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Wiadomo!" o planach wydaw-
niczych Da# Punk obieg$a 
media nie tylko dlatego, %e 

towarzyszy$a jej informacja o zmianie 
wytwórni (p$yta uka%e si& pod szyldem 
Sony, a nie, jak dotychczas, Virgin). 
Francuski duet od drugiej po$owy lat 90. 
stanowi istotny punkt na mapie muzyki 
popularnej.

Panowie z Da# Punk nigdy nie uzyska-
li statusu supergwiazd. Nawet od niego 
stronili, unikaj'c upubliczniania swojego 
wizerunku, roztaczaj'c wokó$ siebie at-
mosfer& tajemniczo!ci i niecz&sto udzie-
laj'c wywiadów.

Wi&kszo!ci s$uchaczy francuscy mu-
zycy s' znani po prostu jako… para ro-
botów – swoich scenicznych alter ego. 
Rzadko mo%na ich zobaczy" bez futury-
stycznych masek, w których przypomi-
naj' mechanicznych ludzi. Introwertycy 
z Da# Punk, zamiast epatowa" swoj' 
obecno!ci' w mediach, staraj' si&, by ich 
muzyka broni$a si& sama. Strategia na 
d$u%sz' met& skuteczna. Francuzi przy-
znaj', %e zapewni$a im, kluczow' w ich 

mniemaniu, nieograniczon' wolno!" ar-
tystyczn'.

Co skrywaj' maski robotów? Bynaj-
mniej nie obwody scalone, a zwyczajnie 
wygl'daj'cych facetów w !rednim wieku. 
Cho" niewiele mówi' o sobie, to jednak 
nieco faktów z ich biogra(i jest dobrze 

znanych. Nastoletni Guy-Manuel de 
Homem-Christo oraz )omas Bangalter 
poznali si& w szkole !redniej w Pary%u  
w 1987 roku. Pierwszy z nich w wieku 
czternastu lat rozpocz'$ nauk& gry na gi-
tarze. Drugi, jako syn muzyka, od dzie-
ci*stwa gra$ na pianinie. 
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Muzycy z Daft Punk w strojach robotów 

(na koncercie).

Zamaskowani Thomas Bangalter  
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Szkolni koledzy postanowili wspólnie 
muzykowa". Jak wspominaj', w tamtym 
okresie zak$adanie zespo$ów by$o mod-
ne – ka%dy fajny nastolatek musia$ zro-
bi" co! takiego. Zainspirowani rockowy-
mi grupami, takimi jak )e Beach Boys  
i )e Rolling Stones, w 1992 roku ch$op-
cy za$o%yli grup& Darlin’. De Homem- 
-Christo gra$ w niej na gitarze, Bangal-
ter na basie. Sk$ad uzupe$nia$ perkusista, 
Laurent Brancowitz.

Rockowe trio da$o kilka koncertów 
oraz nagra$o kilka utworów (w tym cover 
piosenki )e Beach Boys, od której ze-
spó$ po%yczy$ sobie nazw&). Zarejestro-
wane kompozycje tra($y na sk$adanki  
z muzyk' niezale%nych kapel rockowych. 

Jedna z kaset, na których znajdowa$y si& 
nagrania Darlin’, doczeka$a si& recenzji 
w presti%owym brytyjskim magazynie 
„Melody Maker”. Recenzent, delikat-
nie mówi'c: nie zwalony z nóg, nazwa$ 
twórczo!" zespo$u „g$upawym punkiem”. 
M$odych muzyków rozbawi$o to okre!le-
nie i zapad$o im w pami&".

Wkrótce po ukazaniu si& recenzji Dar-
lin’ przesta$o istnie". Brancowitz do$'czy$ 
do grupy swojego m$odszego brata, która 
pó+niej odnios$a sukces jako graj'ca al-
ternatywnego rocka formacja Phoenix.

De Homem-Christo i Bangalter kon-
tynuowali muzyczn' przygod& w duecie 
i pod zmienion' nazw', podsuni&t' im 
przez autora krytycznej recenzji – Da# 
Punk.

Coraz bardziej zafascynowana francu-
sk' scen' muzyki elektronicznej forma-
cja zmieni$a tak%e stylistyk& i rozpocz&$a 
eksperymenty z automatami perkusyjny-
mi i syntezatorami. Dokonuj'c zwrotu 
w kierunku house’u, rozpocz&$a nowy 
rozdzia$ swej muzycznej przygody. Zdo-

bywszy popularno!" na imprezach rave, 
duet nagra$ dwa single: „)e New Wave” 
oraz „Da Funk”. Rych$o zainteresowa$y 
si& nimi du%e wytwórnie. W ko*cu Da# 

Punk podpisa$ umow& z Virgin, t$uma-
cz'c, %e ze wszystkich zainteresowanych 
gwarantowa$a im najwi&ksz' swobod& 
artystyczn'.

