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apewne u wi!kszo"ci melomanów 
perspektywa koncertu na stadio-
nie nie wzbudza ekscytacji. Obiek-

ty tego typu s# niewdzi!czne akustycznie, 
w dodatku, w czasie tak wielkiej imprezy 
trudno o wra$enie bezpo"redniego kon-
taktu z wykonawc#, którego ogl#da si! na 
telebimie b#d% przez lornetk!. 

Tak jednak zwykle wygl#da droga na 
szczyt. Najpierw gra si! w klubach dla kil-
kuset osób; pó%niej w halach dla 5-10 ty-
si!cy. W ko&cu do'#cza si! do grona oko'o 
20 wykonawców, którzy je$d$# w trasy po 

obiektach sportowych mieszcz#cych kil-
kadziesi#t tysi!cy ludzi. 

Do niedawna w Polsce jedynym kon-
certowym stadionem by' obiekt w Cho-
rzowie. W Warszawie jego funkcj! pe'ni', 
z nie najlepszym zreszt# skutkiem, tor 
wy"cigów na S'u$ewcu. Nowe stadiony, 
wybudowane pod sztandarem Euro 2012, 
pozwol# prawdopodobnie organizowa( 
wi!cej tego typu imprez. Na razie mamy 
za sob# trzy: Madonny i Coldplay w War-
szawie oraz Jennifer Lopez w Gda&sku. 
Przynajmniej jeden z nich, wrze"niowy 
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Coldplay, w ramach trasy promuj#cej al-
bum „Mylo Xyloto” udowodni', $e stadio-
nowe koncerty mog# stanowi( nie lada 
prze$ycie!

Coldplay to obecnie jedna z najbardziej 
znanych grup muzyki popularnej. Przez 
kilkana"cie lat Brytyjczycy zgarn!li sie-
dem nagród Grammy i tyle$ Brit Awards. 
Sprzedali ponad 55 milionów p'yt,  
a w dodatku, od czasu swojego pierwszego 
hitu „Yellow”, nagrywaj# przebój za prze-
bojem.

W czasie trasy, w ramach której odwie-
dzili Polsk!, zagrali ponad 80 koncertów 
w Europie, USA i Australii. Wrze"niowy 
koncert by' ich drug# wizyt# w naszym 
kraju. Przed rokiem wyst#pili w ramach 
festiwalu Open’er.

Co ciekawe, pomimo niebywa'ej po-
pularno"ci, zespo'owi udaje si! utrzyma( 
image zwyk'ych, sympatycznych facetów. 

Rzeczywi"cie, kwartetu nie tworz# wybitni 
instrumentali"ci czy ludzie epatuj#cy sty-
lem i manier# rockmanów. Ale trudno te$ 
mówi(, $e to czwórka przeci!tnych ludzi, 
bo sam tylko Chris Martin to wulkan sce-
nicznej energii. W Warszawie wygl#da', 
jakby si! przednio bawi'. Skaka', "piewa' 
i gra'. W porównaniu z innymi „wielkimi” 
kapelami, muzycy Coldplay wyró$niaj# si! 
jednak… wzgl!dn# normalno"ci#. Co nie 
znaczy, $e ich koncerty nie s# wyj#tkowe.

Grupa da'a w Warszawie niezapomnia-
ny, efektowny spektakl – prawdopodob-
nie najwa$niejsze wydarzenie popowego 
sezonu 2012 w Polsce. I chocia$ zwykle  
w takich sytuacjach chwali si! samych mu-
zyków, warto zajrze( za kulisy i dostrzec 
to, czego z zewn#trz nie wida(.

Organizacja imprezy tej rangi to nie-
zwykle z'o$one wydarzenie i mrówcza 
praca, w któr# zaanga$owane s# setki osób. 

Pierwsze przygotowania do koncertu tej 
klasy ruszaj# przynajmniej sze"( miesi!cy 
przed jego terminem, a cz!sto nawet rok 
wcze"niej. Rider, czyli zestaw wymogów, 
które wysy'a wykonawca do organizatora, 
jest szczegó'owy i obj!to"ci# przypomina 
grub# ksi#$k!. Zawiera spis wszystkich 
elementów – od gastronomii po szczegó-
'y techniczne zwi#zane z nag'o"nieniem, 
projekcjami i pirotechnik#.

