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Klara
Away
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Nawet rysunek przystrojonego w musz- 
k! kota w okularach na ok"adce p"y-
ty „Away” nie przygotowuje na to, jak 
czaruj#cy jest debiut siedemnastoletniej 
Klary J!drzejewskiej.

Dziewi!$ piosenek autorstwa Klary,  
zaaran%owanych i wyprodukowanych 
przez ni# wspólnie z Arturem Gadow-
skim, to mieszanka m"odzie&czego uro-
ku i zaskakuj#cego profesjonalizmu. 

Ciep"emu g"osowi wokalistki towarzy-
sz# bardzo rozwa%nie – by nie powie- 
dzie$: „oszcz!dnie” – dobierane instru-
menty. Gitara akustyczna i kilka deli-
katnych sampli w otwieraj#cym „'e 
Cli( ”; klawisze, altówka i subtelny bas  
w „Enchanted”. Klarze nie trzeba wie-
le, by ol)ni$ s"uchacza. Wida$ to jak na 
d"oni w kompozycji „'e Wind”. Tutaj 
akompaniuje sobie jedynie na ukulele, 
wi!c trudno sobie wyobrazi$ oszcz!dniej 
rozpisan# piosenk!. Czasem mniej na-
prawd! znaczy wi!cej!

Pó*niej na „Away” pojawiaj# si! d*wi!-
ki skrzypiec, trzymanej w ryzach perku-
sji, a w „Wishful 'inking” jeszcze kilka 
nut dogranych na dzwonkach. Wszystko 
pozostaje jednak w sferze pastelowych, 
urokliwych, niekiedy lekko melancholij-
nych melodii.

Nie mo%na nie wspomnie$, %e ksi#%ecz-
ka jest wype"niona obrazkami autorstwa 
m"odej wokalistki. S# proste, ale urocze, 
zabawne i smutne, infantylne i dojrza"e 
zarazem. Dok"adnie takie, jak piosenki 
wype"niaj#ce „Away”! 

Talent i wra%liwo)$ Klary doprawdy 
robi# wra%enie.  ■

Bartosz Szurik

Led Zeppelin
Celebration Day
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Wed"ug „Ksi!gi Rekordów Guinnessa” 
bilety na koncert, którego zwie&czeniem 
mia" by$ wyst!p reaktywowanego Led 
Zeppelin, próbowa"o kupi$ 20 milio-
nów ludzi! Dokumentuj#ce wydarzenie 
wydawnictwo „Celebration Day” udo-
wadnia, %e ci, którym w 2007 roku uda"o 
si! dosta$ do londy&skiej O2 Arena, to 
prawdziwi szcz!)ciarze.

Wej)cie wokalu Roberta Planta, pierw-
szy ri(, a mo%e nawet pierwszy akord, 
który zagrali wspólnie Jimmy Page i John 
Paul Jones, rozpoczynaj#c „Good Times 
Bad Times”, rozwiewaj# wszelkie w#t- 
pliwo)ci. To, co kiedy) uczyni"o z Led 
Zeppelin najwi!ksz# rockow# grup! 
)wiata, w XXI wieku jest wci#% %ywe. 
+ywe i bardzo ha"a)liwe.

Trudno mie$ zastrze%enia do zapro-
ponowanej przez grup! set listy. Z"o%y"o 
si! na ni# 16 perfekcyjnie wykonanych 
piosenek z albumów od „Led Zeppelin” 
do „Presence”. Zawarte na „Celebration 
Day” wersje „No Quarter”, „Kashmir”, 
„Whole Lotta Love” czy w ko&cu „Stair-
way To Heaven” z miejsca poszerzaj# list! 
klasycznych nagra& formacji.

Podobnie jak przy okazji poprzednich 
wspólnych wyst!pów grupy, na koncer-
cie w Londynie za perkusj# zasiad" Jason 
Bonham, syn zmar"ego b!bniarza Led 
Zeppelin. To prawdopodobnie jedyny 
cz"owiek na )wiecie, który ma prawo gra$ 
na miejscu „Bonzo”. Niew#tpliwie potra-
," si! dopasowa$ do przep"ywaj#cej mi!-
dzy Plantem, Pagem i Jonesem energii. 
Wci#% zniewalaj#cej!

Czapki z g"ów. P"yty do odtwarzaczy!  ■

Bartosz Szurik

Mano
Kamienie
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Od pierwszych d*wi!ków akustycz-
nych gitar otwieraj#cych „Kamienie” 
obawia"em si!, %e budowana skrz!tnie 
atmosfera zniknie zaraz pod banalnym 
rockowym "omotem. Nic z tych rze-
czy. Szcz!)liwie, zespó" Mano, zamiast 
uderzy$ przesterowanym brzmieniem 
gitarowych wzmacniaczy, pozostaje –  
z wyj#tkiem eleganckiej gitary basowej –  
w kr!gu instrumentów akustycznych. 

Rozwi#zanie to nie ogranicza poten-
cja"u grupy. Kompozycje, oparte na gita-
rach i )piewie Magdaleny Piwowarczyk, 
wzbogacone o wiolonczel! i instrumenty 
perkusyjne, s# do)$ ró%norodne. Nie-
kiedy pos!pne („Suche rzeki”), kiedy 
indziej lekkie („Niepami!$”), balladowe 
(„Ko"ysanka…”) czy bardziej energicz-
ne („Sen”). Ca"o)$ "#czy jednak wyra*-
ny rys, który najlepiej )wiadczy o tym,  
%e debiutuj#ce Mano ma ju% wypraco-
wane w"asne, oryginalne brzmienie i po-
mys" na siebie.

Jest tu nieco akustycznego rocka, nieco 
jazzu, nieco etnicznych klimatów. Prze-
plataj# si! ze sob# proste piosenkowe 
partie, jak i bardziej z"o%one fragmen-
ty instrumentalne. Najwi!cej dzieje si!  
w czasie solówek gitarowych. Cho$by 
koniec kompozycji „Big Escape” to nie 
tylko )wietne gitarowe granie, ale te% 
przyk"ad wzorcowo akompaniuj#cej sek-
cji rytmicznej. 

„Mano to »r!czna robota«” – pisze  
o sobie zespó" i tak rzeczywi)cie trzeba 
o nim my)le$. Jako o osobistym, prze-
my)lanym wytworze zdolnych i kreatyw-
nych artystów.  ■

Bartosz Szurik


