
Ptaki powrotne
Wiersze Krzysztofa 
Kamila Baczyƒskiego
z muzykà 
Janusza Lipiƒskiego
Monoplan 2009
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Kto pami´ta lata 70., na pewno koja-
rzy s!ynnà wówczas piosenk´ „S!oƒce,
s!oƒce w ramionach”. Utwór ten, w no-
wej wersji, znalaz! si´ na p!ycie „Ptaki
powrotne”. Nie jest to zwyk!y album, 
raczej pakiet multimedialny – ca!oÊç 
zawiera CD z muzykà, krà˝ek DVD 
z dwoma teledyskami, teksty (wiersze
Baczyƒskiego, esej socjologa Jana Strze-
leckiego) oraz grafiki ¸ukasza Ray-
skiego.

Projekt Lipiƒskiego to udana próba
ponownego odczytania poezji Krzyszto-
fa Kamila, przypomnienia tej postaci
(mija 65. rocznica jego Êmierci w po-
wstaniu) oraz zwrócenia uwagi s!ucha-
czy na gatunek zwany niegdyÊ poezjà
Êpiewanà, dziÊ niemal zupe!nie wyrugo-
wany z mediów przez „niewidzialnà r´k´
rynku”.

Repertuar CD obejmuje 17 melodyj-
nych utworów utrzymanych w jednolitej
konwencji. Idealnie równowa˝à muzyk´
i s!owo. Za ciekawà aran˝acj´ odpo-
wiada Jaros!aw Kordaczuk. Jednym 
z najwi´kszych walorów albumu jest
Êpiew Basi Raduszkiewicz – wokalistki
wr´cz zjawiskowej. Jej g!os o czystej 
intonacji, eterycznej, zmys!owej barwie 
i pi´knej dykcji kompletnie zniewala
s!uchacza.

Wa˝nà rol´ odgrywajà muzycy towa-
rzyszàcy, których zebra!o si´ tu pokaêne
grono. Udzia! Krzysztofa Herdzina, 
Cezarego Konrada, Roberta Majewskie-
go i Grzecha Piotrowskiego powoduje,
˝e muzyka nabiera czasem lekko jazzu-
jàcego charakteru. Lektura obowiàz-
kowa. "

Bogdan Chmura

Black Heart Procession
Six
Temporary Residance 2009
Dystrybucja: Gusstaff

Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Ponurà tradycj´ ballad Leonarda Co-
hena do dziÊ wspaniale podtrzymujà
Nick Cave, Tom Waits czy Mark Lane-
gan. Nie brakuje te˝ zespo!ów nieza-
le˝nych, takich jak chocia˝by Black 
Heart Procession z Kalifornii, które su-
miennie od ponad dziesi´ciu lat Êpiewajà
w równie przejmujàcy sposób o mi!oÊci 
i Êmierci. Album „Six” nie b´dzie zas-
koczeniem dla wiernych fanów. Jest 
w nim znany mroczny klimat, który pod-
kreÊla baryton wokalisty oraz aran˝acje,
bazujàce na partiach fortepianu, ins-
trumentów smyczkowych, gitary elek-
trycznej i basu. Ale to bez wàtpienia naj-
ciekawszy zbiór piosenek Palla Jenkinsa
i Tobiasa Nathaniela od czasu „Three” 
z 2000 roku. 

PrzebojowoÊci „Rats” czy „Witching
Stone” móg!by im pozazdroÊciç sam
Nick Cave, a diabelskie „Wasteland” ide-
alnie pasowa!oby do jednego z horrorów
Roberta Rodrigueza. Natomiast te ˝yw-
sze utwory sà idealnie równowa˝one
przez spokojne, nastrojowe ballady, jak
wspania!a otwierajàca „When You Finish
Me”, przejmujàca „Drugs”, opisujàca
wspomnienia narkomana na odwyku,
czy „Iri Sulu” rodem z filmów Davida
Lyncha. 

Jedynym mankamentem mo˝e byç 
to, ˝e twórczoÊç Black Heart Proces-
sion przez ca!y czas pozostaje zamkni´ta
w pewnej konwencji. W zwiàzku z tym
wys!uchanie albumu w ca!oÊci wymaga
odpowiedniego nastawiania, ale na d!u˝-
szà met´ mo˝e m´czyç. "

Jacek Skolimowski

Moby
Wait For Me
EMI 2009

Interpretacja: !!!""
Realizacja: !!!!"

Moby to artysta kojarzony g!ównie ze
znanà z teledysków rysunkowà postacià 
i z wyjàtkowym, melancholijnym na-
strojem. Obu tych rzeczy nie zabrak!o 
i tym razem. Na ok!adce znajdziemy
charakterystycznego ludzika, a na p!ycie
16 utworów, utrzymanych w typowej dla
Moby’ego stylistyce. 

Us!yszymy tutaj Êcie˝ki znane z sin-
gli „Shot In The Back Of The Head”,
„Pale Horses” czy „Mistake”. Bogactwo
brzmieƒ i melodii sprawia, ˝e stanowià
one najciekawszy sk!adnik tej p!yty. 

Wi´kszoÊç nowych kompozycji pozo-
staje neutralna i stonowana. Ciekawa
jest tytu!owa „Wait For Me”, z intere-
sujàcym g!osem Kelli Scarr. Niestety, nie
zabrak!o te˝ utworów nieudanych, jak
na przyk!ad „Study War”, którego partie
wokalne sà wr´cz irytujàce. 

Album jako ca!oÊç nie zaskoczy nas
ani brzmieniem, ani stylistykà. Wszyst-
ko tutaj kontynuuje znanà od lat kon-
wencj´. Istotnà wadà jest równie˝ brak
wyró˝niajàcych si´ utworów, z których
wi´kszoÊç, prócz wymienionych powy-
˝ej, raczej nie zapada w pami´ç. 

Lekkie brzmienia i nastrojowe kom-
pozycje sprawiajà, ˝e „Wait For Me” jest
idealnym t!em nocnych podró˝y czy 
domowego relaksu. Sama muzyka mo˝e
jednak pozostawiç niedosyt, szczególnie
u osób, które liczy!y na prze!om. "

Rafa! A. Janus
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