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Alison Krauss 
& Union Station
Paper Airplane
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W Stanach jest gwiazd!. W Euro-
pie – znaj! j! tylko wierni fani. Alison 
Krauss jest wokalistk!, skrzypaczk!, 
wielokrotn! laureatk! Grammy, liderk! 
kapeli Union Station. Wspó"pracowa"a 
z Dolly Parton (której jest kompletnym 
przeciwie#stwem) i Robertem Plantem 
(nagrali wspólnie „Raising Sand”). Wy-
da"a 13 albumów. Najnowszy, „Paper 
Airplane”, tylko w pierwszy weekend 
po zej$ciu z ta$my sprzeda" si% w ponad  
80 tys. egzemplarzy, co da"o mu pierwsze 
miejsce na li$cie „Billboardu” w kategorii 
„country”.

Trudno znale&' bardziej subteln! i ar-
tystycznie dojrza"! posta' muzyki spod 
znaku bluegrass-country od prezento-
wanej przez Alison Krauss. Jej "agodny 
g"os o stonowanej ekspresji (przez wielu 
okre$lany jako anielski) i wykonywane 
utwory s! wolne od jakiejkolwiek manie-
ry, dos"owno$ci i klisz, kojarz!cych si%  
z tymi gatunkami. 

Balladow! konwencj% albumu skutecz-
nie prze"amuje drugi wokalista – Dan 
Tyminski; pojawia si% w trzech utworach. 
Jego dziarskie interpretacje („Dust Bowl 
Children”), utrzymane w stuprocento-
wym bluegrassie, stanowi! kontrast dla 
delikatnego wokalu Alison. 

Zró(nicowany repertuar, sprawnie na-
pisane kompozycje, doskona"e brzmienie 
zespo"u (gitary!) to g"ówne atuty tego 
udanego albumu. Polecam go nawet tym, 
którzy z z"o(enia unikaj! muzyki country 
we wszelkich odmianach.   ■

Bogdan Chmura

Stevie Nicks
In Your Dreams
5HSULVH�5HFRUGV�����

'\VWU\EXFMD��:DUQHU�0XVLF

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

Pod „In Your Dreams” podpisa"y si% 
dwie gwiazdy ubieg"ego wieku. Nazwi-
sko pierwszej widnieje na ok"adce. Naj- 
wi%ksze sukcesy odnosi"a w latach 70., 
bed!c wówczas jedn! z wokalistek Fleet- 
wood Mac. Z tego okresu, a zw"aszcza 
z nagra# wydanych na albumie „Ru- 
mours”, zapami%tali$my jej zmys"o-
wo zachrypni%ty g"os. Stevie Nicks do 
wspó"pracy w roli producenta (a zara-
zem wokalisty) zaprosi"a Dave’a Stewar-
ta ) po"ow% duetu Eurythmics. Twórca 
elektronicznych hitów, z których najpo-
pularniejszy to „Sweet Dreams Are Made 
Of This”, nie zmieni" stylu utalentowa- 
nej wokalistki. I s"usznie. Po co inge-
rowa' w co$, co jest dobre? Zreszt! 
wiadomo, (e i on sam ostatnio od"o(y" 
syntezatory na bok i skoncentrowa" si% 
na akustycznym graniu. Dlatego pre-
mierowy album Stevie Nicks powtarza 
sprawdzone rockowe schematy. Nie ma 
zdecydowanych pere"ek, ale kilka pio-
senek naprawd% wpada w ucho. Zw"asz-
cza „Italian Summer” i „Cheaper Than 
Free”, ze Stewartem przy mikrofonie. 
Najs"abiej w tym wyrównanym zestawie 
wypada utwór tytu"owy. Ale piosenek 
jest trzyna$cie, wi%c nawet je$li pomi-
niemy tytu"ow!, to i tak b%dzie czego 
s"ucha'. ■

