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Wznowienie udanego longplaya, po-
szerzone o koncert i w bogatej oprawie. 
Wydawnictwo ma co najmniej cztery 
zalety. Pierwsza to jako!" wykonania. 
Otwieraj#c pude$ko, czu$em si%, jakbym 
wyjmowa$ nie p$yty, a drogi sprz%t hi-fi. 
Druga to muzyka. Fakt, &e w 1975 roku 
uda$o si% nagra" kompozycje na miar% 
produkcji brytyjskich liderów progre-
sywnego rocka, a do tego rozpowszech-
ni" je na czarnym kr#&ku, jest godny 
uznania. Tym bardziej, &e ówczesnej 
w$adzy dobry rock nie by$ potrzebny, 
a ju& zw$aszcza w wykonaniu zespo$u, 
który zyska$ s$aw% coverem „Ain’t No 
Sunshine”, rozpoczynaj#cym si% w pol-
skiej wersji od s$ów „Znowu w &yciu mi 
nie wysz$o”. 

Kolejn# mocn# stron# jest sk$ad.  
W wersji koncertowej z 2011 roku 
mamy trzech oryginalnych cz$onków 
Budki: Romualda Lipko, Tomasza Ze-
liszewskiego i Krzysztofa Cugowskiego. 
Ten ostatni to, moim zdaniem, najlepszy 
polski wokalista wszech czasów, który 
w !wiatowym rocku tak&e ma niewielu 
konkurentów. 

Czwart# zalet# wydawnictwa jest to, 
&e materia$ wydano na kompaktach 
i winylach. Orygina$ „Cienia” starsi  
melomani znaj# na pami%". Wersja 
koncertowa niewiele si% ró&ni od pier-
wowzoru. Mamy za to lepsz# dynami-
k% i potwierdzenie, &e zespó$ wci#& jest  
w formie. Do$#czono teksty, zdj%cia 
m$odych muzyków i nuty (równie& sta-
rannie opakowane). Oby wi%cej takich 
rarytasów!  ■

Grzegorz Walenda
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Joss Stone by$a niedawno ozdob# roc-
kowej gali „Prince’s Trust” – imprezy  
w londy'skim Royal Albert Hall, której 
celem jest zbieranie funduszy na po-
moc bezrobotnym. Na tle podstarza$ych 
rockmanów, z Pete’em Townshendem na 
czele, wokalistka wyró&nia$a si% nie tyl-
ko urod#, ale talentem wokalnym i sce-
niczn# swobod#. Przy"mi$a takie gwiaz-
dy, jak Boy George, Midge Ure czy Nick 
Kershaw.

Piosenkarka mia$a niedawno okazj% 
pracowa" w studiu m.in. z Mickiem Jag-
gerem i Dave’em Stewartem nad albu-
mem „Superheavy”, który trafi$ wysoko 
na listy bestsellerów. Wyda$a te& w$asny 
premierowy materia$: „LP1”.

Wbrew tytu$owi to ju& jej pi#ty sa-
modzielny kr#&ek. Nie ma na nim sty-
listycznych niespodzianek. Joss konty-
nuuje przygod% z rhythm and bluesem 
i soulem. Wprawdzie pierwszy utwór na 
p$ycie rozpoczyna si% lekko akustyczn# 
gitar#, jednak ekspresji jest w nim pod 
dostatkiem. Nagranie „Karma” to spo-
ra dynamika, zarówno w !piewie, jak  
i akompaniamencie. Przebój „Last One 
To Know” zapewne wszyscy ju& znaj#. 
Równie& „Newborn” i „Somehow” no-
sz# wszelkie cechy hitów. Joss Stone jest 
wspó$autork# wszystkich kompozycji. 
Nad produkcj# czuwa$ za! nie kto inny 
jak Dave Stewart z Eurythmics.

„LP1” potwierdza, &e panna Stone  
z ka&d# p$yt# b$yszczy ja!niej na mu-
zycznym firmamencie.  ■

Grzegorz Walenda
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Niezale&ni z Nottingham znów w na-
tarciu. „(e Something Rain” zawiera 
wszystko, co typowe dla muzyki tej aku-
stycznej formacji, graj#cej „zadumanego” 
rocka. S# akustyczne gitary i elektroniczne 
ozdobniki. S# mi$osne, czasami zahaczaj#-
ce o erotyk%, teksty. Jest wreszcie charak-
terystyczny g$os Stuarta A. Staplesa – ni-
ski, nieco nosowy, a przy tym wyj#tkowo 
sugestywny. Jak tylko muzycy z niego 
rezygnuj# – czar pryska. Na szcz%!cie na 
omawianej p$ycie zdarza si% to rzadko. 

To w$a!nie projekty solowe wokalisty 
zagrozi$y kilka lat temu dalszej karierze 
grupy. Teraz Staples wróci$ i mo&emy si% 
cieszy" now# p$yt#. 

I cho" nie jest ona najlepsz# w karie-
rze zespo$u (za tak# uwa&am „Curtains”  
z 1997 roku – tam to si% dopiero dzia$o!), 
nie brakuje na niej !wietnych momen-
tów. Zanim jednak do nich dotrzemy, na 
otwarcie mamy nudnaw# melodeklamacj% 
(„Chocolate”). Po  niej odzywaj# si% &e'-
skie chórki w „Show Me Everything”. Jest 
ju& lepiej, jednak dopiero kiedy pojawia 
si% Staples, jeste!my w domu. Wreszcie 
w „(is Fire of Autumn” s$yszymy pe$n# 
palet% barw, jakie Tindersticks potra)# 
wyczarowa". 

