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/ A Gallagher testvérek viharos kapcsolatáról mindenki tud, aki ezt olvas-
sa, szóval nem is vesztegetném az időt ennek körbejárásával. A rivalizá-
lás – úgy tűnik – még most is folytatódik, nyolc évvel azután a bizonyos 
koncert előtti gitártörés után, ami az utolsó csepp volt Noel poharában 
és az Oasis felbomlását eredményezte. A brit sajtó rivalizálás-kampá-
nyát erősítendő, összevetem a két – valószínűleg szándékosan szinte 
azonos időben – újonnan megjelent lemezt, a feltételezéseim szerint. 
Mindenekelőtt leszögezném, hogy nem túl sportszerű az összehason-
lítás, mert amíg Noelnek már a harmadik szólólemeze a Who Built The 
Moon?, addig Liamnak az első az As You Were (bár az Oasis vége óta ő 
is kiadott két másik LP-t Beady Eye nevű rövid életű zenekarával). Tehát 
Liam a szólódebüt okán sokkal nagyobb figyelmet kap a médiában, nem 
beszélve arról, hogy míg Noel producere egyedül David Holmes volt (aki 
régi motoros a szakmában, rengeteg filmzene fűződik a nevéhez és több 
fontos tánczenei album a kilencvenes évekből), addig Liammal három, 
többszörös Grammy-díjas sztárproducer dolgozott együtt, akik egyen-
ként is biztosították volna a szakma figyelmét – így viszont olyan érzése 
van az embernek, mintha ágyúval lőttek volna galambra. 

Greg Kurstin producer nevéhez fűződnek többek között Adele, a Foo 
Fighters, Pink, Sia és Lily Allen egyes felvételei, Dan Grech a Radiohead 
2009-es lemezéért kapott Grammyt, de dolgozott Beckkel, a Hurts-szel 
és Lana Del Reyjel, valamint közösen írták Martin Solveiggel a Hellót. 
Andrew Wyatt – aki a dalok többségében társszerző – jelenleg a Miike 
Snow énekese és producere, de Mark Ronson és Bruno Mars egyes 
felvételeit is ő jegyzi. Tehát csupa mainstream pop.

Az eredmény magáért beszél: természetesen hibátlanul sikerült a ki-
lencvenes évek végi Oasis-hangzás újraélesztése, ami tulajdonképpen 
a Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band megszólalására épült. 
Többszörös visszacsatolás, ami önmagában vicces is lenne („revival of 
a revival”), azonban annyira kikezdhetetlen a végtermék, hogy olyan, 
mintha a producerek Noel és Lennon fejével gondolkodtak volna, amikor 
rendbe tették Liam dalötleteit.

Noel viszont egy egyszerű sorlemezt jelentetett meg, aminek hangzása 
nem az Oasist, hanem az ő eddigi szólómunkáit juttatja eszünkbe: kis 
grúvos pszichédelia, de alapvetően a régi jó britpop – amit ma már 

„indie”-nek neveznek. Ő a saját útját járja, szerzőként is fejlődik, a szöve-
gekből is kitűnik, hogy agyalós típus, próbálja megérteni és feldolgozni 
az őt körülvevő világot. Mellesleg formációja, a High Flying Birds egy 
tényleges zenekar, ezt az LP-t pedig a stúdióban írta, végig Holmes támo-
gatásával, tehát volt valamiféle csapatmunka is.

Liamnál egészen más csapatmunkát képzelek el a dalokat hallgatva, 
eddigi művei tükrében. A Beady Eye inkább volt Liam Gallagher sajátja, 
mint az As You Were, ami a végletekig kipolírozott Oasis-remake-album 
lett. Mivel nagykiadó adta ki, biztos vagyok benne, hogy semmit nem 
bíztak a véletlenre. Konkrétan úgy képzelem, a lemezcég kijelölte a pro-
ducereket és Liamot – mint brandet – használták arra, hogy ha már Noel 
dollármilliárdokat kér egy Oasis-újraegyesülésért (és ez nyilván túlzás), 
vele töltsék be azt a tátongó űrt, amit az Oasis felbomlása okozott  
a Beatles-messiásváró angol zenei szakmában. Tehát Liam lemeze egy 
olyan Oasis-album, ami azt mutatja meg, hogy a producerek hogyan 
élték meg az Oasis-élményt a kilencvenes években. Sőt, sokszor még 
jobban is hasonlít a Beatles pszichedelikus korszakára, mint amennyire 
az Oasis valaha is hasonlított, mert a producerek a meglevő Liam-dalokat 
beatlesíthették. Így Liam egyszemélyes – a szakma által támogatott – 
fiúzenekarrá alakult, míg Noel járja tovább a 2011-ben elkezdett saját 
indie-útját. 

