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Rotary - Rotary (1996)

  

    1.    „Party u Patyka”  2.    „Wielkie hotele kryją w sobie tajemnice swe”  3.    „Na jednej z
dzikich plaż”  4.    „Ląduj w mojej kuchni”  5.    „Podchodzisz więc przytulam Cię”  6.    „Henry
Monroe”  7.    „Wszystko skończy śmiech (Satelita)”  8.    „Koniec bliski jest”  9.   
„Napromieniowani”  10.    „Wściekłość”  11.    „Aspiryna, kawa, sex i sen”  12.    „Kłamca
(Kłamstw słuchać chcesz)”  13.    „Złoty chłopiec”  14.    „Wszystko skończy śmiech (Satelita)”
(Mediolan Mix)  15.    „Na jednej z dzikich plaż” (Mediolan Mix)    Grzegorz Porowski – śpiew  
Bartek Dziedzic – gitara   Radek Łuka – bas  Kuba Rutkowski – perkusja     

 

  

Debiutancki krążek polskiej grupy Rotary. Z wydawnictwa pochodzi największy przebój zespołu,
"Na jednej z dzikich plaż". Materiał powstał we wrocławskim studiu S4. Produkcją zajął się
Leszek Kamiński.

  

- Fascynacja muzycznym dziedzictwem lat sześćdziesiątych jest tu na porządku dziennym
(wyraziste ukłony w stronę Byrdsów i REM ("Wściekłość"), The Who ("Kłamca) i oczywiście
Beach Boysów (w "Złotym chłopcu") - napisał w recenzji dla "Tylko Rocka" Krzysztof Celiński. -
Pojawiają się też charakterystyczne brzmienia typu: elektroniczne tremolo ("Wszystko kończy
śmiech", "Kłamca", "Henry Monroe"), chóralne tła (znowu "Kłamca"), akordowo-figuracyjne
gitary ("Podchodzisz więc przytulam Cię).

  

Podczas prac nad dziełem powstały po dwie wersje kawałków "Koniec bliski jest" i "Wszystko
skończy śmiech". Za alternatywne nagrania odpowiadał Steve Lyon, który miał na koncie
współprace z The Cure i Depeche Mode. - Daliśmy mu pełną swobodę - wspominał wokalista,
Grzegorz Porowski. - Podobało nam się to, co powstało. Jemu to, co robimy my.
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Poza "Na jednej z dzikich plaż", zestaw promował także numer "Satelita". Klip do piosenki
nakręcił Jarosław Żamojda, reżyser popularnego filmu "Młode wilki". --- muzyka.wp.pl

  

download (mp3 @192 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to cloudmailru gett

  

 

  

 

  

back
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http://yadi.sk/d/MuSjrMpILSN5f
http://www.mediafire.com/download/02bkplfqck5qwe7/Rtr-R96.zip
https://ulozto.net/!EITJiJd5rcfF/rtr-r96-zip
https://cloud.mail.ru/public/9JvQ/yG24kq5ND
http://ge.tt/9ZAiq6o2
javascript:history.back();

