
Farben Lehre - Pozytywka (2003)

Written by bluelover
Wednesday, 13 July 2016 11:48 - 

Farben Lehre - Pozytywka (2003)

  

    01. Pozytywka  02. Pankregeparty  03. Spodnie Z GS-u  04. Tak Niewiele  05. Magia  06.
Wyścig  07. Ostatni Skaut  08. Kwiaty Świata  09. Niepiosenka  10. Jestem  11. Czadzik  12.
Judasz  13. I Nikomu Nie Wolno Się Z Tego Śmiać  14. Miasto Końca Wieku   15. Matura 2000  
 Wojciech Wojda – śpiew, teksty  Konrad Wojda – gitara, śpiew  Robert Chabowski – gitara 
Filip Grodzicki – gitara basowa, śpiew  Adam Mikołajewski – perkusja  Jacek Trafny – perkusja
14, 15  +  Małgorzata Tomczak-Banachowicz – śpiew 5,13  Dorota Cieślik – saksofon 2,9;
chórki 3,9  Ula Kwaśniewska – głos 12  Andrzej "Kobra" Kraiński – gitara 4,6,13; śpiew
4,8,11,13  Krzysztof Kralka – saksofon 1    

 

  

Nowy album Farben Lehre nie powinien zaskoczyć co bystrzejszych fanów tej płockiej grupy.
Już na Atomowych zabawkach słychać było, że zespół stara się odświeżyć swą formułę grania.
Pozytywka to dobitnie potwierdza. Tym razem muzycy - mającego punkrockowe korzenie -
Farben Lehre znacznie odważniej niż kiedyś flirtują z innym stylami, starając się nadać płycie
wymiar jakby bardziej... bujano-imprezowy. I to im się udaje! Sięgają po reggae (Pankregeparty,
Niepiosenka), czasem wprowadzają elementy ska (Pozytywka, Kwiaty świata), a i bywa, że
ciekawie zabawiają się muzyką latynoską (Magia). Ale też nie odcinają się od swej muzycznej
przeszłości. Wielbicielom starszych dokonań Farben Lehre na pewno spodobają się takie
numery jak wesołkowaty Spodnie z GS-u czy Judasz, który dla odmiany odznacza się bardzo
ostrym tekstem. Solidną dawkę energii mamy też w Jestem, gdzie daje o sobie znać
(szczególnie w warstwie gitarowej) upodobanie do punku z okolic Dead Kennedys.

  

Ubarwieniu Pozytwki, posłużyło na pewno zaproszenie gości: saksofonistów (którzy pomagają
tworzyć „klimaty Jamajki”), operowej śpiewaczki Małgorzaty Tomczak-Banachowicz (dodaje
magii... Magii) i Andrzeja “Kobry” Kraińskiego, lidera Kobranocki (wspomógł zespół w kilku
utworach - min. zaśpiewał w nowej wersji I nikomu nie wolno się z tego śmiać, numeru Die
Toten Hosen, u nas spopularyzowanego w latach osiemdziesiątych właśnie przez Kobranockę).
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Zmiany nastąpiły też w tekstach Wojtka Wojdy, frontmana Farben Lehre. Jak nigdy dotąd tyle tu
optymizmu, o taką „poztywkę” przede wszstkim chodzi w przypadku tego wydawnictwa.
Fragmentem, który chyba najlepiej oddaje klimat przekazu z tej płyty jest refren utworu Magia:
Ja wierzę w siebie i w ciebie...

  

Myślę, że Pozytywka pozwala też myśleć z optymizmem o przyszłości tej zasłużonej dla
rodzimego punku grupy. --- Paweł Chmielowiec, terazrock.pl

  

download (mp3 @320 kbs):
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