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Kalina Jędrusik – Kalinowe serce (1992)

  

    01. Mój pierwszy bal  02. Kalinowe serce  03. Dla ciebie jestem sobą  04. Nie pożałuje pan 
05. Ciepła wdówka na zimę  06. I wciąż się na coś czeka  07. Utwierdź mnie  08. Droga do
ciebie  09. Romeo czy jesteś na dole  10. Jesienna dziewczyna  11. Stacyjka "Zdrój"  12. Bo we
mnie jest sex  13. Nie odchodź  14. Nieduża miłość  15. Zmierzch  16. S.O.S.  17. Nie budźcie
mnie  18. W kawiarence "Sułtan"  19. Chyba tak  20. Tylko cień    

 

  

Jeremi Przybora (w filmie TV Nie odchodź…): Kalina się pojawiła w naszym kabarecie w
pięćdziesiątym dziewiątym roku i myśmy jej od razu… właściwie myśmy szukali z Jerzym
Wasowskim takiej postaci, która by była nosicielką jakiegoś takiego wątku lirycznego w
Kabarecie, który dawałby trochę odpoczynku od tych żartów, których Kabaret był głównie
widownia, a dawał jakąś taką chwilę zadumy, refleksji. Myśleliśmy właśnie o takiej kobiecej
postaci trochę tajemniczej, trochę zagadkowej, niedopowiedzianej do końca, która pojawia się,
przychodzi nie wiadomo skąd, odchodzi nie wiadomo dokąd, i pojawia się, i znika z muzyka
piosenki, która śpiewa. No i tak rozglądaliśmy się wtedy (a był to, jak powiadam, koniec lat
pięćdziesiątych) po firmamencie naszej ówczesnej polskiej piosenki i jakoś nie widzieliśmy
zupełnie tych gwiazd, które by nam pasowały. Które warunkami zewnętrznymi i głosowymi, i
właściwie klimatem postaci pasowałyby do tej roli, która takiej osobie chcieliśmy powierzyć.

  

I wtedy, pamiętam, podczas jakichś rozmów w telewizji ktoś powiedział, że podobno Dygatowa
dobrze śpiewa. Ja spytałem:

  

– Kto to jest Dygatowa?

  

– Kalina Jędrusik.
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To było wtedy dla mnie jeszcze mało znane nazwisko, bo Kalina była znana już na samym
początku istnienia telewizji ze swoich kreacji, zresztą znakomitych, w teatrze Adama
Hanuszkiewicza. Głównie w sztukach Giraudoux. Ale ja nie miałem telewizora i w ogóle nie
oglądałem jej w tych sztukach […]. --- histmag.org

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru uptobox ge.tt
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