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01 - Hipis
02 - Wolność Słowa
03 - Nigdy Więcej
04 - Polityka Kulturalna
05 - Kocham Się
06 - Uważaj Na Niego
07 - Mundialeiro
08 - List
09 - Konduktorka PKP
10 - Kwas
11 - Tango Libido
12 - Hoży Ambroży
  Muzycy:      Piotr Dariusz Adamczyk "Franz Dreadhunter" – programowanie, gitara basowa,
gitara      Andrzej Bieniasz – gitara akustyczna, gitara      Piotr Lewicki "Lala" – gitara,
instrumenty klawiszowe      Maciej Maleńczuk – chórki, gitara, śpiew      Jakub Rutkowski –
gitara akustyczna, gitara    

 

  

Maciej Maleńczuk wrócił do Pudelsów i zespół od razu wydał album, który jeszcze przed
premierą okrzyknięto kontrowersyjnym. Głównie zresztą za sprawą utworu tytułowego,
typowanego na promocyjnego singla. Wycofano się jednak z tej koncepcji, gdyż stacje radiowe
odmówiły emisji tej piosenki.

  

Wolność słowa" jest przez Maleńczuka określana jako "satyryczna kronika wydarzeń
parapolitycznych". Pojawia się w niej wiele nazwisk polityków, wymienianych na zasadzie
dziecięcej wyliczanki w różnych konfiguracjach. "Jest to tekst wyłącznie prześmiewczy bez
żadnego zadęcia typu 'walczymy'" - tłumaczy Maleńczuk. Paradoksalnie - telewizje muzyczne z
upodobaniem prezentują teledysk do utworu.

 1 / 2



Pudelsi - Wolnosc Slowa (2003)

Written by bluelover
Friday, 07 May 2010 20:31 - Last Updated Tuesday, 22 January 2013 14:31

  

Album, według zespołu, jest "spacerem po wielu stylach muzycznych". Znajdziemy tu i reggae, i
ska, elementy hard i punk rocka, a także, co jest już pudelsowską tradycją, tango. A wszystko to
opatrzone niezwykle dowcipnymi i odważnymi tekstami, trafnie opisujacymi otaczającą nas
rzeczywistość. Perełką jest polski evergreen – "Nigdy więcej" – zaśpiewany przez Maleńczuka
w sposób, który zapewnia tej interpretacji poczesne miejsce w kanonie polskiej piosenki. ---
muzyka.onet.pl
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