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„To wielki przywilej 
móc tworzyç muzyk´ 
– twierdzi Daniel Lanois. – 
To równie˝ wielki honor, 
˝e jest odbierana i doceniana”.

P roducent w bran˝y muzycznej
jest nie tylko organizatorem pra-
cy w studiu, ale równoprawnym

artystà, który niekiedy w stopniu wi´k-
szym ni˝ wykonawca decyduje o osta-
tecznym kszta!cie materia!u trafiajà-
cego na p!yt´. JeÊli si´gnàç do poczàtków 
muzyki rockowej, czyli do wczesnych 
lat 60. XX w., najcz´Êciej przychodzà 
na myÊl nazwiska dwóch producentów 
– Phila Spectora i George’a Martina.
Pierwszy to twórca s!ynnej „Êciany
dêwi´ku”, która pojawia!a si´ w rozma-

itych formach jeszcze d!ugo po swojej
premierze, a zarazem wspó!kompozytor
niezapomnianego hitu „You’ve Lost
That Lovin’ Feelin’”. Drugi zas!ynà! jako
producent The Beatles. To jemu grupa
zawdzi´cza!a cz´Êç pomys!ów na orygi-
nalnà aran˝acj´ i nowatorskie brzmie-
nie. Chyba nie mylà si´ ci, którzy twier-

dzà, ˝e George’a Martina mo˝na nazwaç
piàtym Beatle’em, zw!aszcza od czasu,
gdy s!ynny zespó! zrezygnowa! z wyst´-
pów, ograniczajàc dzia!alnoÊç do pracy 
w studiu. 

Spector i Martin to jedni z pierwszych
producentów, o których by!o g!oÊno. 
W miar´ jak rós! popyt na utalentowa-
nych przedstawicieli tej profesji, ich lista
szybko si´ wyd!u˝a!a. RównoczeÊnie
mo˝na by!o zaobserwowaç coraz wi´k-
szà specjalizacj´, uzale˝nionà od arty-
stycznych i organizacyjnych potrzeb

przedsi´wzi´cia. Jedni wyspecjalizowali
si´ w odkrywaniu nowych artystów, inni
– jak Brian Eno – skoncentrowali wysi!-
ki na wynajdywaniu oryginalnych roz-
wiàzaƒ brzmieniowych. Zdarzali si´ 
te˝ specjaliÊci potrafiàcy odÊwie˝yç arty-
styczny wizerunek gwiazdy, której 
nazwisko zdà˝y!o ju˝ nieco przyblaknàç.

W tym kontekÊcie warto wymieniç
przede wszystkim Ricka Rubina, odpo-
wiedzialnego m.in. za ostatnie sukcesy
p!yt Neila Diamonda. Jest wreszcie ktoÊ,
kto posiad! wszystkie najwa˝niejsze 
cechy rasowego producenta, bo potrafi
zarówno odkryç nowà twarz, jak i przy-
wróciç do !ask wykonawc´ sprawdzo-
nego, a przy tym Êwietnie sobie radzi 
z bogatà paletà stylistyczno-brzmienio-
wych barw, tworzàc z nich porywajàce
muzyczne dzie!a. Tym kimÊ jest Daniel
Lanois.

Koncert w ¸odzi: 
od lewej - Jim Wilson, Daniel Lanois 

i Trixie Whitley
fot.: Sebastian Komicz

Daniel Lanois
producent gwiazd
Grzegorz Walenda
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Producent najlepszych krà˝ków U2 –
przede wszystkim „The Joshua Tree”
oraz „Achtung Baby”, cz!owiek odpo-
wiedzialny za udany comeback Boba
Dylana („Oh Mercy” i „Time Out Of
Mind”), wspó!twórca solowych sukce-
sów Petera Gabriela („So” i „Us”) oraz
autor kilku w!asnych albumów, niedaw-
no da! w ¸odzi znakomity koncert.
WczeÊniej pokaza! swój film „Here 
Is What Is” i odebra! statuetk´ dla
„Cz!owieka ze z!otym uchem”. Takim
tytu!em organizatorzy „Soundedit ‘09” 
– pierwszego w Polsce i chyba jedynego
w Europie festiwalu poÊwi´conego pro-
dukcji p!yt – nazwali trójk´ wyró˝nio-
nych producentów. Pozostali laureaci
nagrody to Gareth Jones, znany ze
wspó!pracy z Depeche Mode i – po-
Êmiertnie – Grzegorz Ciechowski. Przy
okazji gratulacje dla organizatorów 
„Soundedit ’09” za przeprowadzenie 
w omijanej przez gwiazdy ¸odzi wspa-
nia!ej imprezy z udzia!em producenckiej
czo!ówki.

