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Volbeat
Seal The Deal & Let’s  
Boogie
Universal 2016

Muzyka:   ≤≤≥≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Radiowy rock ma na swoim koncie 
wiele grzechów. Najgorszym z nich jest 
brak osobowości. Volbeat również bo-
ryka się z wieloma problemami, ale bra-
ku charakteru na pewno nie można mu 
zarzucić.

„Seal The Deal & Let’s Boogie” nie 
jest na pewno najambitniejszą muzyką 
pod słońcem, a twórcy nie przygotowa-
li dla nas nic, czego wcześniej byśmy 
nie słyszeli. Panowie po raz kolejny 
odgrzewają sprawdzoną formułę, mie-
szając współczesny radiowy rock, roc-
kabilly oraz kilka cięższych zagrywek. 
Brzmienie pozostaje jednak unikalne  
i nie nudzi, a refreny natychmiast wpa-
dają w ucho i zachęcają do mimowol-
nego nucenia. Zespół dorzucił również 
tu i ówdzie przyjemne urozmaicenia  
w postaci okazjonalnych partii dud czy 
banjo.

Niestety, pod otoczką rockabilly kry-
ją się boleśnie standardowe kompozycje 
i wiele radiowych banałów. Wszystkie 
piosenki korzystają z oklepanych sche-
matów. Powtarzają się najbardziej stan-
dardowe rytmy perkusyjne, a zapętlanie 
prostych motywów jest normą. Żaden  
z muzyków nawet nie próbuje się popi-
sać swoimi umiejętnościami. 

Jeśli się szuka niezobowiązującej 
muzyki rozrywkowej, trudno trafić le-
piej. Jednak ci, którzy nie będą w stanie 
przymknąć oka na niedoróbki, nie będą 
zachwyceni.   n

Karol Wunsch

Mag Balay
No Border
SVStone 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Mag Balay to wokalistka, autorka 
piosenek i producentka. Łączy muzykę 
alternatywną z popem, rockiem, jazzem 
i world music. Taki właśnie koktajl wy-
pełnia jej debiutancki album. 

W nagraniu uczestniczyli muzycy, 
wywodzący się z różnych pokoleń i śro-
dowisk, m.in.: obsługujący instrumenty 
klawiszowe Michał Wierba, odpowie-
dzialny za elektronikę i instrumenty 
perkusyjne Szymon Piotrowski, kon-
trabasista Jakub Dworak czy perkusista 
Arek Skolik.

Dominuje elektronika, syntezatory i sil- 
nie zaakcentowana perkusja.

Natchnione wokalizy, monumentalne 
akordy fortepianu, niemal dramatycz-
ne partie smyczkowe i elektroniczne 
ozdobniki stwarzają nastrój magii i nie-
pokoju.

Mag Balay zgrabnie łączy pop i klu-
bową elektronikę z elementami jazzu. 
W jej twórczości odnajdziemy zarów-
no elementy fusion, ambitnej „piosenki  
z tekstem”, jak i klimaty mogące wy-
wołać skojarzenia z produkcjami 4AD. 
Pozyskując do współpracy świetnych 
instrumentalistów, Balay zapewniła 
swym kompozycjom atrakcyjną oprawę 
i nadała całości charakter oryginalnego 
kolażu. 

Tej płyty nie da się pomylić z jakim-
kolwiek innym albumem.   n

Robert Ratajczak

Tomasz Łosowski
Fusionland
Soliton

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Tomasz Łosowski działa na muzycz-
nej scenie od początku lat 90. Perkusi-
sta z powodzeniem udziela się w projek-
tach obejmujących szerokie spektrum 
stylistyczne, od muzyki pop, poprzez 
rock, a na jazzie skończywszy. Rów- 
nolegle współtworzy kilka formacji: 
Orange Trane, Quartado czy legendarne  
Kombi.

W 10 utworach perkusiście towa-
rzyszą m.in. muzycy dwóch ostatnich 
grup oraz basista Wojtek Pilichowski. 
Nie dziwi więc fakt, że oryginalne kom-
pozycje Łosowskiego stanowią niejako 
syntezę i osobiste rozwinięcie formu-
ły obu zespołów. Odnajdziemy w nich 
zarówno jazz rockowe brzmienia, jak 
elementy fusion i zbliżającą się do popu 
dynamiczną elektronikę („Czasoprze-
strzeń”, „Funk Magic”).

Co oczywiste, w nagraniach położo-
no nacisk na partie perkusji. Łosowski 
świetnie się czuje w tej formule; nadaje 
utworom wyjątkową dynamikę i ozda-
bia spotęgowanym rytmem.

Mimo że w pomysłowych kompozy-
cjach wszechobecny jest funk, usłyszy-
my w nich także inne odcienie muzy-
ki. Temat „Latin’s Heart” utrzymano 
w południowym rytmie. Do polskiego 
folkloru nawiązuje „Kaszubskie lato”,  
a impresyjny klimat dominuje w „Życiu 
wiecznym”.

