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    13. Kryzys energetyczny   14. George W. Bush kocha Polske   15. Tortury   16. Chopie, nie
szalej!   17. Czasem mi się zdaje   18. Lili Marleen   19. Dzisiejszy styl   20. Proces bandy
Gotfryda   21. Paraliz!   22. Na lewo most, na prawo most   23. Polska plonie   24. 40 lat minelo 

  Wykonawcy:  Kazik Staszewski – realizacja, produkcja, kompozycja, teksty, wokale,
saksofon, sample  Olaf Deriglasoff – gitara basowa, gitary, wokal, klawisze,  Wojciech Jabłoński
– perkusja, gitary,  Andrzej Izdebski – gitary, wokale, klawisze,  Jacek Majewski – instrumenty
perkusyjne,  Janusz Zdunek – trąbka,  Tomasz Glazik – saksofon tenorowy, barytonowy,
sopranowy i altowy,  Michał Kwiatkowski – gitara basowa,  Krzysztof Banasik – waltornia, 
Ryszard Olejniczak – skrzypce,  Salwador Szurlej – gitara,  Dariusz Szurlej – wokal,  Kajetan
Aroń – nagranie  

 

  

Nowy, długo oczekiwany dwupłytowy album Kazika, który jak wyznaje artysta jest jego "płytą
życia". Znajdziemy tutaj dwie i pół godziny trudnej, nieco drażniącej muzyki. Stylistycznie płyta
zmierza w kierunku wyznaczonym przez 12 groszy i Melasse i zawiera w dużej mierze muzykę
improwizowaną, często złożoną z nieprzystających do siebie elementów i pozbawioną struktur.
Muzycznie dominują tutaj hipnotyczne, ciężkie rytmy sekcji rytmicznej oraz partie instrumentów
dętych, tekstowo zaś Kazik koncentruje się na poważnej refleksji historycznej (m.in. temat
kolaboracji i losów Ślązaków na froncie wschodnim) i bezkompromisowym opisie polskiej
rzeczywistości. Dodatkowo na płycie znajdziemy utwór Anarchia w WC grupy Poland czyli
pierwszego zespołu Kazika oraz cover Czterdzieści lat minęło znany z filmu Czterdziestolatek.
Oryginalny, nieprzeciętny album.---merlin.pl
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