
5HFHQ]MH�Sï\W pop/rock

87+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Emmylou Harris
Hard Bargain
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„S! legendarne piosenkarki country 
i jest Emmylou...”. To fragment cytatu  
z „Time Out New York”, zdobi!cego 
ok"adk# najnowszego kr!$ka ameryka%-
skiej artystki. 

Je&li kto& chcia"by przeczyta', co pisz! 
dalej, odsy"am do obwoluty „Hard Bar-
gain”. Warto p"yt# kupi', bo zas"uguje na 
uwag#. Nagrana zosta"a w skromnym,  
bo zaledwie trzyosobowym sk"adzie. S"y-
szymy tu Emmylou, &piewaj!c! i graj!c! 
na gitarze akustycznej, Jaya Joyce’a, od-
powiedzialnego za pozosta"e gitary, syn-
tezatory i klawisze, oraz Gilesa Reavesa 
– perkusist#, a czasami pianist#. 

Wydawa' by si# mog"o, $e tak niewiel-
ki sk"ad zaprezentuje kameraln! muzyk#, 
z gitar! akustyczn! na pierwszym planie. 
I czasem tak jest, ale na przyk"ad otwie-
raj!ce nagranie mog"oby z powodzeniem 
go&ci' na p"ycie rockowej formacji z Ka-
lifornii. 

Rockowa jest nie tylko aran$acja, ale 
równie$ tekst: „Pami#tam ka$d! pio-
senk#, któr! gra"e&. Dawno temu, gdy 
byli&my m"odsi i szaleli&my nocami”. Ar-
tystka ma ju$ swoje lata i zapewne chcia-
"aby cofn!' czas. Ale trzeba przyzna', $e  
i teraz dobrze sobie radzi. „Hard Bar-
gain” jest nawet bardziej dynamiczny 
ni$ jej albumy sprzed lat; tam królowa"a 
nuta country. Dzisiejsze nagrania Em-
mylou dedykuje liczebniejszej, popowo- 
-rockowej publiczno&ci, cho' mi"o&nicy 
brzmie% folkowych te$ znajd! w nich co& 
dla siebie. ■

Grzegorz Walenda

Joan As Police Woman
The Deep Field
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„Joanna w roli policjantki” to do&'  
niecodzienny pseudonim dla rockowej 
wokalistki. Nie znam jej powi!za% ze 
stró$ami prawa, ale niew!tpliwie Joan 
Wasser – bo tak brzmi prawdziwe nazwi-
sko autorki p"yty – &piewa' umie. 

Do tego komponuje ca"kiem przyzwo-
ite piosenki; wszystkie utwory na p"ycie 
„(e Deep Field” s! jej autorstwa. Gra  
te$ na gitarze oraz klawiszach, a w na-
graniu „(e Magic” odpowiada nawet za 
instrumenty smyczkowe. 

Pochwa"y nale$! jej si# za talent kom-
pozytorski. Pod tym wzgl#dem na pierw-
szym miejscu stawiam wspomniany „(e 
Magic”, który tak przyjemnie pulsuje, 
$e a$ chce si# rytmicznie potupa' albo 
ruszy' do ta%ca. Z kolei „Run for Love” 
przyci!ga uwag# nisko schodz!cym  
basem, dodaj!cym energii motoryczne-
mu rytmowi. Bas jest jeszcze wyra)niej-
szy w melancholijnym „Flash”. I tu uwa-
ga dla audio*lów: nagranie to nie tylko  
si# wyró$nia, ale mo$e stanowi' dobry 
test dla kolumn. Je&li nie przeka$! naj-
ni$szych d)wi#ków czysto i zaczn! dr$e', 
to znaczy, $e p"yta w"a&nie ukaza"a ich 
ograniczenia. 

