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Rytmy zbudowane wokó! kwadratowe-
go bitu perkusyjnego, syntezatory, kle-
pane na manier" disco teksty, w których 
mieszaj# si" polskie i angielskie kwiatki 
pokroju „ko!ysz si", bujaj odw!ok!”… Ju$ 
pierwsze dwie piosenki z p!yty „Arman-
da” grupy %#ki %an mog# spowodowa& 
ból g!owy. Dalej jest tylko dziwniej. 

Czeka nas m.in. 'rednio strawny kawa-
!ek „Dziadarap” – co' jakby polska od-
powied( na Barry White’a – czy dubowa 
piosenka „Jammin”.

W samym 'rodku kr#$ka za': dwie uda-
ne kompozycje. Instrumentalna „Pom- 
peje”, która za spraw# mieszanki forte-
pianu, psychodelicznej gitary i synteza-
torowego brzmienia (a w ko)cu i tytu!u) 
nie mo$e si" nie skojarzy& z Pink Floyd, 
a zaraz pó(niej niez!y trip-hopowy „Sun-
down”. O co chodzi w tej eklektycznej 
mieszance?

Z pewno'ci# o pastisz, parodi", zabaw" 
konwencjami, czy – $eby u$y& okre'lenia, 
na którego d(wi"k zwykle zgrzytam z"-
bami – „muzyczny $art”. Niby wszystko 
jest tu sprawnie skrojone, a aluzje czytel-
ne. Problem w tym, $e z samej de*nicji 
pastisz g!upawej piosenki disco sam staje 
si" g!upaw# piosenk# disco. Pytanie, czy 
tych potrzeba wi"cej w kraju, w którego 
stolicy, w sylwestrow# noc, w!adze orga-
nizuj# wielki koncert disco polo? 

Mo$e i %#ki %an sprawnie bawi si" ki-
czem. S"k w tym, $e jest go tyle wko!o, 
$e owa zabawa nie wydaje si" szczególnie 
zabawna.   ■

Bartosz Szurik
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Na zdj"ciach do najnowszej p!yty Kylie  
Minogue pozuje w eleganckim stroju 
na tle fortepianu Steinwaya. Obrazek to  
z pewno'ci# !adny, ale trudno si" oprze& 
wra$eniu, $e ta poza, jak i ca!a konwencja 
„+e Abbey Road Sessions” s# przynaj-
mniej ciut wymuszone.

Pomys!, by piosenki gwiazdy pop przy-
bra& w „dostojne” orkiestrowe aran$acje, 
nie jest szczególnie oryginalny. Zdaje si", 
$e Kylie po raz kolejny chce si" wstrze-
li& w panuj#c# mod". Próbuje swoich si!  
w stylistyce bli$szej Adele ni$ Lady Gagi.

Niestety, brak jej wystarczaj#cych wa- 
runków wokalnych, by robi& z siebie  
– nawet popow# – div". Jej g!os ma 
wprawdzie s!odk# barw" i niemal mo$-
na us!ysze& w nim rozbrajaj#cy u'miech 
Australijki, ale to za ma!o. Nawet 'wietna 
produkcja, sygnowana logiem legendar-
nego studia, nic na to nie poradzi.

Nie jest to projekt zupe!nie z!y, a dla 
tradycyjnych melomanów nowe wersje 
piosenek Kylie b"d# bardziej zjadliwe 
ni$ ich wersje synt-popowe. Pere!k# jest 
minimalistycznie zaaran$owane „Where 
+e Wild Roses Grow”, które brzmi po 
prostu wspaniale! Tyle $e to efekt przede 
wszystkim przyprawiaj#cego o ciarki 
wokalu Nicka Cave’a. Nic dziwnego. Ten 
artysta w klimacie, do którego nawi#zuje 
„+e Abbey Road Sessions”, czuje si" jak 
ryba w wodzie. Niestety, o Kylie nie da si" 
powiedzie& tego samego.   ■

Bartosz Szurik
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„Zbyt d!ugo mnie tu nie by!o” – 'piewa 
Chris Cornell w refrenie piosenki otwie-
raj#cej album „King Animal”. Trudno nie 
odnie'& tych s!ów do powracaj#cego po 
15 latach zespo!u Soundgarden, a jeszcze 
trudniej nie zgodzi& si" z nimi.

13 nowych kompozycji jednej z naj-
wa$niejszych rockowych grup lat 90. 
to udana mieszanka jej dawnego stylu  
i uwspó!cze'nionych brzmie). Kr#$ek 
buduj# gitarowe ri,y Kima +ayila, wci#$ 
pierwszorz"dny wokal Cornella i solid- 
na sekcja rytmiczna Camerona i Shep- 
herda. 

„King Animal” prezentuje pe!nokrwi-
ste rockowe utwory, oparte to na szyb-
kich gitarowych frazach („Been Away 
Too Long”, „Non-State Actor”), to na 
bardziej oci"$a!ych („Blood on the Val-
ley Floor”), a w ko)cu na brzmieniach 
akustycznych („Black Saturday”, „Half- 
way +ere”). Obok klasycznego rocko-
wego instrumentarium nie brakuje psy- 
chodelicznych czy stoner rockowych 
krótkich odjazdów czy ozdobników, ta-
kich jak pojawiaj#ce si" momentami 
d"ciaki. Najbardziej eksperymentalnym 
zdaje si", ko)cz#cy kr#$ek, „Rowing”, 
oparty na lekko transowym, przetworzo-
nym basie. 

Odk#d drogi muzyków Soundgarden 
si" rozesz!y, nagrali kilka dobrych p!yt  
z innymi sk!adami (vide: grupa Audio-
slave, do której tra*! Cornell). Wida& 
jednak, $e kwartet ze Seattle dopiero 
dzia!aj#c razem, jest w stanie osi#gn#& 
maksimum mo$liwo'ci.   ■

Bartosz Szurik


