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Mietek Szcześniak - Nierówni (2016)

  

    1  Nierówni  3:22  2  Jest Jeden świat  3:46  3  Święty Gapa  3:52  4  Krzycz Do Słońca  3:54 
5  Spoza Nas  4:27  6  Z Ziemią Krążymy  3:55  7  Modlę Się O Miłość  3:32  8  Poczekaj  3:25 
9  Do Domu  2:43  10  Serce To Jeszcze Za Mało  3:58  11  Za wszystko dziękuję  5:01  +  12 
Deja Vu  6:13    Mietek Szcześniak - vokals  Paulinho Garcia - guitar, bass  Leandro Lopez -
piano  Alex Acuna - drums, percussion  Geraldo de Oliveira,  Heitor Garcia - percussion    

 

  

Album Mietka Szcześniaka „Nierówni” zawiera utwory oparte na tekstach księdza Jana
Twardowskiego. Zamierzenie artysty było proste: podzielić się wierszami ks. Twardowskiego,
przenosząc je z serc do głów i na usta, żeby można było je śpiewać, tańczyć (!), śmiać się i
płakać. Niewymuszenie i po prostu - jak to u Twardowskiego. Forma płyty ma w swoim
zamierzeniu dodać lekkości i podkreślić to, co ważne dla poety i kompozytora - ciepłą nadzieję,
afirmację poetyckiej prostoduszności, zdystansowanej a niewymuszonej mądrości codziennej i
zupełnie niecodziennej. Dlatego opracowane przez Szcześniaka wiersze opowiedziane są
językiem kompozycji nawiązujących do akustycznej, lekkiej i pełnej słońca muzyki brazylijskiej,
jej wyraźnych rodzajów : bossanovy, samby, chorinjo, sao. Płyta jest w całości nagrana
akustycznie, ma szlachetne, organiczne brzmienie. Żeby do treści dodać niezłą formę - została
nagrana przez brazylijskich muzyków w USA. Użyte na niej instrumentarium to gitara, bas,
fortepian, trzech perkusjonistów, chórki oraz kwartet smyczkowy. Album w wersji CD został
wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia w 2016r. Album w wersji CD ma status Złotej
Płyty. ---polskieradio.pl
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https://yadi.sk/d/4yMeKaeeoaN2TQ
https://www.mediafire.com/file/wrnxegax529lmz6/MtkSzczśnk-N16.zip/file
https://ulozto.net/file/PaS44Zvew8Qa/mtkszczsnk-n16-zip
http://ge.tt/4GDsdYA3
https://www.solidfiles.com/v/K35mBALjQwmq6
https://bayfiles.com/J6xcO1B9p4/Mietek_Szcze_niak_-_Nier_wni-tBtJ-_2016_zip
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