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Kayah - Kamień (1995)

  

    01. Nawet deszcz - 06:17  02. Tam będę - 03:35  03. Bo czasem - 03:36  04. Pod tym
samym niebem - 04:27  05. Ja chcę ciebie - 07:11  06. Smutna kobieta - 05:58  07. Fleciki -
05:02  08. Jak liść - 04:57  09. Cień anioła stróża - 05:18  10. Santana - 04:40  11. Jestem
kamieniem - 03:20  12. Cień anioła stróża (remix) - 05:18  13. Jestem kamieniem (remix) -
03:20  14. Ja chcę ciebie (remix) - 07:14    Katarzyna Szczot "Kayah" - keyboards, vocal; 
Artur Affek - guitar;  Monika Ambroziak - back vocal (1, 4);  Marcin Gawdzis - horn, trumpet; 
Krzysztof Herdzin - piano (4, 8, 10);  "I Solisti Di Varsovia" - string quartet (5);  Marek Podkowa -
saxophone (2, 4, 7);  Michał Przytuła - back vocal (4);  Krzysztof Pszona - keyboards, piano; 
Piotr Remiszewski - drums;  Filip Sojka - bass guitar;  Jose Torres - percussion, vocal;  Michał
Urbaniak - alt saxophone, violin (1, 4)    

 

  

„Minęło 20 lat… Jesteśmy wciąż tacy sami, tylko trochę głębiej…” – Kayah.

  

Sony Music/Kayax Music z duma ogłaszają premierę reedycji debiutanckiego albumu Kayah
zatytułowanego „Kamień.” Album ten wyprodukowany i napisany przez samą Kayah miał swoja
premierę 5 listopada 1995 roku (w dzień urodzin artystki).

  

Dokładnie dwadzieścia lat po premierze tego albumu na półki sklepowe trafiła reedycja
zawierająca materiał z oryginalnego albumu oraz dodatkowy track – utwór „Jestem kamieniem”
w wykonaniu Kayah & Royal Quartet. W poligrafii znalazł się również bardzo osobisty tekst
napisany przez artystkę do swoich fanów.

  

Ta wyjątkowa płyta łącząca soul z R&B i jazzem została pozytywnie odebrana zarówno przez
fanów jak i przez krytyków. Album promowały single: „Jak liść”, „Nawet deszcz”, „Fleciki”, oraz
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„Santana”. W nagraniu albumu wzięli udział m.in. Filip Sojka, Krzysztof Pszona, Michał
Urbaniak, José Torres, Krzysztof Herdzin, i Artur Affek.

  

W pracach nad reedycją tej płyty wzięły udział osoby, które dwie dekady temu również
pracowały przy wydaniu tego albumu. Poligrafię przygotowała graficzka Kasia Mrożewska,
masteringiem zajął się Grzegorz Piwkowski, a zdjęcia w książeczce są autorstwa fotografa
Jacka Poremby. --- empik.com
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