
3URğO

dyby zsumowa! wszystkie sprze-
dane przez Pink Floyd p"yty, oka-
za"oby si#, $e któr%& z nich ma na 

pó"ce dwóch na trzech Amerykanów albo 
niemal po"owa wszystkich mieszka'ców 
krajów Unii Europejskiej lub praktycznie 
ka$dy Brazylijczyk. Obecni na rynku mu-
zycznym od z gór% czterdziestu lat, wyzna-
czyli najs"ynniejsze szlaki rozwoju rocka na 
&wiecie. Mimo takiego dorobku i popularno-
&ci Pink Floydzi nadaj szukaj% nowych od-
biorców swojej muzyki, a wiernym fanom 
chc% da! od siebie co& wi#cej. Doceniaj%c 
d"ugoletni% wspó"prac#, koncern EMI zde-
cydowa" si# w tym roku dos"ownie zala! ry-
nek nowymi edycjami legendarnych albu-
mów. Ka$dy z nich starannie przygotowano 
zarówno pod wzgl#dem d(wi#kowym, jak  
i gra)cznym.

Ca"o&! przedsi#wzi#cia zatytu"owano 
„Why Pink Floyd...?” i podzielono na trzy 
edycje: „Discovery” (14 studyjnych albumów, 
zremasterowanych i opatrzonych now% ksi%-
$eczk%, dost#pnych pojedynczo lub w boksie, 
który dodatkowo b#dzie zawiera! ksi%$k# ze 
zdj#ciami), „Immersion” (kolekcjonerskie, 
wielop"ytowe wersje trzech albumów: „*e 

Dark Side Of *e Moon”, „Wish You Were 
Here” oraz „*e Wall” + ka$d% z tych p"yt 
wydano w boksie, obejmuj%cym niewydane 
wcze&niej materia"y audio i wideo, nowy miks 
m.in. w formacie 5.1, oryginaln% gra)k#, pa-
mi%tkowe i rzadko publikowane zdj#cia oraz 
gad$ety z trasy koncertowej) oraz „Experien-
ce” (albumy „*e Dark Side Of *e Moon”, 
„Wish You Were Here” i „*e Wall”, zawiera-
j%ce zremasterowany materia" oraz p"yt# bo-
nusow%, na której znajdzie si# niepublikowa-
ny wcze&niej materia" d(wi#kowy). Ponadto 
uka$e si# kr%$ek „A Foot In *e Door: *e 
Best Of Pink Floyd” z najwi#kszymi przebo-
jami grupy, opatrzony now% szat% gra)czn%  
i ksi%$eczk%, a tak$e trzy najs"ynniejsze p"yty 
Floydów, wydane dla audio)lów na 180-gra-
mowym winylu.

Roger Faxon, szef Grupy EMI, stwierdzi": 
„To unikalne wydarzenie w historii wspó"-
pracy EMI z jednym z najbardziej twórczych 
i wp"ywowych zespo"ów w historii muzyki. 
Nad programem kampanii pracowali&my 
wspólnie przez rok, aby upewni! si#, $e obej-
mie ona wszystkie elementy, które uczyni"y 
Pink Floyd jedn% z najwi#k-
szych inspiracji dla wspó"-
czesnej muzyki. Dlaczego 
Pink Floyd? Poniewa$ ich 
muzyka nie ma sobie równej. 
Ekscytuj%ce nowe wydaw-
nictwa pozwol% meloma-
nom ponownie odkry! nie-
samowity dorobek 

zespo"u. To dowód na to, $e wysoka jako&! 
artystyczna nigdy nie wychodzi z mody”.

Nad stron% gra)czn% tak$e i tym razem 
czuwa" wieloletni dyrektor ds. artystycznych 
zespo"u, autor ich najs"ynniejszych ok"adek 
– Storm *orgerson. Uznany fotograf Jill 
Furmanovsky podj%" si# edycji dotychczas 
niepublikowanych fotogra)i. Wspó"pracow-
nicy Pink Floyd ze Stanów – James Guthrie 
– i Wielkiej Brytanii – Andy Jackson, nadzo-
rowali proces cyfrowego remasteringu. Lana 
Topham, archiwistka materia"ów )lmowych 
zespo"u, sprawowa"a piecz# nad $mudnym 
procesem odnawiania licznych archiwal-
nych nagra', pochodz%cych z klasycznej ery 
dzia"alno&ci Pink Floyd.

Pierwsze efekty pracy i zaanga$owa-
nia tych wszystkich ludzi ju$ ukaza"y si#  
w sklepach. 26 wrze&nia tra)"a tam rozsze-
rzona edycja deluxe oraz edycja specjalna 
arcydzie"a Pink Floyd – „*e Dark Side Of 
*e Moon”, zawieraj%ca sze&ciop"ytowy ze-
staw „Immersion” oraz dwup"ytow% wersj# 
„Experience”, jak równie$ kolekcjonerskie 
wydanie albumu na winylu.

Drugi etap kampanii w"a&nie si# rozpo-
czyna. 7 listopada do sklepów tra) album 
„Wish You Were Here” w wersji „Immersion” 
(pi#ciop"ytowej) oraz „Experience” (dwup"y-
towej), z których obie b#d% zawiera! mate-
ria"y nagrane na stadionie Wembley w 1974 
roku, w tym powalaj%c% 20-minutow% wersj# 
utworu „Shine On You Crazy Diamond” 
oraz unikatowe nagranie hitu „Wish You 
Were Here” z udzia"em Stephane’a Grappelli. 
Jednocze&nie wydany zostanie wspomniany 
album „A Foot In *e Door”. 

Fina" ca"ego przedsi#wzi#cia przewidzia-
no na 27 lutego 2012. Wtedy na rynek tra) 
najs"ynniejszy album Pink Floydów, okryty 
23-krotn% platyn%, utrzymuj%cy si# przez 
15 tygodni na szczycie ameryka'skiej listy 
przebojów – „*e Wall”. Do dzi& sprzedany 
w ponad 25 milionach egzemplarzy, teraz 
zostanie wydany w edycji siedmiop"yto-

wej („Immersion”) oraz trzyp"ytowej 
(„Experience”). Do-
st#pne b#dzie rów-
nie$ kolekcjonerskie 
wydanie winylowe. 

Nic tylko s"ucha!, 
ogl%da! i prze$ywa! 

na nowo. Ta mu-
zyka si# nigdy 

nie zestarzeje!  ■

Pink Floyd powsta" w angielskim 
Cambridge w 1965 roku. Gdy dwa 
lata pó(niej muzycy rozpoczynali 
wspó"prac# z EMI, nie mogli  
nawet marzy! o 200 milionach 
sprzedanych p"yt i tytule  
legendy rocka. Dzi& niemal ka$de 
ich nagranie stanowi nie tylko  
kamie' milowy w historii grupy, 
lecz równie$ w historii gatunku, 
który wspó"tworzyli.
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