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Lizard 
Half-Life
Audio Cave 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Ta płyta jest dostępna także na CD, ale powinna funkcjo- 
nować przede wszystkim jako winyl. Wówczas wymyka się 
wszelkim kryteriom i przebija sufit. Dlaczego? Bo stanowi 
piękne, naturalne i prawdziwe nawiązanie do czasów, kiedy 
słuchało się niemal wyłącznie czarnych krążków. Czyli do 
złotej ery rocka progresywnego lat 70. XX wieku. Czy jednak 
Lizard na najnowszym albumie to ciągle rock progresywny? 
Częściowo, bo nigdy nie udaje się wyrwać z macierzy. Jasz-
czur z groty wypełznie, ale grota z Jaszczura nie. Natomiast 
ogólnie zespół wyraźnie daje do zrozumienia, że chce albo 
zerwać z dotychczasowymi skojarzeniami, albo od nich  
odpocząć. 

Proponowana tu muzyka to klasyczny jazz-rock, wsparty 
malowniczymi skrzypcami. Brawa dla Dominiki Rusinow-
skiej! Podstawowy skład, względem tego sprzed lat, stopniowo 
i częściowo się odmłodził. Dziś brzmi staro-świeżo. Czyli chy-
ba najlepiej, jak to możliwe. Jeśli więc pamiętacie grupę tylko 
z lat dziewięćdziesiątych, kiedy odnosiła największe sukcesy, 
warto to zmienić. A zacząć można właśnie od „Half-Life”. Czy 
zdecydujecie się na CD, czy na winyl – Wasz gust i Wasza oce-
na. Ale jeśli lubicie prawdziwą magię, lepiej zacząć od czarnej 
płyty.

Zespół zadbał o to, by nie była ona jedynie cienką koper-
tówką. Mięsista okładka, piękna grafika i wysoka gramatura 
przypominają najlepsze lata tego nośnika.    n

Michał Dziadosz

Wojtek Karolak i Adam Czerwiński 
In A Sentimental Mood
AC Records 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Chciałbym mieć tyle lat i tak grać. Chciałbym w ogóle tak 
grać. Chyba nic z tego. Ale przynajmniej mogę posłuchać  
i napisać.

Cóż jest w tej płycie wyjątkowego? Czy daję jej wysoką 
notę, bo „Hi-Fi i Muzyka” patronuje jej medialnie? Nie. Ona 
po prostu jest bardzo dobra, a dodatkowo nagrana w kla-
sycznym, nobliwym stylu. W lwiej części przy użyciu czy-
sto analogowych sprzętów. Szczerze mówiąc, od początku, 
bez sprawdzania książeczki, takie właśnie odnosi się wra-
żenie. Jest organicznie, naturalnie, a jednocześnie bardzo  
elegancko.

Otrzymujemy przemyślany zestaw kompozycji z różnych 
stylistyk, których wspólnym mianownikiem jest dostojny, kla-
syczny jazz, wsparty organami Hammonda. Wojciech Karolak 
maca klawiaturę niczym Michał Anioł sklepienie Kaplicy Syk-
styńskiej, a Adam Czerwiński koloryzuje przestrzeń niesamo-
witymi groove’ami. Firmującym album muzykom towarzyszy 
znakomity skład, w którym wszyscy świetnie rozumieją swoją 
rolę. Tu nie ma miejsca na autoerotyzm przy użyciu instru-
mentu. Każdy gra, nie jakby jutro świat miał się skończyć,  
ale jakby miał trwać jeszcze wiele epok, w atmosferze pokoju  
i wzajemnego zrozumienia.

