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Ekipa Small Mechanics postanowiła oddać swój debiutancki album w ręce znanych producentów. Są to m.in 
Rubber Dots, Szatt, Marcin Cichy z duetu Skalpel (Meeting by Chance), Griot Groove, Eltron John, 
Mothashipp, Michal Wu. z duetu XXANAXX, Kuba Karaś z The Dumplings. 

Wydawnictwo podzielono na 3 części, na każdej z nich pojawili się także debiutanci. To efekt konkursu na 
remiks ogłoszonego przez Kalejdoskop Records. 

PełnaPełna lista wykonawców poniżej. Do 3 utworów powstały teledyski, ostatni z nich jest autorstwa Dawida 
Krępskiego autora teledysków m.in. dla Davida Gahana z Depeche Mode a także Brodki, Hey, Fair Weather 
Friends czy Totally Enormous Extinct Dinosaurs. 

W sumie na 3 częściach znajdzie się aż 18 utworów!
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Singiel promujący wydawnictwo:
Gęstnieją Jesienie (Michal Wu. / XXANAXX Remix)
Data Premiery: 6.11.2015
01 - Gęstnieją Jesienie (Michal Wu. / XXANAXX Remix)

Small Mechanics - The Gift Remixes vol. 1
Data premiery: 7.12.2015
01 Tears Like Drumz ( 01 Tears Like Drumz ( Rubber Dots Remix) 
02 Crushed By Sun ( Piotr Grymek & Milczanowsky Remix)
03 Dreamless Sleep ( Natalia Gadzina Remix) (utwór wyróżniony w konkursie)
04 Gestnieja Jesienie ( Griot Groove Remix)

Small Mechanics - The Gift Remixes vol. 2
Data premiery: 7.01.2016
01 Crushed By Sun ( Malicki Remix) 
02 The Noise ( 02 The Noise ( Pudlik Remix)
03 Crushed By Sun ( Mateo Paz Remix)
04 Loveblind Yesterday ( Eltron John Remix)
05 Switch The Light ( Mothashipp Remix)
06 Tears Like Drums ( Hugiz Remix) (utwór wyróżniony w konkursie)

Small Mechanics - The Gift Remixes vol. 3
Data premiery: 7.02.2016
01 Pillows Everywhere ( 01 Pillows Everywhere ( Szatt Remix)
02 Crushed By Sun ( Profanumbeats Remix) (utwór wyróżniony w konkursie)
03 Pillows Everywhere ( Meeting By Chance Remix)
04 Crushed By Sun ( Venter Remix)
05 Loveblind Yesterday ( No Echoes Remix)
06 Pillows Everywhere ( Kuba Karaś Remix)
07 Crushed By Sun ( Lubay Remix) 

Pełna lista wykonawców:

SMALL MECHANICS:

https://soundcloud.com/smallmechanics

https://www.facebook.com/smallmechanics

http://www.smallmechanics.com
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michal wu. / xxanaxx

Michäl Wu jest mieszkającym w Warszawie polskim producentem, kompozytorem i autorem tekstów. Jest 
znany również jako Lance Flare.

Wraz z Klaudią Szafrańską tworzy duet XXANAXX który zadebiutował w 2014r. płytą 'Triangles'.

Ma na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak: Wojciech  Waglewski, Marika, Afromental, Tomek 
Makowiecki, Aro Kłusowski, Michał Kwiatkowski, SoDrumatic, Noon, Zamilska, XXY, Whomadewho, Klaves, 
Pezet, Małolat, Vnm.

MICHAL WU.:

https://www.facebook.com/officialmichalwu

SNAPCHAT: michalwujestem

https://twitter.com/michalwu_pl

https://instagram.com/michal_wu_official/

XXANAXX:

https://pl-pl.facebook.com/xxanaxxmusichttps://pl-pl.facebook.com/xxanaxxmusic

Gęstnieją Jesienie - Michal Wu. /XXANAXX SP
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rubber dots

Progressive electronica duo from Warsaw. Within three years they have released two full length albums 
("Rubber dots” 2011 and „MKULTRA” 2014 ) and several singles.

Rubber dots are best known for their energetic and hard hitting gigs mixed with techno-romantic nostalgia. 
Within the last three years they were invited to play at the biggest festivals in Poland which resulted in filled 
to capacity gigs. (Open’er Festival, Tauron Nowa Muzyka, Audioriver Festival).

Their live sets escape from the songlike scheme and consists of dark, disturbing and uneven bits, overdrives 
as well as a dirty electronic sound.

