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Do słuchania

ROMA ALTA MODA 5 
COOL D: VISION

C zy pokaz mody może szokować… oczywiście, że 
tak – szczególnie jeżeli robi go znany projektant, 

jak Armani bądź Kenzo. Do tego świeża oprawa mu-
zyczna, ekskluzywne kolekcje i zjawiskowe modelki. 
Pierwszy krążek o nazwie the Show to wykonawcy, 
którzy prezentują nieco wolniejsze tempo muzyczne: 
m.in. Kosheen i Waldeck – bardzo lubiany wśród płci 
pięknej czy Jackson 5 z oryginalnym i rytmicznym 
We’re Almost There w remiksie DJ Spinna. Gatunki 
muzyczne, które wchodzą w skład CD2 The Show 
i Private  Party to – począwszy od szykownej nu-bos-
sa novy  po soul, hip-hop z wrażeniami dub, reggae, 
muzykę latynoską, aż po downtempo i house. Na 
drugim krążku prezentują się również Marvin Gaye 
w remiksie Fun Machine oraz ST.Germain z Alabama 
Blues Original… aż dech w piersiach zapiera…

BELLA MUSICA 3 By JOSE PADILLA
COOL D:VISION

Genialna płyta – to już trzecia część godnej pole-
cenia kompilacji ,,Bella Musica’’, którą pieczo-

łowicie przygotowuje chilloutowy guru Jose Padilla. 
Nie usłyszą tu Państwo tzw. zapychaczy – często 
granych w naszych stacjach radiowych. Nie usłyszą 
Państwo na tej płycie utworów nic nie znaczących. 
Usłyszą natomiast Państwo  wyjątkową selekcję ta-
kich wykonawców i elegantów muzycznych, jak Ba-
lanescu Quartet ze słynnym tematem ,,Model’’ czy 
uroczy wręcz kojący głos wielkiej damy Niny Simone 
oraz dobrze wokalizującej Jill Scott w utworze He 
Loves Me. Ten wyjątkowy krążek idealnie złożony 
przez Jose to arcydzieło sztuki muzycznej. Rzadko 
spotyka się kompilację, gdzie każdy temat jest wy-
słuchany w całości. Z reguły na krążkach kompilo-
wanych mamy swoich faworytów, kryjących się pod 
trackami 3, 5, 10.

CLUBBING WITH DJ RAVIN  vol. 2
COOL D:VISION

Czas na paryskiego designera – bardzo mocno 
związanego z paryskim Buddha Barem. To eks-

kluzywny produkt muzyczny, przygotowany na bazie 
muzyki house, elektro i deep. A co nas tak naprawdę 
porywa… sam dobór utworów to najlepsze z naj-
lepszych kawałków,  jakie dotąd Ravin składał na 
krążkach. Całość zestawiona jest tradycyjnie z dwóch 
wersji. Pierwsza odsłona CD1 – to utwory remikso-
wane, zaś druga to wersje oryginalne. Wykonawcy 
na płytach to m.in. Ben Westbeech w remiksie Wa-
hoo oraz Herkules & Love Affair w genialnym zremik-
sowanym utworze legendy sceny Mouse – Frankiego 
Knucklesa. Dalej Osunlade w remiksie Dj Gregory. 
Cały świat podąża za dobrym unikalnym brzmie-
niem – w końcu jak do pracy zabiera się sam Ravin, 
to ciarki zaczynają nas przechodzić przy pierwszych 
dźwiękach. Proponuję rozpocząć słuchanie od krąż-
ka CD2 – Unmixed. Pozwoli to Państwu poznać ten 
rodzaj muzyki od kuchni, a potem rozwinąć się wraz 
z autorem w subtelnie i idealnie skomponowanych 
remiksach. 

BECK MODERN GUILT 
XL RECORDINGS

Rockowe brzmienie w postaci Becka dociera 
w końcu na łamy „Kuriera” i działu muzyczne-

go Do słuchania. To jak najbardziej podróż w stronę 
sprawdzonych akordów rodem z czasów Beatlesów, 
Kingsów, Small Faces czy Donovana. Album Guilt 
brzmi tak jakby przebywał podróż z lat 60. aż do 
roku 2008. Jest to świadomy sposób na wyrażenie 
nowoczesnej estetyki i wrażliwości muzycznej. Na 
płycie  da się odczuć coś jakby z przemytu i spod zna-
ku jazzu, ale też i wyraźnie słychać dance’owe ryt-
my Timbalanda. Słuchając krążka Guilt, odczuwamy 
muzycznie nieprzewidywalne wspomnienie dawnych 
czasów, dawnych rytmów, dawnej struktury muzyki.

SAINT-GERMAIN DES PRES CAFÉ 10 
WAGRAM

Wyjechać na wakacje we wrześniu i październiku 
do Francji – pomysł godny polecenia – do tego 

kolejna porcja utworów z 10 serii Saint-Germain des 
Pres Café. Wagram zawsze staje na wysokości zada-
nia, tworząc wykwintną porcję fantazji muzycznej. 
Tym razem wyjątkowe grono tworzą artyści z kręgu 
nu-soul-jazz i funk. Bardzo nośnym i dobrze zorga-
nizowanym muzycznie jest Waldek; nie wspomnę tu 
o Marinie Arnoldzie z tematem Forefathers. To klu-
czowe tematy wyróżniające Saint-Germain des Pres 
Café 10… dobre niczym zmrożone lody zapiekane 
w cieście biszkoptowym… miam.

KONKURS
Proszę podać tytuł ostatniej płyty Erica 
Claptona?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać 
do końca października na adres e-mail: 
Biuro@RobertGalas.com. Na zwycięzców 
czekają płyty CD z wytwórni SONIC RECORDS, 
www.sonicrecords.pl, oraz płyty DVD z wy-
twórni SPI VIDEO. Pierwsze dwie osoby, które 
poprawnie udzielą odpowiedzi otrzymają 
nagrody.

Zwycięzcy poprzedniego konkursu z nume-
ru KF 04/2008:
Pani Sylwia Pieronek z Krakowa oraz pan Alek-
sander Pieczołowity z Komorowa. Pani Sylwia 
otrzymuje DVD z wytwórni SPI VIDEO, a pan 
Aleksander – CD z wytwórni SONIC RECORS.

Gratulacje.

Robert Galas
Dziennikarz muzyczny, konsultant muzyczny, DJ
DJ@RobertGalas.com, http://RobertGalas.com


