
Varius Manx - Eli (2011)

Written by bluelover
Thursday, 22 December 2011 09:20 - Last Updated Thursday, 24 July 2014 13:40

Varius Manx - Eli (2011)

  

    1. Jednym Ruchem Serca  play   2. Tak To Ja  3. Tam Gdzie Nie Ma Nas  4. Harfa  5.
Camden  6. Iunta  7. Siedem  8. Przebudzenie  9. Jedno Milczenie  10. Zaczekam  11. Eli      
play
 
     Anna Józefina Lubieniecka - śpiew       Robert Janson - gitara, śpiew, instrumenty
klawiszowe      Paweł Marciniak - gitara basowa      Sławomir Romanowski - perkusja      Michał
Marciniak – gitara    

 

  

Varius Manx - jedna z najpopularniejszych polskich grup ostatniego ćwierćwiecza budzi się do
życia, po długiej przerwie. Mają za sobą trudne chwile, natury artystycznej, jak i osobistej,
tragiczne ciosy od losu i objawy zwykłego ludzkiego zwątpienia. Ale otrząsnęli się i znów idą
naprzód, bo jak mówi Robert Janson, lider grupy: "Każdy ma prawo do życia". Oto więc
jesteśmy świadkami przebudzenia Varius Manx. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich,
którym brakuje na polskiej scenie muzyki przebojowej, ale też uduchowionej i rozmarzonej. Po
prostu wartościowej.

  

Płyta "Eli" to unikalne połączenie liryzmu z krainy łagodności rodem, melodii godnych
najwyższych miejsc list przebojów i znakomitego warsztatu wykonawczego - co zawsze było
znakiem rozpoznawczym Varius Manx - i zarazem brzmienie, którego w ostatnich latach
szczególnie brakuje polskiej muzyce pop. Nowa wokalistka, charyzmatyczna buntowniczka -
Anna Józefina Lubieniecka - wniosła do zespołu nie tylko swoje niewątpliwe wokalne
umiejętności, ale też radość i energię, którą mogłaby obdzielić co najmniej kilka innych polskich
formacji!

  

Pierwszy singel z płyty - piosenka "Przebudzenie" z impetem wkroczyła na playlisty w polskich
stacjach radiowych, w tym także do RMF FM i do Radia ZET. Utwór znalazł się także w
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http://www.box.com/s/8n0l6yx0nenb3h4n0ujx
http://www.box.com/s/m4v4gbstlly25cnvru37
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najnowszym filmie w reżyserii Łukasza Palkowskiego - komedii "Wojna żeńsko-męska'' z
główną rolą Soni Bohosiewicz. --- merlin.pl
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