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Trzydzie!ci piosenek niepowi"zanych 
ze sob" artystów, w aran#acjach nie ma-
j"cych ze sob" nic wspólnego wykonaw-
ców? Brzmi to jak pomys$ na audycj% 
radiow", nie na wydawnictwo p$ytowe. 
Skoro jednak sk$adanki sprzedaj" si% 
przyzwoicie, a nie brakuje te# „in#ynie-
rów Mamoniów”, preferuj"cych „me-
lodie, które ju# raz s$yszeli”, ukaza$a si% 
taka w$a!nie kompilacja.

Jak wybra& u$amek z istnego legionu 
nagranych ju# coverów? W przypadku 
„I Love Covers” decyduj"ca by$a chyba 
' lozo' a „dla ka#dego co! mi$ego”. 

Znajdziemy tu g$ównie zagranicznych 
artystów, ale i kilku polskich; niekiedy 
prezentuj"cych „upopowione” wersje 
rockowych standardów („Sabbath Bloo-
dy Sabbath” ( e Cardigans), niekiedy 
odwrotnie: „urockowione” aran#acje po-
powych hitów („Can’t Get You Out Of 
My Head” Makowieckiego). Dominuj" 
nagrania nowsze, ale pojawiaj" si% te# 
s%dziwe, jak „Light My Fire” Feliciano 
sprzed czterdziestu lat.

W ko)cu: ani nie jest to wybór „naj-
lepszych coverów wszechczasów” (brak 
cho&by „All Along ( e Watchtower” 
Hendriksa), ani zestaw nagra) mniej 
znanych – wszak ma$o kto nie s$ysza$ 
„Summer In ( e City” !piewanego przez 
Joe Cockera.

Nie$atwo o amatora popu, który nie 
znajdzie w tej ró#norodno!ci cho& kilku 
mi$ych piosenek, ale równie trudno o ta-
kiego, który przyjmie proponowany ze-
staw bez zastrze#e). Wiadomo: najlepsze 
sk$adanki robi si% samemu...  ■

Bartosz Szurik

Out Of Tune
Lights So Bright
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Falsetowe chórki, brzmienie syntezato-
rów niczym z o!miobitowej konsoli, pro-
sty rytm automatu perkusyjnego, wstawki 
rodem z hip-hopu – ju# w otwieraj"cej 
p$yt% „Lights So Bright” piosence m$ody 
warszawski zespó$ serwuje istny muzycz-
ny koktajl. 

Niestety, nie tylko jego sk$adniki, ale 
i ca$o!& okazuj" si% trudne do prze$kni%-
cia. A gdyby t% mieszank% okrasi& bar-
dziej chwytliwymi liniami wokalnymi? 
Takowych jednak jak na lekarstwo – mo#e 
z braku pomys$ów, mo#e z braku umiej%t-
no!ci za!piewania jakiej! ciekawszej me-
lodii? Pomimo niezno!nych momentami 
brzmie) instrumentów klawiszowych 
najs$absz" stron" zespo$u pozostaje !piew. 
Nie wznosi si% ani troch% ponad poziom 
amatorski. Muzycy dwoj" i troj" !cie#ki 
wokalne, ale nie s" w stanie wykrzesa& 
z nich niczego, co mog$oby zainteresowa& 
s$uchacza. Znamienne te#, #e najlepszymi 
fragmentami „Lights So Bright” s" kom-
pozycje w$a!nie !piew ograniczaj"ce, takie 
jak oparta na znakomitej sekcji rytmicznej 
„Shaking Hands” lub krótki, zbudowany 
na jednej frazie syntezatora przerywnik: 
„Ich Bin Ein Danceiger”.

