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Lista utworów:
1. I Won't Hurt You (4:13)
2. Blood (5:32)
3. I Know What I Think (3:05)
4. Quasimodo (4:19)
5. Let Me Rest (11:12)
6. Nagasaki (5:08)

Post Rock

7. Atomic Nevermore (4:18)
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Nothing Exists
(aut. Pawe ł Tryba)

Muzycy biorący udział w nagraniu:
Copernicus: vocals
Pierce Turner: keyboards, vocals
Larry Kirwan: guitar, keyboards, vocals
Thomas Hamlin: drums
Jeffrey Lad: flute, keyboards, effects
Chris Katris: guitar
Peter Collins: bass
Steve Menasche: marimba, percussion
Fred Parcells: affected trombone
Paddy Higgins: bodhran, floor toms
Andy Leahy: violin, vocals
Fionnghuala: flute, vocals
Jimmy Zhivago: guitar, piano
Fred Chalenor: bass guitar
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(aut. Krzysztof
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A Trip to Innerself
(aut. Ghost)
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Zaloguj
Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Ostatnio Dodane
-fere! Nie
ę
ze mną te numery, mister Smalkowski! Raz już, przy okazji pł
łem
z panem przyjemno ść i ci ężka to by ła pr óba dla moich nerw ów, oj ci ężka! Tak sobie
pomyślałem , przystępując do odsłuchu reedycji debiutu zespołu Copernicus na srebrnym
krążku.
Zdezorientowanym wyja śniam - Joseph Smalkowski vel Copernicus jest liderem i,
powiedzmy, wokalist ą zespołu o tej samej nazwie. Zespo łu, który w 1978 roku za łożyło

Koncerty

dwóch nowojorskich muzyk ów: Larry Kirwan i Pierce Turner oraz poeta-performer Joseph
Smalkowski, z wygl ądu faktycznie trochę podobny do faceta ze starych tysi ączłotówek.
Kirwan i Turner w materia łach promocyjnych określani są
(kto jest kim - nie wiem i nie chc ę wiedzieć, tym bardziej nie chc ę znać szczegółów
poczęcia), ale i tak wszystko robione by ło pod Copernicusa - człowieka, kt óry chciał
porywać tłumy i kt órego idee fixe by ła fizyka kwantowa i jej wpływ na szarego obywatela.

Another Dawn
(Tempest)
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powiedzmy, wokalist ą zespołu o tej samej nazwie. Zespo łu, który w 1978 roku za łożyło

Koncerty

dwóch nowojorskich muzyk ów: Larry Kirwan i Pierce Turner oraz poeta-performer Joseph
Smalkowski, z wygl ądu faktycznie trochę podobny do faceta ze starych tysi ączłotówek.
Kirwan i Turner w materia łach promocyjnych określani są
(kto jest kim - nie wiem i nie chc ę wiedzieć, tym bardziej nie chc ę znać szczegółów
poczęcia), ale i tak wszystko robione by ło pod Copernicusa - człowieka, kt óry chciał
porywać tłumy i kt órego idee fixe by ła fizyka kwantowa i jej wpływ na szarego obywatela.
Jakiś rok temu zetknąłem si ę z ostatnią jak dotąd płytą Copernicus, na której Smalkowski
też bredził coś o atomach i jeszcze mniejszych cząsteczkach. Od trzydziestu dwóch lat ten
sam temat - samozaparcie czy już obsesja?
Pamiętam, ż
ł we mnie bardzo mieszane uczucia wielki by ł na nim rozziew mi ędzy topornymi lirykami i skrzekiem Smalkowskiego a
naprawdę ciekawymi improwizacjami kilkudziesi ęcioosobowej grupy muzyk ów pod
kierownictwem Turnera. Wali łem g łową w ścianę modl ąc si ę o wersj ę karaoke. A jednak
raz na jaki ś czas zdarzało mi si
łuchać. Dlatego z jak ąś
masochistyczną ciekawością zgłosi łem si ę
Co si ę okazuje? Że mi łe z łego pocz ątki. Wydana w 1984 roku p łyta prezentuje zespół
Copernicus jeszcze nie a ż tak dufny w swoją siłę, skromniejszy. I dzięki temu właśnie jest

Another Dawn
(Tempest)

Seventh Story
(Fromuz)

