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William Orbit

Pieces In A Modern Style 2
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Min!"o ju# dziesi!$ lat od pierwszego 
spotkania Williama Orbita z muzyk% kla-
syczn%. Wówczas na warsztat wzi%" utwory 
Beethovena, Barbera, Haendla, Vivaldiego, 
Cage’a, Góreckiego i innych. Teraz posta-
nowi" poszerzy$ repertuar remiksów o ko-
lejnych twórców. Jak sam napisa", tworzenie 
takich aran#acji jest dla niego tym, czym dla 
innych zdobywanie szczytów górskich lub 
granie w Sudoku. Innymi s"owy: hobby. 

Na szcz!&cie efekt tych dzia"a' nie jest z"y. 
Orbit poddaje si! nastrojowi remiksowa-
nych utworów i stara si! go przekaza$, wy-
korzystuj%c oryginalne melodie i harmoni!, 
ale robi%c to wszystko z pomoc% elektroniki. 
Brzmienia zupe"nie sztuczne zgrabnie mie-
szaj% si! tu z samplami prawdziwych instru-
mentów. Po chwilowej konsternacji nawet 
klasyczny meloman jest w stanie wybaczy$ 
Orbitowi nieco nonszalancji i u"a'skiej fan-
tazji. Takie utwory, jak „Paradisum” z „Re-
quiem” Gabriela Faure czy „Clavier”, oparty 
na preludium i fudze C-dur z Bachowskiego 
„Das Wohltemperierte Klavier”, to napraw-
d! fascynuj%ce i imponuj%ce przeniesienia 
muzyki dawnych mistrzów do cyfrowej 
wspó"czesno&ci. 

Troch! gorzej prezentuje si! np. aria  
„O mio babbino caro”, która otrzyma"a ryt-
miczny podk"ad mocno psuj%cy nastrój dzie"a 
i wk"adaj%cy je w nienaturalne ramy. Jest te# 
kilka kiczowatych fragmentów, jak cho$by 
chórek zamykaj%cy „Jezioro "ab!dzie” Czaj-
kowskiego. Mimo wszystko p"yty s"ucha si! 
dobrze i stanowi udan% kontynuacj! tego, co 
przed laty rozpocz!"a Wendy Carlos. (wietnie 
te#, #e Decca wyda"a suplement, na którym 
znajduj% si! oryginalne wersje kompozycji 
klasycznych wykorzystanych przez Orbita. 
Szkoda, #e trzeba go kupi$ oddzielnie.  ■

Maciej )ukasz Go"!biowski

Other voices other scenes 
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Dzisiejszy poziom techniki cyfrowej  
i jej dost!pno&$ sprawiaj%, #e nagra- 
nie p"yty nie nastr!cza wi!kszych prob- 
lemów. W efekcie poznajemy muzyk!, 
która w czasach analogowych szybko 
zako'czy"aby swój #ywot. Mam na my&li 
zw"aszcza t! pisan% dla teatru.

Po dziesi!ciu latach dzia"alno&ci bracia 
Olesiowie postanowili zapozna$ fanów 
ze swoim dorobkiem stworzonym na po-
trzeby sceny. Ich najnowszy album sk"a-
da si! z dwóch p"yt CD, na których znaj-
dziemy 36 krótkich form pochodz%cych 
z siedmiu spektakli i jednego *lmu. 

S"uchaj%c „Other voices other scenes”, 
szybko si! orientujemy, #e Olesiowie 
dobrze znaj% rol! muzyki w teatrze  
i zasady, jakimi si! rz%dzi. Ich d+wi!ki 
s% zatem dyskretne, niedopowiedziane, 
kameralne w brzmieniu i fakturze. Do-
minuj% proste, powtarzaj%ce si! odcin-
ki, wolne od kontrastów dynamicznych 
i brzmieniowych. Olesiowie, zwi%zani  
z orientacj% freejazzow% i znani z nieza-
le#no&ci, tutaj &wiadomie rezygnuj% ze 
skomplikowanego j!zyka, wychodz%c 
raczej naprzeciw oczekiwaniom re#y-
sera. Kto&, kto kojarzy ich z awangard%  
i muzyk% improwizowan%, mo#e by$ nie-
co zaskoczony. 

Album, ukazuj%cy nieco inne, mniej 
drapie#ne oblicze dwóch artystów, jest 
na pewno wart polecenia, cho$ na pyta-
nie, czy ta muzyka mo#e funkcjonowa$ 
niezale#nie, ka#dy s"uchacz musi odpo-
wiedzie$ sobie sam.   ■

Bogdan Chmura

Limboski

Cafe Brumba
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Nie mam w%tpliwo&ci, #e twórczo&$ 
Micha"a Augustyniaka vel Limboskie-
go stanowi "akomy k%sek dla tabunów 
recenzenckich m%drali, co rusz z#yma-
j%cych si! na post!puj%cy upadek kul-
tury wysokiej. Jednak ka#dy, kogo nie 
nauczono mierzenia granic artystycznej 
wypowiedzi metrem krawieckim, bez 
trudu dostrze#e mia"ko&$ krytykan- 
ckiego chciejstwa w odniesieniu do 
„Cafe Brumba”. Prostota i nonkonfor-
mizm Limboskiego to imponuj%ca si"a, 
maj%ca +ród"o w nieskr!powanej wol-
no&ci poszukiwa' suwerennych &rod-
ków wyrazu.

Limboski kpi z mód i trendów. Osie-
roca lansowane przez media chodliwe 
„arabeski, frykasy i frytki”, jak by je 
nazwa" Wies"aw Dymny, stanowi%ce 
trociny, które zasypuj% resztki wra#li-
wo&ci odbiorcy. Pi!kne ballady, lumpiar- 
skie bluesy i ekspresyjne tanga ubrane  
w pozornie kiczowate brzmienia dzwon-
ków, akordeonu, sitaru czy Yamahy 
PSS 680 traktuj% o warto&ciach starych 
jak ludzko&$: eterycznych uczuciach  
i frenetycznych afektach. Ca"o&$ ocie-
ka osobliwym surrealizmem, takim jak  
w songu o podejrzliwym kotku („Czar-
ny Otello”), który z zazdro&ci morduje 
swojego pana, nie zwa#aj%c na gro+ne 
memento: „koteczku mój, o krwi% spla-
mionych pi%stkach/z mi"o&ci &mier$ jest 
dobra tylko w ksi%#kach”. Pysznie wy-
my&lone i wybornie zagrane!   ■   

Miros"aw Szyma'ski 


