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    1  Pic    2  Karim    3  Sedno    4  Niemowa (Nie Bardzo Mi Sie Chce I)    5  Siadaj Pan    6 
Większa Połowa (Nie Bardzo Mi Się Chce II)    7  Dusza Rusza    8  Lustro    9  Kręcę    10 
Dziewczynko Chłopczyku    11  Ckni Się    12  Tu I Tam Bywam    13  Państwu Się Znudziło   
14  Nie Muszę Musieć    15  Napity    16  Leję Po Państwu    17  Sej    18  Kula Hula    19 
Funfara    20  Wagle    Karim Martusewicz - bass guitar, double bass  Mateusz Pospieszalski -
harmonium, keyboards, saxophon, vocald  Wojciech Waglewski - guitar, synthesizer, tambura,
vocals  Piotr Żyżelewicz "Stopa" - drums   +  Małgorzata Auron - backing vocals  Adam
Burzyński "Burza" - backing vocals  Magdalena Falfus - backing vocals  Lech Janerka - backing
vocals  Maciej Januszko - backing vocals  Andrzej Mazurek - backing vocals  Adam Nowak -
backing vocals  Maria Peszek - backing vocals  Zygmunt Staszczyk "Muniek" - backing vocals 
Robert Świerczyński "Świergol" - backing vocals  Paulina Toporowska - backing vocals  Bartosz
Waglewski "Fisz" - vocals  Piotr Waglewski "Emade" - drums     

 

  

... najlepiej będzie zrobić najpierw dwadzieścia numerów. I chodziło mi po głowie coś takiego:
żeby pomieszać pomysły z „Płyty z muzyką”, czyli taką beatlesowską kantylenę i
psychodeliczny momentami klimat, z jazzującą orientacją. Wiedziałem, że takie jazzujące
granie jest nasze, że to jest coś od czego się już nie oderwiemy, bo to się fantastycznie
sprawdza i koncertowo, i wszędzie, i to nam przysporzyło wiele fajnych emocji, i będziemy się z
tym coraz bardziej zaprzyjaźniać. Tego, jeśli chodzi o płytę, byłem pewny. Natomiast to, że
później pojawią się piosenki napisane przez Mateusza Pospieszalskiego, że dojdzie Karim
Martusewicz z jakąś piosenką, że pojawi się również taki nurt, który ja nazywam
„gastronomicznym”, a więc coś między piosenką przedwojenną a Tomem Waitsem... To
wszystko okazało się w trakcie... ---Wojciech Waglewski, Teraz Rock 2005
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W roku 2005 mija dwadzieścia lat od powstania zespołu Voo Voo. XX cz.1 to pierwsze z dwóch
wydawnictw jubileuszowych. Nie jest to jednak żadne pompatyczne podsumowanie
działalności, tylko całkowicie premierowy materiał. Znajdziemy tutaj dwadzieścia piosenek -
tematów, które stanowią studyjny zapis doświadczeń i emocji lidera Wojtka Waglewskiego oraz
wszystkich muzyków zespołu: Mateusza Pospieszalskiego, Karima Martusewicza i Stopy. XX
cz.1 to żywa, daleka od utartych podziałów i skostniałych rygorów muzyka. Dodatkowo wśród
specjalnych gości na płycie pojawiają się między innymi: Maria Peszek, Lech Janerka, Muniek
Staszczyk oraz Bartek i Piotr Waglewski. ---merlin.pl
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