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Wdowa - Braggacadabra (2005)

  

    1  Szklanki W Górę     2  Iść      3  Braggacadabra      4  Oddech Bloków    5 
Hullahallachujalalaallahelo  6  WuWuA  7  Skit (Co Jest?)    8  Co Jest?  9  Wdowa  10  To-nie
Styl  11  Dla  12  Milion  13  Głos Pokolenia  14  Zbyt Dobra  15  Pozytywka    Wdowa
(Małgorzata Jaworska) - rap  Pezet - rap (4)  Fet - Human Beatbox (4)  Ten Typ Mes - rap (6) 
DJ One Touch - scratches (6,13)  Diox - rap (8)  Mr. Hide - vocals  (9)  Nais - vocals (11,15) 
Scoop - producer (1)  Szogun - producer (2,4,5,9,10)  Styl - producer (3)  Bojar - producer (6) 
Polej -  producer (8)  Zielas - producer (11)  Kamel - producer (12,15)  Mazsa - producer (13) 
Baner - producer (14)    

 

  

Pierwszy album polskiej MC, jaki ukazuje się w oficjalnym obiegu. Płyta zawiera utwory będące
wypadkową długiej kariery w hiphopowym środowisku pochodzącej z Warszawy WdoWY (na
wielu płytach pojawiła się ona jako gość). Produkcją i muzyką zajęli się m.in. Szogun, Scoop i
Mazsa. Gościnne na płycie pojawili się m.in. Ten Typ Mes i Pezet. ---muzyka.onet.pl

  

 

  

W ten sposób czarna, bardzo pociągająca "bitch" (no, Wdowa chyba w przeciwieństwie do
dziewczyn z girlsbandu, który wystąpił u Wojewódzkiego nie obrazi się za to określenie),
wyprzedziła z premierą drugą polską nawijaczkę Anię Sool, której album zapowiada SP
Records. Jak podaje Hhbd.pl: Wdowa to reprezentantka warszawskiego podziemia od około
pięciu lat, nie była witana w kręgach hip-hopowych z otwartymi ramionami. Chociaż obcuje z tą
kulturą od 13 roku życia, kiedy to w 97 roku przypadkiem trafiła na płytę Coolio`a "It takes a
thief", czynnie i świadomie zdecydowała się ją budować dopiero po kilku latach. Zaczęła w roku
2000 od produkowania bitów, ale jak mówi "nie sprawdzała się w tym i nie czerpała z tego
satysfakcji". Niestety jeszcze około roku musiała radzić sobie sama, ponieważ środowisko nie
było zainteresowane produkowaniem rapującej kobiety.W takich okolicznościach powstał jej
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pierwszy nielegal 2000/2001 o długim tytule: "Też byś nikogo nie zawiódł, gdybyś też nie miał
nikogo" - prywatna kolekcja rozeszła się bardzo szybko. Raperka nawiązała współpracę z Dj
Emka z warszawskiej Ochoty i Yelonek (projekt D.Y.M), pojawiła się na kilkunastu podziemnych
albumach w całej Polsce. W 2003 roku wydala kolejny nielegal - bez tytułu, który był zbiorem
tracków nagrywanych 2 lata, na bitach producentów z całej Polski. W międzyczasie, Wdowę
można było oglądać w każdą środę na ekranie internetowej telewizji muzycznej Tv Fly gdzie
przez przeszło rok prowadziła program W-Raps (woman raps), traktujący o kobietach na scenie
rap/r`n`b. Ciężka droga skończyła jak na razie się sukcesem. Zdjęcia pokazują, że Wdowa to
bardzo ładna dziewczyna. Zobaczymy jeszcze, jak rapuje... ---empik.com
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https://ulozto.net/!Pdai3serphzD/wdw-b05-zip
https://cloud.mail.ru/public/KcX3/86NdM7nKx
http://ge.tt/6wGtyFo2
javascript:history.back();