Grzegorz Walenda

The Cars
Move Like This
+HDU�0XVLF�����

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

„Nigdy nie mów nigdy” – to najbar-
dziej oczywisty komentarz do nowej 
p"yty *e Cars. Nie przeszkodzi"y wielo-
letnie zapewnienia lidera formacji, Rica 
Ocaseka, o tym, (e jego zespó" jest ju( 
histori!. Nie przeszkodzi"a nawet $mier' 
wokalisty-basisty Benjamina Orra, $pie-
waj!cego w kilku klasycznych przebo-
jach grupy. Po 24 latach (!) muzycy *e 
Cars reaktywowali zespó" i nagrali nowy 
album: „Move Like *is”.

Ju( w czasie pierwszego przes"uchania 
staje si% oczywiste, (e dziesi%' nowych 
piosenek – napisanych i za$piewanych 
przez Ocaseka – to nie tylko „powrót 
*e Cars”, ale te( powrót do najlepsze-
go, co zespó" ma do zaoferowania. Pro-
sta new wave’owa mieszanka rocka, popu  
i punka z „Move Like *is” brzmi jak za 
starych dobrych lat. Melodyjne, pogod-
ne, trzy- i czterominutowe piosenki, nie-
skomplikowane, ale chwytliwe ri+y gita-
rowe i ozdobniki klawiszowe mog"y si% 
równie dobrze pojawi' na debiutanckim 
albumie zespo"u. 

Bij!ca z nich pozytywna energia wr%cz 
wprawia w os"upienie! S"uchaj!c otwie-
raj!cego p"yt% „Blue Trip” i przewrotnie 
nazwanego „Sad Song”, trudno uwierzy', 
(e to produkcja zespo"u 60-latków, a nie 
jurnych m"odzików.

„Move Like *is” to wa(ny comeback. 
Gdy tak wiele wspó"czesnych indie-ze-
spo"ów czerpie ze stylistyki rocka no-
wofalowego, dobrze przypomnie' sobie 
grup%, która gatunek ten stworzy"a. ■

Bartosz Szurik
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Pierwsze wra(enie z nowej p"yty My-
slovitz jest bardzo korzystne. Ponura  
i estetyczna ok"adka „Niewa(ne jak wy-
soko jeste$my” jest równie klimatyczna 
co rozpoczynaj!ca album pi%cioipó"mi-
nutowa „Skaza”. Rozwijaj!ca si% powoli, 
a( do poziomu efektownego gitarowego 
ha"asu kompozycja okazuje si% jednak 
najlepszym elementem ostatniego dzie-
"a Artura Rojka i spó"ki. Dalej mamy ju( 
tylko ci!g pomniejszych do"ków i górek. 

Nijakie i umykaj!ce z pami%ci piosen-
ki, jak „Art Brut” czy singlowe „Ukryte”, 
to jeden typ do"ków. Drugi reprezentuje 
– tym razem zapadaj!ca w pami%', ale ze 
wzgl%du na koszmarne quasi-punkowe 
brzmienie, g"os Rojka i g"upawy tekst – 
kompozycja „O,ary zapa$ci teatru tele-
wizji”. 

Do górek mo(na zaliczy' balladowy 
„Przypadek Hermana Rotha” czy – po-
dobnie jak „Skaza” fajnie si% rozwijaj!cy 
– „Blog ,latelistów polskich”.

Takie przeplatanie dobrych i z"ych 
piosenek pozostawia s"uchacza z nie-
jednoznacznym odczuciem. Wydaje si%, 
(e Myslovitz potra, robi' dobr!, warto-
$ciow! muzyk%, ale obni(a jej poziom, 
staraj!c si% dostosowa' do radiowych 
standardów i singlowych wymogów. 
Gdyby odwa(niej trzyma" si% stylistyki  
z pierwszego utworu, p"yta by"aby znacz-
nie lepsza. Mo(e nie doceni"yby tego 
stacje radiowe, ale wnikliwsi s"uchacze –  
z pewno$ci! tak. ■

Bartosz Szurik 

Moby
Destroyed
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Cho' z biegiem czasu muzyka Mo-
by’ego straci"a na nowatorsko$ci, wci!( 
jest synonimem dobrego, inteligentne-
go popu. Niezale(nie bowiem od zmian 
stylistycznych, ameryka#ski muzyk 
przyzwyczai" s"uchaczy do wysokiego 
poziomu swoich nagra#. Nie inaczej jest 
z „Destroyed” – mo(e nie najlepsz! po-
zycj! w jego dyskogra,i, ale i nie rozcza-
rowuj!c!. 

