
Jozef Skrzek – Wojna Swiatow (1982)

Written by bluelover
Wednesday, 14 October 2009 15:17 - Last Updated Saturday, 04 June 2016 08:49

Józef Skrzek – Wojna Światów (1982)

  

    1. The war of the worlds (J. Skrzek - T. Winter) 03:40   2. Dla Aliny (J. Skrzek) 03:50   3.
Porno magazin (J. Skrzek - T. Cunnighan) 01:50   4. Szakal (J. Skrzek) 02:05   5. Interception
(J. Skrzek - T. Cunnighan) 02:31   6. Nieznany list (J. Skrzek - T. Różewicz) 04:00   7. Wojna
swiatow (J. Skrzek) 02:10   8. 65th St. Sermon (J. Skrzek - T. Winter) 05:26   9. Fade away (J.
Skrzek - T. Winter) 02:04   10. Wonderful sky-ride (J. Skrzek - T. Winter) 06:17   11. The gig (J.
Skrzek - T. Winter) 04:58    Skład:  Józef Skrzek - wokal, Moog, fortepian, gitara bassowa 
Robert Gola - gitara  Hubert Rutkowski - perkusja  Jan Skrzek "Kyks" - harmonijka ustna 
Tomasz Szukalski - saksofon  Janusz Ziomber – perkusja    

 

  

Płyta zawiera utwory Józefa Skrzeka powstałe przy okazji przygotowywania ilustracji muzycznej
do filmu Piotra Szulkina "Wojna Światów" i jak to wyjaśniono na kopercie "część kompozycji nie
pochodzi z filmu, lecz jest inspirowana jego treścią". Wbrew zapowiedzi zawartej w tytule nie
ma tu jakiś futurologicznych szaleństw. Strona A zawiera dwa udane utwory instrumentalne o
ładnej melodyce ("Dla Aliny", "Szakal"), z saksofonowymi partiami na tle akompaniamentu
wzbogaconego o efekty kolorystyczne eksponujące brzmienie elektronicznego instrumentarium.
Ponadto są tu śpiewane po angielsku piosenki (np. "Porno Magazin") dostarczające esencji
rockowej ekspresji i niezbyt pasujący w tym kontekście przyjemny utwór "Nieznany list" o jakby
chorałowym klimacie. Na stronie B poza mało interesującym "The Gig" trafiamy na dwa
nagrania, w których kołacze się duch rocka przełomu lat sześćdziesiątych i szidemdziesiątych,
raz są to echa Jimi Hendrix Experience ("65th St. Sermon"), raz przebojowość połączona z
jazzrockowymi tęsknotami ("Wondreful Sky-Ride"): znalazła się tutaj także piosenka "Fade
Away" stylizowana na amerykański folk-rock tego okresu. Longplay nie należy do ważnych w
dorobku Skrzeka, ale potwierdza jego wszechstronne umiejętności jako muzyka rockowego. ---
empik.com
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