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Goya - Horyzont Zdarzeń (2007)

  

    1. Intro HZ  2. Nikt i nic  3. Piękny czas  4. W zasięgu Twego wzroku  5. Zmiany  6. Dzień
inny, niż zwykle  7. Za szybki świat  8. Gdy odchodzisz...  9. Zielony  10. Dobre sny  11.
Oczekiwanie  12. Pewność  13. Horyzont zdarzeń    Magda Wójcik - śpiew, gitara akustyczna 
Rafał Gorączkowski -  instrumenty klawiszowe  Grzegorz Jędrach - gitary    

 

  

Czwarty album zespołu Goya. Po raz kolejny muzycy sięgnęli po klasyczne dźwięki fortepianu,
gitar akustycznych, sekcji smyczkowej i połączyli je z nowoczesnymi dźwiękami. Otrzymaliśmy
w ten sposób zestaw piosenek maksymalnie lirycznych i nastrojowych. Magda Wójcik swoim
dziewczęcym głosem subtelnie opowiada w nich o dojrzałym uczuciu, o bliskości, intymności i
zmysłowości. Horyzont zdarzeń to album, który doskonale pokazuje, że to co ambitne, może
być również melodyjne, pogodne i mądre. ---merlin.pl

  

Nie chcąc pisać tu esejów odnośnie tego albumu, napiszę krótko, choć bez wątpienia album ten
zasługuje na szerszy opis. Płyta ta z góry skazana jest na przegraną, w walce z przebojowymi
artystami pokroju Feel czy Dody. Album ten nie zdobędzie uznania wśród muzycznych
krytyków. I właśnie dlatego, płyta ta jest tak fantastyczna i słucha się jej z nieopisaną
przyjemnością. Głęboka, przestrzenna i bogata w instrumenty warstwa muzyczna, dopełniana
jest przez liryczne i poetyckie, choć nie zawsze poprawne, a czasem naiwne teksty. To jednak
całości dodaje jedynie uroku. Niezależność i własny styl są cechami, które powinien mieć każdy
artysta. Ma je jednak niewielu. Bez wątpienia ma je jednak zespół Goya, który wydał album,
którego słucha się bardzo przyjemnie, a i jest się nad czym pochylić. ---Mariusz Śmiałkowski,
merlin.pl
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