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The Blower's Daughter Damiena Rice’a

  

W Ameryce Damien Rice został realnie zauważony gdy “The Blower’s Daughter”, singel z
jego debiutującego albumu 
„O”
z 2002 roku, został pierwszoplanową piosenką w filmie Mike’a Nicholsa 
“Closer”
z roku 2004.  W filmie tym obserwujemy dwie fascynujące kobiety i dwóch intrygujących
mężczyzn, którzy usiłują uporządkować bardzo skomplikowane związki między nimi. Piosenka
jest zagrana w tym filmie dwukrotnie by wyrazić cierpienie i niepewność w miłości. (Video z
muzyką jest na „Closer” DVD .) Był to pierwszy singel Damienia Rice’a. Najpierw został wydany
w Irlandii w 2001 roku, przez samego Rice’a.

  

 The Blower's Daughter 

  

  

Co znaczy tytułowy „blower” ? Może mieć wiele różnych znaczeń zależnie od kontekstu, jednak
w tym przypadku jest to telefon.  W Wielkiej Brytanii prekursorem aparatu telefonicznego była
tuba do mówienia, która była zakorkowana z obu stron gwizdkami. Żeby zadzwonić do osoby
na drugim końcu należało wyjąć korek i dmuchnąć w tubę, co uruchamiało gwizdek, 
niekoniecznie w odpowiednim momencie. Kiedy już wynaleziono prawdziwy telefon wielu ludzi
na Wyspach nadal nazywało go „blower” („dmuchacz” ???).

  

  

"Closer", DVD
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Dorastając w irlandzkim hrabstwie Kildare County, Damien Rice pod koniec lat 90-tych znalazł
pracę w call center. Pewnego razu telefon odebrała kobieta i rozpoczęła dłuższą rozmowę. Jak
Rice opowiadał na koncertach zapowiadając  tę piosenkę, rozmowa bardzo go ucieszyła i
oczarowała. Przez następne miesiące Rice „przejął prowadzenie” i dzwonił do niej na każdej
swojej zmianie a rozmowy stawały się coraz intymniejsze. Nagle jednak ona przestała odbierać
jego telefony.  Kobieta okazała się młodą dziewczyną, prawdopodobnie miała 16 lat.
Przygnębiony Rice dowiedział się, że była ona na wakacjach i traktowała jego telefony jako
dobrą rozrywkę, w przeciwieństwie do niego.  Poczuł się zdruzgotany. "The Blower's Daughter"
jest utworem, w którym pisał o tym epizodzie.

  

  

Damien Rice

  

 

  

Damien, młody człowiek z Celbridge pracował nad albumem “O” prawie dwa lata, za to został
przyjęty z entuzjazmem i z ulgą wśród rosnącej grupy fanów, którzy zastanawiali się czy go
kiedykolwiek jeszcze usłyszą. Ten pierwszy album Damiena Rice’a jest niczym innym jak tylko
dziełem geniuszu, perfekcyjnym połączeniem między Ryanem Adamsem a Davidem Gray’em i
zdecydowanie zasługuje na miano jednego z najlepszych albumów w 2003 roku. Ten irlandzki
piosenkarz i autor tworzy płonące, namiętne piosenki, o dużej rozpiętości towarzyszących
instrumentów – od minimum do dużej tętniącej orkiestry.
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  The Blower's Daughter, singel, 2001     Realizacja „O” przypomina  “Songs of Leonard Cohen” – prosta gra gitar, głos i eleganckietowarzyszenie smyczków, wszystko brzmi tak jakby było nagrywane w tym samym pokoju.Wiolonczela prowadzona przez Vyvienne Long jest dobrym  przykładem oderwania sięDamiena Rice’a od konwencjonalnej formuły instrumentalnej, czyli gitary, basu i bębnów.Tęskny wokal Rice’a , upiększony przez solo wiolonczeli nieoczekiwanie jaśnieje winstrumentalnym ozdobniku i głosie LisyHannigan,zanim ulotni się na wietrze.  

  Damien Rice - "O", album, 2003     Hannigan jest oczywiśce tajną bronią Rice’a – nawet biorąc pod uwagę jego talent, obecnośćHannigan wzmacnia jego idee na zewnątrz. Ona bardzo rzadko, by nie powiedzieć wcale,śpiewa towarzysząco, w chórku, zamiast tego oferuje wzbogacenie melodii lub całkowicieodmienny punkt widzenia. W “The Blower’s Daughter”  Rice użala się romantycznymiprzeprosinami: ‘Nie mogę oderwać oczu od Ciebie’. Zwykle wystarcza, ale ta piosenka nabieragłębi gdy Hannigan odpowiada w prawie nieziemskim stylu: ‘Czy ja mówiłam, że chcę Ciebie?’  

  Lisa Hannigan     Rice nie obawia się swojej muzy, niezależnie czy ona inspiruje go do  tworzenia pretensjonalnejkakofonii czy romantycznej, łagodnej kołysanki. Czasami niesie go to ku dobremu, a nie mamysposobu by go odwieść od nieudanych prób. „O” wniosło Rice’owi dużo nowego do jegoautorskiego genre’u: wyrobione poczucie dramatyzmu, które utrzymuje jego muzykę z dala odprzyziemności.  

  Lisa Hannigan i Damien Rice     The Blower's Daughter, lyrics    And so it is just like you said it would be  Life goes easy on me  most of the time  And so it isthe shorter story  No love, no glory    No hero in her sky    I can't take my eyes off of you  I can'ttake my eyes off you  I can't take my eyes off of you  I can't take my eyes off you  I can't takemy eyes off you  I can't take my eyes    And so it is just like you said it should be  We'll bothforget the breeze  Most of the time  And so it is the colder water  The Blower's Daughter  Thepupil in denial    I can't take my eyes off of you  I can't take my eyes off you  I can't take my eyesoff of you  I can't take my eyes off you  I can't take my eyes off you  I can't take my eyes    

  Blower's Daughter      Tłumaczenie wg tekstowo.pl    I tak to jest  zupełnie tak, jak powiedziałaś, że będzie  Moje życie płynie lekko  Przezwiększość czasu  I tak to jest  Im krótsza historia  Żadnej miłości, żadnej chwały  Żadnegobohatera na jej niebie...    Nie mogę oderwać od Ciebie oczu    I tak to jest  zupełnie tak, jakpowiedziałaś, że powinno być  Oboje zapomnimy o bryzie  Na większość czasu    I tak to jest Im zimniejsza woda  Córko łgarza  Uczennico w sztuce zaprzeczania    Nie mogę oderwać odCiebie oczu    Czy powiedziałam, że Cię nienawidzę?  Czy powiedziałam, że chcę  zostawić towszystko za sobą?    Nie mogę oderwać od Ciebie myśli  Dopóki nie znajdę kogoś nowego...   

  Damien Rice     
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