
Kasia Klich – Zaproszenie (2006)

Written by bluelover
Wednesday, 05 December 2018 13:51 - 

Kasia Klich – Zaproszenie (2006)

  

    1  Zaproszenie  3:33  2  Jeśli Wiara Czyni Cuda  3:58  3  Jak Najciszej  3:31  4  Czasami
Lepiej  4:43  5  Nie Pamiętam  3:01  6  Toksyczna Miłość  4:28  7  Kto Uratuje    (Featuring –
donGURALesko) 3:54  8  Calling You  5:15  9  Zbyt Pochopnie  4:08  10  Kochaj Mnie
(Pinobesto)  3:36  11  Żegnaj Więc  4:28    Kasia Klich - vocals  Yaro - Producer, Arranger,
Keyboards, Guitar, Bass, Drum Programming    

 

  

Tezę, że dany artysta rozwija się z płyty na płyty, z pewnością potwierdza ten longplay.
"Zaproszenie", najnowsze dokonanie Kasi Klich, to dużo "lepszy model". Ba, znacznie
ciekawszy, zwłaszcza pod względem stylistycznym, od jej przecież całkiem udanego debiutu z
2002 roku.

  

W porównaniu z poprzednimi albumami piosenkarki ("Lepszy model" i "Kobieta szpieg"),
zawartość tego dzieła jest bardziej różnorodna. Koniec ze schematycznymi aranżacjami i jedną,
monotonną stylistyką! Wreszcie dostajemy mniej słodkości, a więcej zmysłowości (teksty
napisała Klich, nad produkcją muzyczną czuwał Yaro). Wciąż jest melodyjnie, ale bardziej
stylowo. Można nawet powiedzieć, że nowe utwory Kasi, a szczególnie "Toksyczna miłość" i
cover "Calling You", mają w sobie pewną klasyczną elegancję. Duża zasługa w tym samej
artystki, która śpiewa ciepłym altem, Jej głos brzmi bardziej "czarno", niż na wcześniejszych
krążkach. Cieszy również, że wokalistka (z wykształcenia!) wreszcie odważyła się na romans z
klimatami okołojazzowymi. Kiedy zaś pojawia się stylistyka R&B/soul, są to nawiązania do tego,
co robią Jill Scott czy duet Floetry.

  

I właściwie wszystko byłoby w porządku, gdyby nie hiphopowa wstawka w postaci kompozycji
"Kto uratuje" z gościnnym udziałem donGURALesko. Moim zdaniem, niczego ona nie wnosi,
poza pewnym dysonansem. Zwłaszcza, jeśli "Zaproszenie" promuje się jako płytę
"nie-dla-wszystkich". ---muzyka.wp.pl
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