Option Paralysis
(Dillinger Escape Plan, The)

to muzyka zdecydowanie lepiej przyswajalna.
śnik, który w 1984 roku
jeszcze dominowa ł, wymagał kondensacji materia łu, wybierania tego, co najlepsze i
wycinania d łużyzn. Nie u świadczymy tu dwudziestominutowych potwor ów, w kt órych
Smalkowski X razy recytuje to samo s łowo. Jest konkret, samo g ęste. No i rzuca si ę w
uszy różnica w brzmieniu zespo łu - dużo maj ą tu do powiedzenia klawisze, co w latach
80tch było na porz ądku dziennym i dodawa ło muzyce Copernicus komercyjnego szlifu.
Może i listy przebojów si ę tym nowojorskim odmie ńcom marzyły? Ale już wtedy za plecami
mia ł Copernicus poza dwoma sta łymi kompanami ca ł ą rzeszę instrumentalist ów.
Naliczyłem 13 os ób, opr ócz standardowego rockowego instrumentarium obs ługujących
także flet, marimbę, puzon, skrzypce czy bodhran. Skoro już mówimy o atomowej zagładzie,
t o n i e c h n a s c e n i e t e ż będzie wielkie BUM! Kola ż stylów, kt óry serwuj ą nam
akompaniatorzy szalonego poety, jest doprawdy szeroki. Co ś z jazzu, co ś z muzyki
klasycznej, mnóstwo wszelkich odcieni rocka i naprawd ę nie wiadomo, co wydarzy si ę za
ę ma sporo do

Scabdates
(Mars Volta, The)

Year of the Black Rainbow
(Coheed & Cambria)

zaoferowania.
Wsp ółpracujemy z
że nadawałoby się do prezentacji
w radio. Zapami ętywalna zagrywka keyboardu, słodkie chórki i lider melorecytujący bez tej
swojej rozpaczliwej maniery, za to nami ę
Zapatrzyli si ę w
Barry'ego White'a? Nawet je śli, to fajnie im wysz ł
ż bardziej
typowe spoken word, ale te ż nie najgorsze. Atonalne zagrywki klawiszy i fortepianu,
Otwierają

eteryczne kobiece za śpiewy i Copernicus spokojnie cedz ący s łowa. Przynajmniej do
czasu, bo potem się rozkręca i zaczyna jęczeć. Na całe szczęście rozkręca się też zespół w
tle, tworząc mroczny, nieoczywisty podk ła d i m o żna nawet Smalkowskiemu wybaczy ć
powtórzenie kilkanaście razy jednej linijki, zwłaszcza, że jego wypowiedź, piętnująca ludzką
ignorancję która prowadzi do rozlewu krwi, ma sens oczywisty dla laika a nie tylko
miłoś
ę wezwaniem
Smalkowskiego: Niech muzycy wypowiedz ą wojnę! Chwilę później s łyszymy wybuch
kakofonii wzmocniony rozdzieraj ącym kobiecym wrzaskiem. Łomot ten stopniowo
organizuje si ę w podk ład o nieco nowofalowym brzmieniu. Tym razem sporo ma do
zaśpiewania ma Turner, krzycz ący, że jednostki musz ą się zmieniać. Na co jednostka w
osobie Copernicusa odpowiada wersem tytu łowym (znowu kilkana ście razy, ten typ po
prostu tak ma). Instrumentalne t ł
ędzy new wave a wr ęcz
industrialnym brzmieniem gitar. Wci ąga i intryguje z łowieszczą atmosferą, podkreślając
wizję przyszłości wed ług Copernicusa: nico ś ć (oczywiście po nuklearnej zag ładzie).
Trochę za mało dzieje si ę w najd łuższym na pł
ły czas posępny,
minorowy nastrój, ale jak na jedena ście minut za mało tu skoków dynamiki. Bardzo dobre
wraż
czym). Na koniec órym interpretacja Copernicusa naprawd ę
może przerazić.
Pochwalić należy stronę graficzną. Tekturka z dodaną grubą książeczką, z której naprawdę
sporo mo żna si ę dowiedzieć o początkach działalności Kopernika i jego kompanów. Do
tego oczywiście s łowa utworów, wydrukowane na tle mogących przerazić, psychodelicznie
zniekształconych zdj ę ć Smalkowskiego na scenie. Denerwuj ą mnie natomiast
drobiazgowe komentarze do ka żdego kawa łka. Czy ja naprawd ę wyglądam na t ępaka,
któremu Copernicus musi obja śniać swoj ą wizję? Napisa ł, nagrał - starczy. Interpretacja
to ju ż działka s łuchacza. Ale generalnie muszę przyznać, ż
łucha si ę
całkiem dobrze. Ba! By łoby wr ęcz kapitalne, gdyby tylko wymieni ć wokalistę, bo
Smalkowski, cho ć kapela nazwę wzięła od jego pseudo, to niestety jej najsłabsze ogniwo.
Bardzo ostrożnie daję 3,5/5.
Napisał Paweł Tryba, dzie ń 06/06/2010 o godz. 20:00
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