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   1. Dżem - Diabelski żart
   2. Easy Rider - Tylko o jedno proszę cię
   3. Siódma w Nocy - Watch Yourself  
   4. Mietek Blues Band - Zwykłe słowa
   5. J. J. Band – Searchin’ For The Blues 
   6. Fire Band - Kolor tęczy                   play
   7. Blues Doctors - Tak całymi dniami
   8. Ścigani - Duch podróży
   9. Free Blues Band - When The Sun Goes Down
  10. Zdrowa Woda - Nie bądź kiep
  11. Krzak – Blues h-moll - smuteczek
  12. Obstawa Prezydenta - Bez forsy i pracy
  13. Leszek Cichoński - Chevrolet
  14. Riders - Szara mysz, szara mysz           play
  15. Jan Kyks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa - W Siemianowicach
  16. Berlin Blues - Mystic Driver
  17. Recydywa - PKP
  

 

  

"Antologia polskiego bluesa" to pierwszy tego rodzaju zbiór, kreślący nadwiślański obraz muzyki
o czarnym rodowodzie. Pięć płyt, pięć kategorii, w sumie 88 kompozycji – od dzieł
sztandarowych po utwory premierowe – ukazuje przykłady jej adaptacji w naszej kulturze
muzycznej, tworząc w efekcie różnorodną stylistycznie mozaikę, dla której wspólnym
mianownikiem jest blues. Ponad sześć godzin muzyki, które składają się na ,,Antologię”, to w
miarę reprezentatywna kolekcja utworów stanowiących esencję polskiego bluesa. Jej charakter
zdecydowanie jednak wykracza poza hasło ,,The Best Of...” – ,,Antologia” prezentuje nie tylko
rodzimą klasykę gatunku, ale także ukazuje to, co w nim twórcze, kreatywne, oryginalne. Choć
w kilku przypadkach nie brakuje w nim historycznych odniesień, projekt jest przede wszystkim
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próbą stworzenia kompendium wiedzy na temat współczesnej kondycji tej muzyki w Polsce.
Dźwiękową ilustrację każdej z płyt uzupełnia słowo pisane w postaci szkiców, ujmujących w
różnych kontekstach dzieje muzyki bluesowej w naszym kraju, oraz obrazująca je
dokumentacja fotograficzna. --  Mariusz Szalbierz
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