Wróçmy jednak do naszego bohatera.
Daniel Lanois urodzi! si´ 58 lat temu 
w Hull – mieÊcie po!o˝onym w kana-
dyjskiej prowincji Quebec. Z muzykà 
zetknà! si´ doÊç wczeÊnie, bo jego matka
Êpiewa!a, a ojciec gra! na skrzypcach.
Gdy rodzice si´ rozstali, matka wypro-

wadzi!a si´ z synami – Danielem i jego
bratem Robertem – do Hamilton w On-
tario. Tam ch!opcy rozpocz´li przygod´
z fonografià. Poczàtkowo skromnie, 
od magnetofonu kasetowego i domowe-
go studia, w którym rejestrowali w!asne
kompozycje lub artystyczne popisy mu-
zyków z sàsiedztwa; potem ju˝ nieco 
odwa˝niej. W 1970 roku kupili cztero-
Êladowy magnetofon, który ustawili 
w pralni. Od poczàtkujàcych muzyków
pobierali 60 dolarów za sesj´. WieÊç 
o dobrych efektach amatorskiego nagry-
wania szybko si´ rozesz!a i m!odzi pro-
ducenci zdo!ali zarobiç tyle, ˝e wystar-

czy!o im na otwarcie ma!ego obiektu
pod nazwà „Grant Avenue Studio“. 

Tak rozpocz´!a si´ kariera artysty nie-
zwykle wyczulonego na dêwi´k, który
twierdzi, ˝e jego ulubione albumy zabie-
rajà go na muzycznà w´drówk´. 

Lanois nie zawsze zajmowa! si´ pro-
dukcjà nagraƒ. Czasami by! in˝ynierem
dêwi´ku, czasami – instrumentalistà, 
a zdarza!o si´, ˝e komponowa! dla 
innych wykonawców (m.in. dla Emmy-
lou Harris). Liczba albumów, na których
widnieje jego nazwisko w rozmaitych 
rolach, przekracza setk´. Okazjonalnym
partnerem Daniela w artystycznych 
poszukiwaniach jest angielski producent 
i wykonawca Brian Eno. To ten, który
zas!ynà! jako twórca brzmienia „am-
bient” (termin pojawi! si´ po raz pierw-
szy na okreÊlenie muzyki wydanej na 
jego albumie „Ambient 1/Music For 
Airports”). Sympatycy wokalnego rocka 
poznali go tak˝e w roli producenta
trzech p!yt Davida Bowie – „Low”,
„Lodger” i „Heroes”. 

Lanois i Eno poznali si´ pod koniec 
lat 70. i zabaw´ z dêwi´kiem rozpo-
cz´li w!aÊnie w „Grant Avenue Studio“.
Poczàtkowa faza ich wspó!pracy zakoƒ-
czy!a si´ kilkoma instrumentalnymi 
albumami, na których królowa!y
brzmienia ambientowe. Póêniej ich dro-
gi si´ rozesz!y. Na krótko, bowiem 
znakomite porozumienie, jakie osiàgn´li
w studiu, musia!o zaowocowaç kolejny-
mi wspólnymi projektami. Doceniajàc
nowatorskie podejÊcie do pracy z muzy-
kami oraz oryginalne pomys!y kana-
dyjskiego kolegi, Brian Eno zaprosi! 
go do producenckiej obróbki materia!u,
który trafi! na p!yt´ „The Unforgettable
Fire”. Tak rozpocz´!a si´ wspó!praca
Daniela Lanois z U2.

Potem przysz!a kolej na „The Joshua
Tree“, „Achtung Baby“, „All That You
Can’t Leave Behind“ i wreszcie naj-
nowsze dzie!o irlandzkiego kwartetu:
„No Line On The Horizon“. Warto 
dodaç, ˝e w czasie wspó!pracy z U2 
Lanois nie tylko czuwa nad kszta!tem 
nagraƒ, ale te˝ aktywnie uczestniczy 
w niektórych sesjach w roli instrumen-
talisty. 

