
MISTER	  D:	  SPOŁECZEŃSTWO	  JEST	  NIEMIŁE	  
MUZYCZNY	  PROJEKT	  DOROTY	  MASŁOWSKIEJ	  

MISTER	  D	  to	  muzyczne	  wcielenie	  Doroty	  Masłowskiej	  -‐	  pisarki	  i	  dramaturżki	  -‐	  teraz	  także	  kompozytorki,	  
piosenkarki	  i	  producentki.	  Debiutancki	  album,	  wydany	  przez	  Galerię	  Raster	  w	  Warszawie,	  liczy	  11	  utworów,	  
łącznie	  nieco	  ponad	  30	  minut	  muzyki	  łączącej	  punk,	  hip	  hop	  i	  muzykę	  taneczną.	  Materiał	  (tekst,	  muzyka)	  
powstały	  w	  zaimprowizowanym	  w	  warunkach	  domowych	  studiu.	  W	  warstwie	  tekstowej	  płyta	  to	  psychodeliczny	  
zlep	  opowieści	  z	  popularnej	  prasy,	  wyrażony	  statystycznie	  polskim	  językiem	  i	  właściwym	  mu	  sposobem	  
rozumowania.	  
	  
O	  swoim	  projekcie	  muzycznym	  Dorota	  opowiada	  tak:	  
	  
Moim	  gatunkiem	  macierzystym	  pozostaje	  słowo,	  ale	  literatura	  jako	  branża	  bardzo	  mnie	  zmęczyła.	  Mogłam	  albo	  
oddać	  się	  depresji,	  albo	  zająć	  czymś	  ciekawym.	  Zaczęłam	  więc	  pisać	  piosenki.	  Teksty	  pokazałam	  Marcinowi	  
Macukowi,	  który	  zainstalował	  w	  mojej	  domowej	  garderobie	  profesjonalny	  mikrofon.	  Nie	  mogłam	  doczekać	  się,	  
aż	  rozpoczniemy	  pracę,	  więc	  od	  razu	  się	  tam	  zamknęłam;	  zaczęłam	  nagrywać	  i	  składać	  nagrania	  w	  prostym	  
programie.	  Tak	  się	  wkręciłam,	  że	  w	  ogóle	  przestałam	  z	  tej	  garderoby	  wychodzić.	  
Uważam	  że	  polskie	  społeczeństwo	  jest	  bardzo	  niemiłe.	  Ale	  nie	  mogę	  o	  tym	  napisać	  książki,	  bo	  nienawidzę	  
literatury	  zaangażowanej.	  A	  tu	  nagle	  mogłam	  wyrazić	  wszystkie	  swoje	  ponure	  refleksje	  o	  tirówkach,	  alfonsach,	  
hajsie	  i	  jeżdżeniu	  Audi.	  Czułam	  się	  wolna	  i	  szczęśliwa.	  
	  
Płyta	  MISTER	  D	  została	  wydana	  jako	  część	  wystawy	  SPOŁECZEŃSTWO	  JEST	  NIEMIŁE	  prezentowanej	  w	  Galerii	  
Raster	  w	  Warszawie.	  W	  wystawie	  udział	  biorą:	  CIPEDRAPSKUAD,	  HONORATA	  MARTIN,	  DOROTA	  MASŁOWSKA,	  
MARIA	  TOBOŁA.	  Wernisaż	  wystawy:	  sobota	  22	  lutego	  2014,	  18:00-‐21:00.	  Wystawa	  potrwa	  do	  29	  marca.	  Więcej	  
informacji	  o	  wystawie:	  http://rastergallery.com/wystawy/cipedrapskuad-‐honorata-‐martin-‐dorota-‐maslowska-‐
maria-‐tobola-‐spoleczenstwo-‐jest-‐niemile/	  
	  
Premierowy	  koncert	  MISTER	  D	  odbył	  się	  22	  lutego	  2014	  w	  BarzeStudio	  w	  Warszawie.	  
	  
W	  celu	  udostępnienia	  materiału	  dla	  recenzentów	  płyty	  prosimy	  o	  kontakt	  pod	  adresem:	  
szymonzydek@gmail.com	  	  
	  
MISTER	  D:	  Społeczeństwo	  jest	  niemiłe	  
	  
LISTA	  UTWORÓW:	  
1.	  Ryszard,	  2:39	  
2.	  Hajs,	  2:48	  
3.	  Chleb,	  3:40	  
4.	  Żona	  piłkarza,	  1:27	  
5.	  Kinga,	  2:04	  
6.	  Zapach	  Boga,	  3:00	  
7.	  Prezydent,	  1:51	  
8.	  Chrzciny,	  feat.	  Jakub	  Żulczyk,	  2:37	  
9.	  Czarna	  żorżeta,	  4:13	  
10.	  Córka,	  feat.	  Kuba	  Wandachowicz,	  3:00	  
11.	  Społeczeństwo	  jest	  niemiłe,	  2:56	  
	  
Dorota	  Masłowska	  –	  muzyka,	  teksty,	  śpiew	  
Marcin	  Macuk-‐	  superwizja	  
Malinka	  i	  Matylda-‐	  chórki	  ("Prezydent")	  
Krzysztof	  Skonieczny	  –	  reżyseria	  teledysku	  „Hajs”	  
Tomasz	  Duda	  -‐	  mastering	  
Szymon	  Żydek	  -‐	  koordynacja	  produkcji	  
	  
Zdjęcia	  na	  okładce	  albumu	  pochodzą	  z	  teledysku	  „Hajs”,	  	  który	  powstał	  do	  filmu	  "Hardkor	  Disko"	  w	  reż.	  
Krzysztofa	  Skoniecznego	  (głębokiOFF).	  Fot.	  Bartosz	  Mrozowski	  
	  
Wydawca	  albumu	  -‐	  Galeria	  Raster	  
www.rastergallery.com	  
	  


