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Łagodna Pianka – Najmniejsze Przeboje (2013)

  

    1 O Kobietach 4:13  2 Lagodna Pianka 3:55  3 Slon 4:03  4 Akwarium 2:59  5 Chlopczyk I
Ulubiona Pileczka 5:21  6 Oka W Rosole 3:40  7 30 Minut Wieczorynki 4:40  8 Pogromcy
Smokow 3:24  9 Superbohater 3:41  10 Lody Hustawkowe 4:01  11 O Latarce 3:04    W skład
zespołu wchodzą :  Marcin Dyło, Andrzej Jabłoński, Piotr Jabłoński i Arkadiusz Łyszczak.    

 

  

Panowie założyli zespół w 2009 roku i jak przyznają: “Pochodzimy z bardzo małego miasteczka,
w którym nic się nie dzieje, więc wspólne granie było dla nas alternatywą dla nudy”. Przełomem
w ich karierze była jesienna trasa koncertowa u boku zespołu Strachy na Lachy. Po jej odbyciu
podpisali kontrakt z Wytwórnią Krajową której nakładem ukazała się ich debiutancka płyta.
“Najmniejsze Przeboje” miały swoją premierę 22 kwietnia i od tego czasu zdążyły zdobyć nie
takie znowu najmniejsze uznanie.

  

Brzmienie tej płyty nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut ucha i oka.
Większość melodii jest obrzydliwie chwytliwa. Instrumenty brzmią w sposób jednoznacznie
indie-popowy. Banalne teksty z nagromadzeniem infantylnych zdrobnień  i nieco zmanierowany
wokal dopełniałyby wizerunku stereotypowej miałkiej kapeli. Producencka ręka potrafi jednak
czynić cuda i tak stało się w tym wypadku. Bo pomiędzy tymi obrzydliwie chwytliwymi melodiami
i resztą inwentarza pojawiają się takie smaczki jak akordeon nagrywany lo-fi w korytarzu
piwnicznym, przesterowane gitary, bębny utrwalone na taśmach analogowych i świetne (choć
momentami kiczowate) motywy elektroniczne. To sprawia, że na wszystkie potencjalne wady tej
płyty o których wspominałem na początku trzeba patrzeć w nowym kontekście. Efekt jest taki,
że to, co mogłoby brzmieć miałko i płasko, brzmi naprawdę przebojowo, momentami
uzależniająco i większość spośród 11 “Najmniejszych Przebojów” wpada w ucho. Niektóre za
chwilę z niego wypadają, ale to nawet nie szkodzi. --- Lewandowski, slyszymisie.wordpress.com
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