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Tuż po nagntniu pie ls7ej cpki .'tu u'
ryła Psychodel jc7nei swi|e7ianki,,
wtrsę koncetorvą n]srylicdcn f nai
ciekamrJrhprzedshwicicli nickon-
wencjonalnej sccny iolkowci w Pol'
sce.w]rctce ma sja ukazuć i(h duża
p]yla' Na |trzie fagrają w Zicbnej Gó.

Z]ryJiolak naleź-y do tych zespo'
lóq którc zuwje1bieniem spogląda
'iąw strcnę Laltury slowiańskiej. $:y'
dobywając z niĆj na ślvi.(lo dzienne
dźwięki tyleż ciekaw€' co niepoko.
jące' Ale Zyłiołał 10 nie ''cepelja,'
]ub zespół'któĘ', jak np. b.aciacoI
cowie. gra nuty ludo\łe.jedynie po
to' byzaseNowaćie jaknaiwięksf cj
1iczbie odbiorcóww popowym so.

Jest to bowiem grupa (mlodziut'
ka powslalaw2005 r.). którapow
stalad'ęki pasji i zapa|owi muąy.
ków ffiąz'nych ze sceną |o|kową
nic od dfiś. JĆdnofndczneokrcśle'
nie Zywiolaka przysparza sporo
problemów. Już sama n!zwa iest
zlepki €m SUgelującym polączenie
ż}1vioIU z baśniotlym s|worem. lecz
jak podlją sami twórcy. jest pr,e'

dewsfystkim grą slów ni()posiada
i ących dos]owncgo znaczcn ia. Arly'
ści zprzym.użeDiem ok! odwohlją
się do sloY'iańskiej demono]ogii' śpie
wająo dJ'bukach. lopiclioch et.' \Ąry.
konujaslasne uBvory. odwo1U.jąsię

do ludowych lradycji, ale i do poeTji

Ma przede wszystkim oddawać
eneĘię pbnącą z jch muąyki' !odda-
waćiest co' bowjcdnym mieiscu spo.
tykają się fo]k' ciażka muzyka rccko.
wą a nawet punk. Z pewnoŚcią moż.
na by w}mienićjeszĆz€ kjlk' sty1óv'
nuzycznych pojawiających się
w utrcnch g.upy, ale nie lojest nai
wa;ńejsze.To' co napmwdę isuo(n€.
kryjesię w si1e i Pomys|owości Zywi}
lak& sprawdfającego się najlepi €j na
koncefiac}L Bez zbędn€go ]u}au' upie
kszania i uprcszczeń' ale za to z pel.
ną€neĘią któĘ z pr4'jemnością po.
irafią znieść nie Mko fapalenjs|u.
d€ncieinologii. Jedni mówiąna to
biornelal ]ub folkm€ia]' inni f kolei
wo)ą olo€ś]enia heaw folk' z dodal.
kiem jakby lego bylo malo - np.

Ilosvchac w"D}óuku"cfy"Bal'
]adzi€o glupim wieslawie" folkow€
natchnieni€ spot]'|ia się z brzmieniem
heary Many śpiewanie nakżyku'
ciemny' sfuzzowaĄy bIls' transolvo
blzmiąĆąliĘkolbÓwlł.Zywiol.jakje
go w polskim folku chvbajeszcze nie
było.slychnćfascvnż(iędokonanja'
mi sbnnych sT.wedzkicb lbrmaqii, ta
kichiakHedninś$na' GArmarnaczy
Hoven Droven' Dobrcłzorce tojed
nakprzecieżnie2!'f u1'/wlaszcaże
Z.)\iolak gra napEwde po swojemu.

z.a]oży]ielami gupyĘdwąj nua-
cy' mający za sobą spor€ doświadoe
nja na folkowei scenie' skrłpeŁ gra.
jący też na liżĆ kÓ|bo9ci. Rober| Ja'
rc6ki grałwp?ćszlośd m'in' wKape
lizewsiwaNzawą stal na czelezespc
]u Ich l'rcle, a lakżc |'rupy DetoMcja'
BŃstaRobĆńwJriIowskj gral na gita.
ż€ i mandolinie w $upie open Fo1k.

Grupa, ocąWiŚ(|i €' nie stawia na
Ni4!c,Iincrvinc lbrqymuzyczne.
Ni€ Wrrsf la!)wt d()skona]ość jes! !u
najMżniejszĄ ł]t łliśnic dzika ener

gja. ciemne brzmienie stuzoMnej
gibly bąsÓwei wjsil€rłskiego a6ku
je wsparcie u grając€go . t€ż z prze'
t\rcrnikami dźwięku . na slaĄ,T'caĆh
i lil:ze kolbowej Jaworskicgo. Tę spe
c).Iicznł' ry|miczną nasz]mę napę-
duN ZŃ Nlaciej tabudzki, gEjącmpE
stym, surowym z€stnwie perkusyj
nJm' którego bIlzę starlowią bamban
Z cąync]Ćm' Wdf ięku dodająz€spoIÓ.
wi dwie Znakomile wołalistki Anna
Piotrc$Bka i l2lbcIa L]\Ta' Ich mdość
bja'a nr sconic i po7Jl-v.,wna energia

bardzo szybko udzie1ają się slucha'
czom' Tow]aśnie dzięh nimmożna
powiedzieć. że na poważnej inieco
Śmuinej pohkcj sceńc folkowej daw.
no niĆ bylo tyle enlu7jazmu-
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