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Kult – Spokojnie (1988)

  

    1.  Patrz! • 03:11    play   2.  Arahja • 03:40  3.  Jeźdźcy • 05:50   play   4.  Axe • 04:56  5. 
Do Ani • 05:15  6.  Niejeden • 04:21  7.  Landy • 04:11  8.  Jan • 12:14  9. Wstać • 01:47  
 Skład:  * Kazik Staszewski – śpiew  * Janusz Grudziński – gitara, syntezator, wibrafon  *
Ireneusz Wereński – gitara basowa  * Paweł Szanajca – saksofon  * Krzysztof Banasik –
waltornia, trąbka, kontrabas  * Tadeusz Kisieliński – perkusja  oraz gościnnie:  * Marek Jaszczur
– harmonijka ustna  * Sławomir Pietrzak – gitara elektryczna  * Jerzy Pomianowski – tabla    

 

  

Gdy Kult przygotowywał materiał na tą płytę okazało się, ze musi zmienić nieco swój system
pracy. Na dwóch pierwszych płytach znalazły się bowiem utwory skomponowane podczas prób
w latach 1982-85 r. Natomiast podczas pracy nad "Spokojnie" okazało się, że zapas
niewydanych utworów jest coraz mniejszy - i, że trzeba skomponować nowe piosenki... Grupa
podeszła do tego zadania ambitnie. Muzycy postanowili zmienić nieco kierunek artystycznych
poszukiwań zespołu - wcześniej był grupą nowofalową, teraz zaczęli romansować z
psychodelią lat 60...Efekty były ciekawe.

  

Po raz pierwszy nowe utwory przedstawiono w 1987 r. na festiwalu Róbrege. Koncert rozpoczął
się coverem utworu " We Gotta Out of This Place" The Animals i trwał godzinę. Publiczność
reagowała na nowe kompozycje dość entuzjastycznie. Kilka miesięcy później grupa weszła do
studia "Giełda" w Poznaniu i zarejestrowała je... Kazik Staszewski zaczął wtedy interesować się
sprawami brzmieniowymi. Przed wejściem do studia długo rozmawiał z Robertem Brylewskim
na temat nowoczesnych metod realizacji dźwięku. Bryl doradził Kazikowi kilka rozwiązań, które
później został wykorzystane podczas realizacji "Spokojnie". Grupie pomógł też realizator
dźwięku - Piotr Madziar. Sprawiło to, iż brzmienie "Spokojnie" do dziś niewiele się zestarzało.
---Adas, forum.80s.pl
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