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Andrzej Trzaskowski Sextet – Seant (Polish Jazz 11) [1966]

  

    01. Seant  02. Wariacje Na Temat Oj Tam U Boru  play   03. The Quibble  04. Cosinusoida   
Andrzej Trzaskowski – piano  Włodzimierz Nahorny – alto sax  Janusz Muniak – soprano sax 
Ted Curson – trumpet  Jacek Ostaszewski – bass  Adam Jedrzejowski – drums    

 

  

Andrzej Trzaskowski (23 March 1933—16 September 1998) was an eminent Polish composer
and jazz musician who, between 1959 and 1990, composed the music and/or conducted the
score for some thirty films. He formed his own hard bop group, the Wreckers, with which he
toured the United States in 1962. As the leader of small groups, he performed and recorded
with American musicians visiting Poland, such as Stan Getz in 1960 and Ted Curson in
1965-66. Jazz critics rank Trzaskowski's album among the most important recordings of
European jazz of the '60s. They are essential documents of an era when jazz musicians in
Europe started to seek their own artistic identity, independent of prevailing American models.

  

 

  

Andrzej Trzaskowski (ur. 23 marca 1933 w Krakowie, zm. 16 września 1998 w Warszawie) –
kompozytor, pianista, dyrygent, publicysta i krytyk muzyczny. Pionier jazzu w Polsce. Założył
zespół The Wreckers oraz firmowany swoim nazwiskiem kwintet i sekstet. W 1962 jako
pierwszy polski muzyk jazzowy koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował
między innymi z legendarnym Stanem Getzem, a jako kompozytor także z rozgłośnią
Norddeutscher Rundfunk. W 1965 nawiązał współpracę z trębaczem Tedem Cursonem, z
którym podczas dwu sesji w Warszawie, w latach 1965 i 1966 dokonał nagrania albumu
"Seant", wydanego później jako vol. 11 serii Polish Jazz.
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