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Grzegorz Turnau - Kawałek cienia (2000)

  

    1.Cichosza  2.Pamięć  3.Naprawdę nie dzieje się nic  4.Tak samo  5.Ostatnie słowa  6.To tu
to tam  7.Tutaj jestem  8.Znów wędrujemy  9.Bracka  10.24 smutki  11.Gdy wszystko się zdarzy 
12.Natężenie świadomości  13.Jestem synem mego ojca  14.Między ciszą a ciszą  15.Wszystko
co piękne  16.Wiem  17.Leniwa głowa  18.Księżyc w misce  19.Kawałek cienia  20.Apteka
"Marzenie"    

 

  

Kompozytor, pianista, wokalista. Urodził się w Krakowie w 1967 roku. Debiutował w 1984 roku
na XX Studenckim Festiwalu Piosenki. Jako laureat I nagrody został zaproszony do Piwnicy
pod Baranami i przez kolejnych kilkanaście lat współtworzył programy tego legendarnego
kabaretu. Od 1990 roku stale koncertuje ze swoim zespołem, jest także autorem muzyki do
filmów krótkometrażowych, spektakli teatralnych (m.in. "Zmierzch" I. Babla [1997] i "Iwona
księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza [2000] w reż. Tadeusza Bradeckiego, adaptacja
"Kubusia Puchatka" [1997-1999], "Zielona Gęś" wg Gałczyńskiego w reż. Jarosława Kiliana,
oraz "Dwoje na huśtawce" w reż. Zbigniewa Najmoły [2000]) i programów telewizyjnych (m.in. w
reż Teresy Kotlarczyk). Wydał 7 płyt, z których 3 uzyskały status złotych, a 2 platynowych.

  

Efektem bliskiej współpracy z poetą i reżyserem Michałem Zabłockim były też poza samymi
piosenkami liczne teledyski (m.in. "Cichosza", "Bracka", "Natężenie świadomości"). Otrzymał
także wiele nagród (m.in. Fryderyk 94, 95 i 97, Wiktor 95 i 98, Mateusz 96, Grand Prix Opole
96, Philip Award 99). Od 1994 r. związany z firmą fonograficzną Pomaton EMI. Swój repertuar
często wzbogaca o kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza, jest także jednym z solistów
"Nieszporów Ludźmierskich" i oratorium "Droga, Życie, Miłość". Współpracował także m.in. z
Andrzejem Sikorowskim, Justyną Steczkowską, Voo Voo, Ewą Małas- Godlewską i
Krzesimirem Dębskim (album "Witaj, Gwiazdo Złota") i Stanisławem Sojką (piosenka
"Soplicowo", towarzysząca promocji "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy. Tej jesieni, z okazji
jubileuszu 10-lecia firmy "Ampliko" skomponował utwór "Wiecznie zielone jest drzewo życia" do
tekstów Bronisława Maja. Obecnie przygotowuje recital z udziałem kwintetu dętego
filharmoników krakowskich, nie rezygnując jednak z występów z dotychczasowym,
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siedmioosobowym zespołem. ---empik.com

  

download (mp3 @320 kbs):
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