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Virgin i Doda – Ficca (2005)

  

    1  Inni Przyjaciele  4:02  2  Dezyda  3:38  3  Opowiem Ci  3:37  4  Superstar  2:53  5  Znak
Pokoju  4:04  6  Mam Wszystko W ...  2:28  7  2 Bajki  3:58  8  In Love  3:36  9  Piosenka Na
Imprezę  3:04  10  Dla R. (Nieważne Dziś Jest)  3:49  11  Mam Tylko Ciebie (Live Version)  3:21
   

 

  

Trzeci album zespołu, którego wokalistką jest kochana - i zarazem nienawidzona - Dorota
"Doda" Rabczewska. "Ficca" ukazał się na rynku w momencie, gdy zespół płynął na fali
sukcesu związanego ze zdobyciem nagrody "Słowika Publiczności" na Festiwalu w Sopocie, we
wrześniu 2005 roku. Na albumie znajduje się między innymi zaprezentowany w Operze Leśnej
utwór "Znak pokoju", który był również singlem promującym płytę. Piosenki na "Ficcę"
skomponował Tomek Lubert, a wszystkie teksty napisała Doda. Album zawiera kilka
niespodzianek, m.in. koncertową wersję utworu ''Mam tylko Ciebie'' (zarejestrowanego 23
września 2005 r., podczas koncertu nad zalewem Szałe), czy niepublikowane wcześniej zdjęcia
Dody. Niespodzianka kryje się również pod specjalną złotą obwolutą zakrywającą część okładki
"Ficcy". ---muzyka.interia.pl

  

 

  

Zespół Virgin założony przez Tomka Luberta w 2000 r. był na pewno jednym z najbardziej
wyrazistych bandów w naszym kraju, a szczególnie w pierwszej połowie dekady nowego
stulecia. Ta charyzma, pewności siebie, niezależnosci muzyczna i tekstowa wyrażana była
także dzięki wokalistce - Dorocie Rabczewskiej znanej wszystkim jako Doda. Zespół podczas
siedmiu intensywnych lat nagrał 3 albumy, ma na swoim koncie liczne nagrody muzyczne w tym
"Superjedynki", MTV Polska, Eska Music Awards czy "Słowik Publiczności" przyznany za
nagranie "Znak pokoju" podczas Sopot Festival. Box to cała historia tego wyjatkowego zespołu
pop-rockowego, którą warto mieć w swoich zbiorach. "Virgin" (2002 r.) szesnaście utworów o
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bardzo ostrym brzmieniu, z którego singlami promującymi były "To ty" i "Mam tylko Ciebie".
Bimbo" (2004 r.) zespół pokazuje, że potrafi poszukiwać swojej drogi muzycznej. Nie ulega
obowiązujacym modom. Płyta zdobywa status "złotej płyty". Dociera na pierwsze miejsce listy
sprzedazy płyt - OliS. Nagrania "Dżaga", "Kolejny raz", "Nie zawiedź mnie" zostały wytypowane
jako singlowe kompozycje. "Ficca" (2005 r.) najbardziej przebojowy krążek w historii Virgin. To z
niego pochodzą przeboje "Znak pokoju", "2 bajki" i "Szansa". Płyta zdobywa status "podwójnej
platyny". ---bonito.pl
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