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Żywiołak ma olbrzymią szansę na zmianę podejścia do nowej polskiej twórczości ludowej
Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Pogański biometal, a może starosłowiańska psychodelia? Nad
miejscem do zaszufladkowania piątkowego gościa Stodoły nie ma się
co głowić.

Grupa przedstawia się sama w jednej z 13 piosenek umieszczonych na swym właśnie

wydanym, pełnowymiarowym debiucie „Nowa ex-tradycja”: „Jestem małpą w twoim

ogrodzie, jestem ogniem tańczącym po lodzie, jam zaraza ziejąca z Chochoła, nie z

tej ziemi, z tej ziemi – Żywiołak. Jestem wielolicym demonem, Sarmatą dumnym,

rozmarzonym”.

Marcin Flint         

With PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

http://www.rp.pl/autor/86/marcin-flint
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.rp.pl/artykul/252212-Wielolicy-demon-w-akcji.html
http://twitter.com/share?&url=http://www.rp.pl/artykul/252212-Wielolicy-demon-w-akcji.html&text=Rzeczpospolita%3A+Wielolicy+demon+w+akcji
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.rp.pl/artykul/252212-Wielolicy-demon-w-akcji.html
mailto:?subject=Rzeczpospolita: Wielolicy demon w akcji&body=http://www.rp.pl/artykul/252212-Wielolicy-demon-w-akcji.html
https://www.facebook.com/dziennikrzeczpospolita/?fref=ts
http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


To wersy Roberta Jaworskiego, który nie tylko gra na rekonstruowanych

instrumentach dawnych w rodzaju liry korbowej, fidli czy lutni, ale też dzieli się z

wokalistką Izą Byrą i gitarzystą, jak też basistą Robertem Wasilewskim obowiązkami

autora. – Ja tak naprawdę jeszcze do niedawna nie potrafiłem komponować tekstów.

Myślę, że to Bolesław Leśmian spowodował, że sam zacząłem pisać – tłumaczył w

rozmowie Jaworski. – Nie jestem pasjonatem poezji – mało we mnie chyba

wrażliwości w tym temacie. Jestem raczej takim folkowym punkiem. I tak jak punk

zmienił historię muzyki i sposób myślenia o niej, tak Żywiołak ma olbrzymią szansę

na zmianę podejścia do nowej polskiej twórczości ludowej. Koniec z koncertami w
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ciasnych salkach, gdzie artyści wszystkich przybyłych potrafią wymienić z imienia,

za spontaniczną reakcję zaś uważa się parę klaśnięć w dłonie, przytupywanie i co

bardziej intensywne wiercenie się na krześle. Tym razem mówimy o muzykach,

którzy podczas konkursów rockowych odprawiają czysto gitarowe zespoły z

kwitkiem, spotkania folkowe rozpalają do białości, a reggae’owego wydawcę skłonili

do podpisania kontraktu płytowego. Można bowiem nie mieć najmniejszego pojęcia

o mitologii słowiańskiej czy nordyckiej, nie wiedzieć, czym jest noc kupały, śmiać się

z leśmianowskich klechd, a Żywiołak i tak się wedrze do naszych uszu, pozwalając to

wszystko odczuć. Ciężki, hipnotyczny rytm wraz z wiedźmim wokalem Anuchy

Piotrowskiej i zajadle granymi partiami instrumentalnymi jednocześnie pobudza i

niepokoi, zupełnie odrywając od rzeczywistości. [i]Żywiołak, Stodoła, ul. Batorego

10, bilety: 30 – 38 zł, informacje: [link=http://www.stodola.pl"

target="_blank]www.stodola.pl[/link], piątek (23.1), godz. 20.30[/i]
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WIDEO KOMENTARZ

RZECZOPOLITYCE
Kobieta musi być odważna

RZECZOPOLITYCE
Brak kultury politycznej w
Polsce

RZECZOPOLITYCE
Partia Kaczyńskiego potrafi
odwrócić kota...

KODY RABATOWE Sponsorowane

ZOIO KOD RABATOWY

Dodatkowy rabat 30% na
WSZYSTKIE BUTY!
Nawet przecenione!

EVE SLEEP KOD RABATOWY

15% zniżki na wszystkie
produkty!
Obowiązuje do 31 Grudzień

GINO ROSSI KOD RABATOWY

OUTLET dodatkowe -
20%!
Obowiązuje teraz!







With PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

http://www.rp.pl/tvrppl/rzeczopolityce
http://www.rp.pl/tvrppl/rzeczopolityce
http://www.rp.pl/tvrppl/rzeczopolityce
http://www.rp.pl/kod-rabatowy/
http://www.rp.pl/kod-rabatowy/zoio?utm_source=rp2&utm_medium=textlink&utm_campaign=widget
http://www.rp.pl/kod-rabatowy/eve-sleep?utm_source=rp2&utm_medium=textlink&utm_campaign=widget
http://www.rp.pl/kod-rabatowy/gino-rossi?utm_source=rp2&utm_medium=textlink&utm_campaign=widget
http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


      

REDAKCJA POLECA

Dokucza Ci hałas i zgiełk?
Sprawdź jak to zmienić.
SPONSOROWANE

REDAKCJA POLECA

Virgil van Dijk z
Southampton kupiony przez
Liverpool za 75 milionów
funtów

REDAKCJA POLECA

Szułdrzyński: Zaproś robota
na wigilię

REDAKCJA POLECA

Oto 6 zalet ubezpieczenia
pożyczki gotówkowej
SPONSOROWANE

REDAKCJA POLECA

Zmarła ofiara gwałtu, który
wstrząsnął Ameryką

REDAKCJA POLECA

Jasny obłok nad Polską.
Rosja w nocy testowała
rakietę

Obowiązuje do 2 Styczeń

REDAKCJA POLECA
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