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Stasio – Rozbujnik  (2001)

  

    1  Shalke 04  1:32  2  Fizol  3:09  3  Casino Reno  4:21  4  Veto  4:35  5  Intro Dla Wawaka 
1:43  6  Tramwaj  4:08  7  Total 1  0:56  8  Jest Wporzo  4:25  9  Duży  4:28  10  Respekt Cili 66
Rok Szeroki Krok  5:14  11  Maciek  2:39  12  Zabrzańska Warszafka  3:18  13  Joł Madafaka
(322717173=383 Remiks)  1:50  14  Czarnuchu Zapodawaj  4:19  15  Kaziu Dwa (Improwizacja
Remiks Z El Dupa  4:14  16  Total 3  1:08  17  Żona Mnie Bije  8:09    

 

  

“Rozbujnik” Stasia to bardzo udana hip-hopowa produkcja, nad którą patronat objęły m.in. TV
Viva oraz Radiostacja, a zaproszenie do współpracy przyjęli również Kazik, Olaf Deriglasoff i Dr
Yry (El Dupa), którzy wspólnie ze Stasiem wykonują jeden z utworów na krążku. Ten ostatni
zagrał też w klipie “Jest Wporzo”, który oglądać można w stacjach TV od 10 czerwca. Choć
płytę “Rozbujnik” zalicza się do gatunku hip-hop, to muzyka zawarta na niej, trafia też do
szerszego grona słuchaczy. Dzieje się tak, z jednej strony za sprawą zachowania dość lekkiej i
przebojowej konwencji muzycznej (na której, co warte podkreślenia, nie traci wartość
artystyczna), z drugiej zaś dzięki warstwie tekstowej, w której wyczuwalny jest spory dystans,
co dla wielu może być nie lada niespodzianką, do samego środowiska hip-hopowego
(zwłaszcza: “Respekt Cili 66 rok Szeroki Krok”). Powinno się to jednak interpretować nie tyle
jako satyrę, czy wręcz atak na zjawiska powstające w obrębie kultury hip-hopu, lecz raczej jako
umiejętność zachowanie dystansu do samego siebie. Oprócz wspomnianych “Jest Wporzo” i
“Respekt” na szczególną uwagę zasługuje wiele innych utworów, jak choćby kontrowersyjny
“Czarnuchu Zapodawaj”, w którym wykorzystany jest refren- “What a Wonderful World”
wyśpiewany na tej płycie przez samego Luisa Armstronga! ---lunamusic.com.pl

  

download (mp3 @VBR kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett
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https://yadi.sk/d/_LuELyWv3amwvL
http://www.mediafire.com/file/a8pzxsg2mbvln7g/Sts%u200E-R01.zip/file
https://zachowajto.pl/!UH2UpKP9Gh09/sts-r01-zip
http://ge.tt/4GXeWLr2
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