
Wanda i Banda - Hi Fi - Zlota Kolekcja (2005)

Written by bluelover
Saturday, 04 September 2010 13:22 - Last Updated Wednesday, 10 October 2012 12:21

Wanda i Banda - Hi Fi - Zlota Kolekcja (2005)

  

  
1.Hi Fi
2.Fabryka marzeń
3.Cała biała
4.Kochaj mnie miły
5.Chcę zapomnieć
6.6.22
7.Kaktus
8.Para goni parę
9.Do szpiku kości
10.Siedem życzeń
11.Głowa do góry
12.Ulica Tetmajera
13.Powiewaj mi
14.Na godzinę przed świtem
15.Kanonady - galopady
16.Stylowe ramy
17.Chicago nad Wisłą
18.Nie będę Julią
19.Mamy czas
20.Fajny numer

Skład grupy:
* Wanda Kwietniewska – śpiew
* Marek Raduli – gitara
* Jacek Krzaklewski – gitara
* Henryk "Baron" Baran – gitara basowa
* Andrzej Tylec – perkusja (Breakout, Romuald i Roman) zm. 11.12.1990 Wrocław
* Marek Kapłon – perkusja (TSA, Tadeusz Nalepa)
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Wanda i Banda to jeden z tych zespołów, które wypłynęły na fali rockowego boomu z początku
lat 80. Kapela ta szybko zaskarbiła sobie sympatię zbuntowanych nastolatków i przez chwilę
plasowała się w czołówce krajowego rocka. Po kilku latach grupa zawiesiła działalność,
pozostawiając po sobie dwie płyty i kilka sporych przebojów. Ta oto kolekcja przypomina je
wszystkie, na czele z nieśmiertelną piosenką "Hi Fi" i feministycznym hymnem "Nie będę Julią".
Jest także "Fabryka marzeń" z ciekawą gitarową solówką oraz nieco wolniejsze "Do szpiku
kości". Są i dwie piosenki z niezapomnianego serialu "Siedem życzeń". Wanda śpiewa o
rozpadzie związku ("Chcę zapomnieć"), szarej rzeczywistości ("6.22", "Mamy czas"), wreszcie o
byciu sobą i nieuleganiu presjom innych ("Stylowe ramy"). Te utwory to energiczne, gitarowe
granie, słychać w nich rebelię i młodzieńczy bunt. Niestety, późniejsze nagrania zespołu nie
równają się z nimi, podobnie jak solowe wyczyny Wandy Kwietniewskiej. Warto jednak mieć tą
płytę w swojej kolekcji, choćby dla tych kilku hitów, które w pierwszej połowie lat 80. rządziły na
listach przebojów.
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