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Marek Piekarczyk – Zrodlo (2009)

  

  
1. Marek Piekarczyk - Epidemia Euforii (1:09)          play
2. Marek Piekarczyk - Nie zawrócę (2:04)               play
3. Marek Piekarczyk - Hej, wracajcie chłopcy na wieś (3:10)
4. Marek Piekarczyk - Wybij sobie z głowy (3:53)
5. Marek Piekarczyk - Automat (3:04)
6. Marek Piekarczyk - Nie widzę Ciebie... (4:02)
7. Marek Piekarczyk - Nie przejdziemy do historii (3:25)
8. Marek Piekarczyk - Na betonie kwiaty nie rosną (4:57)
9. Marek Piekarczyk - Płyń pod prąd (3:05)
10. Marek Piekarczyk - Chłopcy do wojska (3:41)
11. Marek Piekarczyk - Testament (4:27)
12. Marek Piekarczyk - Całe niebo w ogniu (3:18)
13. Marek Piekarczyk - Na przekór (3:46)

Muzycy:
Marek Piekarczyk - vocal
Michał Bagiński - gitara, 
Marcin Stańczewski - gitara, 
Olek Ostrowski – bębny
Maciek Magnuski - bass.
  

 

  

"Aby dojść do źródła należy iść pod prąd" - takie motto towarzyszy koncepcji albumu, która
zakłada powrót do muzycznych korzeni jednocześnie przeciwstawiając się fali
wszechogarniającej tandety w muzyce rozrywkowej. Rok 2009 symbolicznie wyznacza 50-lecie
polskiego rock'n'roll'a. Marek Piekarczyk charyzmatyczny wokalista zespołu TSA, znany
również z roli Jezusa, którego grał w znakomitej polskiej rock-operze JESUS CHRIST
SUPERSTAR. Bez wahania można stwierdzić, że głos i entourage wokalisty jest fenomenem na
polskiej scenie muzycznej od 30 lat. Autor tekstów, kompozytor, wokalista. Wziął udział w
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nagraniu 18 płyt długogrających. Teraz nagrał swoją pierwszą solową płytę, jednocześnie
składając hołd muzyce i artystom tworzącym początki rock'n'rolla w Polsce. Piosenki, które
znajdą się na płycie zostały starannie wybrane według swoistego klucza; w założeniu są to
kompozycje nieco już zapomniane, nie grane obecnie już przez rozgłośnie, piosenki, które w
latach 60 i 70 były wielkimi przebojami. Na płycie znajdą się utwory z repertuaru m.in. Testu,
Krzysztofa Klenczona, Skaldów, Niebiesko-Czarnych czy dziś już zapomnianych Romualda i
Romana, Klanu.
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