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Olo Walicki
Trauma Theater 
– Theater der Liebe
OWA Production 2010

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

Olo Walicki jest nie tylko Êwietnym 
basistà jazzowym, ale te˝ intrygujàcym
kompozytorem. Jego poprzedni album 
– „Kaszebe” – zosta! wysoko oceniony
przez krytyków i fanów. Najnowszy pro-
jekt – „Trauma Theater – Theater der 
Liebe” – ukazuje go jako twórc´ muzyki
scenicznej.

Album zawiera dwie p!yty – CD 
i DVD. Na pierwszej znalaz!o si´ 30 epi-
zodów napisanych do czterech drama-
tów Ingmara Villqista; na DVD mamy
muzyk´ (w wersji surround 5.1), frag-
menty spektakli oraz szczegó!owà do-
kumentacj´ (m.in. obsady aktorskie,
zdj´cia). 

Trudno recenzowaç muzyk´ teatralnà
bez uwa˝nego obejrzenia spektakli, jed-
nak zawartoÊç albumu, przemyÊlany
uk!ad oraz kontekst sytuacyjny (dêwi´-
ki wyst´pujà w po!àczeniu ze s!owem)
dajà pewne wyobra˝enie o tych reali-
zacjach. Walicki dobrze czuje zasady, 
jakimi rzàdzi si´ muzyka teatralna. Wie,
˝e forma powinna mieç otwartà struktu-
r´, ˝e nie ma tam miejsca na przetwa-
rzanie tematów, a dêwi´ki mogà ilus-
trowaç, dopowiadaç czy definiowaç 
charakter scen. 

Zastosowane Êrodki nie sà mo˝e szcze-
gólnie zaawansowane, ale dobrze wspó!-
grajà z typem dramaturgii Villqista.
Uwag´ zwracajà pi´kne tematy (wokali-
zy), wysmakowane barwy (m.in. bando-
neon, wiolonczela, gitara) i umiej´tnoÊci
muzyków. Aktualnie Walicki promuje
album (z nowym sk!adem)  na koncer-
tach, nadajàc epizodom zupe!nie nowà
postaç. "

Bogdan Chmura

Cobra Killer 
Uppers and Downers
Monika 2009
Dystrybucja: Gusstaff

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

W koƒcu lat 90. te dwie dziewczy-
ny s!yn´!y w Berlinie z ekstrawaganc-
kich i kontrowersyjnych wyst´pów. 
Niczym Peaches zachowywa!y si´ pro-
wokacyjnie wobec m´˝czyzn, g!osi!y 
feministyczne has!a jak Chicks On Speed
oraz atakowa!y uszy brudnà mieszankà
punk rocka i electro w stylu Aleca Em-
pire.

Duet Cobra Killer skutecznie przyczy-
ni! si´ do o˝ywienia sceny klubowej 
w Europie… po czym s!uch o nim za-
ginà!.

Cztery lata po zaskakujàcym wy-
dawnictwie z orkiestrà mandolinowà
Kapajkops, Gina V. DOrio i Annika Line
Trost powracajà w starym stylu z albu-
mem „Uppers and Downers”. Rekla-
mujà go zas!u˝one dla niezale˝nego roc-
ka nazwiska: Thurston Moore (Sonic
Youth), J Mascis (Dinosaur Jr) i Jon
Spencer (Blues Explosion). 

Ok!adk´ zdobià zniszczone po wy-
czynach na parkiecie eleganckie szpilki 
i has!o „nowa przebojowa p!yta”. Có˝,
mo˝e przed dekadà piosenki „Hello 
Celebrity”, „Schneeball in die Fresse” 
i „Vitamine” rzeczywiÊcie by!yby prze-
bojami, ale dziÊ wydajà si´ wtórne 
i przestarza!e. Nie mo˝na si´ te˝ do-
patrzyç sensu w zaproszeniu goÊci do 
gara˝owego „Hang Up The Pin Up” 
czy banalnego indie-rockowego „Good
Time Girl”. Mo˝e artystki chcia!y spró-
bowaç na tej p!ycie czegoÊ innego, ale
najwidoczniej bojà si´ wyjÊç ze spraw-
dzonej formu!y, która, niestety, nieco si´
ju˝ zu˝y!a. "

Jacek Skolimowski

Hot Chip
One Life Stand
EMI 2010

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

Muzyka elektroniczna wcale nie musi
byç monotonna i beznami´tna. Z takie-
go za!o˝enia wyszli Joe Goddard i Alexis
Taylor, kiedy szeÊç lat temu debiutowali 
z grupà Hot Chip.

W wywiadach opowiadali o fascynacji
Kraftwerkiem i niemieckim techno, ale
te˝ nieÊmia!o przyznawali, ˝e ch´tnie 
s!uchajà Justina Timberlake’a oraz pro-
dukcji hip-hopowych oraz r’n’b. Na
czwartym albumie „One Life Stand” do-
pi´li wreszcie swego. Nagrali najbardziej
ró˝norodne i ambitne piosenki w swoim
dorobku.

Obok typowych doskona!ych klubo-
wych hitów „We Have Love” czy „Thie-
ves at Night” pojawiajà si´ takie kompo-
zycje jak „Hand Me Down Your Love”, 
z dynamicznà grà perkusji i fortepianu
oraz podnios!à sekcjà instrumentów
smyczkowych pod koniec refrenu.
„Slush” to znów pi´kna, niemal Êwià-
teczna ballada, zagrana w podobnym
sk!adzie, ale z dodatkowymi eteryczny-
mi m´skimi chórkami w tle. A niezwykle
delikatna „Alley Cats” jest wyraênie na-
znaczona wp!ywami r’n’b w partiach
wokalnych. 

W porównaniu z dotychczasowymi 
dokonaniami Hot Chip nowy materia!
jest te˝ spokojniejszy, l˝ejszy i bardziej
radiowy. Momentami a˝ za bardzo - np.
utwór „I Feel Better” wydaje si´ wr´cz
plagiatem przeboju Madonny „La Isla
Bonita“. Có˝, w koƒcu ma to byç pop
XXI wieku. "

Jacek Skolimowski
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