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ie wszystkie zespoły repre-
zentowały najwyższy po-
ziom, ale i wśród tych mniej 

popularnych zdarzały się zdolne grupy. 
Wyróżnić należy Walking Papers z byłym 
basistą Guns ‘N’ Roses, Duffem McKa-

ganem, a także Alter Bridge, w którym 
śpiewał Myles Kennedy, znany ze współ-
pracy ze Slashem.

Największym zainteresowaniem cie-
szyły się jednak występy Black Sabbath 
i Aerosmith. Pierwsza kapela przypo-
mniała najlepsze lata heavy metalu. 
W Atlas Arenie zjawiło się aż trzech 
członków oryginalnego składu grupy. 
Był szalony wokalista, Ozzy Osbourne, 

po dłuższej przerwie znów z zespołem 
(płyta „13” z 2013 roku, aktualnie pro-
mowana koncertami, jest pierwszą od 
35 lat z Osbourne’em przy mikrofonie). 
Na gitarze zagrał Tony Iommi, autor 
genialnych riffów, choćby z hitu „Iron 
Man”, na których wzorują się do dziś 
miłośnicy ciężkiego grania. Nie zabra-
kło Geezera Butlera – basisty i autora 
większości tekstów utworów Black Sab-

bath. Jedynie Bill Ward nie przyjechał 
do Łodzi – jego miejsce przy perkusji 
zajął Tommy Clufetos.

Atmosfera od początku była go-
rąca. Osbourne przemierzał estradę  
w charakterystycznej dla niego, lekko 
przygarbionej pozie. Wokalista Black 
Sabbath w tym roku obchodzi 66. uro-
dziny, ale występy przed publicznością 
to wciąż jego żywioł. Tym razem miał 
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nawet pod ręką wiadro z wodą, którą 
studził entuzjazm zgromadzonych pod 
sceną fanów. Pozostali muzycy też się 
nie oszczędzali. 

W programie występu znalazły się 
nowe utwory, ale nie zabrakło również 
takich hitów, jak „War Pigs” czy „Para-
noid” oraz kilku innych z długiej, bo 
liczącej 46 lat historii grupy. W dniu 
koncertu Black Sabbath hala Atlas Are-
ny była pełna. Nic dziwnego – chodzą 
słuchy, że muzycy wkrótce zamierzają 
zakończyć działalność.

Równie gorąco fani witali weteranów 
amerykańskiego rocka, czyli Steve-
na Tylera i jego kolegów z Aerosmith. 
Zanim muzycy wyszli na scenę, pu-
bliczność obejrzała na zawieszonym za 

sceną ekranie relację zza kulis. Kamera 
odwiedzała garderoby muzyków, z któ-
rych każdy udawał zaskoczenie. Przez 
chwilę w kadrze pojawił się też napis 
„You are in Lodz, Poland”. Ktoś go po-
wiesił przy garderobach, aby muzycy  
i członkowie ekipy byli poinformowa-
ni. Trasy koncertowe zwykle są długie, 
a miejsca występów zmieniają się jak  
w kalejdoskopie. Nietrudno stracić 
orientację. Na Aerosmith czekało wtedy 
kilka miast europejskich, a od 10 lipca 
grupa koncertuje w USA i Kanadzie.

Później kamerzysta skierował obiek-
tyw na publiczność, wybierając co ład-
niejsze fanki. Były nawet takie, które 
trzymały w rękach biustonosze, aby  
rzucić je wokaliście... Wreszcie się za-
częło. Pogasły światła, rozległ się ogłu-
szający aplauz, a jupitery oświetliły 
scenę, z której popłynęła dobrze znana 
muzyka.

„Eat the Rich” to hit z albumu „Get 
A Grip”. Dynamiczne, pełne wigoru 
wykonanie wprawiło fanów w znakomi-
ty nastrój. Humor dopisywał również 
członkom zespołu, zwłaszcza Tylero-

wi. Wokalista miał specjalny wybieg,  
z którego często korzystał, aby się zna-
leźć blisko widzów. Chodził i skakał po 
nim, żonglując statywem mikrofonu. 
Bywało, że ściskał dłonie uradowanym 
fanom. Ubrany był jak pirat, łącznie  
z wąsami i maleńką bródką. Nie jest już 
młody, a poruszał się jak wysportowany 
dwudziestolatek. Poza nim w Łodzi za-
meldował się cały najsłynniejszy skład 
kapeli, nazywanej często „złymi chłop-
cami z Bostonu”, głównie z powodu  
zabawowego temperamentu i zamiło-
wania do rozmaitych ekscesów.

