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Kapitan Nemo - Wyobraźnia (2002)

  

    01. Na co czekasz   02. Wyobraźnia to mój skarb   03. Oddalam się   04. Zabierasz moje sny 
  play    05. Ja chcę więcej   06. Kocham moje miasto   07. Jeszcze raz chcę powiedzieć   08.
Ciernie   09. I tylko zostań ze mną   10. Jakie       play    11. Słodkie słowo wolność   12.
...    Muzycy:      Bogdan
Gajkowski – gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew      "Piotr Stawski & STRING ART" – kwartet
smyczkowy      Ryszard Borowski – flet      Paweł Kacprzycki – gitara      Waldemar
Lewandowski – gitara      Mariusz Mielczarek – saksofon altowy      Sebastian Sołdżyński –
trąbka      Agnieszka Trojanowicz – chórek    

 

  

Kapitan Nemo, właśc. Bogdan Gajkowski (ur. 1950) – pochodzący z Warszawy polski wokalista
i kompozytor. Nagrywane przez Kapitana Nemo piosenki utrzymane były w modnej wówczas na
zachodnim rynku stylistyce synth pop, a sam artysta został uznany za prekursora nurtu new
romantic w Polsce.

  

W 1986 roku nakładem Tonpressu ukazała się pierwsza długogrająca płyta wokalisty,
zatytułowana Kapitan Nemo. Znalazły się na niej takie przeboje jak "Wideonarkomania" i
"Samotność jest jak bliski brzeg". Trzy lata później na rynku ukazał się krążek Jeszcze tylko
chwila, przyjęty pozytywnie, jak poprzedni, a także jego angielska wersja, In a Little While. Obie
płyty wydała wytwórnia Polskie Nagrania Muza.

  

Powrót Kapitana Nemo na scenę nastąpił w roku 2002, kiedy to wydał płytę Wyobraźnia,
promowaną singlami "Na co czekasz" i "Zabierasz moje sny". W przeciwieństwie do muzyki,
jaką nagrywał w latach 80., materiał z tego albumu utrzymany był w stylistyce pop-rockowej.
Wydawnictwo otrzymało przychylne recenzje, lecz nie spotkało się z sukcesem komercyjnym.
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