
Anita Lipnicka. Biografia 

Początkowo związana była z legendarną grupą Varius Manx, z którą nagrała dwie płyty: Emu i 
Elf. Oba albumy okazały się wielkim sukcesem komercyjnym i na trwałe wpisały się w poczet 
„klasyków” polskiej popkultury. W 1996 roku opuściła grupę 
i z powodzeniem kontynuowała karierę solową wydając kolejno trzy albumy pod własnym 
nazwiskiem (dwa z nich zostały nagrane w Anglii z udziałem tamtejszych muzyków 
sesyjnych). 
W 2002 roku Anita całkowicie zawiesiła działalnośd solową i nawiązała współpracę z 
Johnem Porterem, Walijczykiem od ponad 20 lat mieszkającym w Warszawie, cieszącym się 
opinią kultowej postaci polskiej sceny niezależnej. Pomimo różnych doświadczeo i odrębnej 
artystycznej przeszłości okazało się, że bardzo wiele ich łączy. Pod wpływem muzycznego i 
osobistego zauroczenia, w maju 2002 r. rozpoczęli prace nad nowym, wspólnie 
realizowanym projektem - albumem "Nieprzyzwoite piosenki" (Indiecent Songs), który 
powstawał przez blisko rok w Londynie. 
 
Pierwszy singiel promujący to wydawnictwo, piosenka autorstwa Johna "Bones of Love" 
stała się przebojem, a płyta wkrótce stała się ‘platynowa’, zyskując sobie przychylnośd za 
równo krytyki jak i publiczności. Nagrodzono ją między innymi statuetką Fryderyk 2003 
(najważniejsza nagroda polskiej fonografii) w kategorii "Najlepszy album roku". 
 
Kolejny album nagrali w stolicy Słowenii - Ljubljanie pod czujnym okiem producenta Chrisa 
Eckmana, zapraszając do współpracy międzynarodowy zestaw muzyków.  
To również był strzał w dziesiątkę - Anita i John udowodnili, że ich artystyczne osobowości 
dopełniają się wzajemnie i tworzą niepowtarzalny w klimacie duet  
z kategorii alternative country. 
 
22 lutego 2008 roku Anita Lipnicka i John Porter wydali trzecią i zarazem ostatnią wspólną 
płytę zatytułowaną"Goodbye". Płyta tym razem nagrywana była w Polsce razem z muzykami 
od kilku lattowarzyszącymi duetowi na koncertach. Producentem albumu ponownie został 
Chris Eckman. Płytę promowały single "Old Time Radio" oraz "Lonesome Traveller". Płyta 
uzyskała status złotej . Artyści zagrali  wspólnie setki koncertów w kraju i za granicą,  zawsze 
będąc ciepło i z uznaniem przyjmowani przez publicznośd.  
 
W listopadzie 2008 roku ukazała się solowa płyta Chrisa Eckmana, lidera  
The Walkabouts, zatytułowana Last Side of the Mountain, na której gościnnie w utworze 
"Who Will Light Your Path?" zaśpiewała Anita. 
 
Po siedmiu latach wyłącznej współpracy z Johnem Porterem Anita Lipnicka wraca na scenę 
muzyczną z solowym anglojęzycznym projektem, który ma swoją premierę  na rynku polskim 
13 listopada 2009. „Zamysł był prosty - chciałam przy pomocy minimalnych środków 
wyrazu skonstruowad prawdziwą bombę emocjonalną" - enigmatycznie wyznaje Artystka. 
Jedenaście utworów składających się na ten niezwykle intymny albumu zatytułowany "Hard 
Land Of Wonder"  to uczta dla koneserów wypieszczonych dźwięków  
i niekonwencjonalnych brzmieo akustycznych. Fortepian, kontrabas i oszczędne instrumenty 
perkusyjne stanowią trzon  projektu, zaś całości subtelnie dopełniają zaskakujące elementy 



dekoracyjne, takie jak  dobro, weissenborn, pedal steel i lap steel guitar, banjo, puzon oraz 
kwartet smyczkowy. 
Po raz pierwszy Anita występuje w roli wyłącznego autora i producenta własnego 
przedsięwzięcia,sama akompaniuje sobie także na fortepianie i innych instrumentach. Do 
nagrao płyty zaprosiła tym razem znajomych z Anglii oraz muzyków,  z którymi  
od lat chciała nawiązad  współpracę.  
Ostatni solowa płyta Anity powstała w 2013 roku i nosi tytuł "Vena Amoris". Jest to 
pierwszy od 13 lat album w języku polskim. 

