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Brian May z premierą nowego nagrania – pierwszego po
20 latach!
Gitarzysta grupy Queen zapowiada nowy utwór ‘New Horizons’ na nowy rok, a premiera singla, w
którym zostanie wykorzystana narracja Stephena Hawkinga, jest jednocześnie ukłonem w
kierunku NASA i jej międzyplanetarnej misji pod takim samym hasłem. Nagranie zostanie
wykonane po raz pierwszy w centrum kontroli lotów NASA i towarzyszy mu ogromne
zainteresowanie mediów. Po raz ostatni nowej muzyki Briana Maya słuchaliśmy w 1998 roku na
jego drugiej autorskiej płycie ‘Another World’. Z wykształcenia May jest doktorem astrofizyki, stąd
m.in. też jego spore zainteresowanie eksploracją wszechświata realizowaną przez NASA, która
właśnie w Nowy Rok ma odnotować rekordową odległość jaką kiedykolwiek pokonała sonda
badawcza. - Projekt NASA niezwykle mnie ekscytuje - mówi May - stanowi też dla mnie osobiście
kapitalną możliwość połączenia dwóch moich pasji: muzyki i astronomii. - Z pomysłem przyszedł
do mnie jeszcze w maju Alan Stern - jeden z odpowiedzialnych za realizację misji - i zapytał, czy
nie mógłbym czegoś skomponować dla upamiętnienia rekordowej odległości jaką właśnie w Nowy
Rok pokona w przestrzeni kosmicznej sonda New Horizons, która ma przelecieć obok obiektu
jeszcze bardziej odległego od Plutona, który nazywa się Ultima Thule. Astronomowie chcą
dowiedzieć się więcej niż kiedykolwiek na temat tej asteroidy znajdującej się na krawędziach
Układu Słonecznego.- Misja rozpoczęła się jeszcze w styczniu 2006 roku i poświęca się dla niej
bardzo dużo wybitnych naukowców. Fascynuje mnie to, że obiekt wielkości fortepianu dotrze do
miejsc niedostępnych poznawczo dla człowieka i będzie zdolny przesyłać stamtąd obrazy na
Ziemię, co powinno dostarczyć nowej wiedzy odnośnie powstania systemu słonecznego konkluduje gitarzysta Queen. Warto dodać - skoro o Queen mowa, że klasyk z ich repertuaru
Bohemian Rhapsody okazał się najczęściej pobieranym w streamingu nagraniem XX wieku, a film
pod takim samym tytułem jest już rekordzistą jeśli chodzi o dochody jakie kiedykolwiek przyniosła
kinowa produkcja biograficzna. 1 stycznia 2019 będzie zatem podwójny odlot: wreszcie nowe
nagranie Briana Maya i kto wie, czy nie zapowiedź większego wydawnictwa oraz
międzyplanetarny rekord wszechczasów jeśli chodzi o eksplorację kosmosu przeprowadzaną
przez NASA. W ostatnim Radiowym Radarze Rocka roku zatem odlot z prawdziwego zdarzenia. Do
siego roku 2019!!!

