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Akurat – Pomarańcza (2001)

1. Hahahaczyk 02:47 2. Espania (jem pomarancze) 02:58 3. Droga długa jest 03:57
4. Spokój, wielki spokój 01:38 5. Łyżeczka 03:54 6. Nie same dzwięki złe 04:01 7. Jak
ziola 04:35 8. Lubie mowic z Toba 05:34 9. O dziewiatce 04:03 10. Pomaranczowa
mantra 04:21 11. Katem plujacy 03:47 12. Czas dogania nas 02:42 13. Okciuk
04:27 14. Dzwon ciszy 04:35 15. Nuta o ptakach 03:23 16. Pa pa pa 04:18
Muzycy: Piotr Wróbel - gitara, wokal Wojciech "Yellow" Żółty - gitara, wokal Ireneusz Wojnar gitara basowa Przemysław Zwias - saksofon, flet Tomasz Kłaptocz - wokal, trąbka, harmonijka
Piotr „Yoyo” Jakimów - perkusja

Niewiele jest zespołów, które grają muzykę na pozór lekką, łatwą i przyjemną, a w
rzeczywistości – po głębszym wsłuchaniu się – zamiast popu usłyszeć można rozmaite gatunki
muzyczne i niebanalne teksty... Takim zespołem jest Akurat. Ich utwory są jak walizka z
podwójnym dnem. Są skoczne, łatwo wpadają w ucho i już, już nadawałyby się na dancingi jako
młodsze siostry Brathanków, ale niestety (czy raczej na szczęście!) są na to za dobre. I za
mądre.

Sześcioosobowy zespół tworzy miniorkiestrę, która poza tradycyjnymi instrumentami używa:
trąbki, saksofonu, fletu i klarnetu. To rozbudowane instrumentarium pozwala na nieokreśloność
gatunkową zespołu, która jest chyba największym jego atutem. Mamy tutaj wybuchową
mieszankę, w skład której wchodzą elementy: reggae, ska, folku, a nawet punk rocka.
Muzyczne inspiracje, czy też cytaty przywodzą na myśl przede wszystkim DAAB i Fate.

Teksty, podobnie jak muzyka, są różne. Część ma wyraźne przesłanie, np. kpina ze strojnych
bywalców dyskotek („Hahahaczyk”), czy z awangardy artystycznej („KątemPlujący”). Inne
poważnie traktują o nieubłaganym czasie („Czas dogania nas”) czy przyjaźni („Lubię mówić z
Tobą”). Jest również kilka sympatycznych opowiastek, np. o lenistwie („Okciuk”). Warto jeszcze
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wspomnieć o promującym album utworze „Droga długa jest”. Ta kompozycja to swoista
piosenka drogi, nie tylko ze względu na tytuł, ale przede wszystkim na konstrukcję i przesłanie o
konsekwencji w pokonywaniu życiowych ścieżek.

Płyta zawiera szesnaście utworów skomponowanych przez cały zespół. Tworzą, pomimo
wspomnianej różnorodności, dość spójną całość i świetnie się ich słucha. Podsumowując:
optymistyczna muzyka z pozytywnymi refleksjami. --- B. Rzepczyński, nowarzepa.art.pl

download (mp3 @192 kbs):

yandex

mediafire

mega

ulozto

gett

bayfiles

back

2/2

