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U brzegów demokracji

W

listopadzie
minionego
roku na 36.
Konferencji
Generalnej

UNESCO proklamowano Światowy Dzień Jazzu. Pierwszy raz święto jazzu obchodziliśmy 30 kwietnia, data ta nie była przypadkowa – w USA kwiecień jest miesiącem jazzu, w skrócie „JAM” (Jazz
Appreciation Month) ustanowionym przez Johna Edwarda Hasse kuratora Muzeum Narodowego Historii Ameryki. Hasło obchodów – „Jazz przemawia w imieniu
życia” – podkreślało etyczny pokład gatunku, wywodzącego się
z afroamerykańskiego folkloru.
„Ustanowienie Dnia Jazzu ma na
celu podniesienie świadomości
społeczności międzynarodowych
na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz pod-

Kultury Irina Bokova.

Muzyka jazzowa jako rzadki gatunek wykształcony z nurtu ludowej improwizacji i miejskiego kolorytu grup uciśnionych w społeczeństwie i wykluczonych z kulturowych praw, ukształtowała nowe podejście do twórczości, stworzyła nową emocjonalność
artystyczną i odbiorczą. To, co być może jest najważniejsze w jej
oddziaływaniu, to, że powstała z autentycznej oddolnej potrzeby społecznej i zmieniła dyskryminującą jej pierwszych twórców
zbiorowość.

Jazz jako środek demokratyza-

wicza nie wolno było grać kon-

nareszcie... muzyka. Ale w tym

cji społecznej i narzędzie wyra-

certów, walczył o możliwość wyj-

miejscu szlag mnie na stojąco

żania także w Europie był pięt-

ścia z jazzowego podziemia. Póź-

trafia. Owszem, muzyka jest, ale

nowany przez kolejne totalitary-

niej organizował pierwsze jam-

szarpana. Jazz. Dzikie murzyńskie

zmy XX-wieku, począwszy od na-

sessions – seanse z powidłami, fe-

dźwięki. Zwariowana melodia bez

zistowskich Niemiec, a skończyw-

stiwal w Sopocie i kluby jazzowe.

melodii, której żaden wariat na-

kreślenie znaczenia tego gatunku
muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej” – tak spointowała

oficjalne

postanowie-

nia UNESCO dyrektor generalna
Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i

wet nie pojmie”.

szy na ograniczeniach w krajach
W pierwszych latach po wojnie,

demoludu.

jazz był traktowany jako impe-

Wśród

„Jak wiadomo, hitleryzm zwalczał

rialistyczne narzędzie gwałtu na

cji doszło do głosu przeświadcze-

zaciekle jazz: hitlerowcy dopatry-

zdrowym socjalistycznym społe-

nie, że „komunista nie może być

wali się w nim zgubnych wpły-

czeństwie i zagrożenie dla świa-

jazzmanem, bo w tej muzyce nie

wów niższych ras i kultur, okre-

towego pokoju (tak opisywał nurt

ma wytycznych”, a samo słucha-

ślali go jako charakterystyczny

w swoich apelach m.in. Tadeusz

nie jazzu jest działalnością anty-

produkt

Borowski). Oficjalna prasa lat’40-

komunistyczną. Władze także za-

rasowe-

tych traktowała gatunek jako wy-

częły utożsamiać miłośników i

go, pełnego miazmatów trujących

wrotowy. Dziennikarz Gazety Ro-

propagatorów jazzu z wrogami

dla wyższych w hierarchii roz-

botniczej z 1946 roku, tak relacjo-

publicznymi. W tamtym czasie

woju ludzkiego, „czystych” aryj-

nował swoje muzyczne doświad-

Kisielewski i Tyrmand omawiali

skich formacji duchowych i fizycz-

czenia:

jazz jako muzykę uciśnionych Mu-

nych.” – pisał w swej monografii

„A ja jestem i dobry Polak, i dobry

rzynów, pochodzącą od ludu naj-

gatunku „U brzegów jazzu” Le-

demokrata, bardzo lubię słuchać

bardziej demokratyczną ze sztuk.

opold Tyrmand. On także w cza-

muzyki polskiej (polka, krako-

Jazz zdaniem Tyrmanda nawet w

sach jazzowych katakumb (rzetel-

wiak, kujawiak, mazur). [...]. Na-

sytuacjach skrajnie nieprzyjaciel-

nie przedstawionych w „Był jazz”

stawiam Katowice. Szum, zgrzyt,

skich przełamuje bariery i zawie-

Feliksa Falka), kiedy nie tylko Me-

hałas, awantura. Ale w końcu eli-

sza broń w najmniej oczekiwa-

lomanom „Dudusia” Matuszkie-

minuję wszystko niepotrzebne i

nych okolicznościach:

murzyńsko-żydowsko-

amerykańskiego

tygla

zwolenników

demokra-

cem. Wokół miałem puste, nie-

tychmiastowe tykanie, już było

dzielne bocznice dworca towa-

coś przemożnie wspólnego w to-

rowego, pocięte portowymi ka-

nie naszych głosów, w naszych

Wyrozębski

nałami. Nagle stało się coś tak

spojrzeniach i uśmiechach. „Ro-

nieoczekiwanego, że na moment

biłem wojnę we Francji – rzekł.