S'ynna anegdota opowiada o riderze 
grupy Van Halen, którym zespó' pos'u-
giwa' si! w latach 80. W samym "rodku 
ksi#$ki pe'nej specy)kacji technicznych 
znajdowa' si! punkt, w którym grupa $#-
da'a w garderobie miski pe'nej cukierków 
M&M’s z wyra%nym zaznaczeniem: „bez 
br#zowych”. Opowie"( ta funkcjonowa'a 
jako przyk'ad niezno"nego gwiazdorstwa 
i kaprysów zespo'ów rockowych, do cza-

su gdy jej znaczenie wyt'umaczy' w swej 
autobiogra)i David Lee Roth. M&M’s 
dzia'a'y jak papierek lakmusowy – gdy 
muzycy w garderobie zauwa$ali, $e ich 
cukierkowa zachcianka zosta'a spe'niona, 
wiedzieli, $e reszta ridera zosta'a przeczy-
tana dok'adnie i $e nie musz# si! obawia( 
o istotne szczegó'y. Je"li zauwa$ali, $e 
br#zowe cukierki s#, odstawiali organi-
zatorom ma'e przedstawienie (w riderze 
uprzedzali o surowych konsekwencjach 
)nansowych w razie niewywi#zania si!  
z umowy). Na koniec dwa razy sprawdzali 
ustawienia sprz!tu, podejrzewaj#c, $e or-
ganizator nie wykona' roboty solidnie. Ile 
nerwów kosztowa'y M&M’s-y ludzi przy-
gotowuj#cych koncerty i gdzie si! podzia-
'y br#zowe, trudno stwierdzi(.

Sam Lee Roth przyznaje, $e praktyka 
by'a potrzebna w latach 80., kiedy orga-
nizatorzy przyk'adali mniejsz# wag! do 
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spe'niania wymogów wykonawców. Dzi" 
podej"cie jest o wiele bardziej profesjonal-
ne. Przyj!'o si!, $e du$e zespo'y zabieraj# 
ze sob# dwie lub trzy sceny. Dzi!ki temu 
jedna ekipa mo$e pracowa( nad rozstawia-
niem w jednym mie"cie, kiedy w drugim 
inni ludzie pakuj# sprz!t po zako&czonym 
koncercie. Zale$nie od wielko"ci dekora-
cji, jeden zestaw przewozi kilkadziesi#t 
ci!$arówek. W latach 2009-11, na trasie 
uznawanej za najbardziej dochodow#  
w historii muzyki (ponad 700 milionów 
dolarów wp'ywów!), U2 potrzebowa'o 
120 ci!$arówek do ka$dej z trzech gigan-
tycznych scen! 

Z Coldplayem je%dzi'o ich, bagatela, 30. 
Do Warszawy przyjecha'o te$ dziesi!( au-
tobusów ekipy technicznej, czyli w sumie 
oko'o stu kilkudziesi!ciu osób: realizato-
rów d%wi!ku, o"wietleniowców, pracowni-

ków technicznych. Organizator zatrudni' 
co najmniej drugie tyle ludzi do pomocy 
przy produkcji: rozk'adaniu scenogra)i, 
nag'o"nienia czy "wiate'. Ekipa wesz'a na 
stadion na trzy dni przed koncertem. Tyle 
czasu potrzebowa'a na ustawienie sceny  
z pi!cioma okr#g'ymi ekranami i wie$  
z nag'o"nieniem.

Tych kilkaset osób nie wyczerpuje sk'a-
du mi!dzynarodowej ma'ej armii bior#-
cej udzia' w stadionowych manewrach.  
W trakcie samej imprezy kolejni pracowni-
cy zostaj# zaanga$owani do sprawdzania bi-
letów, ochrony, obs'ugi obiektu, informacji. 
W sumie liczba osób obs'uguj#cych kon-
cert zwi!ksza si! o kolejne setki. „Najistot-
niejszym problemem jest logistyka” – mówi 
Maciej Smyczy&ski, kierownik produkcji  
z )rmy Alter Art, wspó'organizuj#cej kon-
cert Coldplay. „W przypadku imprez maso-
wych pojawia si! masa problemów, których 
jeszcze nie ma w przypadku koncertów 
klubowych czy w halach. Tutaj wp'ywamy 
na tkank! miasta. Trzeba si! zastanowi( 

nad organizacj# dojazdów, parkingów, za-
mkni!ciem ulic, itd”.

