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Marcin Wasilewski Trio - Jazz Baltica (2015)

  

    01 Spark of life  02 Sudovian dance  03 Night train to you  04 Austin  05 Actual Proof  06
Three Reflections    Marcin Wasilewski - piano  Slawomir Kurkiewicz - double bass  Michal
Miskiewicz - drums  +  Joakim Milder - tenor saxophone    Recorded in Jazzbaltica Niendorf,
4.7.2015.    

 

  

The Marcin Wasilewski Trio is one of the brightest stars of the Polish jazz scene, recognised for
their unique talent in blending tradition with contemporary sound. The Marcin Wasilewski Trio is
considered one of the most acclaimed and unique jazz formations of its generation, and it has
garnered recognition in its native Poland as well as abroad.

  

The Trio is present on the jazz scene from the beggining of the 1994, first as Simple Acoustic
Trio, and from 2008 as Marcin Wasilewski Trio travelling around all continents to present their
music. They were members of Tomasz Stanko Quartet for 15 years, the longest collaborators of
Stanko.

  

They are ECM recording artists also as a Trio (‘Trio’ 2003, ‘January’ 2007 and ‘Faithful’ 2011
and „Spark Of Life” 2014).

  

They are not only known for their outstanding records with Tomasz Stanko for the prestigious
ECM label, but also from working together with masters of improvisation such as Jan Garbarek,
Gianluigi Trovesi, John Surman, Louis Sclavis, Arthur Blythe, Joe Lovano, Bernt Rosengren,
Dino Saluzzi, Bobo Stenson, Anders Jormin, Manu Katche and Jon Christensen, just to name a
few.
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The leader, Marcin Wasilewski (piano), was nominated for the “Paul Acket Award” in 2009. This
music prize is awarded annually to a young artist who has chosen his or her own way injazz
music and hence deserves more recognition. The nominees are selected by an international
committee of jazz critics. Paul Acket Award is associated with the North Sea Jazz Festival in
Rotterdam. Another highlights of 2005 and 2011 was Down Beat Annual Critics Polls in which
Wasilewski was listed as a „rising piano star”. --- ideejazz.ee

  

 

  

Bez dwóch zdań takie informacje lubimy przekazywać. Od czasu wydania albumu „Spark Of
Life” (ECM Records/ Universal Music Polska)  o triu Marcina Wasilewskiego jest głośniej. Już
widzimy jak niektórzy zaprotestują widząc te słowa, grzmiąc, że przecież to najsłynniejszy polski
zespół jazzowy, co więcej znany szerokiemu audytorium od dawna utrzymujący swoją wysoką
pozycję niezachwianie. A na dodatek band nagradzany przez krytykę i co znacznie ważniejsze
doceniony przez słuchaczy.

  

wszystko to prawda, ale od czasu albumu „Spark Of Life” Marcin Wasilewski Trio, nie tylko
sięwszystkim podoba, ale także gra koncerty i gra je nie jako pojedyncze zdarzenia w roku
kalendarzowym, ale jako trasy koncertowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I są to trasy,
którymi można i bardzo warto się chwalić.

  

Przełom ubiegłego i bieżącego roku był dla grupy Marcina Wasilewskiego szczególny. Bo jak
inaczej powiedzieć o tym, że płyta w niecałe sześć tygodni od daty premiery pokryła się złotem,
a przez osiem miesięcy istnienia w międzynarodowej sprzedaży, zdążyła zdobyć tak wiele
nagród i wyróżnień. Od lauru Albumu Roku w ankiecie czytelników Jazz Forum i zwycięstwa w
kategorii Akustyczny Zespół Roku, przez miejsce na najwyższym stopniu podium w rankingu
krytyków portalu JazzSoul.pl, na podwójnym Fryderyku dla płyty i dla Marcina w plebiscycie na 
Artystę Roku w kategorii Jazz skonczywszy.

  

Dziś śmiało i uprzejmie możemy donieść, że sukces tria Marcina Wasilewskiego przekuwa się
na bujne życie koncertowe. Na początku lipca była szansa obejrzeć i posłuchać go na festiwalu
w Bukareszcie dla prawie dwu tysięcznej publiczności oraz na jednym z najważniejszych
niemieckich festiwali Jazz Baltica. Latem zespół wystąpi również Łodzi, Krakowie, a jesienią m.
in. podczas Enjoy Jazz Festiwal, na festiwalu w Takasaki w Japonii, na Madrid Jazz Festival
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oraz na koncertach w Austrii i Niemczech, a przede wszystkim na prestiżowym London Jazz
Festival. --- jazzarium.pl
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