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Pierw sze fe sti wa lo we wy da -
rze nie 7 paź dzier ni ka. Palm Jazz
przed sta wia się ja ko „fe sti wal form
et nicz nych i jaz zo wych”. Skąd to
po łą cze nie? 

Jazz jest jed nym ze źró deł, ale
nie ogra ni cza, a in spi ru je. Zresz tą
obec nie do łą czy li śmy tak że dwa in ne:
elek tro ni kę i mu zy kę kla sycz ną.
Moż na po wie dzieć, że for mu ła jesz -
cze się po sze rzy ła. Tro chę wią że się
to z mo im wi dze niem mu zy ki.
W swo jej mu zycz nej pra cy od wo łu ję
się do wszyst kich tych źró deł. Cho dzi
mię dzy in ny mi o to, że by po ka zać, co
moż na stwo rzyć przez łą cze nie róż -
nych mu zycz nych opcji, że na po gra -
ni czach od mien nych mu zycz nych
idio mów roz wi ja ją się rze czy in no wa -
cyj ne, że pew ne ga tun ki sta le się roz -
wi ja ją, za ska ku ją. 

Jak na ro dził się po mysł
na Palm Jazz? Co sta ło się im pul -
sem do roz po czę cia sta rań o je go
stwo rze nie? 

Na mó wił mnie Ta dek Ma lic ki
(ko le ga i gi ta rzy sta, z któ rym gra li -
śmy w For mu le Roc ko wej Stre et),
któ ry za uwa żył, że ma my bar dzo du -
żo kon tak tów wy ni ka ją cych z or ga ni -
zo wa nia w HH Po land Stu dio na grań
z mu zy ka mi z wie lu stron świa ta.
Moc no nas wsparł Sa mo rząd Mia sta
Gli wi ce, pa rę osób za an ga żo wa ło się
w po mysł rów nie moc no i już. 

Wi dzę wy raź ny zwią zek mię -
dzy za ło że nia mi Palm Jaz zu a dro -

gą ar ty stycz ną je go twór cy Krzysz -
to fa Ko by liń skie go. 

Za czę ło się od prze ko na nia, że
nie ma lep szych czy gor szych sty lów
i ga tun ków – jest tyl ko mu zy ka do brze
lub źle gra na – i od mo ich po dró ży
po świe cie. Naj pierw by ło HH Po -
land Stu dio. Na gry wam se sje z cie ka -
wy mi ar ty sta mi już od sze ściu lat,
od czte rech lat stu dio dzia ła na are nie
mię dzy na ro do wej. Pierw szy Palm -
Jazz zor ga ni zo wa łem głów nie w opar -
ciu o kon tak ty z te go źró dła. 

Czy li Palm Jazz wy rósł z dzia -
łal no ści HH Stu dia? 

Tak, a te raz wza jem nie się na pę -
dza ją. Fe sti wal da je no we kon tak ty,
mu zy ków bio rą cych w nim udział za -
pra szam do se sji na gra nio wych w stu -
diu, dzię ki se sjom na wią zu ję ko lej ne
zna jo mo ści, te zaś owo cu ją w na stęp -
nych edy cjach fe sti wa lu. 

John Sco field, Mi ro slav Vi to -
us czy Wal la ce Ro oney, a z Po la ków
choć by Na my słow ski i Śmie ta na to
le gen dy świa to we go i pol skie go jaz -
zu. Uda ło Ci się spro wa dzić do Gli -
wic praw dzi we tu zy sce ny mu zycz -
nej. Ja kie kon cer ty po le cił byś
szcze gól nie?

Nie ma jed ne go ta kie go kon cer -
tu. Na tu ral nie naj bar dziej je stem
emo cjo nal nie zwią za ny z dru gą wer -
sją „Sa gra dy Fa mi lii”, któ rą gram
z ta ki mi in dy wi du al no ścia mi, jak
Reut Ri vka Sha bi – fe no men wo kal -
ny, Di ma Go re lik, nie praw do po dob -

ny gi ta rzy sta, iko na pol skie go jaz zu
Zbi gniew Na my słow ski czy pia ni ści
kla sycz ni Je ka te ri na i Sta ni sław Drze -
wiec cy. To wiel ki za szczyt i przy jem -
ność pra co wać z ar ty sta mi tej mia ry.
Nie za leż nie od te go kon cer tu Avi shai
Co hen, Nils Pe ter Mo lva er, Joe Lo va -
no i Da ve Do uglas to mu zy cy ta kie -
go for ma tu, że więk szych nie za bar -
dzo wi dać.

