
 

 

Tańcz i kochaj w rytmie Dolce Vita 

Muzyka i pasja - Dolce VitaM Jarek Wist 

 

 

Dolce VitaM to najnowszy, porywający album Jarka Wista, który ukazał się 31 stycznia 2020 

w sklepach, salonach Empik i serwisach streamingowych. 

 

Artysta, podążając za głosem serca, przenosi słuchaczy do przełomu lat 50. i 60., pokazując tym 

samym jak barwna i głęboka bywa muzyka słonecznej Italii.  To jest jego propozycja wspólnej 

podróży do świata emocji, współodczuwania, do zrozumienia otaczającego świata, a co 

najważniejsze – samego siebie. Płyta, na której zagrali znani muzycy: Bartosz Staszkiewicz, Maciej 

Matysiak, Kacper Stolarczyk, Tomasz Waldowski stała się okazją do przedstawienia szerokiej 

publiczności popularnych i znanych przebojów muzyki włoskiej z czasów Dolce Vita, [np. Volare; 

Ciao, ciao bambina; Quando, quando, Tu vuò fà ll’americano, a także Se bruciasse la città - który 

jest pierwszym singlem promującym płytę], w nowoczesnych, ale nawiązujących do tradycji 

aranżacjach. Na płycie znajdziemy także utwory mniej znane lecz niezwykle dawniej popularne, jak 

Mi sono innamorato di te i inne piosenki śpiewane niegdyś przez Luigiego Tenco. Wspomagają 

nagrania sekcje smyczkowe, co przywołuje niezapomniany klimat czasów i filmów Felliniego. 

Dolce VitaM odsłania wieloletnie zamiłowanie Jarka do harmonijnej muzyki lat ’60 ale też kultury i 

muzyki włoskiej. Artysta jest wokalistą, song-writerem i kompozytorem, od lat obecnym na 

polskiej i zagranicznej scenie. Niewątpliwie projekt Swinging with Sinatra stał się krokiem 

milowym w jego karierze – przez ostatnie sezony Jarek Wist zaśpiewał kilkadziesiąt koncertów z 

piosenkami Franka Sinatry, w rozmaitych odsłonach i aranżacjach – z Big Bandami, stałym 

kwartetem jazzowym ale też z orkiestrami symfonicznymi – w kraju i zagranicą –zarówno w 

Paryżu, jak i w Rio de Janeiro, Montrealu, Toronto, czy Waszyngtonie. Teraz powraca na polski 

rynek z nową, intrygującą płytą, by nas zauroczyć magią Italii.  

 

 

 

 

http://www.jarekwist.pl/

https://www.facebook.com/JarekWist/ 
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