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Fenomen Beotlesów, zespołu, który na powierlchni czasu utrzymuje się
nieprzerwanie od lat, mimo że faktycznie„. przustał istnieć w. roku 1970.
Nie od dziś próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie publicyści,
krytycy, teoretycy, także socjologowie, albowiem zagadnienie wychodzi
poza zakres oddziaływania objęty określeniem kultury masowej wkraczając w rejony socjo-psychologiczne. Mechanizm tej popularności jest
zawiły i nie zawsze łatwy do rozszyfrowania. Czy to tylko przypadek, czy
przemijająca moda? Podobnych pytań jest wiele • .
THE BEATLES było bardzo udanym przedsięwzięciem od saniego zorania. Już na początku lat sześćdziesiątych John Lennon, Paul Me Cortney, George Harrison i Ringo Star korzystając z niezbędnego duetu
suflerskiego: Georga Martina · reżysera nagrań .i Briana Epsteina
impresaria wystawili sobie pomnik muzyczny i kulturotwórczy. Jako muzycy nikogo nie imitowali, chociaż niewątpliwie w pierwszym okresie
korzystali z amerykańskiego rock and rolla, czarnego rhythm and bluesa, irlandzkiej ballady, muzyki folk. Z czasem zrozumieli, że są to różno
rodne i wielowymiarowe kierunki, które - choć stylistycznie bardzo bliskie sobie - nie były uniwersalne. Warto zwrócić uwagę, że późniejsi
THE BEATLES nigdy w jednej piosence nie operują konsekwentnie środ
kami zaczerpniętymi z jednej epoki stylistycznej. Starali się je zowsze
przemieszczać, by żaden z nich nie zyskał znaczenia podstawowego.
Nośność kompozycji Lennona, Me Cortney'a, Harrisona ma moc wywoływania szlachetnych i pocieszających skutków. To utwory mające
walory muzyki (rytm, melodia, harmonio, forma, styl). którą się zna i lubi. Członkowie THE BEATLES byli chyba jednymi 'z pierwszych, których
rozwój polegał na stałym przełamywaniu form istniejących i modulowaniu nowych - przy stosowaniu n·ietypowej harmonizacji, modolizmów,
synkopowanych łamiących formę.
Spróbowali też skutecznie wzbogacić w swej muzyce treść i rozszerzyć zakres zwłaszcza przez powiązania z innymi rodzajami muzyki oraz
innymi środkami przekazu. W ostatnich nagraniach grupo . zmierzała
w kierunku bardziej zintegrowanej muzyki, to znaczy takiej, w której
koegzystują zgodnie elementy europejskie, orientalne, latynowskie,afroomerykańskie itp. Wystąpiły też zjawiska o większej doniosłości i rock
poprzez działalność THE BEATLES rozszerzył znacznie swój zasięg.
Jest rzeczą pewną, że właśnie Beatlesi mają swój największy udz i ał
w zdobyciu zaufania do muzyki pop przez całe społeczeństwo. Kompozycje Lennona i Me Cartney'a wykonują zarówno uliczni śpiewacy
z dzielnicy Soho w Londynie, jak i orkiestry jazzowe Bossiego, Jonesa,
Petersona, gwiazdy muzyki rozrywkowej Aretha Franklin, Barbra Streisand czy jedna z czołowych wykonawczyń awangardowej muzyki wspólczesnej, Cathy Borberian. I w każdej jakże odmiennej interpretacji,
brzmią fantastycznie.
Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że muzyka Beatlesów jest „stara".
A pomimo to czuje się dobrze i ciągle wykorzystywana jest na nowo
do przeróżnych transkrypcji, bowiem jej twórcy wywarli przemożny wplyw
na rozwój muzyki w ogóle.
Conrad Drzewiecki wykorzystał moment autentycznego ren'esansu zainteresowań społecznych dla sztuki The Beatles. Stworzył collage muzyczny złożony z 12 utworów. Prapremiera światowa jego chore:>grafii
pod ogólnym tytułem „Yesterday" (Wczoraj) odbyła się w Sof[i w zespole
Tańca Nowoczesnego „Arabesko" w dniu 30.11.1981 r. Obecnie publiczność polska ma możność zapoznania się z realizacją tego utworu
w Polskim Teatrze Tańca. Jest to niewątpliwie próba nowego odczytania i nowej współczesnej interpretacji mu~yki, która wy.kazała swoją
żywotność i nieprzemijający walor.
W programie wykorzystano następujące utwory (w nawiasie dato
ukazania się płyty): Vesterday (wrzesień 1965 r.), Hey, Jude (lipiec
1968 r.), Can't Buy Me Love (marzec 1964 r.), I Should Have Known
Better (czerwiec 1964 r.), Lady Madonna (marzec 1968 r.). l'm Happy
Just to Dance With. Vou (lipiec 1964 r.), Michelle, I Want To Hokl Y.our
Hand (styczeń 1964 r.), Revolution (lipiec 1968 r.), My· Sw~ lor<!,
Don't Let Me Down (maj 1969 r.), Woman (listopad 1980 r.).
Krzysztof Wodniczolc;

„.„„Yesterday" to urocza rewia choreograficzna w stylu
pop„. ŻyWiołowe tańce jazzowe, rock'n'rollowe i bluesowe
przetykane są groteskowymi 'skeczami choreograficznymi... Wszystkie te sceny, oprawione numerami stricte tanecznymi, dają poważnie odmłodzonemu ostatnio zespoło
wi' Conr:ada Drzewieckiego wiele okazji do znakomitego,
żywiołowego (a zarazem wielce stylowego) tańca, emanują, młodzieńczą werwą, świeżością, radością„."

„życie Warszawy", 12.03.1982 r.
Paweł

Chynowski

,„„W „Yesterday" Drzewiecki pokazał zbiór 12 scenek.
osobnych obrazów baletowych, z których każdy ma swą
wewnętrzną dramaturgię, swoistą fabułę. Charakter i atmosfera poszczególnych układów znajduje powiązanie
z muzycznym wyrazem konkretnych piosenek, choć tylko
w wyjątkowych wypadkach jest ilustracją ich treści. Srodki muzyczne rozpisane zostają natomiast na język baletowy tworząc widowisko zwarte, kontrastowe, o ogromnej
sile oddziaływania i niezwykłym tempie„. W sumie
„Yesterday" jest bardzo interesującym widowiskiem, pokazem piękna i młodości, prezentacją dobrej muzyki i bardzo dobrego tańca„."
„Gazeta

Poznańska",

Wo~ciech

18.03.1982 r.
A. Krolopp

„ ...

Pozostające w sferze rozrywkowej galanterii piosenki
stały się częścią .składową autentycznego dzieła Sztuki
(przez duże S).

W tym balecie żadna już konwencja techniczna nie krę
puje błyskotliwej wyobraźni twórczej choreografa . .Skomponował on ten ·balet z szeregu kipiących młodzieńczym
wigorem scenek-opowiastek, pięknych w formie, dowcip':'
nych, opowiedzianych jasno, bez zbędnych zawiłości. Czytelne są tu wszellde aluzje a także pewne symboliczne
znaczenia zawarte w współuczestniczących, „tańczących"
elementach dekoracji. Widać w tym mistrzowską rękę
Drzewieckiego".
„Głos

Wielkopolski'', 15.03.1982 r.
Andrzej Saturna