W tym ro ku kon cer ty klu bo we
nie tyl ko w Cho rzo wie czy Świę to -
chło wi cach, ale też w Gli wi cach.
Ja kie pro po zy cje przed sta wi nam
sce na klu bo wa w Wil li Ca ro?

W Wil li Ca ro od bę dą się trzy
kon cer ty: za gra kwar tet sak so fo ni sty
star szej ge ne ra cji Zbi gnie wa Ja rem ki,
sło wac kie trio Nbs wy stą pi we wspól -
nym pro jek cie z jed nym z naj waż -
niej szych gli wic kich mu zy ków Tom -
kiem Mu chą, a An to ni Gra lak,
współ twór ca jed nej ze ście żek pol -
skie go off jaz zu lat 80., przed sta wi
swój elek tro nicz ny pro jekt YeShe. 

W pro gra mie tej edy cji fe sti -
wa lu znaj dą coś dla sie bie mi ło śni -
cy no wo cze sne go jaz zu, bę dzie rów -
nież sma czek dla fa nów nur tu et no,
a na wet expe ri men tal elec tro nic
jazz (Mo lva er). W bio gra mach nie -
któ rych ar ty stów (Sco field, Al Fo -
ster) zna la zły się in for ma cje o ich
flir tach z roc kiem i blu esem. Czy
fa ni ostrzej rze go brzmie nia mo gą
li czyć na to, że znaj dą też coś dla
sie bie? 

Co za gra Sco field, chy ba nie wie
jesz cze on sam – ta ka jest fi lo zo fia je -
go kon cer tu. Al bę dzie grał ma in stre -
am. Wła ści wie nie znam mu zy ka ze
sce ny głów nej, któ ry by nie miał ja -
kiejś prze szło ści roc ko wej. Ale te raz
za bar dzo nie chcą te go grać. Oni szu -
ka ją cią gle no wych źró deł in spi ra cji,
cią gnie ich w stro nę nur tów, któ re
ewo lu ują. A blu es i rock – choć nie
twier dzę, że po wie dzia ły już ostat nie
sło wo – w tej chwi li nie pro po nu ją ja -
kichś mu zycz nych re wo lu cji, nie wy -
ka zu ją ta kie go po ten cja łu roz wo jo -
we go. 

Z Two ich słów wy ni ka, że pro -
po nu jesz na Palm Jaz zie miks jaz zu
i tych sty lów mu zycz nych, któ re
od bie rasz ja ko naj bar dziej roz wo -
jo we, dy na micz ne? 

Tak, wy bie ram to, w czym wi -
dzę naj więk szą kre atyw ność. To
oczy wi ście mo ja pry wat na oce na, ale
– rzecz ja sna – za le ży to też od wy ko -
naw ców. Na przy kład chciał bym za -
pro sić pro du cen tów R’n’B ze Sta -
nów. To zna ko mi ci mu zy cy. 

Czy li jazz jest me dium, któ re
ma nie ogra ni czo ne moż li wo ści
wcho dze nia w związ ki z od mien -
ny mi ga tun ka mi?

Cóż, to naj bar dziej roz wi nię ta
współ cze sna for mu ła mu zy ki im pro -
wi zo wa nej na świe cie, po tęż na dzie -
dzi na wie dzy. Na po waż nych uczel -
niach uczą, jak po ru szać się w tym
śro do wi sku mu zycz nym. Kto do brze
gra jazz, do brze im pro wi zu je, ła two
się od naj dzie tak że w od mien nym
mu zycz nym oto cze niu.

Ab so lut ną no wo ścią jest
w tym ro ku udział w fe sti wa lu mło -
dych ar ty stów sce ny be at bok so wej.
Jak ich twór czość mie ści się w wyj -
ścio wej for mu le Palm Jaz zu? Amó -
wiąc wprost, co to ma wspól ne go
z jaz zem?

