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Ryszard Rynkowski - Gold (1999)

  

    01. Zwierzenia Ryśka, czyli jedzie pociąg  02. Szczęśliwej drogi już czas  03. Zabiorę Cię
Magdaleno  04. Czemu nie tańczę na ulicach  05. Swobodny blues  06. Wyspa  07. Sposoby na
kobiety  08. Bananowy song  09. Rycz mała rycz  10. Weźcie sobie chłopaki ten kraj  11.
Kochanie bye, bye  12. Inny nie będę  13. Nie budźcie marzeń ze snu  14. Bez miłości  15.
Wszystko już było  16. Wypijmy za błędy    

 

  

Ryszard Rynkowski - piosenkarz, kompozytor, pianista. Studiował na Wydziale Wychowania
Muzycznego WSP w Olsztynie i tam debiutował z grupą El. Od 1973 roku mieszka w
Warszawie, gdzie jako muzyk współpracował m.in. z Operetką Warszawską i Teatrem na
Targówku.

  

W latach 1977-1978 grał z grupą Gramine oraz śpiewał w zespole Victoria Singers, który w
1979 przekształcił się w kwartet wokalny Vox. Rynkowski jest autorem wielu przebojów tego
zespołu (m.in. "Bananowy song", "Szczęśliwej drogi, już czas").

  

Od 1987 Ryszard Rynkowski rozpoczął karierę solową. Pierwsza solowa płyta Rynkowskiego,
"Szczęśliwej drogi już czas" ukazała się w 1991 roku. Jest wielokrotnym laureatem festiwalu
piosenki w Opolu, a także festiwali w Bratysławie i Cesme. W 1991 roku ukazała się pierwsza
solowa płyta wokalisty - "Szczęśliwej drogi już czas". Kompozycje Rynkowskiego do tekstów
głównie Jacka Cygana, spotkały się ze znakomitym przyjęciem.

  

W 1997 ukazała się płyta "Jawa", a już rok później jej wzbogacona reedycja. Natomiast w
listopadzie 2000 na rynku znalazł się album "Dary losu". Wiele piosenek tam zawartych stało
się przebojami: "Dziewczyny lubią brąz", piosenka z filmu "Prawo Ojca" - "Widzisz Marto".
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Kolejny krążek wokalisty "Intymnie" - ukazał się w grudniu 2001, a już w marcu pokrył się
złotem.

  

W 2003 roku na sklepowe półki trafił album "Ten Typ Tak Ma". Na płycie znalazło się dziesięć
premierowych utworów, w tym singiel tytułowy. Kolejny raz z Ryszardem Rynkowskim
współpracował Jacek Cygan, który jest autorem tekstów do wszystkich kompozycji. Materiał
nagrywano w Wielkiej Brytanii, w słynnym studio Graceland pof Manchesterem. Płyta
zarejestrowana została z amerykańskimi muzykami sesyjnymi na co dzień występującymi z Joe
Cockerem (Deric Dyer, Nick Milo, Jack Bruno) oraz Tiną Turner (Dale Davis).

  

Po sześciu latach przerwy w ręcę fanów Ryszarda Rynkowskiej trafiło kolejne wydawnictwo. Za
album zatytułowany "Zachwyt" w głównej mierze odpowiedzialny jest ten sam duet co w
przypadku poprzedniej płyty. Część materiału muzycznego powstała za oceanem . W tekstach
piosenek można odnaleźć opowieści o tym co działo się w życiu artysty od wydania ostatniej
płyty.

  

W maju 2011 roku światło dzienne ujrzała płyta zatytułowana po prostu "Ryszard Rynkowski",
na której znalazały się wybrane przez artystę, swoje ulubione kompozycje. Utwory
zaaranżowano na nowo. Dodatkowo na płycie znalazły się dwa utwory z repertuaru innych
wykonawców: "Nie pytaj o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego oraz "Imagine" Johna Lenona.
---rmfon.pl
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