 

Dyskografia:  

 „Wszystko się może zdarzyd” 1996 

 „To co naprawdę” 1998 

 „Moje oczy są zielone” 2000 

 „Nieprzyzwoite piosenki” Lipnicka & Porter 2003 

 „Inside Story” Lipnicka & Porter 2005 

 „Other Story” Lipnicka & Porter 2006 

 „All The Stories” Lipnicka & Porter 2006 

 „Goodbye” Lipnicka & Porter 2008 

 „Hard Land of Wonder” 2009 

 "Vena Amoris" 2013 

 

Opis  

Materiał został zarejestrowany w Londynie pod czujnym okiem realizatora dźwięku Grega 
Freemana (Mumford And Sons, Grandaddy ,Goldfrapp), którego artystka zaprosiła do 
współpracy nad produkcją płyty. Całośd zmiksował Stuart Bruce (Bob Marley, Yes, Van 
Morison, David Sylvian,  Cate Bush i inni). Na album składa się 12 klimatycznych utworów, 
nagranych na żywo, utrzymanych w nurcie alternatywnego pop'u zabarwianego wpływami 
stylu „Americana”. „Chciałam nagrad coś, co nie będzie przypominało żadnych  moich 
wcześniejszych dokonao, ani kojarzyło się z niczym co można usłyszed na naszym rodzimym 
rynku muzycznym” - zdradza Anita. „Postawiłam na niekonwencjonalny zestaw kolorów i 
vintage'owe brzmienia, instrumenty takie jak pedal steel, banjo, wibrafon czy Wurlitzer  
Nowy album ukazał się nakładem Mystic Production. Michał Wardzała, szef firmy tak 
skomentował to wydarzenie: Współpraca z Anitą to dla nas zaszczyt i wielka radośd. Chod 
to dopiero kilkumiesięczna znajomośd, mam mocne poczucie, że tak pod względem 
artystycznym, jak i personalnym, jest to artystka, która idealnie wpisuje się w filozofię 



Mystic Production. Pasja, szczerośd, dobra energia i wielki talent - to cechy, którymi Anita 
emanuje. Miałem przyjemnośd odwiedzid studio Fishermarket i usłyszed częśd utworów z 
nowej płyty i tak jako fan, jak i wydawca, chcę powiedzied szczerze - kocham te dźwięki i 
przebieram nogami w oczekiwaniu na efekt koocowy 



RECENZJE: 

"Anita Lipnicka na swoim kolejnym solowym krążku pt. "Vena Amoris" czaruje bogactwem 
pięknych melodii. Bo to one wysuwają się na pierwszy plan, dopiero później dotyka nas 
dojrzałośd osadzona w klarownej alternatywie, nasączonej dużą porcją vintage'owych 
dźwięków. Niemodne brzmienia instrumentów (od banjo po wibrafon) oparte na 
przejrzystości twórczej stanowią trzon tej muzyki. To one nadają większej konkretności 
twórczej, poniekąd uzupełniając poprzedni album Anity "Hard Land of Wonder". Nowy zbiór 
piosenek nie kojarzy się z niezapomnianym duetem stworzonym przed lat z Johnem 
Porterem. Chod cechy naturalności i szczerości twórczej przewijały się również na płytach 
nagranych razem z Johnem. Jednak to na "Venie Amoris" Anita rozkwita swoją pełnią 
kobiecości, nadając tej płycie pewnej lekkości, ale również intymności, która oczarowuje w 
poszczególnych kompozycjach. Szczególnie ładnie, chod melancholijnie jawi się zaciszny, 
chod nie do kooca spokojny charakter w najlepszej na płycie balladzie pt. "Sen Laury". 
Ciekawie wypadają również stonowane, oszczędne w warstwie muzycznej kompozycje 
"Trzecia zima" i "Za dużo aniołów". W tej drugiej szczególnie mocno czud inspiracje folkiem, 
podpartym bluesem i country. Noszenie podobnych znamion z reguły może byd odpychające. 
Jednak w tym wypadku to zupełnie odległy biegun muzyczny, niepodparty naleciałościami 
pseudo-muzycznymi, ale prawdziwą tradycją. Esencja muzyki z pewnych regionów nadaje 
dużej autentyczności, a do tego świetna realizacja muzyki powoduje, że bez kompleksów 
można odtwarzad ten album niejednokrotnie. I do tego równie udane polskie teksty 
powodują, że zasłuchiwanie się w tych piosenkach sprawia ogromną przyjemnośd. Uderzając 
w sedno dobrej muzyki i niewyświechtanego słowa powstał jeden z najciekawszych krążków 
Anity Lipnickiej. W podsumowaniach roku 2013 powinien na zawsze pozostad wysoko."  
Sedno Muzyki 