Debiutancki kr'%ek zespo$u – „Home-
work” – powsta$ w$a!ciwie bez specjalne-
go planu. De Homem-Christo i Bangal-
ter po prostu nagrywali piosenki, jedna 
po drugiej, w czym!, co zosta$o dumnie 
okre!lone mianem studia „Da# House”,  
a naprawd& by$o sypialni' w domu Ban-
galtera. Kiedy si& okaza$o, %e materia$u jest 
zbyt du%o, by wypuszcza" go na singlach, 
panowie postanowili wyda" album. 

Jego pierwszy nak$ad na pytach CD 
szybko si& rozszed$. Cha$upniczo nagrany 
i zmiksowany kr'%ek mo%e nie okaza$ si& 
gigantycznym komercyjnym sukcesem, 
ale zawiera$ par& piosenek, które zdoby-
$y du%' popularno!". Udowodni$ te%, %e 
muzyka, okre!lana mianem „dance”, ma 
potencja$ artystyczny. Pokaza$, %e mo%e 
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Futurystyczni muzycy  

w wersji z gry „DJ Hero”.

Niebieskoskórzy bohaterowie teledysków Daft 
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ona czerpa" z ró%nych stylistyk – od fun-
ky po rock i wszystkie odmiany elektro-
nicznego grania. Ponadto popularno!" 
niektórych piosenek z „Homework”, wy-
danych równie% jako single (np. „Around 
)e World”), zwróci$a uwag& szerszej pu-
bliczno!ci na scen& francuskiej muzyki 
elektronicznej, przecieraj'c szlak takim 
grupom, jak Air.

Muzyka Da# Punkt to niew'tpliwie 
elektronika, która nawet je!li nosi niekie-
dy znamiona inspiracji rockiem, funky 
czy synt-popem, raczej unika piosenko-
wych struktur. Opiera si& na zap&tlonych 
frazach i prostych rytmach automatów 
perkusyjnych, których zadaniem nie jest 
tworzenie przemy!lanych konstrukcji,  
a „hipnotyzowanie” s$uchaczy swoj' po-
wtarzalno!ci'. Zespó$ nagrywa niekiedy 
kompozycje z liniami wokalnymi, ale owe 
wokale (cz&sto przekszta$cane za pomoc' 
moduluj'cego g$os vocodera), tak jak li-
nie pozosta$ych instrumentów, s' zwykle 
ograniczone do krótkich !piewanych raz 
za razem partii; jednego zdania, czasem 
kilku s$ów. One równie%, zamiast wype$-
nia" tre!ci' piosenki grupy, maj' raczej 
wprawi" w swego rodzaju trans.

Na pierwszy rzut oka dyskogra(a Da# 
Punk nie wygl'da imponuj'co. Na prze-
strzeni dwóch dekad dzia$alno!ci zespó$ 
nagra$ ledwie trzy p$yty studyjne. Kr'%ki 
te – zw$aszcza dwa pierwsze – spotka$y 
si& z %yczliwym przyj&ciem publiczno!ci 
oraz krytyków i sta$y si& kamieniami w&-
gielnymi elektronicznej, mainstreamowej 
muzyki tanecznej. Imponuj'ce jest te% to, 
co grupa zrobi$a poza trzema longplay-
ami. W jej dorobku s' dwie p$yty koncer-
towe: „Alive” oraz „Alive 2007”. Nowsz' 
wyró%niono nagrod' Grammy w katego-
rii „najlepszy album muzyki elektronicz-

nej/tanecznej”. Dyskogra(& powi&kszaj' 
trzy albumy z remiksami oraz bardzo 
dobrze przyj&ta !cie%ka d+wi&kowa do 
kinowego hitu science (ction – „Tron: 
Dziedzictwo”.

Ponadto Da# Punk, który debiuto-
wa$ w okresie !wietno!ci MTV, zas$yn'$  
z dzia$a* $'cz'cych muzyk& z formami 
(lmowymi. Teledyski do singli z pierw-
szej p$yty powsta$y przy wspó$pracy  
z g$o!nymi re%yserami, takimi jak Spi-
ke Jonze, Michel Gondry oraz Roman 
Coppola. Z kolei ca$y drugi album grupy, 
„Discovery”, doczeka$ si& formy audio-
wizualnej. Powsta$ bowiem – jak g$osi$o 
has$o reklamowe – „animowany musical 
muzyki house”. 

