Jacek Dewódzki &

REVOLUCJA

...PROBLEM W TYM, ŻEBY CHCIEĆ, A PRZY TYM UMIEĆ...

Przedstawiamy Państwu niezwykły projekt
muzyczny. Falujące, agresywnie brzmienie
REVOLUCJI stworzone przez gitarzystów
zespołu przenika i przejmuje. Jak każda
porządna rewolucja nie unika brutalnych
ciosów riffowych, ataków rytmicznych i nie
unika muzycznej walki eksperymentalnej.
Za tym brzmieniem jest jednak dusza oraz
dążenie do melancholii. Natchniony i
delikatnie prowadzony wokal Jacka
Dewódzkiego
wzmacnia
ciężej
prowadzone gitary dając niespotykaną w
Polsce harmonię. Alternatywny rock
REVOLUCJI to opowieść prosto z serca
przedstawiana z niesamowitą siłą przekazu
i z energią przypisaną poszukiwaniom.

REVOLUCJA - formacja założona przez charyzmatycznego kompozytora, autora, gitarzystę
i wokalistę Jacka Dewódzkiego (znanego z grupy DŻEM). REVOLUCJA na polskiej scenie
rockowej umiejscawiana jest pomiędzy zespołami takimi jak COMA a Myslovitz. W swoim
dorobku ma 3 albumy: II (2005r), wydana w maju 2010 "Radio Revolucja" oraz wydawnictwo
live zarejestrowane na polach marsowych podczas XV edycji festiwalu im. Ryśka Riedla „Ku
przestrodze” w Chorzowie (2013r).
Publiczność miała okazję usłyszeć ich podczas licznych programów i koncertów
radiowych (PR Trójka, Antyradio, PR Dla Ciebie, Radio Pomorza i Kujaw, ROXY),
telewizyjnych (TVP2 "Pytanie na Śniadanie", TVP3 "Quźnia Talentów", TVP Kraków "Lansator",
Polsat) oraz podczas ponad 1000 zagranych koncertów na największych polskich
scenach (Przystanek Woodstock w Żarach, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Zderzenia w
Tarnowie, WOŚP, Dzień Kotana w Warszawie, Festiwal R. Riedla w Tychach, Festiwal im. M.
Breguły w Chorzowie, Dzień Otwarty TVP, Koncert dla J. Kaczmarskiego, Pomarańczowa
Rewolucja w Lublinie, Dzień Papieski w Warszawie, Olimpiada Niepełnosprawnych i inne
imprezy).
Sami o sobie mówią: "Nie ma ludzi niezastąpionych, nie ma miejsc i zdarzeń
niepowtarzalnych, wszystko wymyślić można po raz drugi, właściwie tak bez końca...
problem w tym, żeby chcieć, a przy tym umieć..."
Zespół występował na jednej scenie z: Perfect, Myslovitz, Coma, Dżem, IRA, Bracia, Kasia
Kowalska, Cree, Reni Jusis, Blue Cafe, Zakopower, Bajm, Maryla Rodowicz, Oddział
Zamknięty.
Obecny skład zespołu:
Jacek Dewódzki – wokal, bas
Bartosz Wójcik – gitara
Michał Dewódzki – gitara
Krzysztof Żurek - perkusja

Jacek Dewódzki
SYLWETKA LIDERA

Muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor,
autor tekstów znanych przebojów zespołów
Dżem, Big Cyc, Patchwork, Revolucja.
W swoim dorobku ma kilkanaście płyt
solowych z różnymi grupami. Najbardziej
znane z nich to „Dżem w Operze”, „Koncert
Pamięci Pawła Bergera”, „Koncert dla Jacka
Karczmarskiego”, „Kocham piwo” z Big Cyc
itd.
Współpracował
z
zespołami:
Oddział
Zamknięty,
Gang
Olesna,
Martyna
Jakubowicz, Siódma Trąba, Wawele, Kaja
Karaplios, Brathanki, Yednoo.
Brał
także
udział
w
wielu
innych
przedsięwzięciach muzycznych, takich jak:
Dzień Kotana, Przystanek Woodstock, WOŚP,
Inwazja Mocy, Pomarańczowa Rewolucja,
festiwalach: Tyski, w Węgorzewie, Opolu,
Sopocie, Rock Autostrada oraz nagrał
soundtrack do filmu Jacka Bromskiego „To ja
złodziej”.
Organizował i prowadził studenckie warsztaty
muzyczne PKS w Krakowie i Młode Wilki w Warszawie, festiwal Song of Songs.
Od lat 80-tych współpracuje z zespołem 6 Bdsz Czasza, tworząc jej najlepsze przeboje
wyróżniane na licznych festiwalach piosenki wojskowej.
Aktualnie jest liderem znanej krakowskiej undergroundowej formacji Jacek Dewódzki &
REVOLUCJA, występuje też w składzie Jacek Dewódzki Duo Bllind Gorillaz - bardzo cenionym
na spotkaniach eventowych.
Większość jego dokonań można obejrzeć m.in. na stronie www.revolucja.com oraz w
portalu youtube.com i https://www.facebook.com/pages/Revolucja/123129512952

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymagana jest zgoda na
otrzymywanie poczty. Dostałeś tego maila ponieważ twój adres znajduje się w naszej bazie. Nie wyrażasz zgody na otrzymywanie od
nas tego typu maili? Chcesz je otrzymywać na inny adres? Dokonaj aktualizacji lub skasowania swojego adresu. Wyślij maila zwrotnego
z aktualizacją, lub tytułem "NIE" (aby skasować go z naszej bazy danych)