W kwestiach technicznych lokalny or-
ganizator nie ma raczej pola manewru, 
gdy$ musi si! trzyma( wymogów zawar-
tych w riderze. Nie ma te$ wp'ywu na to, 
jak b!dzie wygl#da'a scena – czy jest ona 
dobrze zaplanowana czy nie. Przyje$d$a 
razem z zespo'em i ma zosta( ustawio-
na wed'ug jego my"li. Rzadziej bywa tak, 
jak w przypadku koncertu Jennifer Lopez  
w gda&skiej PGE Arena. Tutaj scena by'a 
budowana przez lokalnych organizatorów, 
specjalnie na potrzeby stadionu, poniewa$ 
w innych miastach na trasie artystka gra'a 
w halach.

Organizatorzy wyst!pu Coldplay musieli 
sobie zdawa( spraw!, $e na efekt ich pra-
cy czeka'o wielu ludzi – nie tylko samych 
fanów brytyjskiego kwartetu. Obawy wy-

nika'y z faktu, $e odbywaj#ce si! pó'tora 
miesi#ca wcze"niej „show” Madonny za-
ko&czy'o si! katastrof# nag'o"nieniow#. 
Przywiezione przez artystk! systemy zu-
pe'nie si! nie sprawdzi'y. W efekcie media, 
nawet te  pozamuzyczne, zacz!'y traktowa( 
wyst!p Coldplay jako ostateczny test Sta-
dionu Narodowego jako areny koncerto-
wej. Sugerowano, $e je"li temu zespo'owi 
nie uda si! dobrze zabrzmie( w tym miej-
scu, to nie uda si! ju$ $adnemu. 

„Stadion, bez wzgl!du na to, czy Na-
rodowy, czy jakikolwiek inny, nie jest 
'atwym obiektem do nag'a"niania” – t'u-
maczy Smyczy&ski. „Kszta't studni, po-
woduje, $e tworz#ce si! w "rodku pog'osy 
mog# doprowadzi( akustyka do rozpaczy, 
a publiczno"ci zepsu( zabaw!. W tym roku 
by'em w Warszawie na dwóch koncertach 
na stadionach – oba brzmia'y koszmarnie. 
Nie powiem wi!c, $e nie denerwowali"my 
si!, jak wypadnie nasz”.

A jednak okaza'o si! (nawiasem mówi#c 
nie stawia to w najlepszym "wietle mana-
gementu Madonny), $e chcie( to móc. 
Kierownik produkcji Alter Artu zapew-
nia, $e od samego pocz#tku by'o wida(, $e 
Coldplay przyk'ada du$# wag! do nag'o"- 
nienia. Ju$ na kilka miesi!cy przed impre-
z# na wizj! lokaln# do Warszawy przyje-
cha' wspó'pracuj#cy z zespo'em akustyk 
i oceni' warunki panuj#ce na stadionie.  
W efekcie tej wizyty na koncert przywie-
ziono dodatkowe punkty nag'o"nieniowe 
i sprz!t specjalnie dobrany do panuj#cych 
tam warunków. Po rozpocz!ciu wyst!pu 
wszyscy odetchn!li z ulg#. D%wi!k okaza' 
si! bardzo przyzwoity i o kilka klas lepszy 
ni$ na Madonnie.

Nie tylko zreszt# nag'o"nienie zrobi'o 
wra$enie na widzach. Koncerty stadio-
nowe rz#dz# si! w'asnymi prawami – wy-

magaj# bogatej oprawy i scenogra)i, która 
rekompensowa'aby publiczno"ci znajdu-
j#cej si! kilkadziesi#t metrów od wyko-
nawców przymus ogl#dania ich z daleka. 
Dekoracje, pi!( ekranów wy"wietlaj#cych 
wizualizacje i to, co si! dzieje na scenie; 
ornamenty w pstrokatej kolorystyce na-
wi#zuj#cej do ok'adki „Mylo Xyloto”, ba-
lony, wystrzeliwane konfetti, fajerwerki, 
lasery… W warstwie wizualnej Coldplay 
zrobi' chyba wszystko, co w czasie wy-
st!pu mo$e zrobi( zespó' rockowy. Naj-
efektowniej jednak wypad'y „Xylobands” 
– kolorowe bransoletki, które otrzyma' 
ka$dy przy wej"ciu na widowni!. W'#-
czane radiowo, rozb'yskiwa'y kolorowym 
"wiat'em w zaplanowanych momentach. 
Przy zgaszeniu reszty "wiate' dawa'o to 
"wietny efekt kilkudziesi!ciu tysi!cy ko-
lorowych punktów. Ale nie tylko o 'adny 
widok chodzi'o. Dzi!ki temu prostemu 
gad$etowi publiczno"( sta'a si! cz!"ci# 