Film o tytule „Interstella 5555” jest 
animacj', stworzon' pod okiem s$ynne-
go twórcy japo*skich komiksów manga 
i (lmów anime, Leijiego Matsumoto. 
Kolejne piosenki z p$yty s' zobrazowane 
odcinkami historii o mi&dzygwiezdnej, 
niebieskoskórej grupie muzycznej, upro-
wadzonej na Ziemi& przez niegodziwego 
menad%era muzycznego.

Kilka pó+niejszych teledysków cz$on-
kowie Da# Punk wyre%yserowali sami. 
Da$o im to wiele satysfakcji, wi&c kolej-
nym krokiem by$o stworzenie przez nich 
d$u%szej formy audiowizualnej.

CV muzyków wzbogaci$o si& o pozy-
cj& „re%yser pe$nometra%owego (lmu” 
w 2006 roku, gdy na festiwalu w Can-
nes (poza konkursem g$ównym) poka-
zali publiczno!ci „Electrom&”. Obraz 
wspólnie wyre%yserowali Bangalter i de 
Homem-Christo; obaj byli te% wspó$-
autorami scenariusza, a pierwszy z nich 
pe$ni$ na dok$adk& obowi'zki operatora 
kamery. Zastanawiaj'ce jest natomiast, 
czego muzycy Da# Punk nie zrobili przy 

produkcji „Electromy”. Cho" opowiada 
ona histori& humanoidalnych robotów, 
identycznych z tymi, za które zwykli si& 
przebiera" w czasie koncertów, to ich nie 
zagrali. A mimo %e (lm nie ma dialogów, 
a jedynie oszcz&dn' muzyk&, nie jest to 
muzyka Da# Punk. Rezygnuj'c z funk-
cji, które „naturalnie” mogliby pe$ni" 
przy (lmowej produkcji, Francuzi nie po 
raz pierwszy ju% pokazali, %e w wyborze 
w$asnej drogi artystycznej nie porusza-
j' si& utartymi !cie%kami. Zw$aszcza %e 
projekt ten nie mia$ szans na powodzenie 
komercyjne dorównuj'ce popularno!ci 
albumów muzycznych grupy.

Estetycznie „Electroma” przypomina 
nieco debiut (lmowy George’a Lucasa, 
„THX1138”. Powoli rozwijaj'ca si& ak-
cja przedstawia histori& dwójki robotów, 
podró%uj'cych przez pustynne tereny 
Kalifornii. Para tra(a do ma$ego mia-
steczka, wype$nionego podobnymi im 
mechanicznymi istotami. Z niewyt$uma-
czonych wzgl&dów dwa automaty podej-
muj' prób& upodobnienia si& do ludzi. 
Nie osi'gn'wszy sukcesu, wyruszaj' na 
pustyni& i pope$niaj' samobójstwo.

Powolny, ponury i egzystencjalnie 
przygn&biaj'cy (lm pokazywano w wy-
branych kinach na zasadzie „midnight 
movies” – ma$o znanych, znajduj'cych 
si& poza g$ównym nurtem kinematogra-
(i obrazów, popularnych w w'skich kr&-
gach odbiorców.

Zupe$nie inaczej wygl'da$o drugie ze-
tkni&cie Da# Punk ze !wiatem kina. Tym 
razem de Homem-Christo oraz Bangalter 
wyst'pili ju% w bardziej typowej dla siebie 
roli, tj. autorów muzyki. W obowi'zko-
wym stroju robotów pojawili si& równie% 
na ekranie. Wspomniana ju% superpro-
dukcja Disneya – „Tron: Dziedzictwo” – 
sta$a si&, w przeciwie*stwie do „Electro-
my”, mainstreamowym przebojem.
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„Tron: Dziedzictwo”.
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Pomys$, by to Francuzi skomponowa-
li soundtrack do tego obrazu, okaza$ si& 
strza$em w dziesi'tk&. Kontynuacja pio-
nierskiej produkcji z lat 80. opowiada  
o bohaterze „wci'gni&tym” do wirtualne-
go !wiata wewn'trz komputera. Muzyka 
zaproponowana przez Da# Punk brzmi 
z kolei, jakby stworzy$y j' komputery 
wci'gni&te do !wiata ludzi! Duet, przy 
wspó$pracy z kompozytorem i aran%e-
rem, Josephem Trapanese’em, napisa$ 
muzyk&, w której mieszaj' si& ze sob' 
elektroniczne rytmy oraz d+wi&ki syn-
tezatorów z brzmieniami tradycyjnej, 
85-osobowej orkiestry. Wspó$granie tych 
dwóch, skrajnie ró%ni'cych si& !wia-
tów da$o niezwykle interesuj'cy efekt. 
W zapadaj'cych w pami&" fragmentach 
odbijaj'ce si& echem frazy, grane na syn-
tezatorach, s' podejmowane przez sekcje 
smyczkowe, a po chwili znów rozp$ywaj' 
si& w brzmieniach rodem z procesorów 
d+wi&kowych. S$uchaj'c p$yty, niemal 
mo%na sobie wyobrazi" dwa roboty oto-
czone orkiestr' symfoniczn', wspólnie  
z ni' tworz'ce kolejne warstwy muzycz-
nych obrazów.

