
Maanam - Sie Sciemnia (1989)

Wpisany przez bluelover
Niedziela, 12 Czerwiec 2016 14:24 - Zmieniony Niedziela, 29 Lipiec 2018 22:16

Maanam - Sie Ściemnia (1989)

  

    01. For Your Love [4:14]  02. Caliope [4:58]  03. Badz Taka Nie Badz Taka [4:33]  04. Kadyks
[4:31]  05. Zycie Za Zycie (Gdy Skrzywdzisz Mnie) [5:25]  06. Lata Dziecinne (Plynny Zar) [4:09]
 07. Sie Sciemnia [5:45]  08. Jedyne Prawdziwe Tango Maanam [4:07]  09. Wszystko w
Porzadku Wiec Od Poczatku [2:51]    Olga 'Kora' Jackowska - spiew, slowa  Stanislaw Sojka -
spiew  Marek Jackowski - gitary, muzyka  Konstanty Joriadis - instrumenty klawiszowe, trabka,
chorki, muzyka (9)  Krzysztof Dominik - perkusja, muzyka (9)  Marcin Ciempiel - gitara basowa,
muzyka (9)  Neil Black - gitary  Marek Wilczynski - Emax sampler, instrumenty perkusyjne    

 

  

Płyta została nagrana w okresie, kiedy Maanam był właściwe rozwiązany. Mieliśmy jeszcze
pewne zobowiązania kontraktowe, mieliśmy trasę w RFN i koncerty w Londynie... W tej sytuacji
musiałem wynająć muzyków i zmontować nowy skład. Uważałem też, że - niezależnie od
sytuacji- trzeba coś nagrać. Z drugiej strony biorąc - jak sam tytuł wskazuje - był to dla mnie
najgorszy okres. Co oznaczało, że człowiek prawie cały czas był na bani. Ta płyta ma na pewno
inną atmosferę, to słychać. Ale akurat z tymi muzykami wtedy się przyjaźniłem. Można dostrzec
u Kory coś przejmującego w śpiewie. To była płyta rodząca się w dużych bolach. (...) Dla wielu
ludzi 'Się ściemnia' jest najlepszą płytą Maanamu.  ---Marek Jackowski

  

 

  

Płyta nagrana w "czyśćcowym okresie "Maanamu". Właściwie z muzykami sesyjnymi:
Joriadisem, Ciempielem i Dominikiem. Pomagał Soyka. Płyta niedoceniana. Dla wielu najlepsza
z całej dotychczasowej działalności zespołu. Animowany teledysk Mariana Cholerka "Sie
ściemnia" był pierwszym polskim teledyskiem emitowanym w MTV. Na okładce rysunki
Szymona Sipowicza : postacie wojowników ninja. ---Kamil Sipowicz, maanam.pl

  

 1 / 2



Maanam - Sie Sciemnia (1989)

Wpisany przez bluelover
Niedziela, 12 Czerwiec 2016 14:24 - Zmieniony Niedziela, 29 Lipiec 2018 22:16

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mega mediafire cloudmailru 
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