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    01. Automaty 2:46  02. Taniec Głodnego 3:24  03. Z Brzytwą Na Poziomki 2:23  04. Sen 3:27
 05. [Rajd] Safari 1:43  06. Epidemia Euforii 2:38  07. Trzeba Było Mnie Nie Budzić 3:33  08.
Szkoła 2:39  09. Nie Stało Się Nic 2:37  10. Pociągi 3:09  11. Senne Wędrówki 2:29  12. Gdzie
Jest Człowiek 2:46  13. Kuszenie 3:45    Bass – Roman Pawelski  Drums – Andrzej
Poniatowski  Guitar, Flute, Kazoo – Marek Ałaszewski  Organ, Piano – Maciej Głuszkiewicz    

 

  

Grupa Klan powraca – za sprawą zbioru archiwalnych, niepublikowanych wcześniej nagrań.
„Senne wędrówki” pokazują zespół u szczytu swoich możliwości. Muzycy zarejestrowali
materiał, który mógłby wypełnić cały album. Nigdy jednak nie ukazał się – w żadnej postaci.
Klan to zespół – legenda. Jedna z pierwszych polskich rockowych grup z prawdziwego
zdarzenia. Nie śpiewali piosenek o miłości, eksperymentowali z formą utworów, pierwsi w
Polsce wykorzystywali oświetlenie stroboskopowe i sztuczny dym na koncertach. Grupa, którą
tworzyli Marek Ałaszewski, Andrzej Poniatowski, Maciej Głuszkiewicz i Roman Pawelski
nagrała w 1970 r. małą płytę, tzw. czwórkę (z największym przebojem Klanu, „Z brzytwą na
poziomki”), a rok później – album „Mrowisko” zawierający muzykę z spektaklu baletowego o tym
samym tytule. Niestety, działalność Klanu nie podobała się krajowym notablom od kultury, co
oznaczało pewną śmierć – w sierpniu 1971 Klan uległ rozwiązaniu. Grupa reaktywowała się  na
początku lat 90. (album „Po co mi ten raj”) oraz ponownie w roku 2010. Najnowsze wcielenie
Klanu przygotowuje album „Laufer”, który ukaże się w październiku 2011 r. W lutym 1971 r.
Klan był  w pełni sił twórczych. Nagrali kilkanaście utworów na potrzeby Polskiej Kroniki
Filmowej, proponując nowe, interesujące aranżacje swoich dotychczasowych przebojów,
fragmenty „Mrowiska”, a także kompozycje nigdzie indziej nie publikowane. Grupa ze swobodą
łączyła w swoich utworach elementy rocka, jazzu i psychodelii. Doskonale, świeżo brzmieli –
mimo skromnego, niedoskonałego instrumentarium. Świeżość słychać i teraz, po latach –
nagrania zachowały się w doskonałej, studyjnej jakości. Album uzupełnia książeczka z szkicem
na temat zespołu i sesji oraz szereg unikatowych zdjęć Klanu. --- wsm.serpent.pl
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