
Elektryczne Gitary - Historia (2010)

Written by bluelover
Monday, 19 August 2013 15:54 - 

Elektryczne Gitary - Historia (2010)

  

    01. Swarożyce (3:53)  02. Rycerz bije (4:04)  03. Kłuszyn (5:50)  04. Cud nad Wisłą (3:55) 
05. Dywizjon 303 (3:43)  06. Ucieczka 5.55 (5:04)  07. Wielka. Solidarność (3:31)  08.
Dwudziestolatka (3:13)  09. Był NZS (2:59)  10. Historia niczyja (4:01)    Muzycy:      Kuba
Sienkiewicz - gitara elektryczna, śpiew      Piotr Łojek - instrumenty klawiszowe, harmonijka     
Tomasz Grochowalski - gitara basowa, kontrabas      Aleksander Korecki - saksofon, flet     
Leon Paduch - perkusja, instrumenty perkusyjne      Jacek Wąsowski - gitara prowadząca,
banjo  +      Grzegorz Rytka - saksofon tenorowy      Piotr Korzeniowski – trąbka    

 

  

W porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury zespół Elektryczne Gitary wydał płytę z
piosenkami upamiętniającymi wydarzenia z historii Polski, których okrągłe rocznice przypadły
na rok 2010. Mamy więc między innymi piosenkę na sześćsetną rocznicę bitwy pod
Grunwaldem (Rycerz bije), czterechsetną bitwy pod Kłuszynem (Kłuszyn), dziewięćdziesiątą
Bitwy Warszawskiej (Cud nad Wisłą), a także trzydziestą rejestracji NSZZ „Solidarność” (Wielka
Solidarność). Oprócz tych wydarzeń, które powinny być każdemu dobrze znane ze szkolnych
podręczników, zespół upamiętnia także postać starszego sierżanta Ludowego Wojska
Polskiego, Jana Kępy (ukaranego śmiercią za próbę ucieczki na Zachód w 1951 roku) w
utworze Ucieczka 5:55.

  

Formuła brzmieniowa Elektrycznych Gitar nie uległa zmianie w porównaniu do ostatnich płyt. To
w dalszym ciągu pastiszowa odmiana rocka, stosunkowo wygładzonego, niekiedy z bogatym
wykorzystaniem klawiszy (Ucieczka 5:55) i instrumentów dętych (Cud nad Wisłą). Czasem
grupa wpada w klimat dancingu retro (Kłuszyn), ale nie oddala się od swoich rock’n’rollowych
korzeni (Dywizjon 303, Był NZS). Elektryczne Gitary słynęły z dowcipnych, często zjadliwych
tekstów. Tutaj autorzy słów – oprócz lidera Jakuba Sienkiewicza są nimi Piotr Łojek, Jacek
Wąsowski i Aleksander Korecki – łagodzą ostrze swojej satyry, zamiast tego zdarza im się
wpaść w refleksyjny ton. I nie pomoże, bo pomóc nie może/ Zwycięstwo to pod Kłuszynem/
Trzeba było dbać o Zaporoże/ I wolną Ukrainę – taki tekst Łojka śpiewa Sienkiewicz. A w swoim
tekście Cud nad Wisłą przypomina historię Polski międzywojennej: Na tę chwilę mamy spokój/
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Na niecałe lat dwadzieścia/ Więc żyjemy po naszemu/ Aż do września. Po płytę warto sięgnąć,
choćby w celach edukacyjnych. --- terazrock.pl
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