Grupa powstała w 1970 roku i nie-
przerwanie plasuje się w rockowej 
czołówce. Mimo że rzadziej niż kiedyś 
wydaje płyty (ostatni album to „Music  

from Another Dimension!” z roku 2012, 
przed którym było aż 11 lat przerwy), 
wciąż ma wielu zwolenników i to nawet 
wśród młodszych słuchaczy. Było to wi-
dać w Łodzi. O ile zwykle koncerty we-
teranów przyciągają przede wszystkim 
melomanów, którzy się na ich muzyce 
wychowali, o tyle tutaj średnia wieku 
była dość niska. 

Spora w tym zasługa Tylera, który 
swoim wyglądem i temperamentem 
potrafi zdobyć serca młodszych fanów,  
a zwłaszcza ich żeńskiej części. Niemal 
równie popularny jest gitarzysta, Joe 
Perry, który czasem bierze na siebie 
obowiązki wokalisty. Tak było również 
i tym razem, kiedy grupa grała utwór 
„Freedom Fighter”. Dodatkową atrakcją 
tego przeboju był tekst, pojawiający się 
na ekranie. 

Tyler miał wtedy chwilę oddechu. 
Nie za długą, bowiem zaraz po wokal-
nym popisie Perry’ego wrócił na scenę, 
aby zaśpiewać kolejno: „Same Old Song 
and Dance”, „Toys in the Attic” i mega-
hit „Janie’s Got a Gun”. Później wygłosił 
nieco dłuższą mowę. Zasugerował, aby 

przytulić i ucałować ukochaną osobę. 
Ze sceny popłynęła jedna z najbardziej 
romantycznych piosenek w repertuarze 
zespołu – przebój „I Don’t Want to Miss 
a Thing”. Utwór pochodzi ze ścież-
ki dźwiękowej filmu „Armageddon”,  
w którym – obok Bruce’a Willisa – wy-
stąpiła piękna córka Tylera, Liv. I znów 
fantastyczne wykonanie. To zasługa nie 
tylko lidera, ale też świetnych instru-
mentalistów, którzy przez cały wieczór 
spisywali się na medal. 

Sekcję rytmiczną tworzą Joey Kramer 
(perkusja) i Tom Hamilton (bas). Obaj 
grają w Aerosmith od samego począt-
ku, czyli już 44 lata. Drugim gitarzystą 
jest Brad Whitford. Dołączył do grupy  
w 1971 roku, zastępując Raya Tabano. 

Podczas koncertu prawie każdy mu-
zyk miał krótki występ solowy. Jedynie 
na solówkę perkusisty nie wystarczyło 
czasu, ale Kramer i tak zaznaczał swoją 
obecność w każdym utworze.

Mocnym punktem był przebój z re-
pertuaru The Beatles, „Come Together”. 
Grupie Aerosmith udało się niemal do-
równać oryginałowi. Po raz pierwszy 
nagrali kompozycję Lennona i McCart-
neya dla potrzeb filmu „Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”. Fanom tak 
się ich wersja spodobała, że muzy-
cy postanowili na stałe włączyć ją do 
repertuaru. Znakomicie wypadła też 
kompozycja „Dream On”. Specjalnie do 
tej piosenki ekipa techniczna wniosła 
na scenę biały fortepian. Zasiadł przy 
nim Tyler i popisał się nie tylko świet-
ną interpretacją wokalną, ale również 
talentem pianistycznym. Zaczął sam,  
a następnie dołączyli pozostali. Później 
było jeszcze „Sweet Emotion”, po któ-
rym w górę wzbiły się białe dymy, a na 
widzów spadł papierowy deszcz. Udany 
występ i spektakularne zakończenie Im-
pact Festivalu. ◆
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