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Renata Przemyk - Unikat (2006)

  

    1. Renata Przemyk - zona (4:0  2. Renata Przemyk - gites (3:29)  3. Renata Przemyk -
lullababy (4:13)  4. Renata Przemyk - unikate (3:24)  5. Renata Przemyk - sama (3:56)  6.
Renata Przemyk - finito (3:29)  7. Renata Przemyk - sara (3:45)  8. Renata Przemyk - fado
(3:53)  9. Renata Przemyk - ament (3:4  10. Renata Przemyk - kamien (3:41)  11. Renata
Przemyk - alice (3:43)  12. Renata Przemyk - wiem (3:3  13. Renata Przemyk - wiem
(instrumentalny) (3:43)  14. Renata Przemyk - zona (remix) (4:17)    Muzycy:  Renata Przemyk
loop / synth / voc  Łukasz Targosz  acg / g  Maciej Inglot  acc  Błażej Chochorowski bg / fr 
Tomasz Dominik dr  Maciej Możdżeń "Werk" hamm / loop / rh / synth  +  Maciej Pawłowski loop
/ pno  Jacek Tarkowski pno / synth  Łukasz Lach pno    

 

  

Renata Przemyk to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek na
naszym rynku muzycznym. Od 1992 roku wydaje albumy pod swoim imieniem i nazwiskiem.
Większość jej płyt uzyskało status Złotych, wielokrotnie były one nominowane i nagradzane,
przeważnie za indywidualność artystyczną. Pomimo niezbyt komercyjnego zacięcia artystki,
zyskały pochlebne recenzje pośród publiczności, krytyki muzycznej i przemysłu
fonograficznego. "Unikat" to wyjątkowa płyta w dyskografii Renaty, stąd też tytuł jaki jej nadała.
Jest to najbardziej z dotychczasowych osobista, czasami wręcz intymna, opowieść o
najistotniejszych emocjach, wewnętrznych przeżyciach, przemyśleniach. Jest tu miejsce i na
melancholię, i zadumę, ale i ironiczny dystans do siebie i świata. Melodie w spokojnych tym
razem aranżacjach, których autorem i jednocześnie producentem jest sama wokalistka, nie
pozwalają na obojętność i skłaniają do refleksji. Teksty na płytę jak zwykle napisała Anna
Saraniecka. "Unikat" promował singel "Zona". --- muzyka.interia.pl
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