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Beata Kozidrak – Teraz Płynę (2005)

  

    1. Na Chłodnej     2. Teraz płynę     3. Nie pokonam sercem skał     4. Tak wiem     5. Nigdzie
już nie znajdziesz     6. Między brzegami     7. Miłość jak lód     8. Gdybyś tylko chciał     9. Gdy
nie słychać braw     10. Złota brama     11. Lazurowy sen     12. Biały stół    Muzycy:      Beata
Kozidrak - vocals      Geof Hazelrigg – double bass      George Hazelrigg – keyboards, piano     
Jimmy Wilson – trumpet    

 

  

Beata Kozidrak - autorka tekstów i charyzmatyczna wokalistka grupy Bajm, jedna z
najbarwniejszych polskich piosenkarek. W 1978 roku, w rodzinnym Lublinie, wraz z Andrzejem
Pietrasem (swoim obecnym mężem), Jarosławem Kozidrakiem, Markiem Winiarskim oraz
Andrzejem Koziarą i Andrzejem Grądkiewiczem, założyła zespół, którego nazwę tworzą
pierwsze litery imion jego członków - Bajm.

  

Na festiwalu "Opole '78", utworem "Piechotą do lata", Bajm zdobył drugie miejsce w kategorii
debiutów i podbił serca publiczności. Piosenka stała się prawdziwym hitem i tym samym
otworzyła zespołowi drogę do kariery. Od tamtego czasu Beata razem z grupą nagrała ponad
100 piosenek i 10 studyjnych płyt, z których każda przekroczyła nakład co najmniej 100 tys.
egzemplarzy. Koncertowała prawie w całej Polsce oraz w Europie, a także za Atlantykiem.
Zdobyła uznanie krytyki oraz uwielbienie fanów.

  

Po dwudziestu latach wspólnej twórczości z zespołem Bajm, w 1998 roku, Beata wydała solową
płytę, zatytułowaną po prostu "Beata". Album okazał się nie tylko sukcesem komercyjnym, ale
także znalazł uznanie w oczach środowiska muzycznego. Potwierdzeniem tego było wręczenie
Beacie Kozidrak, w kwietniu 1999 roku, dwóch Fryderyków za 1998 rok w kategorii: Najlepszy
Album Pop i Najlepsza Wokalistka. Album "Beata" w czerwcu 2003 roku zyskał status
"Podwójnej Platyny" za sprzedaż ponad 140 tysięcy sztuk. Największymi przebojami z tej płyty
okazały się "Siedzę i myślę" oraz "Taka Warszawa".
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18 listopada 2005 roku ukazała się druga solowa płyta wokalistki, zatytułowana "Teraz płynę".
Ten album został zrealizowany częściowo w Polsce, a częściowo w duńskim studio PUK, gdzie
nagrywały takie gwiazdy jak George Michael, Elton John, Depeche Mode, czy Gary Moore.
Producentami muzycznymi, aranżerami i kompozytorami materiału byli Adam Abramek, Paweł
Sot i Beata Kozidrak, a na płycie gościnnie występują muzycy waszyngtońskiej sceny jazzowej:
George Hazelrigg, Geoff Hazelrigg oraz Jimmy Willson.

  

Na pierwszym singlu promującym płytę znalazła się piosenka tytułowa. Sukcesem cieszył się
także kolejny utwór "Złota brama". W dniu premiery album "Teraz płynę" uzyskał tytuł Złotej
płyty, a później także Platynowej

  

Pod koniec maja 2006 roku obie solowe płyty Beaty ukazały się jako "Platynowa". W tym
zestawie dodatkowo znalazła się płyta DVD, zawierająca cztery teledyski ("Siedzę i myślę",
"Taka Warszawa", "Teraz płynę", "Złota brama") oraz wywiad nagrany w studiu "PUK" podczas
nagrywania płyty "Beata".

  

Beata Kozidrak otrzymała także dwie nominacje do Superjedynek 2006 w kategoriach "płyta
roku" i "wykonawca roku". --- RMF FM
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