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Jerry Lee Lewis
Mean Old Man
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Ju! cztery lata temu Jerry Lee Lewis 
doczeka" si# dowodu uznania od kolegów 
z bran!y w postaci albumu „Last Man 
Standing”. Towarzyszyli mu na nim m.in. 
Jimmy Page, B.B. King, Bruce Spring-
steen i Neil Young. P"yta okaza"a si# suk-
cesem, wi#c Lewis powróci" do koncepcji 
nagra$ z udzia"em s"aw. 

Mo!e lista go%ci na „Mean Old Man” 
jest mniej spektakularna, ale i tak robi 
wra!enie. Jak na poprzednim kr&!ku 
us"yszymy tu trzech Stonesów, Erica 
Claptona i Ringo Starra. Nowi go%cie to: 
Sheryl Crow, Slash czy John Mayer. 

Doborowe towarzystwo serwuje pó"-
godzinn& mieszank# lekko archaicz-
nych standardów rocka, country i bluesa 
w klimacie rodem z po"udnia USA. Jest to 
wi#c wycieczka w przesz"o%', ale !e mu-
zyczny wehiku" czasu dzia"a bez zgrzytu, 
to nawet kolejnych wersji znanych na pa-
mi#' utworów s"ucha si# z przyjemno%ci&. 
Lewis wci&! krzesze z fortepianu iskry, 
a w dodatku zestarza" si# wytwornie 
i w jego %piewie, niczym w g"osie John-
ny’ego Casha z ostatnich p"yt, s"ycha' 
do%wiadczenia trudnego !ycia rock’n’rol-
lowego wygi.

Zazwyczaj o legendarnych artystach 
sprzed dekad show biznes przypomina 
sobie zaraz po ich %mierci. Tym lepiej, !e 
debiutuj&cy 60 lat temu Lewis doczeka" 
si# zas"u!onego „upomnikowienia” jesz-
cze za !ycia.  ■

Bartosz Szurik

Gordon Haskell Hionides
One Day Soon
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Na pocz&tek trzy mocne punkty. Utwór 
otwieraj&cy p"yt# jest godnym nast#p-
c& „Harry’s Bar” – hitu, który kilka lat 
temu odnowi" zainteresowanie s"ucha-
czy angielskim wykonawc&, szczyc&-
cym si# krótk& wspó"prac& z zespo"em 
King Crimson. Piosenki „( e Fools of 
Yesterday” nie powstydziliby si# najlepsi 
rockmani. Cho' nale!y doda', !e solowe 
dokonania autora „One Day Soon” nie 
maj& prawie nic wspólnego z nagraniami 
grupy kierowanej przez Roberta Frippa. 
Gordon Haskell s"ynie bowiem z melo-
dyjnych, przyjemnych dla ucha, a przy 
tym pomys"owych, profesjonalnie za-
aran!owanych i wykonanych ballad. 

)wiadczy o tym drugi mocny punkt – 
wst#p do „Some Sins (I Should’ve Known 
By Now)”. Wspó"brzmienia basu i aku-
stycznej gitary s& tu genialne. Wreszcie 
trzeci utwór – „Forevermore” – zachwy-
ca nie tylko melodi&, ale nostalgicznym 
tekstem. 

Dalej jest ró!nie, chocia! produkcja ni-
gdy nie schodzi poni!ej pewnego pozio-
mu. Za to jest jeszcze kilka momentów, 
jak chocia!by „Wounded Tigers”, których 
chcia"oby si# s"ucha' bez ko$ca. 