"Jej najnowszy krążek „Vena Amoris” nie poleci w radiu, nie będzie dla niego miejsca na 
festynach. To płyta nagrana w konkretnym klimacie, u nas mało popularnym. Zahacza co 
prawda wyraźnie o styl country, ale to nie jest sielskie, naiwne granie w stylu pikników w 
Mrągowie. To muzyka rodem z amerykaoskiej sceny folkowo-countrowej. Sporo gitar, ale też 
bandżo, wibrafon, akordeon, kontrabas, mandolina. Momentami brzmi jak soundtrack do 
pogrzebowej sceny z westernu (tytułowy „Vena Amoris”) albo przypomina numery mistrzyni 
mroku PJ Harvey („Nie wiem”).  

Zaskakująco dobrze i świeżo Anita potrafi też zaprezentowad się w balladzie („Eon”). Całośd 
doskonale zagrana przez angielskich muzyków i jej partnera Johna Portera. Zarejestrowany 
na żywo materiał to również bardzo dojrzała płyta w sferze lirycznej. Nierzadko gorzkie 
teksty Lipnickiej zasługują na dodatkowego plusa. Podobnie jak wokal. Nie pamiętam tak 
ciekawego potraktowania melodii polskiego języka przez naszą wokalistkę." Gazeta Prawna 

 

 

"Udało się Anicie Lipnickiej osiągnąd na płycie "Vena Amoris" sztukę nie lada, a mianowicie z 
pozoru konwencjonalnych i prostych dźwięków utkad piosenki, które kuszą i czarują 
słuchaczy. Muzyka, wywiedziona z amerykaoskiej tradycji folkowego grania, doprawiona 
została tu baśniową niemal, na wpół realną, ulotną atmosferą. Duża w tym też zasługa 
tekstów, dojrzałych, niejednoznacznych, ocierających się o poezję. I jak to w świecie baśni 



bywa, sporo w tych piosenkach piękna, dobrej magii, ale też odrobiny tajemnicy, niepokoju, 
niedopowiedzeo. Nawet głos Anity przybiera miejscami wokalną manierę, która mogłaby 
drażnid, ale w zestawieniu z dźwiękami i słowami z pogranicza jawy i snu nie wydaje się 
niczym dziwnym. 

...Bardzo to kobieca płyta. Pełna wdzięku, delikatności, ale też charakteru. Przepraszam za 
ten seksizm, nie pasujący do czasów, gdzie płed jest podobno sprawą umowną, niemniej dla 
pao płyta ta będzie jak mądra i ciepła rozmowa z wrażliwą przyjaciółką, a dla panów może 
stanowid pewien klucz do poznania kobiecej duszy. Anita snuje nam na "Vena Amoris" 
opowieśd głównie o relacjach męsko damskich, ale nie ma w nich typowego dla popu banału, 
gdzie "motylki latają w żołądku" w stanie zakochania, a żyletka pojawia się w ręku, gdy 
przychodzi rozstanie. Wokalistka nagrała płytę dla słuchaczy dojrzałych, którzy już troszkę o 
muzyce i życiu wiedzą, dzięki czemu będą mógli się delektowad nowymi piosenkami, 
najlepiej wieczorową porą, przy lampce wytrawnego czerwonego wina." Paweł Lach - Rock 
Magazyn 

 


