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Immediate Music & X-Ray Dog

   Brzmi to jak imiona czarnych 
charakterów z tandetnego filmu s/f 
klasy B. W rzeczywistości s¹ to ekipy 
obecnie wiod¹ce prym w tworzeniu 
muzyki na zamówienie. W skrócie 
można powiedzieć, że s¹ to najwięksi 
specjaliści, potrafi¹ się też najlepiej 
zareklamować. Immediate Music zo-
sta³o za³ożone w 1992 r. przez Jef-
frey’a Faymana i Yoav Gorena. Z 
ma³ej firmy przeistoczy³o się w gru-
pę ludzi, która nieustannie otrzymuje 
zlecenia do napisania muzyki. Muszę 
przyznać, że nie trudno jest rozpoznać 
napisan¹ przez nich muzykę. Ich styl 
cechuje rozmach oraz bombastyczny 
chór. ¯eby nie szukać daleko, ostatnie 
ich dokonania to oprawa dźwiękowa 
do trailerów takich jak: Spiderman - 
‘Lacrimosa’, Van Helsing - ‘Mercutio’ 
czy ostatnio The Island - ‘Lucius Dei’. 
X-Ray Dog podchodzi jakby trochę 
z innej strony do zagadnienia. If You 
ever sat through a film and wondered 
what that cool memorable music from 
the trailer was… you found it. We 
did it. (Jeśli kiedykolwiek podczas 
filmu zastanawialiście się, cóż to za 
świetn¹ zapadaj¹c¹ w pamięć muzykę 
s³yszeliście podczas trailera... już wie-
cie. My j¹ zrobiliśmy.). Tak oto skrom-
nie przedstawia nam się XRD. Tym, 
co odróżnia ich od IM, jest chęć do 
eksperymentowania z muzyk¹. XRD 
nie trzyma się ściśle wzorca którym 
kieruje się IM, zazwyczaj na ich pro-
mocyjnych albumach możemy us³y-
szeć zaiste wybuchow¹ mieszankę. 
Często gości tam zwyczajny wokal. 

Można również natkn¹ć się na reggae, 
country, techno, czy nawet jod³owanie. 
Myślę, że nie ma gatunku muzyki, 
którego ch³opcy z XRD nie wzięliby 
na warsztat. Muzykę napisan¹ przez 
XRD można by³o us³yszeć np. w trai-
lerze do The Day After Tomorrow 
– ‘Clash of Arms’ & ‘Shadow of Tyr-
rany’ czy The Chronicles of Narnia 
– ‘Here Comes the King’. 
  Naturalnie, ca³a branża to nie tylko 
Immediate Music czy X-Ray Dog. S¹ 
jeszcze inni twórcy, którzy zarabiaj¹ 
w ten sposób na życie: Musikvergnue-
gen, Magic Music Box (Brand X), 
Pfeifer Broz, itd.

Jak prezentuje się sama muzyka?

  Muszę przyznać, że nie najgorzej. 
Zdarzy³o się nawet kilka razy, że 
muzyka napisana do trailera by³a 
lepsza od muzyki, która pojawi³a się 
w samym filmie. Na szczęście s¹ to 
dość rzadkie przypadki. Przechodz¹c 
do meritum, nie trudno się domyślić, 
że praktycznie ca³ość opiera się na 
elektronice. To znacznie redukuje 

koszta produkcji. Niestety, dużo ta-
niej, prościej i szybciej jest stworzyć 
coś na syntezatorze i dodać do tego 
elektronicznie wygenerowany chór, 
aniżeli wynajmować orkiestrę, chór i 
„męczyć” się z żywymi ludźmi. Na 
szczęście i od tej regu³y znajduj¹ się 
wyj¹tki. Album Themes for Orchestra 
and Choir, autorstwa Immediate Mu-
sic, to projekt maj¹cy pokazać skalę 
talentu kompozytorów, którzy tam 
tworz¹. Pojawi³a się ca³a orkiestra, 
wieloosobowy chór i wszystko to, co 
wcześniej by³o sztucznie stworzone, 
doczeka³o się wspania³ej oprawy. Do 
tej pory uważam, iż jest to najlepszy 
zbiór muzyki do trailerów, jaki dane 
mi by³o s³yszeć. Niedawno świat³o
dzienne ujrza³ kolejny album zatytu-
³owany Abbey Road. 
   X-Ray Dog i w tym przypadku o-
bra³ inn¹ drogę. Systematycznie poja-
wiaj¹ się albumy zawieraj¹ce mieszan-
kę wszystkiego. Jest to trochę gorsze 
rozwi¹zanie, gdyż spada s³uchalność 
takiego albumu. Często się zdarza, że 
zaraz po klimatycznym, spokojnym 
utworze dostajemy jakiś rockowy ka-
wa³ek z dzikim wokalem. Jednak na-
leży pamiętać, że te albumy to nic wię-
cej, jak wydania promocyjne, które
maj¹ pokazać potencjalnym klientom 
możliwości ich twórców. Jak już na-
pisa³em, muzyka jest ogromnie zróż-
nicowana, więc nie ma najmniejszego 
sensu rozpisywać z osobna się o da-
nych zjawiskach. Od siebie dodam tyl-
ko, że zdarzaj¹ się prawdziwe pere³ki, 
takie jak ‘The Exalted One’ z trailera 
do Equlilibrium. Czasami można też
trafić na bardzo znajome dźwięki, ta-

kie jak kopia tematu Vangelisa z Alek-
sandra.