Po pierw sze En. dru i Ri co Lo -
op to zna ko mi ci, w peł ni wy edu ko -
wa ni mu zy cy. W mo im prze ko na niu
nie zmier nie trud no jest łą czyć świe -
żość for my z ja ko ścią, ale im się to
uda je. Mam z ni mi se sję i z du żą nie -
cier pli wo ścią na nią cze kam. A co
do jaz zu: nie je ste śmy or to dok sa mi! 

Mie siąc cza su, po nad dwa dzie -
ścia kon cer tów, ofer ta sty li stycz nie
nie tyl ko róż no rod na, ale wręcz
przy tła cza ją ca ob fi to ścią. Nie bo isz
się za rzu tów o eklek tyzm i zmę cze -
nia pu blicz no ści nad mia rem?

Szcze rze? Pew nie, że się bo ję!
Ale oga ry po szły…

Na więk szość kon cer tów w Cen -
trum Kul tu ry Stu denc kiej Mro wi sko
wstęp jest wol ny. To for ma za chę ty,
ukłon w stro nę bra ci stu denc kiej,
a mo że spo sób po pu la ry za cji i edu ka -
cji słu cha czy do od bio ru mu zy ki am -
bit niej szej? Jak uda je ci się go dzić tę
mi sję po pu la ry za cyj ną z wy so kim po -
zio mem i ran gą wy ko naw ców? 

Gdy by śmy nie mie li do fi nan so wa -
nia, re ali za cja dar mo wych kon cer tów
nie by ła by moż li wa. Czy li wy so ki po -
ziom da się po go dzić z otwar ciem dzię -
ki spon so rom. Chcie li by śmy, że by
nawszyst kie kon cer ty wstęp był wol ny,
mo że kie dyś to się speł ni. Choć przy -
znam szcze rze, że – mo im zda niem –
edu ka cja czy po pu la ry za cja ma ją sens
o ty le, o ile stwa rza ją szan sę bez po -
śred nie go kon tak tu z wy ko naw ca mi
z naj wyż szej pół ki. Ta ką sy tu ację stwo -
rzy li śmy pod czas Palm Jaz zu: mło dzi
gli wic cy pia ni ści kla sycz ni bę dą uczest -
ni ka mi warsz ta tów mi strzow skich, któ -
re po pro wa dzi Sta ni sław Drze wiec ki.

Aco z dość po wszech nym prze -
ko na niem, że jazz jest mu zy ką
trud ną, dzie dzi ną „wie dzy ta jem -
nej”, czymś wy ma ga ją cym przy go -
to wa nia nie mal spe cja li stycz ne go?

Każ da bar dziej za awan so wa -
na mu zy ka wy ma ga pew ne go osłu -
cha nia, przy go to wa nia. Ale na praw dę
do bra mu zy ka, my ślę o do brym pro -
duk cie dla przy go to wa nej pu blicz no -
ści, ma w so bie pew ną spój ność we -
wnętrz ną, har mo nię, któ ra – tak mi
mó wi do świad cze nie – mu si tra fić
przy naj mniej do czę ści słu cha czy.
Na Palm Jazz przy cho dzi spo ro lu dzi,
któ rzy na pierw szy kon cert tra fi li
z cie ka wo ści, przy pad kiem. Coś im
się spodo ba ło, po cią gnę ło i te raz
przy cho dzą re gu lar nie. Przy go to wa -
nie nie spra wi, że ktoś bę dzie le piej
sły szał mu zy kę czy ją od bie rał. Co
naj wy żej bę dzie o niej wię cej wie -
dział. Klu czo wa jest mu zy kal ność od -
bior cy i to, ja kiej mu zy ki wcze śniej
słu chał – czy by ła ona choć tro chę
kre atyw na. Więc w ser wo wa nie od -
bior com teo rii czy hi sto rii mu zy ki nie
wie rzę, ale w czę ste słu cha nie, wy ra -
bia nie mu zy kal no ści, kształ to wa nie
i roz bu dza nie wraż li wo ści – tak. Dla -
te go je stem go rą cym zwo len ni kiem
for mu ly otwar tej, nie bi le to wa -
nej. I dla te go wła śnie Palm Jazz da je
ta ką moż li wość.

POD PA TRO NA TEM NO WIN

Jazz bez ta jem nic 
Ewa Pia sec ka roz ma wia z Krzysz to fem Ko by liń skim, po my sło daw cą i or ga ni za to rem Fe sti wa lu Palm Jazz