Wspomnia!em ju˝ o pracy z Dylanem 
i Gabrielem. Warto te˝ odnotowaç pro-
ducenckie zas!ugi Daniela Lanois dla
przypomnienia folkowej piosenkarki
Emmylou Harris, która poprosi!a go, 
by popracowa! nad ostatecznym kszta!-
tem jej albumu „Wrecking Ball“. Po-
dobnie zrobili m.in. Willie Nelson („Te-
atro“) i The Neville Brothers („Yellow
Moon“). Równie˝ Robbie Robertson 
– gitarzysta i wokalista formacji The
Band, nagrywajàcej w!asne p!yty i towa-

rzyszàcej m.in. Bobowi Dylanowi – 
pozostawa! pod wra˝eniem twórczego
potencja!u Daniela Lanois. Dlatego 
powierzy! mu obowiàzki wspó!produ-
centa przy okazji rejestracji materia!u na
swój solowy debiut.

Charakterystyczne, ˝e mimo licznych
sukcesów w roli producenta Daniela nie
przestaje pociàgaç samodzielne muzy-
kowanie i komponowanie. Gra na wielu 
instrumentach, ale chyba najbardziej
podoba mu si´ elektryczna gitara stalo-
wa – wnuczka gitary hawajskiej, z wi´k-
szà iloÊcià strun, ustawiona na metalo-
wych nó˝kach i zaopatrzona w peda!y,
którymi mo˝na modulowaç dêwi´k 
i zmieniaç tonacj´ w czasie gry. Lanois
nazywa jà swoim koÊcio!em w walizce.
Gra na niej rzeczywiÊcie perfekcyjnie. 
O tym jednak za moment.

Pierwszy album podpisany jego 
nazwiskiem ukaza! si´ w 1989 roku
(„Acadie“). Muzyk zainaugurowa! nim
dzia!alnoÊç „Kingsway Studio”, które
otworzy! w centrum Nowego Orleanu.
Miejsce wybra! nie bez przyczyny. 
To w!aÊnie z amerykaƒskiego Po!udnia
pochodzi muzyka, z której czerpie na-
tchnienie. Przyznaje si´ te˝ do fascynacji
twórczoÊcià Hendrixa. Jego p!yty uznaje
nie tylko za przyk!ad instrumentalnej,
ale równie˝ realizacyjnej perfekcji.

Fascynacje Daniela Lanois majà du˝y
wp!yw na zawartoÊç jego albumów. 
Sà nimi delikatny dêwi´k skrzypiec, 
na których gra! jego ojciec, klimaty 
starych p!yt Louisa Armstronga i innych
gwiazd amerykaƒskiego Po!udnia przez
wszelkie dost´pne dêwi´ki gitar – od
akustycznych, elektrycznych, a˝ po ta-
kie, które muzyk wydobywa, przesu-
wajàc metalowy walec po strunach. 
Jego ulubione motywy muzyczne zdobi
odpowiednia oprawa akustyczna. Lanois
wyczarowuje jà za pomocà nowocze-
snych Êrodków technicznych, znajdujà-
cych si´ w wyposa˝eniu studia nagra-

Daniel Lanois (z lewej) 
i autor tekstu

Trixie Whitley 
i autor tekstu
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niowego. To w!aÊnie dzi´ki skompliko-
wanym konsolom mikserskim !àczy 
poszczególne Êcie˝ki oraz manipuluje
wspó!brzmieniami, tworzàc oryginalne
efekty. Traktuje studyjny mikser jak 
instrument. Kiedy porusza suwakami,
wciska guziki i kr´ci potencjometrami,
niemal na nim gra. Jego prac´ przy kon-
soli przedstawia film „Here Is What Is”,
zaprezentowany podczas „Soundedit
‘09”, zaraz po ceremonii wr´czania na-
gród i tu˝ przed g!ównym wyst´pem.