A je&li kogo& kawa"ki z niskim basem 
jeszcze do policjantki Joasi nie prze-
konaj!, to ju$ na pewno zrobi to utwór 
„Chemmie”. Tam wszystkie sk"adniki – 
melodia, aran$acje i wykonanie – s! na 
medal. Naprawd# bomba! ■

Grzegorz Walenda 

Paul Carrack
A Different Hat
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Paula Carracka melomani pami#taj! 
zapewne jako wokalist# grupy Mike & (e  
Mechanics. Wylansowa" z ni! takie prze-
boje, jak „Silent Running”, „(e Living 
Years” i „Another Cup Of Co+ee”. Pio-
senkarz nagrywa" te$ jako solista. Ma 
na koncie kilkana&cie p"yt, utrzymanych  
w popowo-rockowym stylu, z dwoma  
wyj!tkami. Te ostatnie to album &wi!tecz-
ny „A Soulful Christmas” oraz w"a&nie 
„A Di+erent Hat”. Dlaczego? Zacznijmy 
od tytu"u; po polsku to: „Inny kapelusz”. 
Je&li dodamy, $e w sesji wzi#"a udzia" 
Royal Philharmonic Orchestra, to chy-
ba wszystko staje si# jasne. Carrack po-
stanowi" i&' &ladami Roda Stewarta oraz 
innych gwiazd rocka, którzy &piewaj! 
w"asne kompozycje i &wiatowe standardy  
z towarzyszeniem orkiestry. Czyli pomys" 
nie nowy, ale na pewno na czasie. 

A efekt? By"y wokalista Mike & (e 
Mechanics stan!" na wysoko&ci zadania. 
Jego ciep"y g"os w bogatej akustycznej 
oprawie brzmi wspaniale. I to zarówno  
w s"ynnych evergreenach, takich jak 
„Moon River”, jak i w piosenkach autor-
skich („It Ain’t Over”, „Eyes of Blue”). 

Zabrak"o tylko audio*lskiej realizacji. 
Scena jest do&' p"aska, a przecie$ by"a 
okazja, aby j! przybli$y' s"uchaczowi. 
Wszak po"!czenie ciekawego g"osu z in- 
strumentami królewskich *lharmoni- 
ków nie zdarza si# cz#sto. Gdyby reali-
zatorzy bardziej si# przy"o$yli, mieliby-
&my audio*lsk! pere"k#. A tak jest udana  
p"yta, cho' bez ostatecznego szlifu.  
Szkoda. ■

Grzegorz Walenda
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Ron Sexsmith
Long Player Late Bloomer
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Pe"ne nazwisko kanadyjskiego piosen-
karza to Ronald Eldon Sexsmith i takim 
podpisuje si# pod skomponowanymi 
przez siebie piosenkami. Na omawianym 
albumie wszystkie s! jego autorstwa. 

Blisko im zarówno do spokojnego al-
ternatywnego popu, gdzie chyba mo$e 
u&cisn!' d"o% Lloydowi Cole, jak i do 
folku czy nawet country. „Long Player 
Late Bloomer” to uroczy zestaw nagra%, 
w&ród których ka$dy znajdzie co& dla 
siebie. 

S! tu melodyjne piosenki mi"osne 
(„Miracles”). Jest kilka mi"ych ballad  
o niczym, jak „No Help At All”. Sexsmith 
zaczyna j! od wyznania: „Pal# &wiec#  
z obu ko%ców”, a ko%czy s"owami: „Nikt 
nie zadzwoni". Nie ma ratunku”. Wresz-
cie mamy ca"kiem sprawnie przygotowa- 
ny i zrealizowany balladowy rock – 
„Middle of Love” – z przyzwoit! gita- 
row! solówk!.

Najwi#kszym atutem kanadyjskiego 
artysty jest jego szorstki, lekko zaspany 
g"os, którym przyci!ga uwag# meloma-
nów nie tylko w Kanadzie. W Polsce 
jeszcze nie doczeka" si# popularno&ci, ale  
w wielu innych krajach jest doceniany.  
I to nie tylko przez fanów. Piosenk#  
„Secret Heart” wzi#li na warsztat Rod 
Stewart i Nick Lowe. Równie$ p"yta 
„Long Player Late Bloomer” zawiera 
sporo materia"u do wykorzystania. Za-
nim jednak inne gwiazdy zinterpretuj! 
piosenki Sexsmitha po swojemu, po-
s"uchajmy, jak radzi sobie z nimi autor. 
Czas nie b#dzie stracony. ■