Poczuj ten klimat

 Mimo, że darzę tę muzykę duż¹ sym- 
pati¹, zdaję sobie doskonale sprawę 
z jej przeznaczenia i wynikaj¹cych 
z tego powodu ograniczeń, jakie na-
rzucane s¹ kompozytorom. Z tego 
g³ównie powodu nie można traktować
takiej muzyki jako sztuki i porówny-
wać jej do dokonań największych
kompozytorów. Jednak jako ciekawo-
stka sprawdza się znakomicie i nie za-
szkodzi od czasu do czasu pos³uchać 
muzyki, która raczy nas swoj¹ obec-
ności¹ w salach kinowych tuż przed 
g³ównym seansem.
  A jak sprawdzić na sobie dzia³anie 
trailera filmowego? Wystarczy – obe-
jrzawszy dowolny – zapisać, czego się 
z niego dowiedzieliśmy i jak wyobra-
żamy sobie na jego podstawie fabu³ę 
filmu. A potem trzeba pójść na ten film 
i porównać to, co w nim jest, z tym, 
czego się po nim spodziewaliśmy. Po-
wodzenia!

  Komisarz Juve, grany przez Louisa 
de Funesa w filmie „Fantomas powra-
ca” w latach 70., prezentuj¹c swoim 
podw³adnym kuriozalne wynalazki 
dla policji, objaśnia angielskojęzyczne
s³owo: „Gad¿et to tajny wynalazek 
przeznaczony do zniszczenia przeciw-
nika. Nie byliście nigdy w kinie?”, ewi-
dentnie nawi¹zuj¹c do bondowskich 
przyrz¹dów, konstruowanych przez 
genialnego Q. W potocznym rozumie-
niu gadżet jest mi³ym dodatkiem do 
czegoś, zabawn¹ maskotk¹, śmiesz-
nym mechanizmem. Nie pe³ni żadnej 
ważnej funkcji, nie jest artykułem pier-
wszej potrzeby – jedynym jego zada-
niem jest umilenie nam chwili, pozor-
ne uproszczenie i tak ³atwej czynnoś-
ci, podkreślenie (rzekomego) statusu 
spo³ecznego. Do czasu. W momencie 
bowiem, gdy przyzwyczajamy się do 
niego, nagle okazuje się, jak bardzo
jest ważny, gdy go zabraknie. 
   Niektóre z gadżetów tak g³ęboko 
wrastaj¹ w nasz¹ rzeczywistość, iż ich 
brak może zaburzyć nasze funkcjono-
wanie w spo³eczeństwie. Tak w³aśnie
jest w przypadku emotikonów, po-
wszechnie funkcjonuj¹cych w codzien-
nej komunikacji, szczególnie wśród lu-
dzi m³odych. Narodzi³y się z potrzeby
przekazania jak najwięcej, ograniczo-
ne rozmiarami niewielkiego wyświet-
lacza telefonu komórkowego. Podsta-
wowe znaki przestankowe, coraz czę-
ściej gubione przez internautów, na-
bra³y niezwyk³ego znaczenia: potrafi¹ 
wyrażać emocje. Ich rodzeństwem s¹ 
skróty literowe żywcem przejęte z ję-
zyka angielskiego (cu, lol, roftl), same 
emotikony zaś rozwinę³y się w krót-
kie animacje. Ich atutem jest prostota 
i dok³adność przekazu, a ich si³a ujaw-
nia się w momencie, gdy czujemy ko-
nieczność ich użycia. Gdy piszemy 
coś żartem, potwierdzamy „perskim 
oczkiem” ponad wszelk¹ w¹tpliwość, 
że jest to dowcip. Pojawia się więc 
presja, wewnętrzny przymus, a także 
obawa, że możemy zostać źle zrozu-
miani, że adresat, przyzwyczajony, jak 
my, do „buziek”, bez odpowiedniego 
znaczka weźmie sobie nasze s³owa do 
serca. Nasuwa się pytanie, jak mogli-
śmy dot¹d funkcjonować bez tych 
dodatkowych wyjaśnień. A także: czy
cz³owiek przysz³ości będzie jeszcze 
umia³ wyrażać emocje s³owem, ges-
tem?

Podróże z Herodotem (kolej¹)

 Gadżet pojawi³ się w momencie, gdy 
cz³owiek zaspokoi³ podstawowe po-
trzeby, zapewni³ sobie oczekiwany po-
ziom życia i mia³ pewn¹ nadwyżkę, 
woln¹ kwotę do zagospodarowania. 
Biedny Grek liczy³ każdy grosz i sku-
pia³ się na przeżyciu dnia następnego.

