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Pawe∏ Kaczmarczyk
ACT Music: „Complexity in Simplicity”
Nie trzeba by∏o
mieç doskona∏ego rozeznania
w polskiej scenie jazzowej,
by dostrzec, ˝e pojawienie si´
Paw∏a Kaczmarczyka
spowoduje na niej
niez∏y ferment. M∏ody pianista
da∏ si´ poznaç,
wygrywajàc kolejne konkursy.
Bogdan Chmura

P

unktem zwrotnym okaza∏o si´
zwyci´stwo w zmaganiach na Bielskiej Zadymce Jazzowej. Cz´Êç
nagrody stanowi∏a mo˝liwoÊç wydania
w∏asnego albumu. Debiutancki „Live”
(2005), nagrany z KBD Trio, trafi∏
w oczekiwania fanów akustycznego jazzu, ceniàcych klimaty spod znaku Evansa, Jarretta i Mehldaua. Krà˝ek zosta∏
tak˝e wysoko oceniony przez krytyków
i otrzyma∏ kilka znaczàcych nagród.
Myli∏ si´ jednak ten, kto sàdzi∏, ˝e
Kaczmarczyk poprzestanie na rozwijaniu formu∏y klasycznego tria i umacnianiu swej pozycji jako solisty. Jego
kreatywna natura i ch´ç podejmowania
wyzwaƒ spowodowa∏y, ˝e nast´pna p∏yta powsta∏a w wyniku mistrzowskiej,
choç nieco ryzykownej wolty.
„Audiofeeling” ukaza∏a Kaczmarczyka
w zupe∏nie nowym Êwietle. Poszerzy∏
sk∏ad o saksofony. Samodzielnie zaaran˝owa∏ utwory i skupi∏ si´ na pe∏nieniu
funkcji lidera w∏asnego zespo∏u. Âwiadomie „wycofa∏ si´” te˝ z roli solisty;
jego fortepian sta∏ si´ teraz jednym z elementów zintegrowanego organizmu.
PrzemyÊlanà i spójnà koncepcj´ doceni∏o Êrodowisko jazzowe – w ankiecie czytelników „Jazz Forum” „Audiofeeling”
uznano albumem roku 2007. Od tej pory formacja Kaczmarczyka przybra∏a nazw´ Audiofeeling, a nast´pnie – Pawe∏
Kaczmarczyk Audiofeeling Band.

Po tym sukcesie artysta nie spoczà∏ na
laurach i zaczà∏ kompletowaç materia∏ na
kolejnà p∏yt´. Nie zrezygnowa∏ te˝ z wyst´pów. Po koncercie zespo∏u w Berlinie –
tam w∏aÊnie rozpoczyna si´ historia
„Complexity in Simplicity” – podszed∏ do
niego starszy d˝entelmen i pogratulowa∏
udanego wyst´pu. Podczas krótkiej rozmowy zapyta∏ Paw∏a, czy aktualnie jest
zwiàzany kontraktem. Ten odpowiedzia∏
przeczàco dodajàc, ˝e w∏aÊnie pracuje nad
nowà p∏ytà. Tajemniczy nieznajomy poprosi∏ o przes∏anie nagraƒ i zostawi∏ swojà wizytówk´. Okaza∏o si´, ˝e by∏ to sam
Siegfried Loch, szef presti˝owej ACT Music – wytwórni, która wypromowa∏a m.in.
E.S.T. Trio.
Sesja nagraniowa odby∏a si´ w Polsce,
w studiu Tokarnia w Niepor´cie, kierowanym przez Jana Smoczyƒskiego. W ciàgu
czterech dni muzycy zarejestrowali szeÊç
godzin materia∏u. Taka wydajnoÊç by∏a
mo˝liwa dzi´ki precyzyjnemu rozplanowaniu czasu i dobrej atmosferze w zespo-

le. Po sesji Pawe∏ pojecha∏ do Krakowa, by
w domowym zaciszu dokonaç pierwszej
selekcji. Wybra∏ 110 minut muzyki.
Dalej wszystko potoczy∏o si´ jak w filmie akcji: Kaczmarczyk przes∏a∏ do ACT-u kilkanaÊcie utworów, a po dwóch
dniach otrzyma∏ maila z listà tych zaakceptowanych przez Locha. Ustalono kolejnoÊç Êcie˝ek, spece od masteringu
nadali nagraniom ostateczny szlif, a wytwórnia zaproponowa∏a znakomity projekt ok∏adki. W czerwcu w siedzibie
ACT-u odby∏y si´ konsultacje z dystrybutorami dzia∏ajàcymi w ró˝nych krajach.
Uzgodniono, ˝e Êwiatowa premiera
„Complexity in Simplicity” odb´dzie si´
25 listopada 2009.
Nagranie autorskiej p∏yty dla ACT-u
to bardzo istotny moment w karierze
25-letniego pianisty. Stwarza odbiorcom
na ca∏ym Êwiecie szans´ na zapoznanie si´
z jego sztukà. Kaczmarczyk w krótkim
czasie osiàgnà∏ to, co dla wielu muzyków
pozostanie jedynie w sferze marzeƒ. ≤
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