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Recenzje p!yt pop/rock

Neil Young
Harvest
Reprise Records 2009
Dystrybucja: Warner Music

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

„Poniewa˝ dêwi´k ma znaczenie” – to
slogan widniejàcy ostatnio na p!ytach
Neila Younga. Melomani lubiàcy jego
twórczoÊç zapewne mieli ju˝ okazj´ si´
przekonaç, ˝e s!owa te znajdujà pokrycie
w jakoÊci realizacji jego nowych kom-
paktów. Jednak Young nie tylko troszczy
si´ o brzmienie albumów premiero-
wych, ale postanowi! tak˝e odkurzyç
swój starszy materia!. 

Najpierw in˝ynierowie popracowali
nad studyjnymi taÊmami, a potem ana-
logowy zapis przetworzyli na cyfrowy,
24-bitowy. Dzi´ki temu nie s!ychaç szu-
mu taÊmy, wyraêniej wybrzmiewajà 
instrumenty, a g!os Younga – delikatny 
i na ogó! zatopiony w aran˝acjach – jest
bardziej wyeksponowany. 

Niedawno ukaza!y si´ cztery pierw-
sze p!yty solowe tego wykonawcy. Chyba
najbardziej znana jest w!aÊnie „Harvest”
(pozosta!e to: „Neil Young”, „Every-
body Knows This Is Nowhere” i „After
the Goldrush”). OczywiÊcie, trudno mó-
wiç o audiofilskiej jakoÊci, ale w porów-
naniu z wczeÊniejszà edycjà nastàpi!a
spora poprawa. Sama muzyka pozosta!a
znakomita. JeÊli ktoÊ nie s!ysza! dotàd
jednego z bohaterów Woodstock 
– cz!onka kwartetu Crosby, Stills, Nash
& Young – to dodam, ˝e s!ynie on z aku-
stycznej rockowej ballady, zabarwionej
folkiem. Z utworów wydanych na „Har-
vest” wyró˝niajà si´ „Heart of Gold” 
i „A Man Needs A Maid”.   "

Grzegorz Walenda

Joe Henry
Blood From Stars
Anti 2009
Dystrybucja: Sonic

Muzyka: !!!!!!
Realizacja: !!!!"

Joe Henry – amerykaƒski muzyk, który
od 1986 roku, kiedy w sklepach pojawi!
si´ jego debiutancki longplay „Talk of 
Heaven”, nagra! 11 p!yt – znów stanà! na
wysokoÊci zadania. „Blood from Stars” to
jeden z moich kandydatów do tytu!u 
„album roku”. 

Zaczyna si´ uroczà przygrywkà na for-
tepianie. Wprowadza ona s!uchaczy 
w melancholijny nastrój, w którym utrzy-
mano niemal ca!y album. Obok rockowo-
-balladowych klimatów, które dominujà
w utworze „Channel”, jest tu sporo bluesa
z jazzowymi akcentami i szczyptà szaleƒ-
stwa. To tak, jakby akustycznà twórczoÊç
Boba Dylana przekazaç do obróbki 
Tomowi Waitsowi. Przyk!adem Êwietny
„The Man I Keep Hid”, z jazzowym sak-
sofonem. 

A skoro mowa o instrumentach, to nie
tylko g!os i udane kompozycje decydujà 
o walorach p!yty, ale te˝ doskona!a opra-
wa muzyczna. Polski dystrybutor, zapew-
ne z oszcz´dnoÊci, dostarczy! do recenzji
jedynie „przegrywk´” na CD-Romie, 
bez ˝adnych informacji, poza tytu!ami.
Trudno wi´c cokolwiek powiedzieç o po-
zosta!ych uczestnikach sesji, jednak po-
dejrzewam, ˝e sà wÊród nich wytrawni
jazzmani. Wszystko jest tu profesjonalnie
opracowane i podane ze smakiem. Spo-
sób, w jaki rozwija si´ aran˝acja w „This 
Is My Favorite Cage”, z orkiestrowym 
fina!em, jest iÊcie mistrzowski. 

P!yta troch´ inna od rewelacyjnej „Tiny
Voices” tego samego wykonawcy, ale
wcale nie gorsza. Polecam! "

Grzegorz Walenda

Sting
If On A Winter’s Night
Deutsche Grammophon 2009
Dystrybucja: Universal

Muzyka: !!"""
Realizacja: !!!!"

