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REEDITON

1. obscured by clouds [:45] | 2. first day without rain [5:52] | 3. strange ballad about the signs [4:20] | 4. in the cab once again [5:00]
5. song about disappearing [6:12] | 6. in the harbour [7:52] |7. city [1:16] |8. journey [3:48] |9. look at the sky - it must be a spaceship [8:06]
tt: 43 minuty

Journey through the city... druga solowa płyta Mirta, po
dziesięciu latach i dwóch CDr-owych edycjach (cat|sun, Foxglove)
w końcu ukazuje się na normalnym CD.
„Pamiętam, że byłą to pierwsza płyta, którą nagrałem - solo i z zespołem a której byłem w stanie słuchać nie myśląc, że wszystko powinienem
zmienić... Następne płyty wydawały mi się kolejnymi krokami do przodu,
ale dziś ten jeden album wydaje mi się jakąś inną ścieżką, której nie
zbadałem później, a do której wracam z nostalgią.” - Mirt
„Mirt sięga do tego, co ma pod ręką, po stary sprzęt elektroniczny
(Vermona, Student, Eltronic ...), który u wielu budzi (i słusznie)
obrzydzenie, sięga po gdzieś znalezioną trąbkę, flet, bas, gitarę. Jednak
brzmienie Journey... nie wzięło się znikąd. To właśnie owa
„przypadkowość” je sprawiła. Stylistyka nie jest bardzo odległa od tego,
którą znamy z OIOS, ale mimo to doświadczamy zupełnie nowego
przeżycia.” - Jarecki (Cold Magazine)
„... I znów mamy do czynienia z dźwiękami tak subtelnymi, iż niemal
znikającymi - minimalne ambientowe impresje utkane zostały z brzmień
stylowych retro analogów (...) i dopieszczone strzępkami drobnych
ornamentów - od mikroloopów i elektronicznych usterek po partie trąbki.”
- Rafał Księżyk (Antena krzyku)

Mirt | muzyk i grafik. Tworzy solo i w kolaboracjach, współtworzy
grupę Brasil and The Gallowbrothers Band (wcześniej One Inch of
Shadow). Z obydwoma zespołami nagrał 11 płyt (między innymi dla Last
Visible Dog, Nefryt, MonotypeRec), umieścił wiele utworów na
kompilacjach z całego Świata.
Prowadzi wytwórnie cat|sun, a wraz z Jakubem Mikołajczykiem
MonotypeRec. Jest również redaktorem naczelnym magazynu M|I. Wraz
z Marcinem Łojkiem (New Nihilism, Mantichora) prowadzi serwis
poświęcony syntezatorom modularnym
modularne.info oraz
manufakturę xaoc devices tworzącą butikowe moduły.
Muzyka którą tworzy solo bywa cichsza od field recordingów, których
lubi używać, bywa repetytywna, ale potrafi też odznaczać się podskórną
drapieżnością. Zwykle oparta jest o brzmienie syntezatorów
analogowych, gitary, trąbki i szeroko rozumianych instrumentów
akustycznych, które lubi elektryfikować i przetwarzać. Mirt lubi
również myśleć, że to co gra oscyluje między organicznym lo-fi i
ambientem, a psychodelią w najszerszym rozumieniu tego słowa. Nie lubi
dorabiania filozofii do muzyki, ale zwykle to robi... zwykle przez tego
typu notatki. Solo wydał 6 płyt (dla MonotypeRec, Nefryt, Foxglove
i cat|sun). Na scenie i w studio występował miedzy innymi z Hati,
Wolframem, Tomaszem Gadomskim, Black Forest/Black Sea.
www.mirt.brasilandthegallowbrothersband.org
www.http://soundcloud.com/mirt-1
www.modularne.info

