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Elvis Deluxe

Favourite State of Mind
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Gdzie! na marginesie polskiego rocka 
dzia"a kilka takich grup jak Elvis Deluxe. 
Nie pojawiaj# si$ w mainstreamowych 
mediach. Nie graj# w wielkich klubach. 
Nie pro%luj# si$ na „szerokiego odbior-
c$”. A jednak warto zdawa& sobie spra-
w$ z ich istnienia, zw"aszcza je!li ma 
si$ sk"onno!ci do muzyki charakternej  
i niesztampowej. 

Twórczo!& Elvis Deluxe jest mocna 
niczym samogon, ha"a!liwa jak rz$'#cy 
silnik, surowa niby pustynna aura i na-
"adowana gitarowymi przesterami jak 
ostatni krzyk podpalonego na scenie 
stratocastera Hednrixa. „Favourite State  
of Mind” wype"niaj# gitarowe ri(y oraz 
mocna sekcja rytmiczna; to krzykliwe, 
to melodyjne wokale. Panowie si$ga-
j# zarówno po hard rock w odmianie 
ci$'szej („Break )e Silence”), jak i bar-
dziej przebojowej („Fade Away”), psy-
chodeli$ („Out )ere”) i bluesa („)e 
Apocalypse Blues”), co w sumie daje 
stylistyk$ okre!lan# zwykle mianem 
„stoner rocka” – reprezentowan# cho&-
by przez ameryka*sk# formacj# Kyuss.  
W tej kategorii Elvis Deluxe jest w Polsce 
wr$cz bezkonkurencyjny, ale ich dru-
ga p"yta udowadnia co! jeszcze: grupie  
nawet nie w g"owie muzyczne kom-
promisy. Popartowa ok"adka to jedyne, 
co p"yta ma wspólnego z tzw. „popem”. 
Reszta to szczery do bólu rockowy  
"omot! ■

Bartosz Szurik

Iron & Wine

Kiss Each Other Clean
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Sympatyczny brodacz z gitar# aku-
styczn#, wygl#daj#cy niczym muzyk fol-
kowy i !piewaj#cy w wokalnych harmo-
niach a la lata 60. i 70.? Na pierwszy rzut 
oka to anachronizm, jednak dzia"aj#cego 
od dekady na scenie muzyki niezale'nej 
Sama Beama nie mo'na sprowadzi& do 
roli muzycznego reliktu. 

Kompozycje z najnowszej p"yty autor-
skiego projektu Iron & Wine Beam wzbo-
gaca delikatn# elektronik# i przeró'nymi 
efektami d+wi$kowymi, nadaj#cymi ich 
brzmieniu !wie'o!&.

Sam zapewnia, 'e piosenki z „Kiss Each 
Other Clean” s# „przyjazne radiu”. Rze-
czywi!cie – pomys"owo zaaran'owane, 
melodyjne, mi"e dla ucha, maj# wszyst-
ko, co powinien zawiera& dobry pop, nie 
popadaj#c przy tym w typowy dla gatun-
ku bana". Tempa utworów s# przewa'nie 
!rednie. Przyspieszaj# w funkuj#cym 
„Big Burned Hand” i bardziej rockowym 
„Your Fake Name Is Good Enough for 
Me”. Zwalniaj# w kameralnej balladzie 
„Godless Brother in Love”.

Jak przysta"o na muzyk$ tworzon# 
przez rodowitego Kalifornijczyka, za-
warto!& „Kiss Each Other Clean” podno-
si temperatur$ powietrza o dobrych kilka 
stopni. Ciep"emu g"osowi wokalisty i li-
rycznym tekstom prócz gitar towarzysz# 
okazjonalnie ,ety i saksofony, subtelne 
instrumenty klawiszowe i dzwonki. Bo-
gata paleta pogodnych barw przek"ada 
si$ na urzekaj#c# atmosfer$ p"yty. ■

Bartosz Szurik

Tok Tok Tok

Revolution 69
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Covery przebojów )e Beatles wyko-
nuj# muzycy reprezentuj#cy rozmaite 
style. Dlatego gdy kolejny wokalista bie-
rze jaki! hit Lennona czy McCartneya na 
warsztat, rodz# si$ uzasadnione obawy, 
'e nowa wersja nie dorówna orygina"owi. 
„With A Little Help From My Friends”  
w fenomenalnym „woodstockowym” 
wykonaniu Joe Cockera to tylko wyj#tek 
od obowi#zuj#cej regu"y. W przypadku 
„Revolution 69” obawy s# tym bardziej 
uzasadnione, 'e grupa Tok Tok Tok ca"y 
program nowej p"yty z"o'y"a w"a!nie 
z piosenek )e Beatles. „Come Toge-
ther” na otwarcie wypad" przyzwoicie, 
chocia' troch$ blado. Jakby wokalistka 
– Tokunbo Akinro – i towarzysz#cy jej 
instrumentali!ci, z Mortenem Kleinem 
(saksofony, perkusja) na czele, sami 
niezbyt wierzyli, 'e dorównaj# czwórce  
z Liverpoolu. Potem jest ró'nie. Nie+le 
zabrzmia" „Taxman” Harrisona w lekkiej, 
jazzuj#co-funkowej oprawie. G"os wo-
kalistki czaruje s"uchaczy w bezpreten-
sjonalnie podanym „I Will”. Trudno si$ 
oprze& urokowi „She’s Leaving Home”, 
ale tylko kiedy !piewa Akinro. M$ska 
melodeklamacja w tym samym utworze 
zdecydowanie denerwuje. I tak mo'na  
o ka'dym utworze. 

Interpretacje Tok Tok Tok na pewno 
maj# zalety. Jest w nich du'o przestrze-
ni. Mamy oszcz$dn# opraw$ instrumen-
taln#, z ciep"ym, delikatnym, a zarazem  
sugestywnym g"osem wokalistki na 
pierwszym planie. Nie brakuje oryginal-
nych pomys"ów, ale trudno dorówna& 
Cockerowi. ■

Grzegorz Walenda
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