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liwi mówi , e nic dobrego w m odej polskiej muzyce si nie dzieje. Malkontenci
wspominaj z ot er polskiego rocka, pochylaj c si nad szklanicami nape nionymi po
brzegi z ocistym trunkiem. Otó nic bardziej mylnego, moi drodzy. W polskiej muzyce –
zw aszcza tej nieobecnej powszechnie w mediach – a wrze od nowych zespo ów, kipi od
nowych brzmie , form i pomys ów. Bior c pod lup rodzimego progresywnego rocka i
przypatruj c si temu zjawisku dok adniej, mo na zaniemówi z wra enia. Polski art rock to
muzyczna kraina mlekiem i miodem p yn ca, róg obfito ci, niezwyk a i przebogata paleta
muzycznych dozna . Na tym pozornie skromnym poletku jak grzyby po deszczu rodz si
nowe i bardzo interesuj ce zespo y, nad twórczo ci których watro si pochyli i g biej z
ni zapozna .
Na VII Festiwalu Rocka Progresywnego w Gniewkowie mia a miejsce premiera kr ka „On
The Edge” debiutuj cej przemyskiej formacji Arlon. Album opatrzony numerem 002
opublikowany zosta przez stawiaj
pierwsze kroki na muzycznym rynku oficyn Pronet
Records. Zna em ju materia z bardzo kameralnego koncertu, jaki Arlon da w kieleckim klubie Tunel, rozgrzewaj c publiczno
przed gwiazd wieczoru – zespo em AnVision. Maj c wiadomo nieskazitelnego pi kna tej muzyki oraz rych ego nadej cia
kr ka, usycha em z t sknoty za tymi d wi kami, po daj c ich cho by na CD. Koncert w Gniewkowie (relacja pod tym linkiem)
potwierdzi tylko bardzo wysok klas instrumentalistów i imponuj cy poziom premierowego materia u. Prze ywa em ten wyst p ze
spokojem i u miechem na twarzy, gdy w moim plecaku le a ju sobie cieplutka i pachn ca nowo ci premierowa p yta Arlon.
Musz przyzna , e – jak na debiut zespo u – album „On The Edge” to start z bardzo wysokiego pu apu. Do rzadko si zdarza,
by materia zawarty na pierwszej p ycie by tak przemy lany, spójny i dojrza y. Zazwyczaj debiutanckie kr ki s dzie em zbiegu
okoliczno ci, wypadkow wielu sesji nagraniowych, które zespó zarejestrowa na przestrzeni kilku lat. Znam takie przypadki, kiedy
artysta mia zaledwie kilka utworów na p yt , ale znalaz si wydawca i trzeba by o szybko napisa i zaaran owa co na kolanie.
Ró ne s losy pocz tkuj cych muzyków.
Arlon na swoim premierowym kr ku brzmi niezwykle homogenicznie. Taka sytuacja daje s uchaczowi poczucie du ego komfortu i
pewno ci, i s uchaj c tej muzyki nie trafi on nagle na betonowo-metalowy pokraczny kloc otoczony wiszcz cym metalicznym
drutem techno. Muzyka na „On The Edge” otula jak zapach porannej kawy i pozwala zanurzy si i p awi w niej bez ko ca. „On
The Edge” zawiera dziewi klasycznych utworów, utrzymanych w kanonie rocka progresywnego, dyskretnie zabarwionych
przeuroczym i ciep ym brzmieniem saksofonu. Pisz cy ten tekst ma sk onno ci do synestezji i ów saksofon jawi mu si jako
olbrzymi termos pe en przepysznej gor cej czekolady. Wszystko tu jest na swoim miejscu: doskona a gitara, fantastyczna sekcja
rytmiczna, bajecznie pi kne klawisze oraz niebywale interesuj cy wokal. Trudno si do czegokolwiek przyczepi lub znale jak
luk w muzyce Arlon. Celowo unikam porówna i skojarze z innymi wykonawcami. Ka dy kto si gnie po t p yt , b dzie mia na
my li jakie podobie stwo z dobrze znanymi mu d wi kami z innych wydawnictw. Nie o porównywanie jednak tu chodzi.
Pos uchajcie tej muzyki i postarajcie si najzwyczajniej w wiecie j prze . Zapewne znajdzie si niejedna g owa pisz ca i
mówi ca o Arlon w pow ci gliwy sposób, cmokaj c przy tym, e wprawdzie muzyka interesuj ca, ale nie ma tu nic nowego. Nikt tu
nie j czy, nie ryczy, sekcja rytmiczna nie dudni jak zdezelowany poci g osobowy, a utwory zbyt d ugie itp. Wyznam szczerze, e
nie ruszaj mnie takie zarzuty. Maruderstwo i czepliwo niektórych recenzentów proponowa bym przeku na rado , jak mo na
czerpa z zas uchiwania si w te d wi ki. Taka w nie muzyka odpowiada moim oczekiwaniom. Mam nadziej , e kolejne
wydawnictwa b
niemniej interesuj ce dla mojej wra liwo ci muzycznej.
Trudno mi wymieni jakie wyró niaj ce si fragmenty po ród utworów zawartych na p ycie. Wszystkie s jednakowo pi kne,
obfituj ce w zagadkowe smaczki brzmieniowe i urokliwe melodie. Bez w tpienia kompozycja otwieraj ca album, tytu owa „On The
Edge” zas uguje na baczn uwag . Utwory „Everything For Her”, „Lies” i „It’s Your Day” ju na koncertach zapad y mi g boko w
pami , jak równie utwór zamykaj cy p yt – „Was It Worth It”. Podkre
raz jeszcze, e wielk si tego albumu jest jego
spójno . Zespó Arlon znalaz pomys na to, jak ujarzmi progresywn materi . Bez zb dnych eksperymentów, udziwnie , wypraw
w lepe zau ki kompozytorskiego labiryntu, zagrali t muzyk tak, jak im le y ona na sercu. Poprzez pi tk zapale ców polski art
rock przybra nowy kszta t nazwany Arlon. Muzykom bardzo zale y na dobrej jako ci brzmienia, dlatego te materia zosta nagrany
metod analogow za pomoc klasycznego wielo cie kowego magnetofonu szpulowego na ta
magnetyczn . Zespó
przygotowany jest do wydania p yty winylowej, gdy posiada odpowiedni mastering.
A oto za oga odpowiedzialna za dostarczenie mi tylu uniesie i dozna muzycznych: Pawe Szyku a – oryginalny i ciep y wokal,
Wies aw Rutka – fantastyczna gitara i frapuj ce teksty, Maciej Napieraj – gitara basowa, Pawe Zwirn – perkusja, równie autor
jednego z tekstów oraz Jacek Szott – kompozytor, pianista, saksofonista, autor tekstów.
Panowie, dzi ki wam dumny jestem z polskiego progresywnego rocka i gratuluj tak udanego debiutu. Pozostaje mi mie nadziej
na kontynuacj obranego kierunku. Z ut sknieniem czekam na koncerty oraz kolejne p yty. Tak trzyma i nie dajcie si zwie
dyskretnemu i zdradliwemu urokowi popularno ci w wiecie muzyki rozrywkowej. A wam drodzy czytelnicy radz z ca ego serca,
kupcie sobie t p yt . Daje ona wiar w to, i prawdziwa i szczera muzyka nadal istnieje i ma si dobrze. Jest to bezsprzecznie
jedno z najwa niejszych wydawnictw bie cego roku.
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