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Paul Simon wyrusza w pożegnalną trasę koncertową
Płyta Paula Simona 'Graceland' doczeka się bardzo interesującego opracowania przez
najmożniejszych świata beatu elektronicznego takich jak Paul Oakenfold, Groove Armada oraz
Thievery Corporation. Premiera płyty latem, w szczycie sezonu klubowego, co oznacza, że
przygotowująca to agencja wydawnicza chce przypomnieć materiał z 1986 roku młodszemu
pokoleniu w formie, która może 'zaskoczyć'. Do napisania siódmej w dyskografii płyty
zainspirowała amerykańskiego muzyka wizyta w Johannesburgu. Paul Simon udał się do Afryki
Południowej, by odkrywać nowe style muzyczne, które miały poszerzyć jego repertuar, ale po
wydaniu krążka został poddany krytyce z powodu rzekomego zwalczania kulturowego bojkotu
RPA. Wszelkie intencje, by krytykować apartheid, stanowiły rolę drugorzędną - głównym celem
było stworzenie albumu, który wykorzystywałby unikalne tradycje muzyczne Afryki Południowej.
Nagrodzona Grammy i sprzedana w kilkunastomilionowym nakładzie płyta stała się symbolem
walki z podziałami ze względu na kolor skóry oraz udowodniła, jak niesamowicie inspirujące może
być korzystanie z dorobku kulturowego Afryki. W warstwie muzycznej Graceland jest niemniej
ciekawym materiałem, czego dowodzi zainteresowanie tak uznanych innowatorów brzmienia jak
Paul Oakenfold, Groove Armada czy Thievery Corporation. Pięć nagrań z tego krążka w takich
nowych zaskakujących opracowaniach jest już dostępnych w różnych formach streammingu. Paul
Simon ogłosił tymczasem ostatnio, że wycofuje się w regularnych koncertów. - Zawsze
zastanawiałem się co czujesz w takim momencie, kiedy po wielu latach wychodzisz z obiegu,
kończysz jeden z najważniejszych aspektów swojego życia, teraz wiem, to trochę dla mnie
niekomfortowe, ale z drugiej strony czuję pewną ulgę. - Z technicznego punktu widzenia można to
dalej ciągnąć. Uwielbiam tworzyć, głos jeszcze dość mocny, w moim zespole znakomici
techniczne muzycy, o muzyce myślę nieustannie i jestem wdzięczny za to, że tak mogę się
realizować. Dziękuję też odbiorcom moich nagrań na całym świecie, mam nadzieję, że dzięki
moim utworom wasz świat stał się trochę lepszy... W tym roku Paul Simon wyrusza w ostatnią
europejską trasę 'Homeward Bound', w trakcie której od maja do lipca 2018 roku odwiedzi
Amerykę Północną i Europę. Zagra m.in. w Chicago, Toronto, Amsterdamie i Dublinie. Ostatni
koncert artysty odbędzie się 15 lipca 2018 roku w Londynie w ramach festiwalu British Summer
Time, a blisko nas będzie go można zobaczyć 30.06 w Sztokholmie, 01.07 w Oslo, 3.07 w
Kopenhadze, 10.07 w Manchesterze.