RUBBER DOTS:

https://www.facebook.com/rubber.dots

https://soundcloud.com/rubber-dots
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piotr grymek

Piotr Grymek (ur. 18 lutego 1990 r.) - polski wykonawca muzyki elektronicznej i klubowej, producent
muzyczny, realizator dźwięku, DJ.

Pochodzi z Krakowa. Z tym miejscem wiąże plany swojej kariery, tutaj zaczynał tworzyć swoje pierwsze
utwory i grał pierwsze imprezy. Zainspirowany artystami takimi jak: Fisherspooner, Crystal Method, The
Faint, The Prodigy, Chemical Brothers, MJ Cole czy Bassement Jaxx, wkraczał w świat szeroko pojętej
muzyki klubowej i elektronicznej. Szlify zdobywał dzięki własnej determinacji oraz współpracy z innymi
producentami i muzykami. Dziś na jego występach można usłyszeć muzykę z pogranicza electro,producentami i muzykami. Dziś na jego występach można usłyszeć muzykę z pogranicza electro,
drum’n’bass z domieszką dubstep’u. Co sobotę prowadzi audycję Electronic Session w krakowskim
radiu KRK.FM, gdzie prezentuje nowości ze świata d’n’b i nie tylko. Postawił na muzykę, otworzył firmę
która zajmuje się szeroko pojętym dźwiękiem i tworzeniem muzyki użytkowej.

Występował z takimi artystami jak: Gooral, DJ Adamus, Mafia Mike (Wet Fingers, Topless Rec.), Marcin
Czubala, Gregor Tresher, Hoxton Whores, MJ Cole, Boogie Pimps, DJ T (Get Physical Music). Piotrek
od najmłodszych lat fascynował się muzyką, produkcją, technologią dźwięku, co znajduje
odzwierciedlenie w zaskakujących, wpadających w ucho produkcjach.odzwierciedlenie w zaskakujących, wpadających w ucho produkcjach.

PIOTR GRYMEK:

www.facebook.com/piotrgrymek

www.soundcloud.com/piotrgrymek

www.piotrgrymek.info

info@piotrgrymek.info
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milczanowsky

Milczanowski 

Maciej Milczanowski – założyciel STAY HIGH AGENCY odpowiedzialnej za produkcje cyklicznych imprez tj. 
Roof Party Fest, Fresh Sundays, rezi.dance czy Laboratorium Dźwięku Festiwal. Prężnie działający promotor 
oraz menadżer ds. marketingu Gościł w najlepszych klubach muzycznych w Polsce. 

PoruszaPorusza się w stylistyce tech-house oraz jak sam mówi nowego techno. W 2015 roku wystąpił na Audioriver 
Festival. Pracuje również jako menadżer sceny klubowej Slot Art Festiwal. Muzyka jest jego pasją oraz 
sposobem na życie. 

Miał okazję występować na jednej scenie z takimi artystami jak Matador, Stephan Bodzin, Kolsh, Synkro, 
Justus Kohncke, Alien Rain aka Milton Bradley, Lee Van Dowski, BOg, Gregor Tresher oraz wielu innych. 

MILCZANOWSKY:

https://www.facebook.com/Milczanowsky
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natalia gadzina

Skrzypaczka, producentka muzyczna i wokalistka. Swoimi umiejętnościami zdarzyło jej się wesprzeć kilku 
znanych polskich artystów, a piosenki przez nią śpiewane można usłyszeć w dwóch niezależnych filmach: 
„Heavy Mental” oraz „Psubrat”. 

WielbicielkaWielbicielka mrocznych, elektronicznych brzmień. Tworzy od dawna, jednak przez długi czas swoje muzyczne 
produkcje chowała do szuflady. Pod koniec 2015 r. publicznie zadebiutowała mocnym, wpisującym się w 
gatunek rocka industrialnego remixem piosenki „Biała noc” artystki Lari Lu, który znalazł się na jej albumie 11 
| Remix & Rework EP. Remix „Dreamless sleep” zespołu Small Mechanics prezentuje z kolei delikatniejsze 
oblicze jej twórczości. Nie przestaje tworzyć muzyki i obecnie pracuje nad autorskim materiałem.

