„Prawo do bycia idiotą” – nowa płyta
Dezertera
Ukazała się nowa płyta legendarnej punkowej grupy Dezerter. Patronat medialnym na wydaniem
płyty objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Ukazała się nowa płyta legendarnej punkowej grupy Dezerter. Patronat medialnym na
wydaniem płyty objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Pierwszy od 6 lat studyjny album legendy polskiego punk rocka zespołu Dezerter to trzynaste
wydawnictwo zespołu zawierające dwanaście premierowych kompozycji, które są najlepszym
dowodem na to, że Dezerter jest w doskonałej formie.
O swoim nowym albumie członkowie grupy mówią tak:
Prawo do bycia idiotą to jedno z nigdzie niezapisanych praw, z którego nasi obywatele
tak chętnie korzystają. Jest to również tytuł nowego studyjnego albumu Dezertera. Jak
zwykle zapraszamy bezmyślnych do refleksji, a myślących do zabawy.
Dezerter zawsze wyraźnie akcentował swoją postawę proekologiczną – niejednokrotnie wspierał
również Pracownię w jej działaniach na rzecz ochrony dzikiej przyrody – szczególnie w kampanii dla
utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim – „Trasa Arłamowska zespołów:
Dezerter i Fate” (nr 6, 1996), „Trasa Arłamowska jeszcze raz” (nr 6, 1997) czy też w czasie kampanii
na rzecz ochrony Doliny Rospudy, podpisując Apel Ludzi Kultury.
Miesięcznikowi Dzikie Życie zespół udzielił dwóch wywiadów – „Oko w oko z łosiem” (nr 10, 2000)
oraz „Zawsze trzeba próbować” w najnowszym numerze. Pierwsza rozmowa znajduje się również w
książce „Muzyczne dzikie życie” wydanej przez Pracownię w 2004 r.
W najświeższym wywiadzie perkusista i tekściarz zespołu Krzysztof Grabowski jednoznacznie
rozprawił się z myśliwymi, mówiąc – „Polowanie dla przyjemności to kompletny idiotyzm, pomieszany
z sadyzmem. Zupełnie nie rozumiem, jak można mieć przyjemność ze strzelania do zwierząt, które
nie mają gdzie uciekać”. Zespół poparł również Inicjatywę Ustawodawczą „Oddajcie parki narodowi”
podkreślając jednocześnie, że ma ona głęboki sens.
Płyta została wydana przez Mystic Production w dwóch wersjach: podstawowej CD i limitowanej
CD+DVD, gdzie na krążku DVD znajdują się materiały video, które powstały przy okazji nagrywania
płyty oraz fragment koncertu Dezertera z Festiwalu Jarocin 2010 (w tym utwory z nowej płyty).
Dezerter – jeden z najbardziej wyrazistych zespołów muzycznych ostatnich 30 lat polskiej sceny
niezależnej, legenda sceny punk rockowej. Od 1981 roku ma na koncie 10 albumów studyjnych oraz
mnóstwo nagrań na wielu płytach składankowych, muzyka zespołu wielokrotnie była
wykorzystywana w filmach fabularnych i dokumentalnych. W zespole od początku istnienia grupy
obecni są: Krzysztof Grabowski (perkusja, teksty) oraz Robert Matera (gitara, śpiew); grupę
uzupełnia Jacek Chrzanowski (gitara basowa).
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Oficjalna strona zespołu
Patronat medialnym nad wydaniem płyty „Prawo do bycia idiotą” objął Miesięcznik Dzikie
Życie.
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