Zaspokoiwszy rockowe aspiracje trasà
koncertowà The Police, Sting powróci! 
do eksplorowania muzyki dawnej. Po re-
nesansowych „PieÊniach z labiryntu” za-
puÊci! si´ w rejony okraszone Êniegiem 
i bo˝onarodzeniowà atmosferà. 

Prócz tradycyjnych utworów na „If 
On A Winter’s Night” rozbrzmiewajà
m.in. kompozycje Purcella, Bacha i Schu-
berta, wszystkie nieodzownie kojarzàce
si´ ze Êwi´tami. Powsta! krà˝ek sezonowy,
majàcy stanowiç alternatyw´ dla kiczowa-
tych wersji kol´d, hitów o Êw. Miko!aju 
i jego reniferze… Czy jednak lepszy np.
od wydanego kilka lat temu Êwiàtecznego
albumu Jethro Tull? Tego bym nie po-
wiedzia!.

W roli aran˝era muzyki dawnej Sting
nie powala. Gdy Êpiewa, w znanym 
z „Songs from Labirynth” stylu, nawet
dra˝ni. Na szcz´Êcie znajdujà si´ na p!ycie
i piosenki udane, jak najbardziej dyna-
miczna „Soul Cake” czy ascetyczna ko-
l´da-ko!ysanka „Cherry Tree Carol”. Naj-
lepiej zaÊ wypadajà: „The Hounds of
Winter” i „Lullaby for an Anxious Child”.
Tutaj Sting nie zbli˝a si´ do pretensjonal-
nej maniery wokalnej. Jest naturalny i po
prostu czarujàcy jak za czasów „The Sum-
moner’s Tales”. Tyle ˝e te dobre, lekko
jazzujàce kompozycje to nowe aran˝acje
nagraƒ sprzed lat. 

˚eby Mr. Sumner uraczy! nas ich na-
st´pcami, zamiast odÊwie˝onymi wer-
sjami i swojà interpretacjà klasyki – tego
na Êwi´ta ˝ycz´ sobie i wielbicielom 
Anglika. "

Bartosz Szurik



Pearl Jam
Backspacer
Universal Music Group 2009
Dystrybucja: Universal Music

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!"

Pearl Jam to, obok Nirvany, jeden 
z g!ównych przedstawicieli stylu grunge.
Na swej nowej p!ycie (z fatalnà ok!adkà)
utalentowani muzycy pod wodzà Eddie-
go Veddera odeszli od klimatów zna-
nych z „Ten” – debiutanckiego krà˝ka,
wznowionego w tym roku w wersji 
remasterowanej. W brzmieniu zabrak!o
charakterystycznej szorstkoÊci, za to
króluje dynamiczny rock. 

Prawdopodobnie jest to zas!ugà Bren-
dana O’Briena – producenta, znanego 
ze wspó!pracy m.in. ze Stone Temple 
Pilots, AC/DC, a przede wszystkim 
z Bruce’em Springsteenem. Niewyk-
luczone, ˝e równie˝ sami cz!onkowie
Pearl Jam postanowili tym razem pójÊç
w stron´ klasycznego rocka. 

Przekonuje o tym rozpoczynajàce 
nagranie „Gonna See My Friend”. Ener-
giczne gitarowe riffy wype!niajà niemal
ca!y poczàtek p!yty. Dopiero w „Just
Breathe” pojawiajà si´ balladowe klima-
ty. Melancholijny, wbrew tytu!owi, jest
te˝ „Speed of Sound”, w którym szcze-
gólnie uwydatniono zdolnoÊci wokalne
Veddera. Ale najwi´cej uroku w tym 
zestawie ma kompozycja „The End”,
która Êwietnie si´ rozkr´ca i nieoczeki-
wanie urywa. Szkoda, bo chcia!oby si´
jeszcze chwil´ pos!uchaç. 

W sumie przyzwoita p!yta, ale nie do-
równujàca najlepszym dokonaniom ze-
spo!u. Fani pewno si´ z tym zgodzà, 
a melomanów nie znajàcych twórczoÊci
Pearl Jam odsy!am do „Ten” oraz in-
nych wczeÊniejszych albumów. "

Grzegorz Walenda

Kasabian
West Ryder Pauper 
Lunatic Asylum
Sony 2009

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!"

