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Blues Menu - Na żywo w Bajce (2010)

  

    01. Ona poszła inną drogą  02. Bracia w bluesie  03. Boogie na tron  04. To tak stało się
nagle  05. Blues o drugiej w nocy  06. O narodzinach i śmierci bluesa  07. Zabierz swoje
sukienki  08. Barman barmanko  09. Dlaczego tak mnie traktujesz  10. Powiedzmy to  11.
Chiński Mur    Tadeusz Bogucki - vocal, bass guitar (05);  Paweł Kanonowicz - guitar; 
Przemek Czaja - guitar;  Jarosław "Jaromi" Drażewski - harmonica (03, 05), guitar;  Andrzej
Brzeski - trombone (01 - 04, 06 - 09);  Bartłomiej "Boguś" Bogucki - bass guitar (01 - 04, 06 -
11);  Krzysztof Sycz - drums (01 - 04, 06 - 11);  Tomasz Szałęga - drums (05)    

 

  

Od dawna nie zdarzyło mi się czekać na płytę koncertową z nadzieją, że usłyszę dobrze
oddany klimat małego bluesowego klubu. Żyjemy w nie najlepszych czasach dla bluesa.
Bluesem jest już właściwie wszystko. Wszystko, czyli nic. Efekty wyszukanych eksperymentów
gatunkowych podważyły istotę bluesa, który sam w sobie jest w stanie zachwycić słuchacza.
Blues przestaje być bluesem.

  

Płyta Blues Menu przywraca wiarę w siłę zwykłych ludzkich emocji. Tadeusz Bogucki łączy
męską dojrzałość z nieprawdopodobną energią. Bluesy Tadka tchną ciepłem, radością i
mistrzowskim opisem tzw. realizmu codzienności. Sprawiają, że chce się żyć. Wielki mistrz
słowa i jego zespół jeszcze raz potwierdzają, że dziś nie mają sobie wielu równych. "Bluesem
chleba nie posmarujesz" - mawia Eric Clapton. Myślę, że Tadek jak mało kto, dobrze o tym wie.

  

Ale mimo to, Tadziu - rób dalej swoje!

  

Ponadto podkreślić trzeba dojrzałe granie Jaromiego Drażewskiego z charakterystyczną dla
niego lekko swingującą gitarą, dobrą forma drugiego gitarzysty grającego z blues-rockowym
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ogniem Pawła Kanonowicza.

  

"Ona poszła inną drogą" i "Powiedzmy to" - dwa bluesy z tekstami Bogdana Loebla doskonale
wpisują się w całość. Jeszcze muszę koniecznie dodać: znakomita sekcja rytmiczna w składzie:
Krzysztof Sycz - perkusja i Bartłomiej Bogucki - gitara basowa. --- Zbigniew Szulkowski,
bluesmenu.pl
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