Co istotne, muzyka Da# Punk wypa-
da w (lmie nawet bardziej interesuj'co 
ni% na p$ycie. Re%yser Joseph Kosinski 
zdradzi$, %e wersje demo utworów otrzy-
ma$ jeszcze przed rozpocz&ciem zdj&". 
Dzi&ki temu móg$ poszczególne sceny 
tworzy" z my!l' o konkretnych 
kompozycjach; niekiedy zespó$ 
przerabia$ je nieco w trakcie 
powstawania kolejnych wersji 
monta%owych (lmu. Dzi&ki 
temu muzyka w „Tronie…” 
jest bardzo zgrana ze spek-
takularnym, futurystycznym 
obrazem.

To zgranie obrazu i d+wi&-
ku, to jeden ze sta$ych ele-
mentów twórczo!ci Da# 
Punk. Równie% ciesz'ce si& 
ogromnym zainteresowa-
niem wyst&py zespo$u s$yn' 
z wizualnego rozmachu i !mia$ego $'cze-
nia materia$ów wideo z efektami wizual-
nymi. Duet wyst&puje na du%ych scenach, 
w efektownych dekoracjach, przypomi-
naj'c tym samym koncerty popowe czy 
rockowe.

Przy ich ocenie jednak kwesti' roz-
strzygaj'c' jest… uznanie tego, czy 
koncert muzyki elektronicznej to rze-
czywi!cie koncert? Bo w czasie tournée 
muzycy Da# Punk rzadko si&gaj' po –  
i tak cokolwiek nietypowe – instrumenty, 
np. syntezatory analogowe. Ich wyst&py 

wi&cej maj' wspólnego z setami did%ej-
skimi, w czasie których, trzeba to przy-
zna", kreatywnie mieszaj' ze sob' w$asne 
nagrania, nadaj'c im nowy charakter. Ale 
ka%dy odbiorca indywidualnie musi sobie 
odpowiedzie" na pytanie, czy tak prezen-
towana muzyka jest rzeczywi!cie „grana 
na %ywo”, czy jedynie odtwarzana? Do jej 
puszczania Da# Punk u%ywaj' z$o%onych 
na specjalne zamówienie komputerów 
wyposa%onych w powszechnie wyko-
rzystywany w muzyce elektronicznej 
program Ableton Live. Kontrolery MIDI 
z dotykowym ekranem francuskiej (r-
my JazzMutant oraz miksery Behringer 
pozwalaj' im miesza" zap&tlone frazy, 
nak$ada" na nie (ltry d+wi&kowe, prze-
kszta$ca" próbki za pomoc' equalizera, 
przetwarza" lub wr&cz niszczy" partie 
syntetycznych d+wi&ków.

Czy takie operacje na wcze!niej nagra-
nych próbkach kwali(kuj' wyst&p jako 
„granie na %ywo”? Nie mo%na zaprzeczy", 
%e gdy Da# Punk s' na scenie, wyczuwa 
si&, charakterystyczne dla koncertów, 
napi&cie mi&dzy wyst&puj'cym duetem, 
a bior'cym udzia$ w koncercie t$umem 
s$uchaczy.

Publiczno!" bawi si& przednio, !piewa 
razem z odtwarzanymi z twardych dys-
ków krótkimi, powtarzanymi w kó$ko, 
gruntownie przetworzonymi partiami 
wokalnymi.

Zupe$nie jakby by$a zniewolona przez 
muzyk& robotów, rodem 
z science (ction.  ▲

3ODNDW�L�NDGU�ğOPX� 

ķ(OHFWURPDĵ�� 

egzystencjalnej  

RSRZLHĂFL�R�URERWDFK� 

autorstwa muzyków Daft Punk.