Moja wycieczka do Fusionlandu oka-
zała się wyjątkowo udana. Polecam i ży-
czę podobnych wrażeń.   n

Robert Ratajczak
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Popa Chubby
The Catfish
Ear Music 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Theodore Joseph Horowitz, blues- 
-rockowy gitarzysta i wokalista, na po-
trzeby show businessu przyjął pseudo-
nim „Popa Chubby”, czyli „pucołowaty 
tatusiek”. Piosenkarz rzeczywiście ma 
parę kilo nadwagi, ale nie przeszkadza 
mu to sprawnie grać na gitarze i cieka-
wie śpiewać.

Potwierdza to jego nowa – osiemnasta 
już – studyjna płyta. Miłośnikom gitaro-
wego bluesa polecam zacząć słuchanie 
od instrumentalnego „Blues for Char-
lie”, bo to stylistyczna perełka. Utwór 
spokojny, rozbudowany, z mistrzowski-
mi partiami na sześciu strunach. Całość 
rozpoczyna jednak funkowy „Going 
Downtown”. Po nim następuje chwy-
tliwie podany „Good Thing”, z gitarą 
w stylu Allman Brothers i porywającą 
partią instrumentów klawiszowych.  
A jeśli ktoś chciałby usłyszeć, jak moż-
na grać gitarową solówkę akordami, po-
winien włączyć „Wes Is More”. Jest tam 
nawet improwizacja na basie. A jak wy-
bornie gra perkusista! Palce lizać!

Nie brakuje też innych niespodzia-
nek. Wśród nich uwagę zwracają kom-
pozycja poświęcona znanej grupie 
heavy-metalowej („Motorhead Saved 
My Life”), trąbka, a nawet krótki rap 
bohatera płyty w „Put a Grown Man to 
Shame”.

Warto wspomnieć, że Popa Chubby 
ma w swej dyskografii trzypłytowy al-
bum z repertuarem Jimiego Hendrixa, 
zatytułowany „Electric Chubbyland” 
(2006). Zachęcam do posłuchania obu 
wydawnictw.    n

Grzegorz Walenda

One Republic
Oh My My
Mosley Music 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Amerykański zespół One Republic 
tworzy pięciu utalentowanych instru-
mentalistów i wokalistów, śpiewających 
melodyjny pop-rock, trochę w stylu 
boysbandów, chociaż partie wokalne  
wykonują dojrzałymi głosami. Pod 
względem klimatu nagrań przypomina-
ją też popularny w USA duet Daryl Hall 
i John Oates. 

„Oh My My” to czwarty album stu-
dyjny One Republic. Materiał przygo-
towano fachowo i z klasą. Słychać, że 
panowie są świetnie wyszkoleni, a dzię-
ki koncertom i wcześniejszym płytom 
nabrali doświadczenia. Przyjemnie się 
tego słucha.

W programie albumu nie brak nie-
spodzianek. Dla uatrakcyjnienia no-
wych nagrań muzycy zaprosili kilka 
gwiazd. W utworze tytułowym słychać 
francuski duet Cassius. Piosenkę 
„NbHD” wykonują razem z Santigold 
(taki pseudonim nosi piosenkarka San-
ti White), natomiast w nagraniu „A.I.” 
gościnnie pojawia się Peter Gabriel. Ten 
ostatni specjalnie się nie przemęczał. 
Trudno nawet rozpoznać jego głos, jeśli 
ktoś nie wie, że tam występuje, zwłasz-
cza że partia wokalna byłego frontmana 
Genesis zaczyna się dopiero pod koniec 
piosenki.

Znani goście to jednak tylko wisienki 
na torcie, który dla fanów lekkiego i ła-
twego w odbiorze śpiewania przygoto-
wali muzycy One Republic.    n

Grzegorz Walenda

Empire of the Sun
Two Vines
Capitol Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Australijski duet Empire of the Sun 
tworzą Luke Steele i Nick Littlemo-
re. Grają muzykę elektroniczną, która  
w latach 80. i 90. XX wieku mogłaby 
melomanów zainteresować, ale teraz 
trąci myszką.

Moda na syntezatory i samplery 
minęła, a już na pewno nie używa się 
ich w sposób, który na „Two Vines” 
proponują autorzy. Elektroniczny hip- 
-hop, królujący ostatnio w rozlicznych 
imprezowniach i klubach, to zupełnie 
inna bajka. Panowie z Empire of the 
Sun najwyraźniej wolą stare brzmie-
nia. Nie tylko pod względem aranżacji, 
ale również harmonii wokalnych, które 
przypominają te znane z Pet Shop Boys 
i innych przedstawicieli synth-popu czy 
new romantic.

Jeśli chodzi o kompozycje, nie jest 
źle. Na krążek „Two Vines” trafił uroz-
maicony repertuar, który został zręcz-
nie wykonany. Muzycy wsparli się twór-
czym talentem Lindseya Buckinghama 
z Fleetwood Mac oraz Wendy Melvoin, 
którą fani Prince’a zapewne kojarzą  
z towarzyszącej mu grupy Revolution. 

Tak, krążek „Two Vines” to nie współ-
czesne brzmienia, a przynajmniej nie 
takie, które słyszymy dziś w czołów-
kach list przebojów. Ale przecież melo-
mani bywają nostalgiczni, więc na pew-
no znajdą się chętni na taką muzykę. 
Zwłaszcza starsi, bo to idealne piosenki, 
by przy nich powspominać.    n

Grzegorz Walenda


