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Megitza Quartet - Boleritza (2008)

  

    1. Boleritza  2. Mamo Temera  3. Cisza  4. Góralskie serce  5. Krywaniu  6. 17 14  7. Gelem
gelem  8. Wesoło dolina    Megitza Quartet:  Małgorzata Babiarz – vocals, double bass 
Andreas Kapsalis - guitar  Jamie Gallagher - drums  Marek Lichota – bayan  +  Roby Lakatos –
violin  Black Bear Combo - horns    

 

  

Boleritza to zrealizowany w USA i wydany w 2008 roku debiutancki krążek Megitzy (jako
Megitza Quartet), z gościnnym udziałem Roby Lakatosa. Jest swoistą i niesamowitą fuzją
Podhala, klimatów romskich oraz amerykańskiego etnojazzu. Płyta podsumowuje dokonania
artystki z czasów od wyjazdu za Wielką Wodę po uformowanie się składu zespołu. Album jest
bardzo amerykański w brzmieniu i, co ważne, nie ogranicza się tylko do grania folku polskiej
diaspory w USA - co jest jego dużą zaletą. Miłośnicy folku i etnicznego jazzu będą zachwyceni!
---folk24.pl

  

 

  

Małgorzata Babiarz (Megitza) wyjechała z Podhala do Chicago, jako nastolatka. Tam rozwijała
swoje pasje muzyczne, zagłębiając się w tradycje bałkańskie, cygańskie i oczywiście -
góralskie. Amerykańską publiczność urzekła miękkim ciepłym głosem oraz grą na nietypowym -
jak dla kobiety - instrumencie, kontrabasie. "Boleritza" była pierwsza płytą w karierze artystki, w
której słychać tęsknotę i odwołania do rodzimej kultury.

  

Album “Boleritza” zawiera "Gelem gelem", słynną pieśń romską, uważaną też za hymn Romów.
Tekst opowiadający o podróży życia, spotkaniu ze szczęśliwymi Cyganami i poszukiwaniu
własnego szczęścia, w kontekście emigranckiego życia Maggie, nabrał nowego znaczenia, a
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sama kompozycja - nowej, jazzującej aranżacji. Płyta zachwyca też przepełnioną emocjami
wersją pięknej góralskiej pieśni, "Krywaniu Krywaniu". Rozdzierający lament za górami
przeplata się tu z wyrazistą bałkańską rytmiką. ---serpent.pl
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