Összességében azonban mindkét lemez nagyon erős, bátran ajánlom 
mindenkinek. Akik az Oasis miatt szeretik a Gallaghereket, azoknak Liam 
LP-je fog jobban tetszeni, akik saját jogán hallgatják az egyes előadókat, 
azok talán Noelét fogják jobbnak érezni, mert nála egyértelmű, hogy új 
megoldásokon, hangzásokon is törte a fejét.  

noel gallagHeR’S HigH flying BiRdS
Who built The moon?
(Sour Mash / Universal, 2017)
 neopSzicHedélia 

liaM gallagHeR
as you Were
(Warner / Magneoton, 2017)
 BRitpop 

Ligeti Gyuri ajánlja.

rivalizálós oasis-remake.
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A hülyedumák miatt sajtókedvenc Gallagher-tesók egyszerre adtak ki szólólemezt. Liam az elsőt, Noel 
bátyja a harmadikat. A We Are Rockstars-os Ligeti Gyuri szintén nemrég, októberben adta ki első szó-
lólemezét, az ő hangját a reszelős ének miatt még korábbi együttese, a Puzzle idején hasonlították is 
Liaméhez. A producerként is jónevű Ligeti néhány hete vette fel második szólóját a legendás londoni 
Abbey Road stúdióban – naná, hogy szakmailag közelítette meg a két albumot.
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ecca Vandal
ecca vandal
(Dew Process, 2017)
 indiepop   eleKtRopunK 

/ Ecca Vandal szülei Sri Lankáról származnak, ő Dél-Afrikában szü-
letett. A család azonban egy idő után átköltözött Ausztráliába, Ecca 
Vandal már ott nőtt fel. 2014-ben tűnt fel először közreműködőként, 
debütkislemeze 2015-ös, első, ötszámos EP-je 2016 legelején jelent 
meg End Of Times címmel. Grúvos punkrockos dalok szerepelnek 
rajta, amelyekbe helyenként bekúszik egy kis szinti – inkább dühös 
kitörés, mint crossover pop az anyag, bár erre az október végén (csak 
Ausztriáliában) megjelent bemutatkozó albumra átkúszott címadó 
dalban már nagy potenciál villan meg. Semmi különös tehát a sztori, de 

elég egyszer meghallgatni ezt az egyenpoptól távol eső, mégis nagyon 
fülbemászó, címnélküli LP-t, hogy ne sok kétségünk legyen a felől, 
hogy hallunk még a nagyon is különleges előadóról. Sőt, eléggé biztos 
vagyok benne, hogy amikor jövőre nemzetközi terjesztésben is kijön 
majd az album, az idei ausztrál vinylnyomatok ára az egekbe szökik. Azt 
pedig csak remélni lehet – vagy elképzelni: milyen jó lenne – hogy ez 
a fajta életteli, energetizáló popzene lemossa Max Martinék szinte már 
elviselhetetlen, patikamérlegen kimért, szégyenletes stílusgyakorlatait. 
Merthogy Ecca Vandal nagyjából azt az iskolát képviseli, amit Santigold 
teremtett meg 2008-as első lemezével, vagy azt a világot hozza, amit 
Grimes is elektronikát és gitárzenét keresztező legutóbbi albumán. 
Vandalnál egyértelműbb a punkrockos múlt, abból kiindulva fuzionál 
indierockot new wave-vel, electropunkkal, változatos, de sosem túl trendi 
tánczenei ritmusokat és hangzásokat nyers szövegekkel, úgy hogy 
a dallamérzékenysége mindvégig előtérben marad. A lemez első fele 
inkább a horzsoló partyrocké, a második inkább a változatos indiepopé, 
de a színvonal végig kiegyenlített, 2017 egyik legjobb popalbuma ez. 
Az pedig még inkább kiemeli a tömegslágerzene egysíkúságából, hogy 
politikus, társadalomkritikus dalszövegeket énekel Ecca, debüt EP-jén 
például alaposan osztotta a szexuális ragadozókat és az áldozathibázta-
tókat – közel két évvel a mostani botrányok előtt. A Noisettes-es Shingai 
Shoniwa énekével is rokonságot mutató Ecca Vandal a Prince Of Living 
című dalához megnyerte vendéghangnak a refusedos Dennis Lyxzént és 
az egykori letlive.-es Jason Butlert, azaz a poszthardcore talán két leg-
nagyobb énekeslegendáját. Igen, ez pontosan jelzi a produkció rangját. 
Dömötör Endre

