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Tadeusz Woźniak – Zegarmistrz Światła (1992)

  

    01. Ile zapragną [02:43]  02. Smak i zapach pomarańczy [03:20]  03. Tren o róży [02:31]  04.
To będzie syn [03:09]  05. Widziałem [03:56]  06. Z dobrych przeczuć [02:01]  07. Ballada dla
Potęgowej [03:59]  08. Motyw obsesyjny [05:13]  09. Hej Hanno [03:30]  10. Zanosi się na noc
[02:23]  11. Z pragnienia w pragnienie [03:49]  12. Dosłowność [03:55]  13. A bodaj to [02:57] 
14. I nim się ockniesz [01:36]  15. Zegarmistrz światła [05:18]    

 

  

Tadeusz Woźniak, urodzony 6 marca 1947 roku w Warszawie to polski muzyk, kompozytor i
wokalista. Zadebiutował w roku 1966 pod pseudonimem Daniel Dan w zespole Dzikusy
podczas I Radiowej Giełdy Piosenki. Jako gitarzysta grał m.in. w Niebiesko-Czarnych, śpiewał z
grupą Czterech i z tą grupą dokonał pierwszych nagrań archiwalnych dla 3 programu PR oraz
płytowych. Jako kompozytor zadebiutował w 1967 roku, pisząc muzykę do wierszy Juliana
Tuwima, Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Od 1968 występuje jako
solista, śpiewając najczęściej melodyjne ballady własnej kompozycji i akompaniując sobie na
gitarze. Komponuje także muzykę teatralną i filmową, tworzy spektakle muzyczne i musicale.
Jako wykonawca największe sukcesy odnosił pod koniec lat 60. i w latach 70. Tadeusz
Woźniak ma w swoim dorobku muzykę do ponad 200 piosenek, prawie 100 inscenizacji w
teatrach dramatycznych, wielu przedstawień telewizyjnych, programów poetyckich i
artystycznych oraz filmów animowanych. Piosenki z jego muzyką wykonywali m.in.: Elżbieta
Adamiak, Michał Bajor, Anna Chodakowska, Bernard Ładysz, Andrzej Poniedzielski, Krystyna
Prońko, Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, Jolanta Majchrzak, Krzysztof Majchrzak czy
grupa Lokomotiv GT. Muzyka Woźniaka, choć stanowiła integralną część wielu sztuk
teatralnych, była też niezależnie nagradzana na festiwalach sztuk teatralnych. Artysta otrzymał
nagrodę za muzykę do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii R. Kordzińskiego,
"Odprawę posłów greckich" Jana Kochanowskiego w reżyserii A. Witkowskiego, "Mistrza i
Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa w reżyserii A. M. Marczewskiego. Najpopularniejsze jego
piosenki to: "Hej Hanno", "Smak i zapach pomarańczy", "To będzie syn" oraz "Zegarmistrz
światła". Niniejsza płyta wydana została w 1992 roku przez Pomaton i zawiera nowe wersje
starych przebojów Woźniaka. --- osloskop.net
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