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Obstawa Prezydenta - O nic mnie nie pytaj (2009)

  

    1. Jak odnaleźć siebie   2. Gdy się kocha   3. Wszędzie ją widzę   4. Blues samotności   5.
Kusisz mnie kusisz   6. W głowie mam tylko amory   7. Nikt w to nie wierzy   8. Spokój mam   9.
Pościelówa   10. Możesz mówić mi wszystko   11. Dla dinga    Bass Guitar – Krzysztof Burdzy 
Drums – Andrzej Urban  Guitar – Sławomir Sobieski, Waldek Mleczko  Harmonica – Igor Łojko  
Vocals – Andrzej "Ostry" Pawlikowski    

 

  

Szósta studyjna płyta muzycznej wizytówki Bolesławca. Ściślej biorąc - obecnie w składzie tej
sympatycznej Obstawy są również rudzianin Janusz "Estep" Wykpisz (niegdyś jeden z
wokalistów Gangu Olsena) oraz zielonogórski harmonijkarz Igor Łojko, który zastąpił w grupie
charyzmatycznego Jacka Lubińskiego.

  

Poprzedni album Obstawy Prezydenta nosił tytuł "Zawsze w stronę bluesa", jednak tym razem
zespół dość odważnie zbacza z tego kursu. Dziesięć spośród jedenastu kawałków
skomponował gitarzysta Sławomir "Hetman" Sobieski, ale płyta jest tak różnorodna, jakby była
dziełem kilku autorów.

  

Obstawa flirtuje z funky ("Gdy się kocha", soulem ("Wszędzie ją widzę", boogie ("Jak odnaleźć
siebie"), a nawet z jazzem ("Spokój mam"). Dużo dobrego wniósł do tych kompozycji grający
gościnnie na instrumentach klawiszowych Bogusław Kłak. Niewielu spodziewałoby się również
po tym zespole akustycznej ballady takiej jak "Dla Dinga". Ten utwór - w całości napisany przez
wokalistę - jest hołdem złożonym wieloletniemu kierowcy zespołu, który w ubiegłym roku zginął
tragicznie w wypadku motocyklowym.

  

O dawnym wyluzowanym, rock and rollowym, imprezowym obliczu Obstawy przypominają z
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kolei takie kompozycje jak "Pościelówa" (która zresztą wcale pościelówą nie jest...), "Możesz
mówić mi wszystko" i "W głowie mam tylko amory" - utwór wygrzebany z archiwum zespołu,
jeszcze z czasów współpracy z poprzednim wokalistą Andrzejem "Ostrym" Pawlikowskim.

  

Obstawie Prezydenta należy się szacunek za to, że po dwudziestu paru latach działalności
wciąż nagrywa tak dobre albumy i naprawdę nieźle radzi sobie na rynku w tych niełatwych
przecież czasach dla bluesa i muzyki okołobluesowej czasach. Zespół daje kilkadziesiąt
koncertów rocznie, udało mu się znaleźć poważnego wydawcę, dzięki któremu piosenki z "O nic
mnie nie pytaj" trafiły do stacji radiowych, a kompakt będzie dostępny w regularnej sprzedaży w
największych sieciach sklepów muzycznych...

  

Prawdziwym żywiołem Obstawy Prezydenta zawsze była i wciąż jest scena. W wersjach "live"
kompozycje z "O nic mnie nie pytaj" na pewno więc jeszcze zyskają... ---Robert Dłucik,
rockarea.eu

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto cloudmailru gett
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