 KulcSdal  your Way
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melódiák és ütemek, köztük madárhangok, vonósok, az Izlandi Fuvola 
Együttes játéka, Arca hol sejtelmes, hol megrázó elektronikus alapjai, 
sőt még hárfa és cselló is előkerül, hogy Björk szokás szerint szabadon 
cikázó vokáltémáiról ne is beszéljünk. Szinte kínos leírni, de muszáj, az 
Utopia értékeit tényleg csak akkor lehet felfedezni, ha teljes odaadással 
és nyitottsággal hallgatjuk és még úgy is igazi kihívás. Viszont nem 
Björkről lenne szó, ha nem lenne képes még ezzel a csapongó, kimerítő 
és roppant sűrű anyaggal is megrázni, felemelni, könnyeket előcsalni és 
mindenekelőtt gondolkodásra késztetni. Csada Gergely 

 KulcSdal   The gate 
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ECCA VANDAL
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BJöRK
utopia
(One Little Indian, 2017)
 eleKtRoniK-expeRiMentál 

/ Björk a korábbi élettársával, Matthew Barney képzőművész-filmrende-
zővel való szakítását feldolgozó 2015-ös Vulnicura borítóján mélyfekete 
latex ruhában áll és mellkasán vaginára emlékeztető sebhely tátong. Az 
új album első nyilvánosságra hozott dala, a The Gate épp ezt a sebhelyet 
helyezi a középpontba és teszi meg a továbblépés kezdőpontjának, az 
újonnan megszülető érzések kapujának. Ebből is látszik, hogy Barneyval 
való viharos szakításának hullámai még mindig nem múltak el nyom-
talanul, sőt az Utopián is többször előkerül az egykori élettárs alakja. 
Ugyanakkor a Vulnicura nagyon is konkrét tematikája – a személyesség 
megtartása mellett – mostanra egyetemessé és már-már a befogadha-
tóság határát súrolóvá tágult. Ugyanis Björk egykori kapcsolata csak 
kiindulópont valami jóval nagyobb szabású, szerteágazó gondolatfolyam 
kifejezéséhez, amelyben a nőiséget, a szexualitást, a modern kapcsola-
tokat, a bennünk rejlő zsigeri ösztönöket és az ember bolygón betöltött 
szerepét próbálja megragadni az izlandi csodabogár. Björk, mint lánya 
jövőjéért aggódó anya (Tabula Rasa), Björk, mint elhagyott szerető 
(Losss), Björk, mint harcos feminista (Sue Me), Björk, mint törékeny 
emberi lény, aki a nagy erdei séta közben megtalálja lelki békéjét és 
eggyé válik a természettel (Claimstaker) – csak néhány, az egyértel-
műen felmerülő szerepek és értelmezési lehetőségek közül. Mindezt az 
Arcával közösen szerzett, egyszerre mitikus és futurista elektronikus 
zenei rétegek takarják be és teszik még a sötét tónusú Vulnicurához 
képest is megterhelő hallgatnivalóvá. Míg utóbbi album a maga súlyos 
és szívszaggató valójában is letisztult zeneiségű volt, addig az Utopián 
néha három-négy szinten halmozódnak egymásra a szabadon áramló 
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