Czerwony, ciężki i bardzo cicho zmasterowany winyl został 
zapakowany w stylową rozkładaną okładkę. Coś idealnego  
dla kolekcjonerów. Niestety, ograniczenie nakładu do zaled-
wie 150 egzemplarzy zmusi większość słuchaczy do sięgnię-
cia po standardową czerń. Ale i tak warto, bo niezależnie od 
kolorów jest to materiał stworzony z myślą o audiofilach- 
-estetach.    n

Michał Dziadosz
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Elton John
Rock Of The Westies
Mercury 1975 (wydanie: 2017)

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Dziesiąta płyta Eltona Johna – „Rock Of The Westies” – na-
leży do mniej znanych w dorobku artysty. Wydana po sukcesie 
„Goodbye Yellow Brick Road” (1973), a przed drugą falą popu-
larności piosenkarza, wywołaną przez „A Single Man” (1978), 
ukazała się w czasie, kiedy John walczył z uzależnieniem od 
alkoholu i kokainy. Publiczne przyznanie się do biseksualizmu 
również nie wpłynęło pozytywnie na wizerunek muzyka.

Nie zmienia to faktu, że po ponad 40 latach album nadal 
broni się ciekawymi kompozycjami. Eltonowi towarzyszy gro-
no stałych współpracowników, z gitarzystą Daveyem Johnsto-
nem oraz grającym na perkusjonaliach Rayem Cooperem na 
czele. Teksty tradycyjnie napisał Bernie Taupin, współpracu-
jący z Johnem od wielu lat.

Zamieszczona na pierwszej stronie piosenka „I Feel Like 
a Bullet” nawiązuje klimatem do najpiękniejszych ballad 
Eltona Johna i stanowi prawdziwą ozdobę longplaya. Z ko-
lei otwierająca stronę drugą „Street Kids” to istny rockowy 
hit, a zarazem popis Raya Coopera. Warto również zwrócić 
uwagę na „Hard Luck Story”, ze świetnymi partiami wibra-
fonu. Zdecydowanie zasługuje na bis po wysłuchaniu całego  
krążka.

Wydaną w 2017 roku edycję analogową wytłoczono na 
180-gramowym winylu. Imponujące wrażenie robią dynamika 
i szerokość pasma. Oprócz koperty, ilustrowanej wizerunka-
mi muzyków, do wydawnictwa dołączono osobną kartę z tek-
stami piosenek i szczegółowymi informacjami na temat na-
grań. Nie zabrakło także vouchera, który umożliwia pobranie  
albumu w formie pliku cyfrowego.    n

Robert Ratajczak

Gralak
Ganga
Audio Cave 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Antoni Gralak to instrumentalista i kompozytor, od dekad 
aktywny na polskiej scenie off jazzowej. Kojarzony z projek-
tem Young Power, odcisnął wyraźny ślad w zespołach Free 
Cooperation, Plastic Bag czy Hot Asterix. Z własnych projek-
tów trębacza najbardziej znane to Tie Break, Graal czy YeShe. 
Gralak zasila też szeregi zespołu Stanisława Soyki.

W 2018 roku dyskografię muzyka wzbogacił album „Gan-
ga”. Wypełnia go osiem kompozycji, inspirowanych kultu-
rą hinduską. W nagraniach wzięli udział głównie muzycy  
z Indii. 

Mimo niewielkiego składu odbiorca może odnieść wrażenie 
obcowania z orkiestrą. Kompozycje cechuje przestrzenność, 
ład i zachowanie hierarchii – słychać, że najważniejsza tu jest 
trąbka lidera. 

„Ganga” to muzyka dojrzała, ambitna i sugestywna, łączą-
ca fragmenty zapisane na papierze nutowym z poruszającymi 
improwizacjami.

Gralak podchodzi do sztuki z szacunkiem, pojmując ją wie-
lowymiarowo. Dlatego obok dbałości o samą muzykę wiele 
uwagi poświęcił wizualnym walorom albumu.

Wydawnictwo zawiera kopertę wewnętrzną ze słowem 
wstępnym, wprowadzającym w klimat płyty i pozwalającym 
głębiej ją zrozumieć.

Limitowaną do 100 sztuk 180-gramową edycję wytłoczo-
no na zielonym, transparentnym winylu. Dostępna jest też 
standardowa wersja czarna. Produkcja i realizacja prezentu-
ją wysoki poziom. Kompozycje – choć rozbudowane, jasne 
i dopowiedziane – pozostawiają także furtkę do rozważań  
i marzeń.    n

Marta Ratajczak


