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Czy zauwa!yli"cie Pa#stwo, !e niemal 
ka!dy „wielki polski artysta popowy” jest 
gorsz$ kopi$ artysty zagranicznego? Nie-
co inaczej wygl$da przypadek Marcina 
Majewskiego, Madoxa, androgenicznego 
(?) uczestnika programu „Mam talent”. 
Swoj$ muzyk%, g&os i wygl$d wzoruje nie 
na znanych artystach, a na… artystkach. 
I to tych z samego pop-panteonu, przez 
co naj&atwiej kojarzy' jego p&yt% z twór-
czo"ci$ Madonny i Lady Gagi.

Podobie#stwo stylistyczne jest akcep-
towalne. Zw&aszcza !e elektroniczne pio-
senki s$ sprawnie wykonane przez towa-
rzysz$cych Majewskiemu muzyków. Nie 
ma tu partii melodyjnych, przyczepiaj$-
cych si% do s&uchacza na d&ugie godziny, 
ale syntetyczne podk&ady to naprawd% 
profesjonalna robota. 

Problemem jest "piew. Rzeczywi"cie, 
czasem trudno uwierzy', !e g&os Ma-
doxa nie nale!y do kobiety, ale w wielu 
partiach brzmi jak to, czym jest w isto-
cie, czyli "piewem ch&opaka, który chce 
brzmie' jak znana wokalistka. Mo!e to  
i ciekawostka, ale takiej p&yty powinno 
si% s&ucha' dla przyjemno"ci, nie tylko 
z ciekawo"ci. W dodatku wokal Majew-
skiego, jak w wi%kszo"ci electro popu, zo-
sta& solidnie zmody(kowany przez kom-
puter. Niby obecnie to standard, ale jak!e 
irytuj$cy! W efekcie trudno si% czasem 
po&apa', czy "piewa m%!czyzna, kobieta, 
cz&owiek czy komputer. ■

Bartosz Szurik
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Primus to grupa tak ekscentryczna, 
!e mo!e zadziwi' nawet fanów Franka 
Zappy. Oparta na unikalnej technice gry 
na basie Claypoola, jego antywokalnym 
g&osie i niesztampowych rytmach, sta-
nowi swoiste zaprzeczenie przyj%tych  
w muzyce rockowej standardów.

Ostatnia dekada nie przynios&a ani jed-
nego d&ugograj$cego kr$!ka trio. Wie"'  
o planowanej p&ycie wzbudzi&a wi%c spo-
re zainteresowanie w gronie jego wielbi-
cieli. Zw&aszcza !e „Green Naugahyde” 
to nie tylko pierwszy od lat album zespo-
&u, ale równie! fonogra(czny debiut Jaya 
Lane’a w roli b%bniarza Primusa.

Pomimo tych okoliczno"ci, najwi%ksz$ 
niespodziank$ kr$!ka jest… wzgl%dny 
brak niespodzianek. Wszystko, co na 
nim nagrano, mog&o si% znale)' na star-
szych wydawnictwach grupy lub w in-
nych projektach Claypoola. 

Znane brzmienia, techniki i instru-
mentalna wirtuozeria, dziwaczny "piew 
rodem z kreskówki, funkowe zagryw-
ki i psychodeliczne wstawki nie pozo-
stawiaj$ w$tpliwo"ci. „Green Nauga- 
hyde” jest uk&onem w stron% starszych 
p&yt Primusa.

Nie zawsze jest to wad$, ale dla for-
macji tak nowatorskiej ka!de niepój"cie 
chocia! o krok do przodu jest kilkoma 
krokami wstecz. 

Trio „Pu&kownika” Claypoola sta' na 
znacznie wi%cej ni! powtarzanie daw-
nych patentów. ■

Bartosz Szurik
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Nie tak mia&a wygl$da' kontynuacja 
orkiestrowego projektu Petera Gabrie-
la. Na ubieg&orocznej p&ycie „Scratch 
My Back” dawny wokalista Genesis 
przedstawi& nowe aran!acje utworów 
cenionych przez siebie wykonawców. Ci  
z kolei mieli nagra' po jednej piosence 
z jego repertuaru i wyda' kompilacj% na 
osobnym kr$!ku. Plan si% nie powiód&, 
wi%c nowym przedstawieniem piosenek 
Gabriela zaj$& si%… Gabriel. A raczej on 
i pomagaj$cy mu w pisaniu orkiestracji 
John Metcalfe.

Efekt wyszed& nierówny. W utworach 
pozbawionych mocnej sekcji rytmicz-
nej kompozytorom pozosta&o rozpisanie 
efektownych partii smyczków i d%ciaków. 
Te, niejednokrotnie ciekawe, w kilku 
przypadkach (jak „Digging In *e Dirt”) 
wpadaj$ jednak w manier% patetycznej 
"cie!ki d)wi%kowej do hollywoodzkie-
go (lmu. Z kolei w kilku spokojniej-
szych fragmentach brakuje "piewaj$cych  
w oryginale wokalistek. Pozbawiony g&o-
su Kate Bush „Don’t Give Up” si&$ rzeczy 
wypada s&abiej od pierwowzoru, a ju! 
zupe&nie nie broni si% skrócony i zrujno-
wany brakiem Elizabeth Fraser „Down-
side-Up”.

A jednak zapewne niejeden fan Ga-
briela znajdzie na „New Blood”, jak  
i „Scratch My Back” co" dla siebie. Ja za-
ch%cam do wyboru z tych kr$!ków kilku 
piosenek wed&ug w&asnego uznania. Po 
takiej operacji z dwóch "rednich p&yt 
mo!na z&o!y' jedn$ ca&kiem dobr$. ■

Bartosz Szurik
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