Stylistyka epoki lakieru do w$osów, 
legginsów i muzyki new romantic od 
d$u#szego czasu prze#ywa istny renesans, 
a zespo$y z niej czerpi"ce a# trudno zliczy&. 
W takiej sytuacji grupie Out Of Tune nie 
wystarczy po prostu si%gn"& do brzmie) 
lat 80., by oczarowa& s$uchacza.  ■

Bartosz Szurik 

Black Dub
Black Dub
6RQ\�0XVLF�����

0X]\ND����
5HDOL]DFMD���

Daniel Lanois to cz$owiek odpowie-
dzialny za brzmienie kilku p$yt U2 (m.in. 
„( e Joshua Tree”) i Boba Dylana („Oh 
Mercy”, „Time Out Of Mind”) oraz al-
bumów innych wykonawców, z którymi 
pracowa$ jako producent. 

Nagrywa tak#e jako solista. Niedawno 
objawi$ si% melomanom jako lider for-
macji Black Dub. Tym razem postawi$ na 
dynamiczny rhythm and blues. Wspól-
nie z nim zespó$ tworz": Brian Blade – 
utalentowany jazzowy perkusista – oraz 
nowoorlea)ski basista Daryl Johnson. 
W roli wokalistki wyst%puje Trixie 
Whitley. 

Grup% Black Dub s$ysza$em dwa lata 
temu w $ódzkim klubie „Wytwórnia”. 
Pami%taj"c tamten wyst%p, z zaintere-
sowaniem przes$ucha$em materia$ wy-
dany na p$ycie. Mimo #e jest w nim spo-
ro ciekawych fragmentów i cechuje go 
perfekcjonizm, czasami daje si% odczu& 
brak kompozytorskich pomys$ów. W tak 
utalentowanej obsadzie, z wystrza$ow" 
wokalistk" i do!wiadczonym producen-
tem, mo#na by$o wypa!& znacznie lepiej. 
Tym bardziej, #e utwory napisa$ sam 
Lanois, któremu inwencji brakowa& nie 
powinno. 

Z drugiej strony mamy tu tak mocne 
numery, jak cho&by „I Believe In You” 
i „Surely”. Przy nich na pewno czas nie 
b%dzie stracony. ■

Grzegorz Walenda
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Porównuj"c jubileuszow" p$yt% Perfec-
tu z wcze!niejszymi dokonaniami grupy, 
trudno nie wej!& w rol% konserwatysty, 
powtarzaj"cego #e „kiedy! to by$o lepiej”. 
Ani bowiem dzisiejszy zespó$, ani jego 
utwory nie przypominaj" tych sprzed 
30 lat, kiedy to Perfect znajdowa$ si% na 
rockowym Olimpie w Polsce. Na „XXX” 
grupa nie prezentuje ju# hymnów i poko-
leniowych manifestów, jak za czasów Ho$-
dysa, tylko proste piosenki w stylu Bry-
ana Adamsa i Bon Jovi, napisane zgodnie 
z preferencjami stacji radiowych. 

*rednie i szybkie tempa, brzmienia gi-
tar niezbyt ostre dla ucha przypadkowego 
s$uchacza, proste refreny do pod!piewy-
wania. Rzadko co! tu sk$ania do re+ ek-
sji, a ma$o która kompozycja wymyka si% 
schematowi dwóch zwrotek i trzech refre-
nów („Mi%towy smak dobrych dni”) lub 
sprawnie go realizuje (dynamiczna „Wy-
#ej”). Tych par% lepszych fragmentów oraz 
wysokiej próby partie gitarowe to jednak 
za ma$o, by chcie& po!wi%ci& wi%cej czasu 
wydawnictwu Markowskiego i spó$ki.

