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    01.Już kocham Cię tyle lat (I love you for so many years)  02.Uroda (Beauty)  03.Pogoda
(Weather)  04.Niepotrzebna podróż  05.Żona (Wife)  06.Róże, róże, są tylko róże (Roses,
roses, there are only roses)  07.Daj mi od siebie coś, daj (Give me something from you) 
08.Babciny kajet (Granma's notebook)  09.Po co jest tak (Why it is so)  10.Posłuchaj mnie
(Listen to me)  11.Pani Róża (Lady Rose)  12.Zabierz moje sukienki  13.Puzoniści (Trombone
players)  +  14.Moonray  15.Somnambulists  16.Stompin' at the Savoy  17.Lover man  18.You'd
be so nice to come home to  19.But not for me  20.Ballada o straconej gaży (A ballad about a
lost job)  21.Tubby    Wanda Warska - vocals  The Kurylewicz Trio (tr. 1-4):  Jan Byrczek -
bass;  Andrzej Dabrowski - drums;  Andrzej Kurylewicz - piano    The Kurylewicz Quartet (tr.
5-8):  Jan Byrczek - bass;  Andrzej Dabrowski - drums;  Andrzej Kurylewicz - trumpet;  Wojciech
Karolak - piano    Tr. 9-21 - Wanda Warska – Piosenki Z Piwnicy Wandy Warskiej (1969)   
Wanda Warska - vocals, composer, lyrics  Orkiestra Pod Dyrekcją Andrzeja Kurylewicza    

 

  

Wanda Warska (28 April 1932) - singer, painter, song-writer. She studied music in Poznań and
Kraków.

  

Since 1956 she has performed as the principal singer of the jazz and song-cycles of the
composer and instrumentalist Andrzej Kurylewicz. During the 60’s, she came to prominence as
one of the most distinguished female jazz vocalists in Europe, and also gained renown in
Central America, where she lived and performed for a time. In 1967, in Warsaw’s Old Town,
with Andrzej Kurylewicz, she founded "Piwnica Artystyczna Kurylewiczów" – an independent
studio for the performance of musical and literary forms, encapsulating in addition an Institute of
Arts and a gallery. During the 70’s, she composed music for a number of films. Since the
mid-seventies, she has devoted an increasing amount of her time to painting, working
principally on wood and on canvas. Alongside her vast jazz repertoire, she performs the songs
of Andrzej Kurylewicz and of her own composition. The latter part of her repertoire includes
settings of the finest Polish and European poetry, in the original and in Polish translation
including Kochanowski, Norwid, Słowacki, Mickiewicz, Wyspiański, Rilke and Mandelstam.
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She continues to give performances and exhibitions throughout Poland and Europe, in addition
to a weekly performance in "Piwnica", accompanied by Andrzej Kurylewicz, in concert with
various other performers.

  

 

  

 

  

Wanda Warska jest pierwszą damą polskiej wokalistyki jazzowej, do tej pory znaną głównie z
interpretacji piosenek swojego męża Andrzeja Kurylewicza i Agnieszki Osieckiej. Tym razem
artystka powraca, prezentując się melomanom z zupełniej nowej strony - "Domowe piosenki"
bowiem to zapis 37 piosenek autorstwa samej Warskiej, która udowadnia, że poza znakomitym
głosem, dysponuje także dużym talentem poetyckim. Zapakowane w melodyjne, nienachalne
aranżacje utwory Warskiej pokazują, że pod niefrasobliwym tytułem "Domowe piosenki"
artystka zawarła swoją niezwykłą mądrość życiową i umiejętność przekazywania najgłębszych
uczuć. ak w latach 60-tych o Warskiej pisała Agnieszka Osiecka:

  

Warska jest prawdziwą artystką.Proszę zwrócić uwagę, jak staroświecko brzmi dzisiaj ten zwrot
– prawdziwy artysta. Dziś się tak nie mówi, mówi się: aktor, pianista, reżyser. Określamy w ten
sposób profesję. Zawężamy i precyzujemy. Natomiast w słowie artysta, nie zawsze kryje się
profesja. Było to określenie predyspozycji psychicznych. Określenie poważne, wręcz
patetyczne, a czasami żartobliwe. Oznaczało tyle, co marzyciel, fantasta. Wanda Warska
śpiewa, ale nie tylko śpiewa. Jest fascynującą osobowością, ma rzadką umiejętność 
wytwarzania własnej, niepowtarzalnej atmosfery. Ciepła, sympatyczna, jednocześnie trochę
dziwaczka, taki kot, który chadza własnymi drogami. ---niezalezna.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett
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https://yadi.sk/d/8mRPuvAshmug4w
http://www.mediafire.com/file/s769e711k9vyp4i/WndWrsk-PzP08.zip/file
https://ulozto.net/!1f6q9Dt2ejyc/wndwrsk-pzp08-zip
http://ge.tt/9i715jr2
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