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TŁUMACZENIE TEKSTÓW: JACEK PODSIADŁO
WSZYSTKIE TEKSTY POCHODZĄ Z TOMU
JURIJ ANDRUCHOWYCZ "EGZOTYCZNE PTAKI I ROŚLINY",
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PETER CONRADIN ZUMTHOR COURTESY HALDENSTEIN NOISE PRODUCTION
VLAD KWAŚNICKI COURTESY H.M.Q. ELISABETH V.02 LABEL
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(...) Po samogonie - bywa - przychodzi zimna mgła o cynamonowym zapachu i kolorze.
Miasto staje się niewidzialne, i jak schulzowski Drohobycz ukrywa się pod skorupą wyobraźni i wspomnień.
Zaludnia się na nowo, egzotycznie. (...)
Tak głęboko kreacyjne doświadczanie alkoholu jest możliwe tylko tutaj.
J.Andruchowycz, Berlin 2008

Niezwykłe połączenie eksperymentalnej elektroniki, postrockowej energii i freejazzowej otwartości
z hipnotyzującą neogalicyjską poezją.
Trzeba się poddać. Nie można się uwolnić. Polecam.
Sophie Koval, Londyn 2009

Pod miastem żyją, tak jak w baśniach, delfiny, wale i trytony
Bohdan Igor Antonycz

Kolekcja pocztówek dźwiękowych
Płyta "Cynamon" jest cyklem 12 różnych muzycznych obrazów. Muzycy sięgneli do klimatów post-rockowych, dzieląc
noise, minimal czy ambient z energią dziwnie brzmiących ballad, tang i walców. Przywołują echo dawnych kataryn, karuzel
i gramofonów, topiąc je na końcu w jazgocie gitar i zniekształceniach transowego rytmu.
Tym razem na potrzeby muzyki wykonano liczne rejestracje terenowe bo niemal roczna sesja nagraniowa odbywała się
w wielu miejscach, niekiedy w kilku jednocześnie. Można powiedzieć, że "Cynamon" powstał w nomadycznym studiu nagrań.
Płyta powstawała w Utrechcie, w Drohobyczu, Warszawie i we Wrocławiu; partie perkusyjne Zumthor nagrał w szwajcarskim
Haldenstein, zaś niektóre ambienty były rejestrowane na ulicach Jerozolimy i Hong-Kongu.
"Cynamon" skrzy się od zdarzeń dźwiękowych, różnorodności gatunków, rozmaitości aranżacyjnych i bogactwa planów.
Ewhen Halickij, Musicalieia 3/2009

Siła tajemnicy
Niekwestionowanym magnesem płyty jest jednak Andruchowycz. Charyzmatyczny, meandrującym wśród muzyki głosem
genialnie zamienia własną poezję w hipnotyzującą opowieść o dziwnych mieszkańcach niszczejących kamienic
("Doktor Dutka", "Pani kapitanowa", "Stary Olejnik"), o ciemnych sprawach zaułków i ulic ("Mafia", "Wystrzał", "Hazard"),
w końcu - o buldożerach czasu i historii, które z ziemią równały ten świat ("Zmiana dekoracji", "Podziemne zoo").
Mistrzowską cechą tej auto-interpretacji poezji jest dwujęzyczność: zarówno po polsku jak i po ukraińsku
Andruchowycz z Karbido po prostu zamrażają uwagę. Ogromna w tym zasługa perfekcyjnych tłumaczeń Jacka Podsiadły.
Potiah76 Review No02/09

Hipnotyczny Andruchowycz jako pasażer elektro-noise`owego pociągu do przeszłości.
Sophie Koval, Londyn, K.V.R, nr 2/2009

(z dodatkiem Indii)
Wydawnictwo "Cynamon" zawiera dodatek - pięcioczęściową suitę "Indie", którą w wymiarze improwizatorskim grupa
wykonywała parokrotnie podczas ukraińskich koncertów "Samogonu".
"Indie" są osobnym dziełem, filozoficzną elektro-balladą transkontynentalną z elementami etnicznego kolorytu. Kompozycja
w całości powstała na obrzeżach głównej sesji nagraniowej "Cynamonu", podczas nagrywania partii wokali, nie jest więc
wolna od atmosfery twórczego, późnonocnego amoku.
Rzecz dla kolekcjonerów - obieżyświatów.

