Grabaż - co mu dał Komorowski i 10
innych rzeczy, których nie wiedziałeś o muzyku
12.03.2018

Krzysztof Grabaż Grabowski to idol kolejnych pokoleń. Jego teksty i zdolności
wokalne zachwycają od lat. Czego nie wiecie o liderze Pidżamy Porno
i Strachów Na Lachy?
Legendą polskiej muzyki nie jest łatwo się stać. Są jednak osoby, które swoją innością, talentem i zdolnościami
znacząco wyróżniają się od lat. Wśród nich jest z pewnością Krzysztof Grabaż Grabowski, muzyk, wokalista i poeta,
który ze sceny nie schodzi od 1987 roku. Wtedy to założył legendarny już zespół Pidżama Porno, który działalność
zawiesił w 2007 roku, po 20 latach koncertowania i wydaniu 10 płyt (nie licząc singli i DVD!). Na jego muzyce
wychowują się kolejne pokolenia, a jego teksty uważane są za jedne z najwybitniejszych wierszy obecnych czasów.
Specjalnie dla was przygotowaliśmy 10 ciekawostek o wokaliście.
Grabaż - 10 ciekawostek o liderze Pidżamy Porno:
1. 13 marca 2018 roku Grabaż obchodził swoje 53. urodziny
2. Z wykształcenia nie jest muzykiem, a historykiem. Studia ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
3. Tworzył tekst nie tylko dla Pidżamy Porno i Strachów Na Lachy. W sumie pisał dla 6 zespołów!
4. Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 30 maja 2014 został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Oczywiście za 'wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności
artystycznej', oraz osiągnięcia w promowaniu kultury polskiej.
5. Wspierał kampanię 'Muzyka Przeciwko Rasizmowi' i naklejkę akcji zobaczyć możemy na kilku z płyt.
6. W 2005 roku nominowany został do Paszportów Polityki za płytę 'Piła Tango' w kategorii estrada.
7. Jego teksty zostały wydane w formie książkowej pod tytułem 'Wiersze' w 2008 roku.
8. W jednym z wywiadów wygłosił pogląd, że 'Kobiety i rock'n'roll nie idą w parze' i nie potrafiłby pracować w
zespole z kobietą. Mimo to panie towarzyszą mu w licznych nagraniach. W jednym z najnowszych singli SNL
'Obłąkany obłok' usłyszymy wokalistkę Lilly Hates Roses.
9. W latach 1991 - 2001 pracował w Poznaniu w Radiu 'S' - obecnym Radio Eska. W późniejszych latach również
można było posłuchać go na antenie innych radiostacji.
10. Przez wiele lat elementem jego scenicznego stroju w Pidżamie Porno był szapoklak - cylinder do dziś używany
jako element umundurowania kominiarza.
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