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o zespole

O KWARTECIE

Kwartet Krzysi Górniak prezentuje wyjątkowo
subtelne i oryginalne oblicze jazzu. Zespól gra
muzykę mocno ilustracyjną, nasyconą emocjami i
nastrajającą do przemyśleń.
Ich najnowszy materiał to przede wszystkim muzyczne
obrazy wspomnień – fragmenty z życia uchwycone w
dźwiękach. Krzysia Górniak prowadzi utwory melodią
zarówno elektrycznej, jak i akustycznej gitary, wnosząc
do ich brzmienia wyjątkowy koloryt. Jej delikatność i
kobiecość w połączeniu z niezwykłą biegłością
muzyczną oraz wybitnymi umiejętnościami pozostałych
muzyków – Łukasza Makowskiego (kontrabas),
Zdzisława Kalinowskiego (piano) i Grzegorza Grzyba
(perkusja) – sprawiają, że kwartet jest unikatem zarówno
na polskim, jak i zagranicznym rynku muzycznym.

Krzysia Górniak – liderka kwartetu – jest zdecydowanie
najbardziej znaną gitarzystką jazzową w Polsce, a przy
tym również osobą bezkompromisową i profesjonalną,
całym sercem oddaną sztuce. Nagrała siedem płyt,
studiowała w Polsce oraz w Austrii, i była pierwszą
gitarzystką Wydziału Jazzu na słynnej Bednarskiej.
Przez lata konsekwentnie dążyła do twórczej
niezależności i nie poddając się presji rynku realizowała
wyłącznie projekty pozostające w zgodzie z jej
artystycznym ja, co w efekcie zbudowało jej renomę.
Pat Metheny o jej płycie Tales napisał:
„I have been listening to your CD – and you all sound
really good on there! Nice blend between you and I think
it is great that you seem to be working hard on trying to
get your own group sound and concept happening!”
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Krzysia Górniak to polska gitarzystka jazzowa,
kompozytorka, producentka, aranżerka i filozof.
Jest czynnym muzykiem od 1998 roku,
niejednokrotnie nazywano ją największą polską
jazzwoman. www.krzysiagorniak.pl

Łukasz Makowski to kontrabasista, gitarzysta
basowy, sideman i kompozytor. Kształcił się w
Polsce i w Norwegii. Współpracuje z jednymi z
najlepszych muzyków polskiej i europejskiej
sceny jazzowej. www.lukaszmakowski.com

Zdzisław Kalinowski to pianista, kompozytor
oraz aranżer. Współpracował z wieloma
polskimi muzykami, tworzy również muzykę do
spektakli. Zdobył m.in.: 1. nagrodę w konkursie
Natalii Kukulskiej za aranżację utworu artystki.

Grzegorz Grzyb to ceniony i szanowany polski
perkusista i muzyk sesyjny. Znany jest z wielu
współpracy z polskimi oraz zagranicznymi
muzykami jazzowymi. Członek krakowskiej
grupy Laboratorium. Czytaj więcej na Wikipedii.

REPERTUAR KONCERTOWY

Moments to wspomnienia, fragmenty z życia uchwycone w dźwiękach. Część materiału napisana została na
kwartet jazzowy, część na trio. Projekt zawiera utwory o bardzo dynamicznym przebiegu, w których dominują
melodyjne tematy oraz wirtuozowskie partie solowe. To muzyka ilustracyjna, nasycona emocjami.

,,Najbardziej inspiruje mnie przyroda, pewien rodzaj spokoju i wyciszenia jaki osiągam dzięki
naturze, ale nie tylko – gdzieś pod skórą buzują emocje i uczucia, których nie da się
wypowiedzieć słowami. Więc to właśnie dźwięki są moim językiem, opowiadam o życiu. Samo
tworzenie muzyki to dla mnie proces ciągły, nie myślę o tym, czy ma to być jazz przystępny, czy
trudny. Po prostu mam pomysł i go realizuję.’’ – Krzysia Górniak o płycie Moments.

* Poza repertuarem z płyty Moments Kwartet lub Trio Krzysi Górniak gra również nowe, jeszcze nie nagrane utwory
- np. utwór Travels - które, jako prapremiery, można usłyszeć jedynie podczas koncertów na żywo.
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