Zapewne nie sposób dorówna& legen-
dzie Perfectu lat 80. Ale zestawienie naj-
nowszej p$yty formacji z tymi z lat 90. te# 
wypada na korzy!& starszych. Na najnow-
szym albumie nie znajdziemy przeboju na 
miar% „Ko$ysanki dla nieznajomej” czy 
„Niepokonanych”, a s$owa „trzeba wie-
dzie&, kiedy ze sceny zej!&” b%d" przycho-
dzi& na my!l w czasie s$uchania „XXX” 
nie raz.  ■

Bartosz Szurik

Sting
Live in Berlin
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„Live in Berlin” to jednocze!nie druga 
(CD) i trzecia (DVD) cz%!& projektu roz-
pocz%tego przez Stinga albumem „Sym-
phonicities”. Cz%!& audio nowego wydaw-
nictwa zawiera czterna!cie koncertowych 
utworów, z których tylko jeden pojawi$ si% 
na p$ycie nagranej przez Anglika w 2010 
roku w londy)skim Abbey Road. Reszta 
to wzbogacone o orkiestracje piosenki, 
których wyra,nie brakowa$o na „Sym-
phonicities”. 

Ka#dy mi$o!nik wokalisty ( e Police 
znajdzie tu co! dla siebie: od „King of 
Pain”, przez „Fields of Gold”, po „Desert 
Rose”, ale #aden z utworów nie zaskoczy 
tak bardzo w nowej aran#acji jak powala-
j"ce symfonicznym brzmieniem „Next to 
You” z „Symphonicities”. 

W porównaniu z albumem studyjnym 
w wersji koncertowej orkiestra jest nieco 
wycofana, a w centrum uwagi pozostaje 
wi%cej miejsca dla Stinga (kilka razy si%-
ga po gitary i harmonijk%), jego gitarzysty 
Dominica Millera czy pojawiaj"cego si% 
go!cinnie saksofonisty Branforda Marsa-
lisa.

Na DVD zawieraj"cym zapis berli)skie-
go koncertu znajduje si% jeszcze inny ze-
staw piosenek: nie tylko wi%kszo!& kom-
pozycji z jednej i drugiej p$yty CD, ale te# 
utwory, których na nich zabrak$o. Nie ma 
rady! -eby pozna& ca$ego „orkiestrowego 
Stinga”, trzeba sumiennie przes$ucha& trzy 
kr"#ki. Na szcz%!cie nie jest to zadanie 
szczególnie nieprzyjemne!  ■

Bartosz Szurik
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„Muza” – czego mo#na dowiedzie& 
si% z za$"czonego do albumu ' lmu do-
kumentalnego – zosta$a nagrana niemal 
w ca$o!ci „na setk%” w studio Polskiego 
Radia w Katowicach. Mo#e wi%c to powrót 
do miejsca, w którym powsta$y pierwsze 
single zespo$u, a mo#e formu$a nagrania 
bliska wyst%pu na #ywo spowodowa$y, #e 
nad najnowszym dzie$em D#emu unosi 
si% duch starszych p$yt, a w muzyce da 
si% wyczu& naturaln" swobod% i #ywio$o-
wo!&? Chocia# to pierwszy studyjny al-
bum grupy nagrany bez tragicznie zmar-
$ego Paw$a Bergera i pierwszy, na któ-
rym pojawiaj" si% kompozycje Zbyszka 
Szczerbi)skiego i Janusza Borzuckiego, 
to trwaj"ca blisko godzin% i pi%tna!cie 
minut p$yta stanowi klasyczn" mieszan-
k% gatunków znanych fanom sekstetu. 
Znajd" tutaj wszystko, do czego s" przy-
zwyczajeni: bluesa („Koniecznie”), rocka 
(„Nie patrz tak na mnie”) i reggae („Wol-
no!& dni”).

Swoje miejsce w zespole ugruntowa$ 
!piewaj"cy bez kompleksów Maciej Balcar, 
a mimo #e na „Muzie” brak piosenek au-
torstwa Adama Otr%by i Jerzego Styczy)-
skiego, nie zostali oni zepchni%ci na dalszy 
plan. Ich solowe partie i gitarowe duety, 
np. w dziewi%ciominutowej kompozycji 
„Leci muza”, to kawa$ solidnej roboty!

„Muza” to równa, dobra p$yta, nagrana 
bez ogl"dania si% na panuj"ce w show-
biznesie tendencje. Kolejny warto!ciowy 
kr"#ek w dorobku D#emu.  ■

Bartosz Szurik 
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