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Recenz ja tej płyty na portalu z ajmującym się tylko hip- hopem
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moż e dz iwić. Co prawda Wojt ek Cichoń para się również rapem,
ale tym raz em nie występuje jako Kidd. I nie rapuje, a mówi. Uż yta
prz ez autora forma spoken word cz yni “Dz iała z abrane” cz ymś

826 people like G ramrap .p l.

nowym na polskim rynku muz ycz nym. Cz ymś, cz ego nie moż na
włoż yć do ż adnej sz uflady.
P a we ł

Ka r o l i n a

Da m i a n

Ka m i l a

Forma wybrana prz ez Wojtka moż e na pocz ątku irytować
prz eciętnego słuchacz a rapu sz cz ególnie dlatego, ż e niektóre
wersy są wypowiadane niewyraź nie i z byt sz ybko. Zapoz nanie
się z tym materiałem wymaga od nas maksymalnego skupienia i
z aangaż owania, co wymaga specjalnych warunków na odsłuch (np. samotny spacer). Nasz pierwsz y
raz z tym albumem moż e być trudny i męcz ący, jednak z cz asem moż emy się prz yz wycz aić do słowa
mówionego i z akochać się w nim.
Wsz elkie niedogodności z wiąz ane z odbiorem płyty są rekompensowane prz ez genialne wiersz e
Cichonia. Ocz ytanie i inteligencja autora objawia się nam w trafnych porównaniach, w umiejętnym
posługiwaniu się słowem i w z askakujących puentach. Kidd ustrz egł się prz eintelektualiz owanych
słówek i trudnych do interpretacji metafor. Swoje historie opowiada nam w prosty, z roz umiały sposób. Z
nasz pikowanych ironią i cyniz mem tekstów bije smutek oraz wraż liwość, ale - jak mówi autor –
“wsz yscy wielcy byli z awsz e niesz cz ęśliwi”.
Rola muz yki z awartej na “Dz iałach z abranych” wydaje się być drugoplanowa. Trudno jednak nie
docenić wkładu Goldiego, który z adbał o klimat równie pesymistycz ny co teksty . Bogactwo dź więków
uż ytych na tym albumie moż e być niez auważ alne i stłumione prz ez słowa Wojtka, ale podkładów nie
moż na oddz ielić od tekstów. Tworz ą jedność. Goldi prz eróż nymi z abiegami stworz ył na “Dz iałach…”
prz estrz eń i głębię. Brz dękanie kontrabasu, odgłosy ulicy cz y sz mer wytwarz any prz ez grupę ludz i –
z a sprawą muz yki moż emy wejść w świat wykreowany prz ez Kidda.
“Dz iała z abrane”, podobnie jak wsz ystkie płyty z e Skweru, nie mają prawa trafić do tłumów. Wojtek
Cichoń postawił słuchacz owi dość wysoką poprz ecz kę. Poz ostaje ona jednak na takim poz iomie, ż e
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każ dy nas moż e ją prz eskocz yć. Wystarcz y chcieć.

Pobrać ten album moż ecie STĄD .

Zobacz t akż e:
1. Wojtek Cichoń “Dz iała z abrane” [premiera]
2. Ślip, LaikIke1, Jot, Cruz , Rosz ja, Wojtek Cichoń “Obojętne” [luź ny numer]
3. Hurragun – Sprawdz am (cz y dz iała majk!?) w Rap One Shot
4. LaikIke1/Młodz ik “Milcz men Screamdustry” – recenz ja
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dz ekson on Rap wciąż
Więcej moich artykułów : Kliknij tutaj Kontakt : josemat2206@gmail.com

wysoko na OLiSie
Faja on Rap wciąż wysoko
na OLiSie
Gruby on Podsumowanie
maja
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Imię / Nick *

Podsumowanie maja |
GramRap.pl on Voskovy “5
Złotych Zasad” [recenz ja]

E-mail *

Podsumowanie maja |
GramRap.pl on Trz eci

Stro na www

Wymiar “Dolina Klaunoow”
[recenz ja]
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Opinia
Recenz je
Relacje
Wywiady

Wojtek Cichoń “Dz iała
z abrane” [recenz ja]
“DJ z a stanie z a deckami
prz ez całą noc dostaje marne
grosz e” – wywiad z DJem
Proxem
Rap wciąż wysoko na OLiSie
Pace Won & Mr. Green “My
God” [teledysk]
Curren$y “Stoned
Immaculate” [odsłuch z a darmo]
BAEL DCH ft. Kosi (JWP)
“Tłusty Rym” [teledysk]
Wiz ja Lokalna: Gorz ów Wlkp.
[teledysk]
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