Co do realizacji, to mo!e nie jest ona 
audio* lska, ale te! trudno jej cokolwiek 
zarzuci'. Haskell znów stan&" na wysoko-
%ci zadania.  ■

Grzegorz Walenda

The Black Crowes
Croweology
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Album kolejnego wykonawcy si#ga-
j&cego w przesz"o%', chocia! nie a! tak 
odleg"& jak ta, do której ostatnio wracaj& 
Phil Collins czy Eric Clapton. Grupa ( e 
Black Crowes, znana przede wszystkim 
z „Shake Your Money Maker” (1990), 
z okazji 20-lecia ukazania si# ich debiu-
tanckiej p"yty, nagra"a jeszcze raz swoje 
najpopularniejsze piosenki – tym razem 
w wersjach akustycznych – i wyda"a je na 
podwójnym albumie „Croweology”. 

Co mamy w efekcie? Kolejny zbiór nie-
co inaczej brzmi&cych hitów? Ale! sk&d! 
Melomani otrzymali dzie"o wybitne – 
takie, które z powodzeniem mo!e kan-
dydowa' do tytu"u „P"yta Roku 2010”. 
Fakt, !e mamy do czynienia z powtórka-
mi, wcale nie obni!a ich warto%ci. Bo te 
powtórki s& tak zagrane i za%piewane, !e 
mo!na ich s"ucha' bez ko$ca. 

„Croweology” to kwintesencja rocka 
z domieszk& folku. Najwy!sza pó"ka. ( e 
Black Crowes – maj&cy w dorobku albu-
my dobre i takie sobie – tym razem po-
kazali si# z najlepszej strony. Nie ma tu 
ani chwili nudy. Jakby wybra' najlepsze 
wokale z repertuaru kwartetu Crosby, 
Stills, Nash and Young, doda' troch# gi-
tarowej energii w stylu „Exile On Main 
Street” ( e Rolling Stones i wszystko 
okrasi' sentymentalizmem Van Morriso-
na. Pomy%lano nawet o * ku%nej ok"adce – 
w chwili roz"o!enia powstaj& z niej czar-
ne wrony. 

Rewelacja!  ■

Grzegorz Walenda

Gordon Haskell Hionides
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The Orb featuring
David Gilmour
Metallic Spheres
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Wspólna p"yta zas"u!onego dla am-
bientowej sceny ( e Orb oraz gitarzysty 
Pink Floyd to niespodzianka, ale i – jak 
przyznaj& zainteresowani – logiczne 
nast#pstwo istnienia wielu wspólnych 
p"aszczyzn tych muzycznych %wiatów. 
Wprawdzie od psychodelii oraz kos-
micznych klimatów David Gilmour od-
szed" dobrych par# lat temu, ale w czasie 
wspó"pracy z Alexem Patersonem oraz 
Martinem „Youth” Gloverem bez proble-
mu przypomnia" sobie dawne, awangar-
dowe dokonania Floydów. 

Z jego lap steel guitar wydobywaj& si# 
charakterystyczne niepokoj&ce „j#ki”, 
tworzone technik& slide, a i s"ynny czar-
ny Stratocaster ciekawie si# prezentuje na 
tle delikatnej elektroniki ( e Orb. Prócz 
gitar w ci&gn&ce si# frazy instrumentów 
klawiszowych Brytyjczycy wpletli odg"o-
sy natury, rozmowy i kola!e d+wi#kowe. 
Chocia! nie brakowa"o ju! maria!y ta-
kich stylistyk (Fripp i Eno, Old* eld), to 
dla fanów rocka „Metallic Spheres” mo!e 
stanowi' dobre wprowadzenie do muzy-
ki elektronicznej.

Pomimo patetycznego orkiestrowego 
* na"u dwie %cie!ki tworz&ce album to 
raczej jeden ambientowy „set” ni! pro-
grockowa suita. Poszczególne tematy 
przechodz& p"ynnie jedne w drugie, ale 
trudno powiedzie', by ta kompozycja 
mia"a wyra+ny kszta"t. 

