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Idziemy się bawić... z Mr. System

Działający od 30 lat Mr. System to coś o
wiele więcej niż zespół grający do tańca Polonii kanadyjskiej. To wręcz instytucja kulturalna dysponująca studiem nagrań z
którego wyszły ich setki. Wszyscy członkowie zespołu są twórcami. Komponują,
piszą teksty, aranżują, są producentami.
Służą też radą i pomocą organizatorom koncertów polskich gwiazd w Kanadzie. Na bazie muzyków Mr. System powstały co
najmniej cztery zespoły: Kava 4.2, Sometime in November, D/vision i Miron. Wszystkie wydały płyty. Gatunkowo bardzo różne
- od popu do hard rocka.
Kava 4.2 to popowa
kapela z dwoma
świetnymi wokalistkami Kasią Malinowska i Martą
Ulman. Ich koncerty
rozpalały publiczność a w repertuarze miały takie przeboje
jak “Zapalasz mnie”.
Kolejnym projektem, tym razem realizowanym z kanadyjskim muzykami (Silvio Simone i Stan Miczek), i wokalistą (Ted

Pappas) był Sometime in November.
Powstawał z legendarnymi producentami jak Nick Blagona
który współpracował z Bee Gees, The
Police czy Deep Purple. Płytę tą jak również nastepną miksował L. Stu Young, zdobywca JUNO za CD Princa “Musicology".
Krzysztof i Mariusz uważają tą płytę za
kwintesencje swoich doświadczeń życiowych i muzycznych. Krótko mówiąc rock
na światowym poziomie.
Prędzej czy później
musiało dojść do
współpracy z finalistką kanadyjskiego
Idola - Anią Czyszczoń (Cyzon).
Powstała
grupa
D/vision która wydała płytę “Burz i buduj”
skierowaną na rynek polski. Efekt był taki,
że Ania o mało co reprezentowała by Polskę w konkursie Eurowizji (zajęła drugie
miejsce). Nadal ma na to szanse, bo dużo w

Polsce konceruje.

Wreszcie dochodzimy do solowego
projektu wokalisty i
gitarzysty Mr. System - Mirka Wysockiego, który stworzył grupę Miron
grającą ciężkiego rocka. Płyta “Lacrimosa”
to udawadnia. Pełna błyskotliwych gitarowych solówek i gęsta od zaskakujących riffów. Ciekawe, skłaniające do refleksji teksty ostrzegające świat przed samozagładą.
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Ostatnia płyta, która jest jednocześnie
pierwszą sygnowaną przez Mr. System, to
wielkie zaskoczenie - dance music z elementami hip hopu, rapu, rocka i ...raegge.
Zaskoczeniem jest też to, że oprócz etatowego woklisty zespołu Mirosława Wysockiego śpiewają na niej solowo (i to
świetnie) perkusista Krzyszof Łysiak i pianista Mariusz Michalak. Ale po kolei...

Płytę otwiera wielki taneczny hit “Jest impreza” godny Bałkanicy grupy Piersi. Ten
utwór porywa do tańca i wrowadza w stan
zabawowej ekstazy. Następny “Oczy w rytmie disco” podbija tylko atmosferę. Kolejny “Bawimy się do rana” to udana próba
wplecenia w dance music elementów hip-hopu. Wreszcie po trzech szybkich utworach możemy chwilę odetchnąć przy
nastrojowej balladzie “Kochaj tylko raz”.
W “Zabierz mnie stąd” słychać elementy...
raegge. Wreszcie zaskakująco mocne gitarowe riffy i takiż wokal Mirka w rockowym
“Szukam ciebie”. Wracamy do dyskotekowych rytmów w kolejnym przebojowym
“Daj mi czas”. Wreszcie utwór instrumentalny którego tytuł objaśnia wszystko - “Polka gitara”. Następuje nagły zwrot nastroju
w emocjonalnym i refleksyjnym “Dla rodziców” z pięknym gitarowym solo. Kolejny utwór “Jesteś mą zagadką” znów
porywa do tańca. Wreszcie jedyny anglojęzyczny przebój na CD, tym razem wykonany przez autora i kompozytora - “Love
Forever”. I na koniec “Hymn kibica” - trzeba nauczyć się go na pamięć jeśli chcemy
skutecznie dopingować naszych sportowców. Na całej płycie zwracają uwagę teksty.
Niebanalne, zabawne, zaskakujące - o niebo ciekawsze niż te typowe dla dyskotekowych przebojów.
Tą płytę każdy powinien mieć w domu
na wypadek gdyby zaproszonym gościom zachciało się tańczyć. Wtedy sięgamy po nią i... JEST IMPREZA !!!

