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Sławek Wierzcholski – Przejściowy stan (2001)

  

    1.    Będę cię miał  2.    To jesień, to jesień  3.    Gwizdany  4.    Młody pies  5.    Przejściowy
stan  6.    Blues dla zmartwionych  7.    Rok 2000  8.    Ciężki dzień  9.    Przegranych nikt nie
lubi  10.   Nic, naprawdę nic  11.   Nadzieja to ty  12.   Ostatnia kłótnia  13.   Sto kilometrów      
  * Sławek Wierzcholski - harmonijka, śpiew      * Joanna Szczepańska - skrzypce, śpiew      *
Witold Jąkalski - gitara akustyczna      * Marek Dąbrowski - gitara akustyczna      * Piotr
Dąbrowski - bas akustyczny, śpiew      * Grzegorz Minicz - perkusja, tara, cajon    

 

  

Sławek Wierzcholski - czołowy polski wykonawca bluesa, wirtuoz gry na harmonijce ustnej,
znany przede wszystkim jako lider zespołu Nocna zmiana bluesa. Nagrywał płyty z takimi
muzykami jak: Charlie Musselwhite czy Junior Wells.

  

"Przejściowy stan" to tytuł najnowszej płyty Sławka, na którą składa się 15 utworów z jego
muzyką i tekstami. Album jest wyrazem ciągłych, muzycznych poszukiwań Wierzcholskiego i
jego dążeniem do odnalezienia "polskiego bluesa". Autor pokazuje, że przejście od bluesa do
world music, folk czy piosenki autorskiej jest nie tylko możliwe, ale przynosi wiele muzycznych
niespodzianek i nowych skojarzeń. Na nowej płycie Sławek jednak nie eksponuje swoich
niezwykłych umiejętności instrumentalnych. Do studia zaprosił kilkunastu znakomitych
muzyków, grających na nietypowych dla bluesa instrumentach: dudach, lirze korbowej,
marimbie, tubie, buzuki czy cymbałach. Na płycie grają: Lindsay Davidson z Anglii, Evgenij
Genev z Bułgarii, Dimitris Devatzis z Grecji, Andrew Nixon ze Szkocji, Valdi Preyzner z Francji.

  

"Przejściowy stan" to płyta niezwykła, która zachwyci nie tylko wielbicieli bluesa, ale także
zwolenników world music i folku. ---rockserwis.pl
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