P"yta ( e Orb z Gilmourem zyskuje 
z ka!dym przes"uchaniem, lecz pozostaje 
raczej ciekawostk& ni! arcydzie"em.  ■

Bartosz Szurik

Patrycja Markowska
Patrycja Markowska
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Najnowsza p"yta Patrycji Markowskiej 
to kwintesencja polskiego popu: 3-, 4-mi-
nutowe, lekko rockowe kompozycje. Pro-
%ciutkie melodie, banalne teksty, solidna 
praca instrumentalistów-rzemie%lników. 
Ca"o%' za% zmasterowana do radiowych 
standardów, czyli w my%l „im g"o%niej-
sze nagranie, tym lepsze miejsce na li%cie 
przebojów”.

Za wi#kszo%' muzyki odpowiada Jerzy 
Runowski, znany ze wspó"pracy z Kasi& 
Kowalsk&. Prawdopodobnie dlatego p"y-
ta brzmi jak dokonania tej wokalistki lub 
jednej z jej fonogra* cznych kopii. Cho' 
wszystko jest tu na miejscu, to dominuje 
poczucie, !e zamiast Markowskiej ka!-
d& piosenk# mog"a spokojnie za%piewa' 
inna pop-rockowa gwiazdka – od Dody 
po Beat# Kozidrak. Markowska, owszem, 
ma rozpoznawalne nazwisko, ale najwy-
ra+niej brak jej pomys"ów na to, co mo!e 
pod nim sprzeda'. Na jej pi&tym albumie 
znajdziemy par# chwytliwych refrenów 
(„Lew story”), kilka ballad o mi"o%ci 
(„Ksi#!ycowy”), ale gdzie odrobina ory-
ginalno%ci? Gdzie „styl Patrycji Markow-
skiej”, którym mog"aby oczarowa'? 

Z pewno%ci& nie tkwi w kilku napi-
sanych przez ni& tekstach, bo gdy roz-
brzmiewaj& s"owa: „Hello, hello, hello/
wiem ju!, czego chc#/my%l# o tym/!e 
to nie koniec”, to nawet %rednio wra!-
liwy s"uchacz te! wie, czego chce i ma 
nadziej#, !e ów koniec nadejdzie czym 
pr#dzej.  ■

Bartosz Szurik

Artur Gotz
Obiekt seksualny
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Od samego pocz&tku „Obiekt seksu-
alny” wprowadza w zak"opotanie: czy to 
album muzyczny? A mo!e kabaret? 

Pierwsz& hipotez# zdaje si# podwa-
!a' anty%piew Gotza, którego aktorsk& 
ekspresj# a! trudno znie%'. Drug& – nie 
najwy!szej jako%ci humor i zbyt dobra 
muzyka w tle – cho'by autorstwa Ko-
niecznego czy Waglewskiego – cz#sto 
bardziej interesuj&ca ni! utrudniaj&ce jej 
odbiór popisy wokalisty. 

Podobne dylematy si# mno!&, bo p"yta 
jest niespójna. Wbrew tytu"owi i sugestii 
wydawcy, jakoby mia"y si# na ni& sk"ada' 
muzyczne erotyki, tra* aj& si# te! piosenki 
rozbijaj&ce tematyczn& konwencj#. Fakt, 
!e teksty wysz"y spod pióra nie mniej 
ni! dziesi#ciu autorów, dodatkowo kom-
plikuje spraw#. Cho' teksty Osieckiej czy 
Broniewskiego prezentuj& oczywist& kla-
s#, to zmierzenie si# z utworem „Kobiety 
s& jak pierogi” stanowi do%' trudn& prób# 
charakteru. W ko$cu nawet sam Dariusz 
Rzontkowski, twórca wi#kszo%ci mate-
ria"u, prezentuje istn& mieszank# stylów: 
od infantylnie urokliwych kompozycji 
w rodzaju „I z kropeczk&”, po wulgarne 
piosenki-dowcipy („Ptaka”). 

Na scenie taka forma wypowiedzi ma 
zapewne racj# bytu, ale na p"ycie jest po 
prostu m#cz&ca.  ■

Bartosz Szurik

Wiecej recenzji 
na stronie 

www.hfm.pl
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