Kiedy przed pi´cioma laty pojawili 
si´ na brytyjskiej scenie, uchodzili za
band´ pyskatych rockmanów, którzy
bezczelnie Êciàgali ze Stone Roses, Pri-
mal Scream czy Oasis – za co zostali 
natychmiast pokochani na Wyspach.
Wtedy nawet dziennikarze poczytnych
magazynów muzycznych nie spodziewa-
li si´, ˝e Kasabian przetrwa na scenie
wi´cej ni˝ jeden sezon, a do tego nagra
taki album jak „West Ryder Pauper Lu-
natic Asylum”. 

Cz!onkowie zespo!u przed wydaniem
p!yty podgrzewali atmosfer´, opowiada-
jàc o fascynacji wczesnym Pink Floyd,
niemieckà scenà krautrockowà oraz pre-
zentujàc ok!adk´, wzorowanà na „Made
In Germany” Amon Düül II z 1975 ro-
ku. RzeczywiÊcie, zrealizowali ambitny 
- jak na siebie - album, którym przynaj-
mniej cz´Êciowo zrywajà z dotychczaso-
wym wizerunkiem. Mniej tutaj rockowej
zadziornoÊci, a wi´cej staroÊwieckich
brzmieƒ („West Ryder Silver Bullet”,
„Secret Alphabets”) i bogatych aran˝acji
(„Underdog”, „Take Aim”). Wydaje si´,
˝e g!ówna w tym zas!uga producenta –
Dana The Automatora (Gorillaz), który
umiej´tnie wykorzysta! w studiu pomy!y
psychodelicznych zespo!ów z lat 70., na-
wiàza! w kilku momentach do The 
Beatles czy Rolling Stones i w ten sposób
uratowa! kilka s!abych kompozycji. 
Lepiej potraktowaç ten album jako 
ciekawostk´ ni˝ prze!om w karierze Ka-
sabian. "

Jacek Skolimowski

The Car Is On Fire
Ombarrops!
EMI Music Poland 2009
Dystrybucja: Pomaton

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Gdyby chodzi!o o amerykaƒskiego lub
brytyjskiego wykonawc´, podejrzewam,
˝e krytycy miesiàcami cmokaliby z za-
chwytu. U nas jakiegoÊ specjalnego zain-
teresowania tà p!ytà nie zauwa˝y!em. 
A szkoda.

Mamy do czynienia z ewenementem.
Jest to bowiem polska p!yta, ale brzmiàca
bardziej „angielsko” od niejednej z ojczy-
zny cz!onków The Beatles. Chórki w nie-
których utworach przypominajà harmo-
nie wokalne z kompozycji Lennona 
i McCartneya. Poza tym odzywajà si´ 
gitary w stylu Beatlesów („Ombarrops!”) 
i Yes („Baby Baby”); nie brakuje te˝ styli-
stycznych odniesieƒ do twórczoÊci innych
gwiazd rocka, jak choçby The Beach Boys
(„Evacuation”). I wcale nie twierdz´, ˝e
muzycy The Car Is On Fire coÊ naÊladujà.
Przeciwnie, album jest nie tylko Êwiet-
nie zinstrumentalizowany i ciekawie za-
grany, ale wr´cz tryska oryginalnymi 
pomys!ami. 

Bo kto by wpad! na to, ˝eby na elektro-
niczny – niemal wodewilowy – wst´p do
otwierajàcego album nagrania „Death of 
a Customer” na!o˝yç akustycznà gitar´?
Efekt po prostu genialny. Do tego wpada-
jàca w ucho melodia i doskona!y angielski
wokalistów - Êpiewajà w tym j´zyku, jakby
si´ urodzili na Wyspach. Brawo!

W programie „Ombarrops!” nie ma ani
jednego nudnego fragmentu. Zresztà, jak
tu si´ nudziç, jeÊli nastroje wcià˝ si´ zmie-
niajà? Gdybym mia! wybraç najlepszà
polskà p!yt´ rockowà ostatnich miesi´cy,
to bez wahania postawi!bym na nowe wy-
dawnictwo The Car Is On Fire. "

Grzegorz Walenda
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