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dniach 23-24 czerwea ·"od- mo serCa wielu ludz.i, którym nieobo- Marlllion, a wokalista
sUplewal
aię kolejny,
ÓSmY' jwi: 1 jętne aą egzystencjalne
problemy ·wysokim cha.rakterystycznym ; Cło·
festiwal
,.Nowej
Sceny'" · Wlpółczesnego świata. Muzyka wy- · sem o szerokiej
skali. .GoAclnnle
zorganizowany przez gdyń- _konywana przez czterech Am~ryka- wyfią,plł z. nimi
basiata Canad.y
skie Młodzietowe Centrum Kultury \nów jest za to szalenie .t·rudna do ~lues Marcin Bochiński, _którY' nieprzy współpracy 1 Bałt.J'Qką Agen· , opisania. Mówić o stylu to wyazu- źle wkomponował aię w cały • zecją Ątltyl'tycznq. Tym r~_- k~n·. kaę .JJ.OWal p.a~ę. która dotychcu1. apół. a solo WY'konane wr;u ~-per
~erty odbywały ·st-;: w 'ktub!e"'t,K'W'Il- 4-nie'-·i.&tnielew- Lepiej nalllsać, ż:e świe~ kuSistą, było jednym- z: najleps:z:yełl
dratowa.. oraz; w -sopockiej" Oper~e ~ tni amerykańscy
mu:z:ycy zagrali podczas całego wiecwru w- Operłe
Leśnei.
.•
' ....... .i ,; muzykę intuicyjną, na którą, nałO· Le5nej. . ' ·
·
•
·'tyła się
melorecytacja Smalkow.
;
··
_1
Organiutor:z:y festiwalu-•: :z:a-\v&u sky'ego. 'Całość sprawiała wrażenie
Dob~y set zagrała takie Carnad"a.
miell
szaęście do pokazania co niesamowite i nic dziwnego, że w Pos;li bardzo do pn;odu od ~:z:atu
najmniej jednego tzw. ogl'omnegQ_ 1 kręgach nowojorskiej awanga'!"d)" jak• ich ost•t.nt raz słyszałem,
a
wYdarzenia artystycznego, ż:e P!%Y·.- i ,.Copernicus••' cieaz:y lic;.- tak zasłu- KriYs:zto~ Dudczak 9kret adaptacji'
pomnę tutaj koncert
,.Ctime an~ , :żoną sławą./
ma' już za sobą. co pozwa1a mu pothe City Solution'" .-przed roku. W;:,
kazać
swoje· niemałe możliwości
ostatnim festiwalu na miano takie~~ Na drugim miejscu chciałbym u- w-okalne. NowY gitarzysta Zb:fszclc
zaałui.ył przede wszyfitk.im ,.Coper-' 'stawić koncert brytyjskiego zespo· Marynowicz poszerza br:z:mienię ze.
nicus". Porażająca muzyka kryjąca' lu "The Blue Aeroplanes". Siła ich spoJu, co powoduje, ie muzyka Ca·
stc;. pod tą nazwą. oraz: humanisty·; muzyki tkwi w trzech wzajemnie nacJy jest lepsza niż kied)"k:olwiek.
czne treści głoszone przez Joe Smak uzupełniają,cych się gitarach oraz
kowsky'ego o wnechwlad:z:y pienią-; :niezwykle precyzyjnie grają,<:ej se.
P.aoC:erne Rowery :z:a każdym ridu. przeciwko apartheidowi. prze-· .kcji. A inspiracje tkwią w korze. zeni grają zupełnie
inny r~dz,_j
ciwko wojnie i ubija-niu. ntema.l .niach muzyki rockowej, chocia.t po. muzyki.
Tym razem sięgnęli do
powalały ludzi na kola!U!-brz:miewają
również
pierwiastki
·
jakby :i:yw<:em wzięte z: brytyJskiej źródeł rock'n'rolla i- nie zawieQH
Smalkow6ky to ogromna osobo- muzyki skiUlowej i folkowej. Po- publicmo6ci.
wość art~ycma. ZdominoWał on jt: ·nadto widać, :że mład:z:i Anglicy oJ•n
gromn)Ln pietyzmem darzą -Meraey . podobał sic także z.espół 1 ~Ber
teli nie ~ałą, Oper~;: Leśną, to na pew. Beat, czyli Liverpool Sl)und, a więc lina Zachodniego Poems for Layl&,
co grata się w Wielkiej Bryta- chociat ich folkowa muzyka \ekko
• • • • • • • • • • • • • • • • • , .··to,
nii w latach 60.
trą~ła amators:z:czy:z:ną,.
i

W

był

A o innych zespołach; chÓćbym
nawet chciał napisać, ,to nie" mogę
tego zrobić z powodu braku miejsca w tym krótkim z: konieczności
komentarzu. Najważniejsze, ie; cała
impreza odbyła się, a przecież nie·
wiele brakowało, by było ina<:zej.
Pół Sopotu pozbawione było prądu,
·!:!;;u~a~~~~aw~. A:~:~~~Y p~e~ stąd ·-prawie półtoragodzinne opóf·
, przededniu wielkiej kariery i s!u- nienie. Na szczęście
znowu : 1lę
' s:z:nie powiedział Grzegon Miecu- ws~y5-tkO udało.
. gow prowadzą, cy
koncert. że jut
rwlm'ótce na zespól tej klasy nie ~· · . - · - - - . dzie nu .tać.
-W ogromnym skrócie można by
te ich muzyka dzieje się
·w trójkącie, którego jeden wieu.chołek to zespoły Yardbirds i Cre.am, drugi to Free, a trzeci Traffic
i dokonania Steve Winwooda. CałoSć nieliwykle prosta, ale przez: to
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1 określić,
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