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Pinnawela „Renesoul”
Okładka zrealizowana przez 
Artura Dobrowolskiego złożona 
jest z rysunków samej artystki. 
Każdy utwór ma swoją mistyczną 
ilustrację, pobudzającą 
wyobraźnię słuchacza.

PENGUIN     RECORDS
prezentuje:

I’AM  NOT  WHAT  YOU  EXPECTED ...
„ jakby mi ktoś powiedział, że kiedyś w Polsce będą takie płyty nagrywać, to bym w życiu nie uwierzyła ”

                             	 	 	 	 	 	 	 	    Katarzyna Jankowska - muzanowa.pl

 Dzieciństwo spędziła w szkołach muzycznych, 
kawiarniach i klubach, w których grała i 
zarabiała zanim jeszcze osiągnęła 
pełnoletniość.  Tuż po maturze wsiadła do 
busa z zespołem Sistars i jeździła z chłopakami 
i siostrą przez kilka lat po Polsce i innych 
krajach koncertując  i zgarniając wszystkie 
liczące się w kraju nagrody.  Po zawieszeniu 
działalności zespołu nie wyobrażała sobie jak 
inaczej można funkcjonować, więc od razu 
zabrała się za swój solowy materiał. Pomysłów 
nie brakowało, a album „Soulahili” zebrał 
świetne recenzje. Z chwilą wydania krążka 
wokalistka zaszła w ciążę i zaczęła jak określa 
„prawdziwe życie”. Nastał intensywny czas 
przewartościowań, przeprowadzek i zmian. 
Drugi album traktowany jest przez autorkę  jak 
pamiętnik, co owocuje bardzo szczerymi 
tekstami i ogromną różnorodnością muzyczną. 
Jak mówi artystka „Pisanie i śpiewanie 
piosenek jest najlepszą terapią i 
najpiękniejszym sposobem na zapamiętanie 
swoich emocji, to trochę jak z zapachami albo 
filmami, przypominają o uczuciach. Słuchacz 
przegląda się w piosence i w zależność od 
etapu życia utożsamia się z nią”. „Renesoul” 
powstawał  dwa lata, Paulina tworzyła projekty 
w kilku mieszkaniach, zakochana, ze 
złamanym sercem, z wielkim brzuchem, z 
dzieckiem na kolanach, w udanym związku. 

Połowa materiału to piosenki polskojęzyczne, 
druga to utwory po angielsku. Płytę otwiera 
intro słowami „I Am not what you expected, 
even what you hated” i mocnym ,punkowym 
wręcz brzmieniem, swobodną zabawą stylami i 
słowem. Renesoul jest podróżą po umyśle 
kobiety poszukującej integralności, jest 
renesansową suknią księżniczki pod dresiarską 
bluzą.
Na krążku słyszymy 11 kompozycji autorstwa 
Pauliny w tym m.in. „Pszczoły” które są 
apelem  przeciwko ignoracji  polityków, 
wielkich koncernów na tematy ekologiczne i 
etyczne. Utwór tytułowy opowiada o  
potrzebach duszy i niezależności 
emocjonalnej. Warto więc wsłuchać się w treść 
piosenek.
Kompozytorka ze względu na swoją wieloletnią 
przygodę z muzyką klasyczną nie mogła 
oprzeć się napisaniu partii orkiestrowych. 
Pojawia się więc kwartet smyczkowy, tuba, 
oboje, harfy czy trąbka. Swoją obecnością 
zaszczycił płytę beatboxer z Singapuru Darni 
Ng. Znajdujemy na niej gościnną produkcję 
Fox’a utwór „Forest” ,zsamplowaną Matyldę i 
inne niespodzianki. 

