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Suede pokazują w sieci nowe nagranie ‘The Invisibles’
8 studyjna płyta grupy 'The Blue Hour' ukaże się 21 września. Wokalista Brett Anderson mówił w
wywiadzie dla NME: Teksty traktują o dość poważnych sprawach, mam świadomość, że da to
trochę do myślenia, ale tacy jesteśmy, nie wszystko jest piękne i poukładane, Suede od lat
reaguje na takie rzeczy i to będzie słychać. - Ilekroć chcemy zachować bardzo optymistyczny
obraz rzeczywistości, to się najzwyklej w świecie nie udaje - dodaje lider. 30 marca na 25-lecie
debiutu wydawniczego Suede zaproponowali reedycję emblematycznego krążka i w pięknie
przygotowanym zestawie 'Suede - Silver Edition' dostaliśmy łącznie cztery kompakty, DVD,
zawierające utwory ze stron B dotychczasowych singli, nagrania koncertowe oraz całkiem sporo
niepublikowanych dotąd utworów z repertuaru grupy.- Płyta reprezentuje to co osobiście cenię
najbardziej - mówi lider Suede Brett Anderson - różnorodność formy, są solidne mocne wokale,
jest trochę ckliwości, szeptów - to odzwierciedla to jacy byliśmy i chyba wciąż jesteśmy: młodzi
duchem, trochę aroganccy, ambitni, a przy tym tak dalecy od ideału. Warto pamiętać, że
założony w Londynie Suede grający alternatywnego rocka jest w zasadzie jednym z pionierów brit
popu, tak mocno później wyeksponowanego przez Oasis, czy pochodzący z Liverpoolu
Cast.Wokalista Brett Anderson, gitarzysta Bernard Butler i reszta zespołu inspirowali się
początkowo twórczością Davida Bowiego i The Smiths, choć dość szybko znaleźli własne obszary
muzycznej eksploracji. Podczas nagrywania drugiej płyty, Dog Man Star, doszło do kłótni między
Andersonem a Butlerem, w związku z czym gitarzysta opuścił zespół, stawiając pod dużym
znakiem zapytania ich dalsze koncerty. Jednak grupa nie rozpadła się i w 1996 roku wydała album
Coming Up, który znów wskoczył do czołówki brytyjskich list przebojów. Było i jest chyba wciąż
zapotrzebowanie na kapele wyróżniające się stylem, choć w przypadku Suede w moim odczuciu o
ich oryginalności stanowi przede wszystkim wokal Andersona, kiedy po dwóch frazach od razu
wiemy, czyje to nagranie. W marcu 2013 roku ukazał się szósty album grupy zatytułowany
Bloodsports, a w styczniu 2016 siódmy 'Night Thoughts'.Suede zapowiadają 'krótką' europejską
trasę koncertową w październiku, a rozpoczną 1.10 w Amsterdamie, następnie 04.10 Mediolan,
09 i 10.10 aż dwa koncerty w Kopenhadze oraz na finał 12.10 Londyn.