To nie dla niego Heron z Aleksandrii 
projektowa³ dwa tysi¹ce lat temu za-
dziwiaj¹ce mechanizmy. Ich odbiorca-
mi by³y poważne instytucje, jak świą-
tynie i teatry, oraz majętni obywatele.
Automaty na monetę, filigranowe za-
bawki wykorzystuj¹ce zjawisko mag-
netyzmu, automatyczne drzwi, czy 
s³ynna „bania wiatrowa”, aeolopile, 
nie powsta³y by usprawnić zbiór zbo-
ża, budowę domów czy polepszyć wa-
runki życia ludu. Dozownik święco-
nej wody i automatyczne drzwi mia³y 
podnieść prestiż świ¹tyni, zaś zegary
z „kuku³k¹” (sow¹, pohukuj¹c¹ i ru-
szaj¹c¹ skrzyd³ami) – zabawić boga-
cza.  
  Zjawisko gadżetu postrzegam jed-
nak jako coś więcej, niż galeria co za-
bawniejszych kuriozów ludzkiej wy-
nalazczości. Ponieważ stanowi odpo-
wiedź na mniej lub bardziej prawdzi-
we potrzeby spo³eczeństwa (dziś czę-
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sto kreowane przez zmyślnych speców 
od reklamy), jest znakomitym punk-
tem do najrozmaitszych rozważań o 
nas samych. Bo jakby – na przyk³ad 
– wygl¹da³ dzisiaj świat, jak dalece 
szybciej rozwinę³a by się cywilizacja, 
gdyby Heron dostrzeg³ w swojej bani 
wiatrowej, wiruj¹cej pod wp³ywem ci-
śnienia metalowej kuli, coś więcej niż 
ciekawostkę? Aeolopile by³a pierw-
szym, prostym, silnikiem parowym, 
dzia³aj¹cym na zasadzie odrzutu, któ-
rego potencja³ odkryto dopiero w XIX 
wieku. Dlaczego Heron nie skonstru-
owa³ maszyny parowej? Ekspansja 
rzymska zawojowa³aby, być może, ca-
³y znany wtedy świat, ³¹cz¹c odleg³e 
rejony Imperium sieci¹ torów; a kto 
wie, czy – jeśli snuć śmia³e przypusz-
czenia – w Renesansie nie wznios³y-
by się w powietrze pierwsze machiny 
lataj¹ce? Odpowiedź przynosi zapo-
znanie się ze struktur¹ spo³eczn¹ ów-

czesnego świata – przy powszechnie 
dostępnej, taniej sile roboczej, jak¹ sta-
nowili niewolnicy, nie by³o zapotrze-
bowania na urz¹dzenia wyręczaj¹ce 
ludzi. W ten sposób silnik parowy od-
szed³ w zapomnienie na osiemnaście 
stuleci.
 Oczywistych sta³o się tak wiele przed-
miotów, że dziwić może ich przypom-
nienie: maj¹c w ręku tradycyjny, ana-
logowy aparat fotograficzny, zastana-
wiam się d³ugo przed każdym naciś-
nięciem migawki (szkoda kliszy), pod-
czas gdy w aparatach cyfrowych strze-
lamy zdjęcia bez opamiętania, kasuj¹c 
część, gdy zabraknie miejsca na karcie, 
a i obejrzenie ich na komputerze nic 
nie kosztuje. Ba, jeszcze niedawno sam 

komputer by³ rzadkim urz¹dzeniem - 
bo „komu mia³by być potrzebny?”, jak 
pytali retorycznie naukowcy, zaś pro-
ducenci szacowali zapotrzebowanie 
na kilkadziesi¹t (!) w skali świata. Nie 
inaczej by³o z telefonem komórko-
wym, odtwarzaczem mp3, cyfrow¹ 
ramk¹ na zdjęcia (w takich gadżetach 
specjalizuj¹ się magazyny Smart i Lo-
go) i wieloma innymi rzeczami. W o-
kresie Odrodzenia, gdy powszechnie 
jada³o się palcami, a pajdy chleba 
na stole ch³onę³y kapi¹cy z mięsiwa 
t³uszcz, widelec postrzegany był jako
narzędzie diabelskie. W XVIII wieku
nie przyj¹³ się wynaleziony właśnie
parasol, gdyż przed deszczem chroni³ 
wiklinowy kosz zak³adany na g³owę, 
zaś niewiele później wynalazcę rowe-
ru (drewnianej ramy na drewnianych
ko³ach, bez ³ańcucha jeszcze i peda-
³ów) miano za pomylonego, a pierw-
sze samochody kopci³y, psu³y się i 
porusza³y wolniej od dorożki. Ale to 
w³aśnie dzięki zbawczej sile przyzwy-
czajenia zaakceptujemy za chwilę plas-
tikowe rękawice do kaktusów i kremy 
przeciwzmarszczkowe dla mężczyzn 
Vichy (30% mniej zmarszczek po 2 
miesi¹cach). Skoro kobieta może za-
jmować kierownicze stanowisko i cho-
dzić w spodniach, a mężczyzna korzy-
stać z salonu odnowy biologicznej i 
szminki, dlaczego i nasi czworonożni 
ulubieńcy nie mieliby korzystać z do-
brodziejstw równouprawnienia?