Melomanom, których angielscy muzy-
cy oczaruj# najnowszym kr#&kiem, radz% 
si%gn#" po „Curtains” i w$#czy" „Buried 
Bones”. Bajka! „(e Something Rain” to 
nie pora&ka, ale mog$o by" lepiej.  ■

Grzegorz Walenda 
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Melomani pami%taj# zapewne album 
duetu The Swell Season (2007) z oska-
row# piosenk# „Falling Slowly”. Wów-
czas Marketa Irglova !piewa$a z Glenem 
Hansardem, swoim filmowym partne-
rem z filmu „Once”. Pó*niej by$a jeszcze 
ich wspólna p$yta „Strict Joy” (2009), a& 
Irglova postanowi$a pój!" w$asn# drog# 
i wyda$a solowy kr#&ek „Anar”. 

No, mo&e nie ca$kiem solowy, bo 
!piewa z ni# m.in. Aida Shahghasemi, 
a w!ród instrumentalistów s# gitarzy-
sta, tr%bacz, puzonista, saksofonista 
oraz inni muzycy. Repertuar przypomi-
na nagrania zarejestrowane z Glenem 
Hansardem. Delikatny &e'ski folkowy 
wokal z elementami stylistyki celtyckiej. 
Nie brakuje mi$ych dla ucha melodii,  
a muzycy towarzysz#cy trzymaj# fason. 
Przyda$oby si% jednak troch% m%skiego 
wokalu, takiego na rozbudk%, jak na p$y-
tach The Swell Season. Bo cho"  general-
nie „Anar” fajnie si% s$ucha, to niektóre 
piosenki usypiaj#. Je!li kto! lubi zapa-
da" w sen przy takiej muzyce, to powi-
nien by" zachwycony. Ja mam mieszane 
uczucia. W „Drown Out” jest co praw-
da tyle aran&acyjnych atrakcji, &e mu-
zyka wci#ga i nie pozwala na drzemk%,  
a „Lies” tak czaruje duetem wokalnym, 
&e o !nie nie ma mowy, ale gdzienie-
gdzie (np. w „Old Time’s Sake”) bywa 
zbyt relaksacyjnie, wi%c radz% nie wsta-
wia" wody na herbat%, bo mo&na zasn#" 
i si% wygotuje.  ■

Grzegorz Walenda
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Tytu$ sugeruje, &e powinno by" g$o!no. 
Zw$aszcza je&eli chodzi o linie wokalne. 
Tymczasem potencjometr we wzmac-
niaczu nie musi by" przez ca$y czas pod 
kontrol#. Brzmienia s# bowiem wywa- 
&one. 

Pomys$owo!" twórców i maestria wy- 
konania da$y znakomity rezultat. Wi%k-
szo!" utworów napisa$a K. D. Lang 
wspólnie z innymi uczestnikami sesji. 
Zdolni muzycy natchn%li wokalistk%, by 
da$a z siebie jak najwi%cej i uda$o si%. 
„Sing It Loud” nale&y do jej najlepszych 
albumów. 

W utworze „(e Water’s Edge” zwra-
caj# uwag% !wietny wokal i sekcja trzy-
maj#ca wszystko w ryzach, a gitary pro-
wadz#ce te& s# niczego sobie. Wst%p do 
„Perfect World” – palce liza". Akustycz-
na gitara cudownie tworzy nastrój, a g$os 
piosenkarki !wietnie si% komponuje z jej 
brzmieniem. „Sugar Buzz” ma z kolei 
a& dwa zgrabnie uzupe$niaj#ce si% elek-
tryczne wios$a. 

W utworze tytu$owym (tym, który 
mia$ by" g$o!ny) s$yszymy ciche band&o, 
a Lang pozostaje daleka od ha$a!liwe-
go wydzierania si%. +piewa nastrojowo. 
Mimo &e dysponuje ciekawymi warun-
kami wokalnymi, miewa$a w swojej 
karierze s$absze momenty. Dlatego nie-
ch%tnie wk$ada$em kr#&ek do odtwarza-
cza. Tymczasem zaskoczenie. Okaza$o 
si%, &e „Sing It Loud” to fenomenalna mu-
zyka!  ■

Grzegorz Walenda
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„Kiedy Ci% zawo$am/ kiedy Ci% zawo-
$am/ wró" do mnie/ wró" do mnie”. Nie 
bez powodu powtórzy$em poprzednie 
zdania – tak samo robi autor i wykonaw-
ca piosenki „Yell Your Name”, z której po-
chodzi cytat. Podobnych powtórek jest na 
p$ycie Otisa Taylora wi%cej; pojawiaj# si% 
w kilku piosenkach. 

Nie tylko s$owa si% powtarzaj#, ale te& 
ca$e motywy. Utwór „Look to the Side” 
to w$a!ciwie jeden krótki ri,, tyle &e s$y-
szymy go kilkadziesi#t razy. Na nim bo-
hater p$yty snuje swoj# opowie!". Dzi%ki 
powtórkom Taylorowi uda$o si% stworzy" 
interesuj#cy zbiór nagra'. Powiem wi%cej. 
„Contraband” to bluesowy majstersztyk, 
który z ka&dym ods$uchem coraz bardziej 
wci#ga. Powtarzaj#c s$owa i motywy, Tay-
lor tworzy zupe$nie now# jako!". Sprawdza 
si% w roli wokalisty i nie*le gra na gitarze 
i na band&o. Aby jeszcze bardziej oczaro-
wa" s$uchaczy, ma do dyspozycji utalen-
towanych sidemanów, którzy umiej%tnie 
wzbogacaj# harmonie. Gitarowa solówka 
w zamykaj#cym p$yt% nagraniu „I Can See 
You’re Lying” jest wprost genialna. 

Bluesowa p$yta z soulowym feelingiem. 
Do tego audio)lsko nagrana.   ■

Grzegorz Walenda
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