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1. Home Made (Novika, Waldek Kasperkowiak)
2. Who Told You (Mika Urbaniak)
3. Missed (Novika)    play
4. Med 2 (Novika, Bogdan Kondracki)
5. Dig I Din (Artur Rojek)
6. All I (Mika Urbaniak)
7. Rest (Bogdan Kondracki)
8. L.Mine (Mika Urbaniak)
9. Kremowa rewolucja (Maciej Cieślak) play
10. Teh (Bogdan Kondracki)
11. 0.0
12. Or (Magda Kasprzyszyn)

Skład: 
Andrzej Smolik – programowanie, k; 
Kasia „Novika” Nowicka – voc; 
Mika Urbaniak – voc; 
Bogdan Kondracki – voc; 
Artur Rojek – voc; 
Maciej Cieślak – voc; 
Magda Kasprzyszyn – voc
  

 

  

Smolik 2 - drugi solowy studyjny album Andrzeja Smolika. Wydany został 24 kwietnia 2003
roku. Smolik 2 to długo oczekiwany, drugi już album znanego i szanowanego producenta oraz
kompozytora Andrzeja Smolika. Po sukcesie pierwszej płyty Smolik przygotował 12
premierowych kompozycji. Do nagrania albumu Smolik poraz kolejny zaprosił gości, z którymi
miał okazję współpracować przy pierwszej płycie.
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Smolik jest facetem wychowanym na muzyce pop rockowej lat 80., praktycznie całe jego
doświadczenia muzyczne dotyczą również pop rocka (Wilki, Hey...etc.) i zaledwie raz, przy
okazji realizacji płyt Kasi Nosowskiej objawił swoje zainteresowanie mrocznym trip hopem.

  

Tymczasem już od pierwszych dźwięków jego pierwszej solowej płyty Smolik zadeklarował się
po prostu jako twórca sennej, chilloutowej muzyki klubowej. Było w tym trochę house'u, trochę
ambientu, w każdym razie dźwięków idealnie dopasowanych do onirycznej atmosfery
klubowego letargu o świcie. Była to muzyka czysto użytkowa, jakby z założenia układająca się
w niewyraźną, choć bardzo przyjemna dźwiękową tapetę. I jeśli potraktować Smolika w ten
sposób, upada podstawowy zarzut jaki można wysunąć w kierunku jego najnowszej produkcji,
czyli wtórność.
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