Dorota Osińska
laureatka The Voice of Poland,
koncertowo z najnowszej płyty "Teraz"

Premiera 5 listopada 2013 Universal Music Polska

Biografia
DOROTA OSIŃSKA
- z wykształcenia andragog i animator kultury;
- z zawodu aktorka teatralna i wokalistka, od 2003 r. aktorka warszawskiego Teatru
Rampa (egzamin eksternistyczne ZASP);
- finalistka II edycji „The Voice of Poland” – zachwyciła widzów i jurorów
wzruszającą interpretacją „Calling you”
- w 2004 r. pod opieką Włodzimierza Korcza nagrała swój debiutancki album „Idę”,
wydany w Polsce i USA;
- w 2010 r. wydała drugi album pod tytułem „Kamyk Zielony” z utworami pióra
Magdy Czapińskiej;
- jesienią 2013 r. przy współpracy z firmą Universal Music Polska ukazała się jej
trzecia solowa płyta „Teraz”.

Linki do piosenek:






„Calling You” LINK
„Je t'aime” LINK
„To nie banał” LINK
„Jestem chora” LINK
„Szaleć” LINK

"Teraz"
Po sukcesie w programie „The Voice of Poland” Dorota Osińska wraca ze swoją trzecią
już solową płytą. „Teraz” to kolejne oblicza muzyczne Doroty, zapowiedź nowych
ważnych rozdziałów w jej twórczości. Bawi, dodaje otuchy i wzrusza jednocześnie.
Zaskakuje lekkością i dynamicznością brzmień, zachowując przy tym charakterystyczną
dla siebie liryczność. Niezmiennie zachwyca siłą swojego głosu.
Na płycie znajdziemy 12 utworów zróżnicowanych pod względem stylu. Krążek
rozpoczyna pogodne i optymistyczne „Szaleć” wybrane na pierwszy singiel z płyty. Dalej
usłyszeć możemy m.in. chwytający za serce „To nie banał”, nastrojową „Piosenkę
minimalistyczną” czy lekko folkowy „Song o morzu”. Na płycie gościnnie wystąpił
Zbigniew Zamachowski w romantycznym duecie „Coś z Cohena”. Nie zabrakło także
piosenki („Cztery słońca”) dedykowanej córeczce Doroty, która przyjdzie na świat
w listopadzie. Obok nowych utworów znajdziemy polską wersję słynnego „Je suis
malade” („Jestem chora”) oraz utwór „Biec w nadzieję” w nowej aranżacji.
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Recenzje
Cztery Słońca z wdziękiem
Cały opis tego dzieła sprowadza się do kilku słów –
jest to świetna płyta. Dorota Osińska ma łobuzerski
wdzięk w swoim głosie, a przy okazji wyśpiewuje
teksty, w których o coś chodzi. W piosenkach jest
zawsze dobra melodia, rzecz jest z wyczuciem
zaaranżowana i kompetentnie zagrana (…).
Cały album składa się ze świetnie zaśpiewanych
piosenek – właściwie każdy utwór jest godny
polecenia. Mocną stroną zestawu są znakomicie
złożone, zwłaszcza przez Monikę Partyk i Asję
Łamtjuginę , słowa piosenek. Jest też na tej płycie
miejsce na własną (znów: świetną!) wersję
francuskiej chanson „Je suis malade” („Jestem chora”)
oraz na duet ze Zbigniewem Zamachowskim „Coś z
Cohena”. W sumie nad całością pochylili się liczni i
stąd trudni do wymienienia w tej nocie muzycy,
kompozytorzy oraz autorzy tekstów. Chwała Dorocie
Osińskiej za umiejętność doboru współpracowników,
bo ten zbiorowy trud dał znakomity efekt.
Maciej Chmiel „Do Rzeczy”
Dorota Osińska TERAZ – i jak tu nie wierzyć w anioły?
Gdy śpiewała „Calling you” chirurdzy notowali alarmującą liczbę przyjęć, gdyż szczęki
widzom rozbijały się o podłogę. Po wokalnym majstersztyku „Je t’aime” w kioskach
brakowało chusteczek higienicznych. Długość owacji na stojąco w Teatrze Rampa
powodowała żylaki. Jej kalendarz zawodowy jest tak wypełniony, że jury Voice of Poland
pospadałoby z krzeseł z zazdrości. Problem może też mieć NFZ, gdyż liczba oszalałych z
wrażenia drastycznie wzrasta – na rynku pojawił się jej trzeci album. Dorota Osińska –
głos, który rozczula jak gromadka szczeniaków - długo czekała na swój czas, ale on
nadszedł właśnie „Teraz”.
(…) Już od pierwszego utworu („Szaleć”) słychać, że kolejne kilkadziesiąt minut wypełni
słuchaczowi jakość. Pierwsze, czym materiał szarpie za uszy to znakomite teksty. Tak
wysokiej kultury słowa już dawno na fonogramie nie było. W pierwszym momencie
można się nabrać, że Osińska wykorzystała teksty Osieckiej. Tymczasem za werbalną
stronę utworów odpowiadają m.in. Monika Partyk, Asja Łamtiugina, które znakomicie
uplotły w słowa wszystkie myśli wokalistki. Wzruszające teksty do piosenek „Cztery
słońca” (utwór napisany i śpiewany do nienarodzonej córeczki Doroty) czy „Jestem
chora” (jedyny cover na płycie, który posiada tonę więcej emocji niż orgyniał) na długo
porysują słuchaczowi serce (…).
dekulturator.blogspot.com
3

ADAPTER MANAGEMENT
05-270 Marki, ul. Duża 5H m. 47
manager@adapter.com.pl
tel./fax. +48 22 412 30 99
www.adapter.com.pl
Natalia Słoma – organizacja imprez
tel. 607 286 513
natalia@adapter.com.pl

4