P"yta nie ró(ni si% znacznie od po-
przedniczki. Mniej na niej jednak gitar, 
które ust!pi"y miejsca instrumentarium 
elektronicznemu. Pojawiaj! si% rytmy 
automatów perkusyjnych, d&wi%ki syn-
tezatorów, przepuszczone przez proce-
sory efektów kobiece wokale. Kilka razy 
$piewa sam Moby, a prostsze w budowie 
piosenki równowa(y kompozycjami in-
strumentalnymi.

Album powstawa", gdy Moby by"  
w trasie i w bezsenne noce przygl!da" si% 
panoramom pustych i obcych metropo-
lii. „Czu"em si%, jakbym by" jedynym (y-
wym cz"owiekiem w wymar"ym mie$cie” 
– relacjonuje. Rzeczywi$cie, „Destroyed” 
idealnie oddaje atmosfer% surowej indu-
strialnej przestrzeni. Dope"niaj! j! zdj%-
cia z ksi!(eczki. Przedstawiaj! hotelowe 
korytarze, lotniskowe poczekalnie, bloki. 
To równie( robota Moby’ego. Jego dzie-
si!ta p"yta jest wi%c spójna w warstwie 
muzycznej i gra,cznej oraz przepe"nio-
na atmosfer! niepokoj!cej wielkomiej-
skiej pustki. 

Jak na „muzyk% taneczn!” to ca"kiem 
dobry kr!(ek do s"uchania. Najlepiej 
noc!. ■

Bartosz Szurik 

Kate Bush
Director’s Cut
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W (argonie ,lmowym terminem „Di-
rector’s Cut” okre$la si% re(ysersk! wersj% 
,lmu. Cz%sto jest ona du(o bli(sza jego 
autorskiej intencji ni( obraz wypuszczo-
ny do kina przez wytwórni%. 

Ostatni album Kate Bush ma by' 
czym$ analogicznym. Zawiera siedem 
zmontowanych na nowo i okraszonych 
nowymi partiami piosenek z p"yty „*e 
Red Shoes” oraz cztery z „*e Sensual 
World”.

„Director’s Cut” Bush wynika jednak 
raczej z przyj%tej po latach $wie(ej per-
spektywy ni( z niezadowolenia z efektu 
nagra#. Wyci%to z nich g"ównie charak-
terystyczne dla czasu powstania (1989-
93) elementy: sztuczne brzmienie sekcji 
rytmicznej, pog"os i syntezatory. Rów-
nie( nowe linie wokalne z obni(onym 
g"osem Bush nadaj! kompozycjom bar-
dziej wspó"czesny charakter.

Utalentowani muzycy pop cz%sto od-
chodz! od studyjnych wersji swoich 
utworów. Zazwyczaj jednak robi! to po 
prostu w czasie koncertów. Niestety, nie-
ch%' Bush do wyst%pów scenicznych jest 
równie znana co jej perfekcjonizm. By 
tchn!' nowego ducha w stare nagrania, 
musia"a ponownie wej$' do studia. Efekt 
jest ciekawy, cho' gdyby p"yta z nowym 
materia"em nie by"a ju( tu(-tu(, „Direc-
tor’s Cut” mog"aby rozczarowa' jako da-
nie odgrzewane. Ale na kolejny kr!(ek 
mo(na czeka' cierpliwe przy nowych 
wersjach znanych piosenek. ■

Bartosz Szurik
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