Zapraszamy na koncert Janusza Radka
Ewa Demarczyk, Marek Grechuta i Czesław Niemen w jednym. Tak czasem się słyszy, gdy mowa
jest o tym wykonawcy piosenki. Janusz Radek urodzony w Starachowicach w roku 1968, wystąpi w
Koluszkach podczas kolejnej edycji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Koluszkach. To nie pierwszy
jego występ w naszym mieście. Przed koncertem w lutym 2012 roku w MOK-u , w wywiadzie dla
TwK powiedział, że śpiewa głównie o miłości: „Takim repertuarem zajmuję się od dawna. Miłość jest
tym, co człowieka napędza, daje mu chęć do życia i uwzniośla go. Uważam, że powinno się śpiewać
wyłącznie o miłości. Piosenka musi posiadać w sobie treści zabawowe. Jeśli uda się ją zbliżyć do
muzyki, to dobrze”. Do wielu współczesnych wykonawców czy raczej odtwórców melodii,
nazywanych często : „muzykami” podchodzi z sarkazmem. Dla niego muzykę tworzyły takie
nazwiska, jak : Strawiński, Prokofiew, czy Lutosławski. Radek jest muzykiem i pieśniarzem bardzo
wymagającym od widza i słuchacza. Daje się to odczuć będąc na jego koncertach. Nic dziwnego,
wśród pieśni, które wykonuje są utwory takich ludzi, jak choćby Ewa Demarczyk, Czesława Niemena
czy teksty Bolesława Leśmiana lub Leopolda Staffa. Interpretuje zagraniczne utwory, czego
przykładem jest „Belle” polska wersja francuskiego musicalu „ Dzwonnik z Notre Dame” . Utwór
„Kiedy umrę kochanie” , rola w rock operze „Jesus Christ Superstar”, „Dziękuję za miłość” czy
„Czekam wytrwale” to przykłady rozpiętości artystycznej Janusza Radka. Możemy podziwiać jego
muzyczny talent zarówno w repertuarze poezji śpiewanej, w kabarecie i w muzyce rockowej. Jest to
muzyk i pieśniarz z naprawę wysokiej półki. Gdy w rozmowie w 2012 roku stwierdziłem, że muzyka
zakończyła się wraz ze śmiercią Beethovena, zaprotestował „Absolutnie się z tym nie zgadzam! A co
z muzyką romantyzmu? Weźmy choćby za wzór Mahlera. Moim zdaniem, muzyka stanęła pod
„ścianą”, gdy do fortepianów zaczęto wkładać jakieś nowe cacka, zmieniając zupełnie ich brzmienie.
Fortepian jest po to, by na nim po prostu grać”.
Zapraszamy na jego koncert do Koluszek, w dniu 5 listopada w kościele p.w. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. o godzinie 19. Wstęp wolny