NATALIA GADZINA

Small Mechanics - The Gift Remixes Vol. 1
Kalejdoskop Records 2015
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griot groove

Griot Groove to kolektyw producencki założony w 2012 roku przez Wiksona Szczygła i Vitalisa Popoffa w 
celu odnowienia zawieszonej ponad 10 lat wcześniej współpracy artystycznej.
W tym czasie obaj producenci aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym undergroundowych środowisk 
związanych z warszawskimi klubami Le Madamme i Pruderią, oraz białostockim klubem Metro i festiwalem Up 
To Date.
DziękiDzięki doświadczeniom zebranym w tym okresie i wspólnej fascynacji muzyką akytwność kolektywu szybko 
wykroczyła poza jego pierwotne zadanie, jakim było zapewnienie studyjnego zaplecza dla zespołu VSHOOD, 
którego członkami są Szczygieł i Popoff. 
W rezultacie Griot Groove nawiązał docyhczas współpracę między innymi z wokalistką Nataszą Topor, 
zespołem Południce, aktorką Karoliną Czarnecką, a także reżyserami Tomkiem Bagińskim oraz 
Agnieszką Glińską.
WW roku 2014 kolektyw wydał pod patronatem PR Czwórki epkę pt. "Dym" z gościnnym udziałem Nataszy 
Topor.
Duet skupia się na tworzeniu muzyki elektronicznej na pograniczu współczesnego popu, czyli, jak sami 
przyznali jego członkowie, czegoś w stylu poezji śpiewanej w wykonaniu robotów z kosmosu.

GRIOT GROOVE:

https://www.facebook.com/griotgrv

Small Mechanics - The Gift Remixes Vol. 2
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malicki

Rafał Malicki – producent i kompozytor – lider electro popowego duetu Mosqitoo, współtwórca Boya Chile. 
Pracował z takimi artystami jak Marina, Dziun, Hey, Aki Bergen, David Jones, Monika Lewczuk, Oscar P, 
Lari Lu, Patricia Kazadi... W dyskografii ma ponad 40 tytułów.
z Mosqitoo - nagrali 3 płyty. Przez wiele lat związani z wytwórnią Kayax. Zdobyli kilka nagród i wyróżnień (m.in. 
Superjedynkę 2006 za najlepszą płytę alternatywną, III miejsce na Top Trendy 2005, II miejsce w Debiutach 
Opolskich). Zagrali polską część trasy z Roisin Murphy z Moloko. Ich muzyka wykorzystywana była w 
reklamach oraz filmach.
zz Boya Chile - (housowy duet producencki) nagrywali dla cenionych zagranicznych labeli (Starlight, Armada 
Music, Kolour Recordings) umieszczając single w Top 10 na Beatport.
z Mariną - jej debiutancka płyta, którą wyprodukował Rafał została nominowana do Viva Comet 2012 a 
singiel „Electric Bass” dotarł do #1 miejsca na listach przebojów RMF Maxxx, Eska, MTV, Viva.
z Hey – zremiksował dla nich dwa numery, które znalazły się na płycie Re-Murped!
z Moniką Lewczuk – tworząc bardziej mainstreamowy materiał, nagrali jedną z najczęściej granych piosenek 
w stacjach radiowych w 2015.

MALICKI:

www.rafalmalicki.pl
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pudlik 

Specjalnością Pudlika jest łączenie wszelkich możliwych gatunków ze światem festiwalowej elektroniki. 
Zastosowanie wielu klasycznych i budzących głęboki sentyment sampli w połączeniu z euforycznymi 
rytmami muzyki klubowej to jego sposób na stworzenie wyjątkowego klimatu – zarówno na dużej scenie jak i 
w kameralnym lokalu.

PUDLIK:

http://www.facebook.com/pudlikmusic
http://www.soundcloud.com/pudlik
http://www.mixcloud.com/pudlik
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mateo paz

DJ, producent muzyczny (Nu Disco, Deep House, Lounge)

Jego utwór z Meg został doceniony przez radiową CZWÓRKĘ i zagościł na stałe na ich playliście. W portfolio 
artysty znajdują się także sety DJ m.in. podczas I Love New YEAR (2009/2010), Global Gathering (support 
Carl Cox), Day At the Park (support Armin van Buuren). Podróżuje po rozmaitych gatunkach muzyki - od 
elektroncznej przez eksperymentalną, taneczną, alternatywną, filmową, po ilustracyjną. Przygotowuje oprawy 
muzyczne do eventów, wernisaży, pokazów mody oraz spotów reklamowych (Robert Kubica dla Lotos 2013).

