$ po trzech pierwszych sekundach 
p!yty nie ma w"tpliwo&ci, kto szarpie za 
struny.   ■

Bartosz Szurik

Turboweekend
Fault Lines
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Formacja Turboweekend jest w Polsce 
znana dzi%ki granemu przez stacje radio-
we utworowi „Trouble Is”. Jej najnowsza 
p!yta – „Fault Lines” – udowadnia, $e  
z twórczo&ci" Du*czyków warto zapo-
zna# si% dok!adniej.

Kwartet z pewno&ci" nie jest pierw-
szym rockowym zespo!em, który gra  
w sk!adzie bez gitary. Niemniej, nie mo$-
na powiedzie#, $e kto&, kto decyduje si% 
na tak nietypowe rozwi"zanie, idzie na 
!atwizn% czy nie szuka swojego brzmie-
nia.

Pomys!em Turboweekend jest budowa-
nie utworów na gitarze basowej i synteza-
torach analogowych. Piosenki nagrywane 
w takim oszcz%dnym i niewydumanym 
instrumentarium, wzbogacone melodyj-
nym, przyjemnym wokalem Silasa Bjer-
regaarda okazuj" si% interesuj"ce. Mog" 
si% kojarzy# z muzyk" New Romantic czy 
New Wave, zw!aszcza $e czystemu, po-
zbawionemu gitary brzmieniu odpowia-
daj" romantyczne teksty. 

G!ówna ró$nica mi%dzy muzyk" Tur-
boweekend a muzyk" kapel z lat 80. 
przejawia si% w tym, $e na „Fault Lines” 
brakuje brzmienia perkusji, charakte-
rystycznego dla tamtej epoki. B%bniarz 
Martin Øhlers Petersen czasami dodaje 
do kompozycji elektroniczne akcenty, 
ale trzyma si% standardowego rockowe-
go zestawu. Dzi%ki tej decyzji zespó! nie 
lawiruje w stron% syntetycznego popu, 
pozostaj"c w kr%gu alternatywnej muzy-
ki rockowej. W dodatku brzmi bardziej 
&wie$o ni$ wielu jego rówie&ników.   ■

Bartosz Szurik

Muse
The 2nd Law
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Najnowsza p!yta Muse jest tak ró$no-
rodna, $e zamiast jednej recenzji wyma-
ga!aby zrecenzowania ka$dej z tworz"-
cych j" piosnek. 

Kr"$ek zaczyna utwór z ci%$szymi gi-
tarami, orkiestracjami i marszowymi 
werblami, jakby rodem ze &cie$ki d(wi%-
kowej )lmu o przygodach Jamesa Bonda 
(czy$by trio konkurowa!o z Adele o an-
ga$ do „Skyfall”?). Singlowy „Madness” 
to zwrot o 180 stopni. Elektroniczny, 
kameralny i balladowy utwór prezentuje 
zupe!nie inne wcielenie formacji. „Pa-
nic Station”, daj"ca energetycznego kopa 
piosenka, to kolejna zmiana: tym razem 
opiera si% ona na silnym groovie wprost  
z muzyki funky. Dalej muzyczny roller 
coaster przeje$d$a jeszcze mi%dzy innymi 
przez rejony rock-operowe („Survival”)  
i dubstepowe („'e 2nd Law: Unsusta-
inable”), by zako*czy# tras% spokojniej-
szym elektronicznym akcentem („'e 
2nd Law: Isolated System”). 

Trio Matta Bellamy raz epatuje pro-
dukcyjnym rozmachem, raz urzeka mi-
nimalizmem. Potra) uderzy# przestero-
wanymi gitarami lub zwolni# w trakcie 
ballad. Miesza elektroniczne sample oraz 
instrumenty rockowe z orkiestrowymi 
brzmieniami. Czerpie z ró$nych inspira-
cji – na „'e 2nd Law” s!ycha# zw!aszcza 
echa Queen – ale w jaki& tajemniczy spo-
sób, w ka$dym ze swoich wciele* Muse 
pozostaje sob". Jedn" z najoryginalniej-
szych i najzdolniejszych wspó!czesnych 
grup muzycznych.  ■

Bartosz Szurik


