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„Another World is Possible”
Kompilacja CD
Dystrybucja w Polsce Sonic Rec.
łyta jest czêœci¹ projektu „Another World is
P
Possible” („Inny œwiat jest mo¿liwy”). P³yta do³¹czona jest do albumu sk³adaj¹cego siê z tekstów

traktuj¹cych o globalizacji. Wœród autorów tekstów znajdziemy miêdzy innymi laureatów Nagrody Nobla: Jose Saramago (Literacka Nagroda Nobla 1998), Shirin Ebadi (Pokojowa Nagroda Nobla
2003). P³yta jest benefitem dla organizacji ATTAC.
Na p³ycie znajduj¹ siê niepublikowane, b¹dŸ te¿ trudno dostêpne, nagrania ponad dwudziestu wykonawców z ca³ego œwiata.
P³yta jest ró¿norodna pod wzglêdem gatunków
muzycznych. Od dubu, poprzez rock po muzykê folkow¹, wykonywan¹ przez: Afryka (Femi Kuti, Tiken
Jah Fakoli, Idir), Europa (Manu Chao, Massive
Attack, Zebda, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra), Azja (Asian Dub Foundation, Nitin
Sawhney) i Ameryka (Moby, Underground Resistance, Lee Scratch Perry, Grandaddy, The Skatalites).
Wielbiciele klimatów jamajskich znajd¹ tu Lee
Scratch Perry’ego i The Skatalites, których to arty-

stów nie trzeba nikomu przedstawiaæ. Niew¹tpliwym
rarytasem na tej p³ycie jest utwór zespo³u No Smoking Orchestra. Jego liderem jest znany ba³kañski
re¿yser filmowy Emir Kusturica, który zas³yn¹³
miêdzy innymi takimi filmami, jak „Czarny kot, bia³y
kot” czy „Underground”. Kolejn¹ niespodziank¹ jest
znakomity utwór w stylu funky Femi Kutiego pod
tytu³em „I Wanna be Free”, syna legendarnego artysty Fela Kutiego. W nietypowym dla siebie repertuarze mo¿emy pos³uchaæ Asian Dub Foundation.
Jest to znakomite rock’n’rollowe granie w klimacie azjatyckim. Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e zespó³
ten jest od lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ antyrasistowsk¹, o czym pisaliœmy ju¿ we wczeœniejszych
numerach pisma. Europejscy muzycy, a wœród nich
Manu Chao porywaj¹cy do tañca i Massive Attack
w relaksuj¹cym leniwym „Karmacoma” tworz¹
niezwyk³y klimat p³yty.
W dzia³alnoœci alterglobalistycznej organizacji ATTAC jednym z wa¿niejszych przes³añ jest
przes³anie antyrasistowskie. Jest to powodem zaproszenia do udzia³u w niej artystów s³yn¹cych
z przekazu antyfaszystowskiego. Mamy nadziejê na
podobne akcje polskiego oddzia³u tej organizacji.
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