MATEO PAZ:

https://www.facebook.com/mateopazmusic
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eltron john

Didżej, producent i muzyczny wyznawca o niespożytych siłach i bezkompromisowym podejściu do fachu. 
Jedna z bardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzyki tanecznej. Miłośnik i kolekcjoner winylu, 
gra głęboką, czasem surową, ale zawsze przepojoną uczuciem muzykę, której korzenie leżą w soulu, disco, 
psychodelii oraz dubie, a której owoce można znaleźć pośród tego, co zwyczajowo nazywa się house i 
techno.

EltronEltron ma za sobą wiele lat występów w klubach w całej Polsce i Europie. Wielokrotnie gościł na 
najważniejszych krajowych festiwalach (Unsound, Nowa Muzyka, Audioriver, Open'er), a także na 
legendarnym Sonarze w Barcelonie. W 2008 roku był uczestnikiem Red Bull Music Academy. Nagrywa dla 
wytwórni Pets Recordings, U Know Me, The Very Polish Cut-Outs/Transatlantyk, Uncanny Valley, MOST oraz 
S1 Warsaw.

ELTRON JOHN:

http://soundcloud.com/eltron-john 

https://www.facebook.com/eltronjohn
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mothashipp

Aleksander 'Mothashipp' Molak

Producent, mikser i realizator. Wśród artystów i producentów, z którymi współpracował są m. in. Mama Selita, 
Marika, Pablopavo, The Cookies, Adrian Sherwood, Shanique Marie, Equiknoxx Music i wielu innych. 
Lubi głośne bębny.

MOTHASHIPP:

http://www.mothashipp.com

http://www.facebook.com/mothashipp

http://www.twitter.com/mothashipp

Small Mechanics - The Gift Remixes Vol. 2
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HUGIZ

Tomasz Moskalski „Hugiz”

20 lat. Uczeń szkoły DBS MUSIC  w berlinie na kierunku inżynieria dźwięku i produkcja muzyki. Zajmuję się 
produkowaniem muzyki i mixowaniem nagrań. Prowadzę również małe studio nagraniowe w Słubicach.

HUGIZ:

http://www.hugizbeats.com/

https://www.facebook.com/hugizbeats

Small Mechanics - The Gift Remixes Vol. 2
Kalejdoskop Records 2016



small mechanics - THE GIFT remixes
szatt

Szatt, czyli Łukasz Palkiewicz to producent z Raciborza, obecnie mieszkający w Poznaniu.

Współtwórca nieszablonowego kolektywu Zaburzenia. Mistrz Polski beatmakerów w kategorii Live act w 
roku 2013.W tym samym roku wydał własnym sumptem instrumentalny album 'Future Voices'. 
Zwiedził wiele polskich miast, prezentując swoją muzykę w formie Live actu (występ m.in. na Open'er Festival 
2015). 
JegoJego muzyczne początki osadzone były w hiphopowej stylistyce, jednak na dzień dziejszy znacznie od tego 
odbiega, kreując brzmienie szeroko rozumianej muzyki elektronicznej. Dowodem na to jest jego najnowszy 
album 'Bloom', który jest jednocześnie pierwszym wydawnictwem Flirtini Records. Obecnie zawiązał 
współpracę z wokalistą Jaq Merner i basistą Pawłem Stachowiakiem. Jako 'Kroki' pracują wspólnie nad 
pierwszym wydawnictwem. 

Szatt współdzielił scenę z takimi artystami jak: Lapalux, Taylor McFerrin, Sun Glitters, Noon, Envee, Kixnare, 
Iza Lach, Paulina Przybysz oraz wielu innych.

SZATT:

https://www.facebook.com/szatt

http://www.soundcloud.com/szatt

http://www.youtube.com/szattbeats 

http://szatt.bandcamp.com/
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profanumbeats

Profanumbeats od 2010 roku jako duet producencki tworzący hip-hop. 

Zajmujemy się  produkcją zarówno klasycznych samplowanych podkładów jak i nowoczesnych, 
syntetycznych  brzmień. Do tej pory można nas usłyszeć m.in. na płytach: ZijenSu- "Mienie" czy Loker  
Rapmajster- "Pierwsze Solo" oraz w remiksach: Żaru (ParExcellence)- "Wszędzie Dobrze",  Prawdziwa Forma 
Rapu feat. Dmk ( Zarys Zdarzeń ) - "Jest dobrze". 
WspółpracujemyWspółpracujemy również  ze Stowarzyszeniem "Równiacha", które zajmuje się m.in. rozpowszechnianiem 
zainteresowań muzycznych wśród młodzieży.

PROFANUMBEATS

https://www.facebook.com/profanumbeats
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MEETING BY CHANCE

Meeting by Chance to solowy projekt Marcina Cichego znanego z wrocławskiej formacji Skalpel, uznanej za 
jeden z najważniejszych polskich zespołów, które zaistniały na światowym rynku muzycznym.

