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Piotr Cugowski - 40 (2019)

  

    1  Nowy ja 4:36  2  Kto Nie Kochał 3:28  3  Przymierze Wrogów 3:06  4  Zostań Ze Mną 3:16 
5  Samosąd 3:26  6  Daj mi żyć 3:45  7  Przez Sen 3:07  8  Trujący Bluszcz 3:36  9  Takich Jak
My Nie Znał świat 4:09  10  Oddajcie Moją Wolność 4:05      

 

  

Wydawać by się mogło, że jeden z najważniejszych głosów rockowych ostatniego
dziesięciolecia stanął na szczycie swojej obfitej i przepełnionej blaskami kariery. Ciekawość
świata i głód nowych brzmień spowodował jednak, że młodszy z braci Cugowskich, postanowił
zbudować swoją twórczość na nowo. Tym razem samodzielnie i bezkompromisowo.

  

Solowa płyta Piotra Cugowskiego. Nie ma lepszej okazji niż okrągłe, 40-te urodziny Artysty
(urodzony 5 października 1979) . Jest to album, który powinienem nagrać już dawno temu, ale
trzeba było czekać na odpowiedni czas i to jest teraz. „Ta decyzja była przemyślana, jak chcę
wyjść z pierwszą płytą, mam nadzieję, że nie ostatnią”. – zapowiada w wywiadzie.

  

Nowy projekt Piotra Cugowskiego to nowa karta w bogatym portfolio artysty. Pierwszy singiel –
„Kto nie kochał”, który premierę miał pod koniec 2018 roku to ballada opowiadająca o ludzkich
emocjach i uczuciach, które rządzą i rozdają karty w relacjach międzyludzkich. To obraz
ludzkich postaw, które wypełnione są zarówno miłością i szacunkiem jak i gniewem i
niezrozumieniem. Singiel zdobył status Złotej Płyty. Drugi singiel – „Zostań ze mną ukazał się w
kwietniu. Utwór opowiada o miłosnej relacji. Nie zawsze prostej, często uwikłanej w trudne
momenty. Zawsze jednak wartej pielęgnowania („Ty i ja płyniemy do brzegu, na skos, ciągle
pod prąd. Ty i ja, dwie prawdy, lecz jedno wiem – zostań ze mną”). ---empik.com
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