PINNAWELA       

Drugi solowy album 
wokaliski „Sistars”
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„Przeważnie jest tak, że nowa płyta jest marną kopią 
poprzedniej. W tym przypadku tak nie jest! Pinnawela udowodniła, 
że potrafi nagrać świetną płytę zarówno w języku polskim jak i 
angielskim”                                                           jazzsoul.pl

„Paulina dojrzewa zarówno jako autorka tekstów, jak i 
kompozytorka. Nie goni ślepo za światowymi trendami, lecz 
delikatnie przeszczepia je do swojej twórczości. I co 
najistotniejsze, ani przez chwilę nie idzie na skróty, aby w 
lekki i prosty sposób trafić do masowej publiczności. 
Tytułowego "Renesoulu" nie powstydziłby się Prince, 
zaś "Get Together" mogłoby się znaleźć na "Voodoo" 
D'Angelo.”                                                   kulisykultury.pl

       „Renesoul ma wiele mocnych punktów. Jest 
świeżym i nowoczesnym spojrzeniem na soul 
połączony z innymi gatunkami. Pojawiają się rockowa 
ostrość, elektroniczny zastrzyk i łagodne balladowe 
smyczki. Album jest intensywny, nieprzegadany i różnorodny. 
Każda nuta zasługuje na uwagę.”                          rp.pl

   „Jej druga płyta to przewodnik po wewnętrznym świecie 
nowoczesnej, niezależnej, młodej kobiety”   zwierciadło.pl

„ Pinnawela po dwóch latach wraca z materiałem na miarę 
swojego talentu”                                               uważamrze.pl

       „Wszystko jest Jej, Pinnaweli, od początku do końca. 
Innowacyjność i odwaga muzyczna, styl, głos, słowa, melodie, 
a nawet obrazek kobiety ubranej w dres i sukienkę z falbankami.  
To Ona rozpisuje na pięciolinii soul rodem znad Wisły, tak więc 
podglądajcie tę dziewczynę proszę, bo jest rewolucyjna.”     
                                                                              uwolnijmuzyke.pl             

        

„Paulina dojrzała nie tylko lirycznie - śmielej zaczęła sięgać 
poza czarne brzmienia, poszerzając nie tylko wachlarz 

gatunkowy swoich kompozycji, ale i grono 
potencjalnych odbiorców. Z jednej strony wciąż dba o 
wiernych fanów i tych słuchaczy, których przejęła po 
rozpadzie Sistars, z drugiej zaś puszcza oko do 
nowych odbiorców, którzy akurat w piosenkach 

Pinnaweli mogą znaleźć nieporównywalnie więcej 
muzycznej przyjemności niż na playlistach wszystkich 

polskich rozgłośni razem wziętych. I to niezależnie od ich 
wieku. Bo choć dziewczyna nie ma więcej niż 26 lat, zrozumie 

i polubi ją też 30- oraz 40-latka.”  eramusicgarden.pl                        

I … czy to się komuś podoba czy nie, czy myślał, że będzie tak czy 
inaczej – jest tak jak obiecała na początku w Intro – ‘I Am not what 
you expected, even what you hated’.  Melduję, że ja będę to … 
‘love it’.                                                                   muzanowa.pl

Paulina Przybysz
Urodzona w 1985 roku w 
Warszawie. 

Wokalistka, felietonistka
„Zwierciadła”, prezenterka 
Polskiego Radia „CZWÓRKA”

 W 2008 roku wydała swój 
pierwszy solowy album 
zatytułowany "Soulahili", 
który został nominowany do 
nagrody Fryderyk 2009.

„renesoul” 
fragmenty 

recezji

„RENESOUL”
    NOWE 
     OBLICZE 

     SOULU

więcej info na :
http://myspace.com/
pinnawelamusic
http://twitter.com/
PinnawelaMusic
http://www.youtube.com/user/
PinnawelaMusic
http://penguinrecords.eu/

  skład koncertowy:
• Paulina Przybysz - voc.
• Piotr Pacak - sampler/voc.
• Kacper Stolarczyk - gitara
• Bartek Staszkiewicz - keys
• Michał Grott - bass
• Jan Młynarski - perkusja

kontakt:
Penguin records
ul.Kwiatowa 45, 05-091 Ząbki   
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booking: Arkadiusz Kos
tel.: +48 695 747 883,
kos@penguinrecords.eu
www.penguinrecords.eu
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