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    1. Dzieci  2. Nie pij Piotrek  3. Co ty tutaj robisz  4. Kiler  5. Jestem z Miasta  6. Koniec  7.
Telewizja  8. Fiat126p  9. Co Powie Ryba  10. Nie jestem sobą  11. Włosy  12. Radość  13.
Przewróciło się  14. Napady  15. Głowy L.  16. Doktor Dyzma  17. Człowiek z liściem na głowie 
18. Chodzę i pytam  19. Idę do pracy  20. Wszystko CHUJ  21. Smutny operator  22. Ryba piła 
23. Tatusia    

 

  

Elektryczne Gitary started in Warszawa, Poland in 1990 by Kuba Sienkiewicz and Rafał
Kwaśniewski (later in great band PRL). Band plays great rock/ pop rock influenced by The
Kinks. They released 10 albums and many compilations. In mid 90 Elektryczne Gitary was one
of most popular bands in Poland.

  

 

  

Formuła ELEKTRYCZNYCH GITAR opiera się na tradycji polskiej piosenki autorskiej z
wykorzystaniem pastiszu rocka, elementów kabaretu, poezji, jazzu i bluesa. Większość
repertuaru to piosenki z wieloznacznym tekstem wykonywanym z oszczędną oprawą
muzyczną. Zespół znany jest też z piosenek filmowych. Zajmuje się również muzyką
ilustracyjną, piosenkami innych, nieco zapomnianych polskich autorów oraz własnymi wersjami
przebojów zagranicznych.

  

Historia ELEKTRYCZNYCH GITAR ma kilka okresów. Lata 1977-1984 to czas pisania piosenek
i amatorskiego muzykowania kilku znajomych w liceum i na studiach. Od 1985 do 1989
ponownie zbierali się oni w różnych składach, wykonując te utwory w konwencji rockowej,
sporadycznie pojawiając się na estradzie. W roku 1990 grupa przyjęła obecną nazwę i
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rozpoczęła starania o promocję. Dzięki emisjom radiowym zespół zdobył uznanie, zaczął
regularnie koncertować i wydawać płyty. Od tego czasu jest stale obecny w polskiej
popkulturze. Do chwili obecnej zespół sprzedał ponad 1,5 mln płyt, z czego cztery tytuły
osiągnęły status płyty platynowej. ELEKTRYCZNE GITARY zagrały około 1000 koncertów w
Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, a takie utwory jak: Jestem z miasta,
Włosy, Dzieci, Kiler czy Co ty tutaj robisz przeszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.
---last.fm
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