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1. Mergen Hara Bo        play
2. To Y Tao
3. Oi !
4. Shhh
5. It Drizzles Up There On The Hoverla

Skład:
Janusz Brych - saksofon sopranowy
Maciej Rychły - flety pasterskie
Waldemar Rychły - gitara
  

 

  

In the early 1980's, when in Poland all was "quiet" as a result of the martial law imposed by
general Jaruzelski, Maciej Rychly went hiking in the quietness of the mountains to learn from
the villagers how to play the shepherds' whistles. Then, in 1984, he formed Kwartet Jorgi with
the help of his brother Waldek at the guitar. The band was based in the city of Poznan, but
travelled widely across Eastern Europe to collect the folk music of Poland, Ukraine and the
Balkans. Kwartet Jorgi gave concerts as far as Brazil, Canada and Australia, and also created
music for the theatre. Maciej Rychly is also an accomplished writer.

  

Kwartet Jorgi – polski legendarny zespół folkowy powstały na początku lat 80 z inicjatywy
Macieja Rychłego. Brzmienie zespołu jest efektem twórczych poszukiwań jego założyciela.
Poszukując inspiracji wybrał się na tereny południowo wschodniej Polski, do Słowacji i na
Ukrainę, skąd przywiózł cały szereg tradycyjnych tematów muzycznych. Muzyka zespołu sięga
głęboko do słowiańskich korzeni łącząc się z wirtuozerią wykonania i szeroko rozbudowaną
improwizacją. Słychać w niej też wpływy muzyki tradycyjnej różnych zakątków świata – Karpat,
Irlandii, Afryki. Styl zespołu określa z jednej strony fascynacja muzyką celtycką, z drugiej –
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czerpanie z tradycji słowiańskiej. Bazują na elementach ludowej tradycji muzycznej wielu
narodów, na przykład bałkańskich Cyganów, korzystają z doświadczeń muzyki klasycznej i
jazzu.
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