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Elektryczne Gitary – Wielka Radosc (1992)

  

  
1. "Wiele razy" (J. Sienkiewicz)
2. "Jestem z miasta" (J. Sienkiewicz)     play
3. "Przewróciło się" (J. Sienkiewicz)
4. "Włosy" (trad. / J. Sienkiewicz)
5. "Człowiek z liściem" (J. Sienkiewicz)
6. "Będę szedł" (J. Sienkiewicz)
7. "Wytrąciłaś" (J. Sienkiewicz)
8. "Radość" (J. Sienkiewicz)
9. "Basen i my" (J. Sienkiewicz)
10. "Żądze" (J. Sienkiewicz)
11. "Głowy Lenina (do obrazu Salvadora Dali)" (J. Sienkiewicz)
12. "Dziki" (P. Łojek)
13. "Ręce daleko" (J. Sienkiewicz)
14. "Wszystko ch." (J. Sienkiewicz)       play
15. "Koniec"

Skład:
Kuba Sienkiewicz – gitara rytmiczna, śpiew
Rafał Kwaśniewski – gitara prowadząca
Piotr Łojek – gitara basowa, instrumenty klawiszowe, harmonijka ustna
Tomasz Grochowalski – gitara basowa
Marek Kanclerz – perkusja

Goście:
Aleksander Korecki – saksofon
Jan Pospieszalski – gitara basowa
Jędrzej Kodymowski – chórek
Małgorzata Walewska – chórek
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Elektryczne Gitary – polski zespół rockowy, utworzony w 1989 roku przez Rafała
Kwaśniewskiego, Piotra Łojka i Kubę Sienkiewicza. Głównym założeniem zespołu jest
wykonywanie piosenki autorskiej w oprawie rockowej. Autorem większości repertuaru jest Kuba
Sienkiewicz. Zespół ten zdobył duży rozgłos i do 2009 roku sprzedał ponad 1,5 mln
oryginalnych płyt. Zespół od początku słynął ze specyficznego poczucia humoru i przewrotnej
autoironii. Sam Jakub Sienkiewicz nigdy nie ukrywał, że nie traktuje stylistyki rockowej zbyt
poważnie. W czasie koncertu staram się uzyskać jak największą karykaturę tego, co robię.
Frazy na gitarze wycinam tak, żeby one same z siebie się naśmiewały. Praktycznie wiele może
się zdarzyć i to są bardziej happeningi niż klasyczne koncerty rockowe. Wielka Radość -
wydany w 1992 roku debiutancki album zespołu Elektryczne Gitary. Płyta ta przyniosła mało
znanemu wcześniej zespołowi ogromną popularność - dzięki takim przebojom jak Jestem z
miasta, Przewróciło się, Człowiek z liściem czy Włosy; które najpierw zdobyły listy przebojów
lokalnych radiostacji, a później ogólnokrajowych.
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