0RU]H�NRORURZ\FK�ĂZLDWHï��VWZRU]RQH�G]LÚNL�RSDVNRP�;\OREDQGV�� 
.DGU�]�ğOPX�GRNXPHQWXMÈFHJR�RVWDWQLÈ�WUDVÚ�NRQFHUWRZÈ�&ROGSOD\�

%RQR�QD�NRQFHUFLH�]�WUDV\�8�����Ş�7RXU� 
ļ�ZHGïXJ�VWDW\VW\N�QDMEDUG]LHM� 

GRFKRGRZHJR�WRXUQÓH�Z�KLVWRULL�PX]\NL�SRS�



Wydarzenia

87+Lľ)L�L�0X]\ND������

spektaklu; elementem kolorowej, "wietli-
stej scenogra)i. 

To tylko jeden ze sposobów, którymi ze-
spó' wci#ga' s'uchaczy do swojego spekta-
klu. Drugim by'o wychodzenie muzyków 
na przed'u$one sceny. Na nich, bli$ej fa-
nów, wykonali m.in. klimatyczne „War-
ning Sign”. Mi'ym akcentem by'a te$ bal-
lada „Yellow”, w czasie której publiczno"( 
wyci#ga'a $ó'te balony. Dzi!ki takim tri-
kom, kokieterii Martina, który zapewnia', 
$e nie chce wyje$d$a( z Warszawy, zespo-
'owi uda'o si! dokona( najtrudniejszego. 
Coldplay sprawi', $e na tym gigantycznym 
koncercie wytworzy'a si! ca'kiem kame-
ralna atmosfera.

Ot i sztuka dobrego koncertu stadiono-
wego!

Kilkaset osób pracuj#cych intensywnie 
przez kilka dni, miesi#ce przygotowa&, 
tony rozstawionego i zwini!tego sprz!tu. 
Czy kiedy ma si! "wiadomo"( skali przed-
si!wzi!cia, pó'toragodzinny wyst!p nie 
pozostawia niedosytu? A mo$e w'a"nie 
'atwiej go doceni(, zdaj#c sobie spraw!, 
ile pracy wymaga, by zespó' móg' si! po-
kaza( publiczno"ci? „Czasem a$ si! 'ezka  
w oku kr!ci, gdy w kilka czy kilkana"cie 
godzin demontujemy olbrzymi# sce-
n!, któr# rozstawiali"my wcze"niej 3, 4,  
a czasem nawet 5 dni” – mówi Smyczy&-
ski. „Ale reakcja publiczno"ci wynagradza 
t! prac!. Je"li ona jest zadowolona z pó'to-
ragodzinnego wyst!pu, to jeste"my i my”. 

Po koncercie Coldplay publiczno"( wy-
chodzi'a ze stadionu dos'ownie roz"pie-
wana!

Kompozycje z „Mylo Xyloto”, które zdo-
minowa'y „setlist!”, wybornie si! spraw-
dzaj# na $ywo: od otwieraj#cego p'yt!  
i koncert „Hurts Like Heaven” po zagra-
ne w bisach „Every Teardrop Is a Water-
fall”. Trudno si! by'o oprze( wra$eniu, $e 
nieskomplikowane, energiczne, oparte na 
prostych rytmach piosenki wywo'ywa'y 
u muzyków autentyczn# rado"(. Dobra 
atmosfera nie pozosta'a bez wp'ywu na 
publiczno"( i jako"( spektaklu. Nic dziw-
nego, $e jeszcze na ten rok zapowiedzia-
no p'yt! i )lm dokumentuj#cy ostatni# 
tras! Coldplay. Wydawnictwo nazwane 
po prostu „Live 2012” powinno si! uka-
za( w listopadzie. Koncertowe wykonanie 
piosenek z „Mylo Xyloto”, uzupe'nione 
s'ynnymi kompozycjami grupy, takimi jak 
„Speed of Sound”, „Clocks”, „Fix You” czy 
„In My Place” zwiastuje dobry album kon-
certowy. B!dzie stanowi( pami#tk! rów-
nie$ po warszawskiej imprezie. Wielkich 
rozmiarów superprodukcji, która okaza'a 
si! równie du$ym sukcesem.   ◆
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