A skoro doszliÊmy do koncertu, 
Lanois zaserwowa! publicznoÊci, zgro-
madzonej w !ódzkiej „Wytwórni”, praw-
dziwy muzyczny dynamit. O ile jego 
samodzielne nagrania studyjne sà 
w wi´kszoÊci stonowane, z naciskiem 
na budowanie plastycznej, melancholij-
nej sceny dêwi´kowej, o tyle !ódzki 
koncert ods!oni! ˝ywszà stron´ jego 
artystycznej duszy. Estrada wprost t´tni-
!a rockowà energià. Lanois lubi si´ 
otaczaç utalentowanymi sidemanami.
Tak by!o i tym razem. Przy perkusji 
zasiad! Brian Blade, znany g!ównie 
z projektów jazzowych. Towarzyszy!
m.in. takim gwiazdom, jak Kenny Gar-
rett, Joshua Redman czy Wayne Shorter.
Ma równie˝ w dorobku wysoko ocenia-
ne p!yty, na których wyst´puje w roli 
lidera. Z Danielem Lanois wspó!pracuje
od 17 lat, a na !ódzki koncert przylecia!
prosto z Nowego Jorku.

Drugim cz!onkiem sekcji rytmicz-
nej by! basista i wokalista Jim Wilson,
znany z tria Mother Superior. On z kolei 
pochodzi z Delaware, a wÊród wyko-
nawców, z którymi gra!, sà m.in. Meat
Loaf, Iggy Pop i Alice Cooper. Grono
wytrawne, ale nie by!by to wyst´p a˝ tak 
wystrza!owy, gdyby nie 22-letnia Bel-
gijka, obecnie mieszkajàca w USA, 
Trixie Whitley. Szczup!a, niepozorna
blondynka swoim mocnym, lekko
szorstkim g!osem roznios!a sal´ na
strz´py, a publicznoÊç co rusz nagra-
dza!a jej popisy owacjami na stojàco.
Ubrana w getry, obcis!à krótkà sukienk´

i elegancki ciemny ˝akiecik, Êpiewa!a
piosenki lidera oraz w!asne kompozycje,
wybijajàc rytm pot´˝nymi, rozwiàzany-
mi buciorami za kostki. S!ynny pro-
ducent ma nosa do m!odych artystów.
Wyst´p Trixie Whitley to potwierdzi!.
Zarówno pod wzgl´dem wykonawczym,
jak i w roli kompozytorki m!oda Belgij-
ka wypad!a znakomicie.

Przypominajàc pobyt Daniela Lanois
w ¸odzi, nie mog´ nie wspomnieç 
o pewnym wydarzeniu, które mia!o
miejsce w dniu poprzedzajàcym kon-
cert. Pokaza!o ono, ˝e nawet najwi´k-
sze gwiazdy – mo˝e nie wszystkie, ale 
na pewno Lanois i cz!onkowie jego 
ekipy – nie wywy˝szajà si´, nie otaczajà 
armià ochroniarzy i praktycznie ka˝dy
mo˝e do nich dotrzeç. W piàtkowy 

wieczór mia!a si´ odbyç próba. Muzycy
zaprosili na nià kilkadziesiàt osób:
dziennikarzy, fotoreporterów, fanów 
i organizatorów. A ˝e pomieszczeniem
by!o niewielkie, wszyscy ledwie si´
zmieÊcili. Widzàc, ˝e goÊcie sà st!oczeni, 
Lanois pozwoli!, aby siadali te˝ na 
pod!odze obok niego. Po chwili ju˝ tyl-
ko cz´Êç osób sta!a lub siedzia!a przed 
artystami, natomiast reszta zaj´!a miej-
sca wÊród wzmacniaczy i statywów 
mikrofonowych, tu˝ obok bohaterów
wieczoru. Zapanowa!a atmosfera pra-
wie rodzinna, a Lanois i spó!ka zaser-
wowali nam wspania!y godzinny set,
z!o˝ony z utworów przygotowanych 
na g!ówny koncert. Po wyst´pie artyÊci
ch´tnie rozmawiali ze s!uchaczami 
i pozowali do zdj´ç. Wydarzenie wyjàt-
kowe, zespó! Êwietny, wyst´p jakich 
ma!o, a Daniel Lanois – s!ynny produ-
cent gwiazd – okaza! si´ nie tylko 
utalentowanym artystà, ale równie˝
sympatycznym i przyst´pnym cz!o-
wiekiem. "

Wybrana dyskografia:
1989 – Acadie
1993 – For the Beauty of Wynona
1994 – Cool Water (koncert)
1996 – Sling Blade

(muzyka filmowa)
2003 – Shine
2005 – Rockets (nagrania 

demo i koncertowe)
2005 – Belladonna
2007 – Here Is What Is
2008 – The Omni Series

(3 CD z muzykà 
instrumentalnà)


