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The XX
XX
YoungTurks 2009
Sonic

Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Czy˝by Brytyjczycy doczekali si´ ko-
lejnej rockowej nadziei? Obserwujàc, 
co si´ w ostatnich latach sta!o z muzykà
gitarowà na Wyspach, trudno si´ dziwiç
zachwytom nad debiutem londyƒskiego
The XX.

Moda na granie w stylu Joy Division
dokona!a spustoszenia w umys!ach wie-
lu m!odych artystów, którzy byli sm´tni
i melancholijni, nadu˝ywali efektu re-
verb oraz syntezatorów i automatów
perkusyjnych. Ale jeszcze nie wszystko
stracone – na albumie „XX” znajdziemy
te wszystkie elementy, tyle ˝e odÊwie˝o-
ne w kameralnej atmosferze studia za
sprawà produkcji w stylu r’n’b, g!´bo-
kich brzmieƒ dubstepu i intrygujàcych
harmonii wokalnych damsko-m´skiego
duetu. Najmocniejsze akcenty to miaro-
we „Basic Space”, „Crystalised”, z umie-
j´tnie budowanà dramaturgià, oraz 
„Islands”, w którym równie mocno 
wyczuwa si´ wp!ywy rockowej grupy 
Interpol, co elektronicznej Hot Chip. 

Chocia˝ s!uchajàc ca!oÊci, nie znajdu-
jemy utworów, które szczególnie by si´
wyró˝nia!y – tworzà one raczej ca!oÊç 
z bardziej wyciszonymi i oszcz´dnymi,
jak np. pozbawione rytmu „Fantasy”.

Teksty dotykajàce problemów emo-
cjonalnych m!odych ludzi sk!adajà si´
na smutny i mocno klaustrofobiczny
obraz wspó!czesnego ˝ycia w metropo-
liach. To idealny album na zbli˝ajàcà si´
jesieƒ. ObyÊmy tylko nie zapomnieli 
o nim na wiosn´. "

Jacek Skolimowski

Adam Palma
Good Morning
2009

Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Autorem „Good Morning” jest Adam
Palma. Pochodzàcy z W!oc!awka gitarzy-
sta ukoƒczy! Instytut Jazzu AM w Katowi-
cach i dotàd dzia!a! g!ównie jako muzyk
sesyjny. Wspó!pracowa! w wieloma wy-
konawcami w Polsce i za granicà (m.in. 
z Chrisem de Burghiem); koncertowa! 
w Europie i USA. W tym roku zosta! za-
proszony do udzia!u w CAAS w Nashvil-
le, najwa˝niejszej imprezie, skupiajàcej gi-
tarzystów grajàcych technikà fingerstyle.
Polega ona na jednoczesnym prowadze-
niu linii melodycznej, harmonii i rytmu
przez jednego muzyka tak, by powstawa!o
z!udzenie, i˝ wykonawców jest kilku.
Technikà tà pos!uguje si´ tak˝e na swej
debiutanckiej p!ycie.

Repertuar albumu obejmuje dziesi´ç
kompozycji. Znajdziemy tu utwory Ada-
ma Palmy, jazzowy standard „Mercy,
Mercy, Mercy” J. Zawinula, temat grupy
Average White Band, z którà Palma
wspó!pracowa!, muzyk´ filmowà i prze-
bój Wasowskiego „Bo we mnie jest seks”.
Mimo takiego rozrzutu, p!yta jest wyrów-
nana tak stylistycznie, jak i brzmieniowo.
Na pewno przyczyni!y si´ do tego aran˝e
oraz znakomity warsztat solisty. Palma
wykorzystuje wszelkie mo˝liwoÊci (kolo-
rystyczne, fakturalne, artykulacyjne) swo-
jego instrumentu, wzbogacajàc muzyk´
ciekawymi improwizacjami oraz elemen-
tami bluesa, swingu, country i folku.
Szczególnie polecam: „Rocky Moun-
tains”, „Inspector Gadget” oraz „Pick Up
The Pieces”.  "

Bogdan Chmura

Mum
Sing Along to Songs 
You Don’t Know
Morr Music 2009
ISound
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Wydawa!oby si´, ˝e niezwykle kiedyÊ
popularna i nieco naiwna formu!a 
islandzkiej formacji Mum dawno si´ wy-
czerpa!a. Tymczasem na piàtym ju˝ al-
bumie - „Sing Along to Songs You Don’t
Know” - charakterystyczne delikatne
elektroniczne rytmy, akustyczne instru-
menty oraz folkowe melodie znów
brzmià ciekawie, wr´cz przebojowo.

Najwi´ksze wra˝enie robi utwór „Sing
Along”, który jest chyba najbardziej 
dynamiczny i chwytliwy w dorobku gru-
py. Wydaje si´, ˝e muzycy, zgodnie z ty-
tu!em, spróbowali skomponowaç pio-
senki, które chce si´ nuciç ju˝ przy
pierwszym przes!uchaniu. Mogà byç 
˝ywe, jak „Prophecies & Reversed Me-
mories”, poprowadzona partiami banjo,
fortepianu i werbla, „The Smell Of 
Today…”, przypominajàca ˝art przygo-
towany na gotowych melodyjkach z kla-
wiszy Casio czy wreszcie – wyÊpiewana
chórem „Húllabbalabbalúú” – podnio-
s!a niczym nagrania Arcade Fire. Ale 
potrafià te˝ oczarowywaç spokojem 
i melancholià, jak „If I Were a Fish”,
ozdobiona partiami harfy, cymba!ków 
i dzwoneczków, utrzymana w podobnej
tonacji „Blow your Nose” z udzia!em
kwartetu smyczkowego czy wreszcie ba-
Êniowa „Illuminated”, przywo!ujàca na
myÊl Stereolab.

Cz!onkowie Mum przestali si´ przej-
mowaç dotychczasowymi oczekiwania-
mi wydawców oraz opiniami krytyków 
i z przyjemnoÊcià nagrali album, którego
chce si´ s!uchaç. "

Jacek Skolimowski

recenzje inne 10.09  10/2/09  3:36 PM  Page 120