Marcin,Marcin, to uważny obserwator, a impulsem i inspiracją do powstania Meeting by Chance była fotografia 
sekwencyjna Duane Michals’a pt. “Chance Meeting” składająca się ona z sekwencji szesciu zdjęć 
przedstawiających mijąjacych się dwóch nieznajomych. Scena kończy się pewną pauzą,niedopowiedzieniem 
… To oczekiwanie połączone z zawieszeniem stwarza przestrzeń dla muzyki dającej twórcy i słuchaczowi 
odpoczynek od pędzącej rzeczywistości. To magiczna, senna przestrzeń dźwiękowa wypełniona 
wrażliwością artystyczną, wysmakowana i organiczna.

MEETING BY CHANCE:

https://meetingbychance.bandcamp.com

http://www.meetingbychance.com

http://www.facebook.com/MBCbeats
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venter

Venter to projekt dwóch muzyków - Tomasza Bednarczyka i Tomasz Mreńcy. Pierwszy z nich wydał trzy 
płyty ambientowe dla wytwórni Room40 i 12k, odpowiada również za założenie labelu We Are Your Music 
Mate, gdzie wspólnie z Łukaszem Kobsterem Łazarczykiem promuje polską muzykę klubową. Również z 
Kobsterem współtworzy Harrison Chord, duet grający black topical house. Mreńca zaś to skrzypek, który 
tworzy kompozycje klasyczne, jazzowe, eksperymentalne, awangardowe. Komponuje muzykę do spektakli 
oraz pokazów mody. Jest członkiem i współtwórcą międzynarodowej grupy The Frozen Vaults której utwory 
pojawiają się na kompilacjach z takimi artystami jak np. Max Richter czy Olafur Arnalds.

OdOd Venter dostajemy dużą różnorodność, zarówno jeśli chodzi o gatunki - ambient, techno, drony czy house, 
jak i klimat, który zabiera słuchacza na emocjonalną kolejkę górską. Dochodzi również fuzja dźwięków 
analogowych i cyfrowych, sampling, nagrywanie własnych wokali, klasyczne brzmienie skrzypiec w 
awangardowych kompozycjach, repetycja czy hałas. Tomaszowi i Tomkowi (o tym który jest którym niech 
każdy zdecyduje samodzielnie) w nowym projekcie udaje się zgrabnie połączyć najlepsze elementy i cechy 
muzyki tworzonej wcześniej.

VENTER:
http://www.ventermusic.com
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no echoes

No Echoes (Grzegorz Stanczyk) 

Warszawski producent, muzyk i kompozytor. Gitarzysta zespołu Mama Selita, z którym wydał dwa albumy. 
Jako No Echoes zadebiutował w 2015 roku utworem „No Sorrow”. Remiksował miedzy innymi Wojtka 
Mazolewskiego i Lari Lu. Współpracuje z artystami z róznych kregów muzycznych, a w 2016 roku ukaze sie 
jego nowa EPka.

NO ECHOES:

https://www.facebook.com/noechoes
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KUBA KARAS (THE DUMPLINGS)

"Music is my life and for music I will suffer" I believe in magic.

KUBA KARAŚ:

https://www.instagram.com/ipnops

THE DUMPLINGS:

https://www.facebook.com/TheDumplings
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LUBAY

Tłumacz, dziennikarz, producent muzyczny i filmowy. Aktywny od lat 80-tych ubiegłego wieku w Polsce, 
Austrii, a od kilku lat mieszkaniec śródziemnomorskiej wyspy, gdzie pracuje nad projektami video i muzyką. 
Wielbiciel afrobeatu, dobrej literatury i wina. 

Współpracował z szeregiem zespołów i artystów (Transmisja, Sedativa, Stage of Unity, Kochankowie 
Gwiezdnych Przestrzeni, Czarny Lew, Kelvin Grant), autor wielu remixów (m.in. Vavamuffin, Kapela ze 
Wsi Warszawa, Marika, Damian Marley, Control the Weather) oraz ponad 10 autorskich płyt (SP/EP/LP). 

AutorAutor tłumaczeń biografii Marley’ów, animator sceny reggae/dub (Irie Welcome Sound), fotograf chmur i 
martwych natur. 

Obecnie pracuje nad charytatywnym projektem muzyczno-społecznym #FREEDANIELHOLMES.

LUBAY:

https://www.facebook.com/lubaydubsystem
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