Grzegorz Walenda

Marianne Faithfull
Horses and High Heels
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Je&li nawet kto& nie s"ysza", jak Ma-
rianne Faithfull &piewa, to jej nazwisko 
musia"o mu si# obi' o uszy w zwi!zku  
z $yciem i dzia"alno&ci! muzyczn! innych 
s"aw, przede wszystkim Rolling Stones. 
W ko%cu Jagger i Richards zawdzi#czaj! 
jej „Sister Morphine”. Artystka zapowia-
da"a, $e jej nowy album b#dzie w ca"o&ci 
autorski. Wykorzysta"a jednak g"ównie 
utwory innych kompozytorów, dodaj!c 
jedynie cztery w"asne. Mimo to „Horses 
and High Heels” w warstwie muzycznej 
jest jednorodna, jakby wszystkie piosen-
ki wysz"y spod pióra jednego twórcy. 

Poziom jest niew!tpliwie wysoki,  
a wszystkie utwory profesjonalnie i atrak-
cyjnie zaaran$owane. G"os piosenkar-
ki &wietnie si# sprawdza w sk!panej  
w nostalgicznym nurcie konwencji. Przy- 
k"adem nagranie „Love Song”. Faith-
full ma w gardle ca"! histori# rock and 
rolla. S"uchaj!c jej g"osu, wyobra$a-
my sobie zarówno czasy Woodstock –  
z Cockerem i Hendriksem na czele – jak 
i Altamont, kiedy to grupa Hell’s Angels, 
maj!ca strzec porz!dku, nie zapobieg"a  
tragicznemu wypadkowi, w wyniku któ-
rego zgin!" jeden z widzów. Owszem, 
chwilami brakuje interpretacyjnej ma-
estrii, ale trudno oczekiwa' cudów po 
mocno zm#czonych $yciem strunach 
g"osowych. 

Na okras# s! &wietni instrumentali&ci, 
z Lou Reedem i Doktorem Johnem na 
czele. ■

Grzegorz Walenda

Beastie Boys
The Hot Sauce Committee, 
Pt. 2 
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Gdyby jaka& dziwna plaga zmiot"a  
z powierzchni Ziemi wszystkie hip-ho-
powe p"yty, nagrania Beastie Boys by-
"yby jednymi z tych, które nale$a"oby 
masowo op"akiwa'. Co czyni je atrakcyj-
nymi równie$ dla s"uchaczy spoza kr#gu 
sympatyków hip-hopu? Nowojorczycy 
nie ograniczaj! si# do rapowania. S! te$ 
sprawnymi muzykami, co udowodnili, 
wydaj!c albumy instrumentalne. Gdy 
doda' do ich sk"adu sta"ego wspó"pra-
cownika, jednego z najlepszych DJ-ów  
w bran$y – Mix Master Mike’a – efekt 
okazuje si# bardzo ciekawy.

Nie inaczej jest na „kontynuacji” nie 
wydanej, wbrew pierwotnym za"o$e-
niom, p"yty „(e Hot Sauce Committee”. 
Pierwszy od czterech lat kr!$ek grupy 
opatrzony podtytu"em „cz#&' druga” 
przynosi wszystko, co w Beastie Boys 
najlepsze. Otrzymujemy wi#c kilka po-
tencjalnych przebojów, opartych na 
chwytliwych partiach analogowych syn-
tezatorów, jak „Make Some Noise”. Prócz 
nich: przyjemny utwór instrumentalny 
„Multilateral Nuclear Disarmament” 
tu$ obok ostrej, punkrockowej piosenki 
„Lee Majors Come Again”. Na dok"adce 
pojawia si# te$ kilku go&ci: &piewaj!ca  
w dubowym „Don’t Play No Game (at  
I Can’t Win” Santigold i rymuj!cy w „Too 
Many Rappers” Nas.

Ca"o&', pomimo kilku bardziej po-
s#pnych fragmentów pokroju „Say It”, 
powinna sprawi' frajd# nie tylko zatwar-
dzia"ym fanom gatunku i grupy. ■

Bartosz Szurik
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