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Wojciech Młynarski - Prawie całość CD 1 - Polska miłość (2014)

  

    1.Niedziela na Głównym  2.Polska miłość  3.Żniwna dziewczyna  4.Och, ty w życiu  5.W co
się bawić  6.Jesteśmy na wczasach  7.Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosne  8.Czas
miłosci  9.Nie umiałem tak ładnie  10.Bynajmniej  11.Nie ma jak u mamy  12.Daj des!  13.Lubię
wrony  14.Nie wytrzymuję  15.Obiad rodzinny  16.Szajba  17.Przystanek koło zoo  18.Ułanska
fantazja  19.Podchodzą mnie wolne numery  20.Najpiękniejszy list miłosny  21.Przedostatni
walc    

 

  

Wojciech Młynarski pisze w książeczce dołączonej do tego wydawnictwa - "Byłem przekonany,
że piosenka to forma magiczna" i dalej - "pisząc piosenki miałem zawsze przed oczyma wzory
najwspanialsze: Hemara, Tuwima, Jurandota, Przyborę". Cóż można dodać... Prawie Całość to
kolejny przepięknie wydany projekt, powstały przy współudziale Polskiego Radia. Autorzy tej
pięciopłytowej kompilacji, Jan Borkowski i Janusz Mulewicz, stanęli przed wyjątkowo trudną
sztuką wyboru stu piosenek, które utworzyłyby zwartą antologię, ilustrującą bogaty dorobek
jednego z największych twórców polskiej piosenki ostatniego półwiecza. Z tego zadania
wywiązali się znakomicie. Prawie Całość zawiera kompozycje reprezentujące wszystkie nurty
twórczości Młynarskiego: wykonywaną w niepowtarzalnym stylu piosenkę autorsko - recitalową,
utwory pisane dla innych artystów (a byli to najwięksi - by wymienić tylko Skaldów, Ewę Bem,
Marylę Rodowicz, Alicję Majewską, Irenę Santor, Krystynę Prońko czy Zbigniewa Wodeckiego) i
teksty aktorsko - kabaretowe (był przecież autor W Polskę idziemy jednym z filarów Dudka...).
W sumie do naszych rąk trafia wydawnictwo bezcenne, pozycja podstawowa dla zrozumienia
historii polskiej piosenki. --- merlin.pl

  

download (mp3 @VBR kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru uptobox ge.tt

 1 / 2

https://yadi.sk/d/V1CYQrtk3GBJmk
https://www.4shared.com/zip/vrpxH7P3ca/WjcchMnrsk-PC1.html
https://mega.nz/#!IkUiyLhS!Rs6D-dcYKYP0joyFKusRnxjV7_71OCGOhDDpos0g84U
http://www.mediafire.com/file/mz271y4j678xmh1/WjcchM%C5%82nrsk-PC1.zip
https://ulozto.net/!9S2MJM95UF2U/wjcchmlnrsk-pc1-zip
https://cloud.mail.ru/public/HJyx/cr7WL19Z7
http://uptobox.com/68ht02mc9k9s
http://ge.tt/2hHGtKj2


Wojciech Mlynarski - Prawie calosc CD 1 - Polska milosc (2014)

Written by bluelover
Monday, 20 March 2017 15:36 - 

  

 

  

back

  

 2 / 2

javascript:history.back();

