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Lubuszanin, pochodzący z Gorzowa Wlkp. Błażej Król uhonorowany został
prestiżową nagrodą świata kultury – Paszportem Polityki. Wyróżnienie
przyznane zostało za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach o
atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie. Za wyobraźnię, wierność
autorskiej wizji i umiejętność przekonania do niej słuchaczy.  
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Błażej Król (ur. 1984 r.) – kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i wokalista
reprezentujący ważną ostatnio scenę Gorzowa Wielkopolskiego. Występował w
zespołach Kawałek Kulki i UL/KR. Dziś stale współpracuje muzycznie ze swoją żoną
Iwoną w formacji Kobieta z Wydm, przede wszystkim jednak występuje pod
własnym nazwiskiem. Pisze bardzo charakterystyczne utwory o zwartej formie, dość
lekkim, melodyjnym charakterze, ale z zaskakującymi, surrealistycznymi, czasem
niepokojącymi tekstami. To piosenki stopniowo odrywające się od stylistyki
rockowej, żonglujące konwencjami i coraz mocniej nasycone brzmieniami
elektronicznymi. Takie znajdziemy także na najnowszej płycie Króla zatytułowanej
„Nieumiarkowania”, pokazującej, że autor dalej stylistycznie się zmienia, pozostając
sobą. Paszporty Polityki to prestiżowa nagroda kulturalna przyznawana od 1993
roku twórcom w sześciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna,
plastyka (sztuki wizualne) i estrada, od 2002, obejmująca także nagrodę specjalną
kreator kultury za osiągnięcia w krzewieniu kultury oraz – od roku 2016 – kategorię
„kultura cyfrowa”. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. Bartosz Bielenia,
aktor nominowanego do tegorocznych Oskarów filmu „Boże Ciało” oraz Olga
Tokarczuk, pochodząca z Lubuskiego tegoroczna noblistka, która otrzymała nagrodę
specjalną „Kreator Kultury” za książki wyprzedzające swój czas – tak jak powieść
„Bieguni”, która w przekładzie angielskim po 10 latach stała się ważnym głosem o
współczesności. „Prowadź swój pług przez kości umarłych” także święci triumfy na
świecie po kilku latach od wydania w Polsce. Za sposób pisania, który sprawia, że
książki o historii stają się zarazem opowieściami o naszym świecie. 
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