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    01. Za Naszym Oknem  02. Możemy Iść  03. Pijana  04. Kominek  05. Mysz  06. Róża  07.
Niepogoda  08. Strzeż Mnie  09. Przędza  10. Ostatni Raz    Accordion – Adam Strug (tracks:
1-9)  Clarinet – Michał Żak  Double Bass – Marcin Lamch  Drums – Frank Parker Jr.  Guitar –
Wojciech Waglewski  Mandolin – Mateusz Kowalski  Trumpet – Szczepan Pospieszalski 
Vocals – Adam Strug, Wojciech Waglewski (tracks: 10)    

 

  

Adam Strug wszedł w okres „7 lat tłustych”. W zeszłym ukazał się „Leśmian” nagrany z Soyką,
w tym roku „Requiem” z Kwadrofonikiem i zaraz potem „Mysz”, drugi autorski krążek po „Adieu”.
Na płytę złożyły się własne teksty Struga (m.in. „Przędza” i „Pijana”) oraz wiersze, głównie
polskich poetów XIX i XX wieku, choćby „Róża” Leśmiana. Melancholijne piosenki oczywiście
traktują o miłości i przemijaniu. Muzykę napisał Strug, a producentem materiału muzycznego i
gitarzystą jest Wojciech Waglewski. Odcisnął on swoje piętno na tej płycie. Wydawać się mogło,
że po intro zabrzmi trochę znudzona, trochę zmęczona, trochę beznamiętna melodeklamacja
Wagla, a tu zaskoczenie. Pojawia się ciepły, melodyjny, lekko przydymiony głos Struga.
Śpiewak nie wykorzystuje ludowych technik wokalnych, śpiewu na gardle czy też bogatej
melizmatyki, której jest mistrzem, ale słucha się go z prawdziwą przyjemnością. Minimalistyczna
i selektywnie nagrana warstwa muzyczna nawiązuje, ostrożnie mówiąc, do folkloru miejskiego.
Jest tu trochę tanga, trochę Bałkanów. Zespół tworzą znakomici muzycy znani ze sceny
folkowej i z kręgu domów tańca: perkusista Frank Parker (DagaDana), klarnecista Michał Żak
(Prusinowski Kompania, Lautari), Szczepan Pospieszalski i Mateusz Kowalski (Tęgie Chłopy).
Fani twórczości Adama Struga powinni mieć tę płytę w kolekcji obowiązkowo, fani muzyki
tradycyjnej opcjonalnie. ---pismofolkowe.pl
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https://yadi.sk/d/Anoo_LSE3WxfgC
http://www.mediafire.com/file/w79z8tz4a93th3k/AdmStrg-M15.zip
https://ulozto.net/!yNP1lQVCKVcf/admstrg-m15-zip
http://ge.tt/5vZzx1q2


Adam Strug - Mysz (2015)

Written by bluelover
Friday, 08 June 2018 11:49 - 

  

 

  

back

  

 2 / 2

javascript:history.back();