komunikacji społecznej i dialo-

zwątpiłem w prawidłowe funkcjo-

- Inni faceci przywieźli z Paryża

gu, przełamuje ograniczenia i

nowanie mej świadomości, w re-

rozmaite rzeczy, ja postarałem

stwarza możliwości wzajemne-

alność przeżywanych sekund: tuż

się o płyty. Skompletowałem so-

go zrozumienia i tolerancji, jest

obok mnie rozległy się pierwsze

bie nielichą kolekcję...” Nastawił

modelem wolności wypowiedzi,

dźwięki klarnetowego ataku i już

odwrót płyty: rozległa się szybka

symbolem

pokoju,

za chwilę Benny Goodman rozwi-

i smutna melodyjka After You’ve

zmniejsza napięcia między jed-

jał swą błyskotliwą orację w Ain’t

Gone, rozsypana finezyjnie w nie

nostkami, grupami i społeczno-

Misbehavin, wspomagany przez

kończące się wariacje przez Ted-

ściami, sprzyja, zdaniem UNE-

najinteligentniejszego

pianistę

dy Wilsona; słuchaliśmy przez

SCO, nawet równości płci. Jed-

jazzowego lat trzydziestych Ted-

chwilę, uwikłani w delikatny czar

nak „Z punktu widzenia <mu-

dy Wilsona i żywiołowego perku-

klarnetowych relacji, owianych

zycznej socjologii> jazzu najbar-

sistę Gene Krupa. Zerwałem się

semicko-murzyńską melancholią.

dziej ważki jest fakt, że gra jaz-

na równe nogi i potykając się o

„Pomyśl – powiedziałem z zamie-

zowa polega na improwizacji, że

rozrzucone progi torowe rzuci-

rzoną, natrętną złośliwością – tu

obywa się bez nut, że wykonaw-

łem się w kierunku, skąd docho-

grają na tej płycie jeden amery-

cy są tu zarazem twórcami. Jazz

dziła muzyka: rozsunąwszy nad-

kański Żyd, jeden amerykański

to specyficzne <upowszechnie-

brzeżne zarośla ujrzałem wolno

Murzyn i jeden zamerykanizo-

nie twórczości> - szczyt marzeń

płynący kanałem kajak, w którym

wany Polak czy Czech... I co ty

Fotosy z filmu „Był jazz” Feliksa
Falka opowiadającego o czasach
jazzowych katakumb. fot. Andrzej

jedności

i

niejednej demokracji.” - jak pisał

siedział młody człowiek w urlopo-

na to?” - Niemiec zarumienił się

„W latach wojny na szerokich ob-

Stefan Kisielewski - „jazz to ze-

wo rozchełstanym mundurze We-

młodzieńczo. „Idiotyzm – rzekł

szarach okupowanej Europy pły-

spół demokratyczny”. Także dziś

rmachtu; na przednim siedzeniu

dość porywczo – przestań z tym

ta jazzowa bywała częstokroć ha-

to jedna z ważniejszych cech ga-

stał mały patefon, rozsiewający

nonsensem. Myślisz, że mnie to

słem i odzewem, stanowiła do-

tunku – artyzm wynikający z im-

te jazzowe skarby. Musiało być

coś obchodzi, bo ja jestem Niem-

skonałą legitymację poglądów i

prowizacji, zachęcający do inno-

coś szczególnego w mej posta-

cem? Bzdura... Człowieku! - za-

przynależności w chaotycznych

wacji, tworzenia nowych form

wie, gdy stanąłem wyczekująco

wołał – posłuchaj, co to za muzy-

wielojęzycznych

ekspresji i integracji tradycyj-

nad brzegiem kanału, albowiem

ka... Jak oni grają... To jest prze-

migracyjnych przemieszczeń, za-

nych form muzycznych z nowymi.

Niemiec przybił do bali nadbrze-

cież coś!” - Rzucił mi linkę, przy-

inicjowanych przez hitlerowców

Jazz stymuluje dialog i umożliwia

ża, przeciągnął się, odłożył wio-

cumowałem kajak, po czym po-

na kontynencie. Bywało, że rzu-

komunikację. Jako ilustrację tych

sło i rzekł: „Ale grają, co?”- Miał

dał patefon, kasetkę z płytami i

ceni między fiordy Skandyna-

idei przyświadczających Świato-

szeroką, chłopięcą twarz dwu-

sam wyskoczył na brzeg. W kase-

wii młodzi Francuzi najlepiej do-

wemu Dniu Jazzu warto przyto-

dziestolatka, był na pewno w rów-

cie znalazłem parę Ellingtonów i

chodzili do porozumienia z mło-

czyć pewien epizod z życia Tyr-

nym wieku ze mną. Przykucną-

wspaniałego Chick Webba z Ellą

dymi Norwegami spięci wspól-

manda, w którym w szczególny

łem nad kajakiem, płyta skończy-

Fitzgerald śpiewającą A tisket a

ną fascynacją dixielandowej im-

sposób ujawnia się ukryta w jaz-

ła się właśnie. „Po drugiej stro-

tasket... Roztasowaliśmy się na

prowizacji, płynącej ze słucha-

zie siła demokracji i równości.

nie jest After You’ve Gone, praw-

trawiastym nabrzeżu, płyta na-

da?” - powiedziałem. Znałem do-

stępowała po płycie, pierwszy

„Pewnej wiosennej niedzieli 1942

brze te nagrania na „His Maste-

wiosenny upał dojrzewał w po-

dych Włochów i młodych Cze-

roku leżałem w zielonych, buj-

r’s Voice”, w których trio i kwar-

wietrzu, zielona, wojskowa blu-

chów na dźwięk radosnego pu-

nych łęgach portu rzecznego w

tet Benny Goodmana zawarł wie-

za rzucona została w jedną stro-

zonowego glissanda w nowoorle-

Moguncji nad Renem, sycąc się

le z marzycielskiego bogactwa i

nę, ciemna bawełniana koszula

ańskim temacie; że jednaki, zwy-

jedynymi luksusami życia pol-

piękna stylu hot z połowy lat trzy-

w drugą. Siedzieliśmy obok sie-

cięski uśmiech, wyrażający wiarę

skiego robotnika w hitlerowskich

dziestych. Żołnierz spojrzał na

bie w jasnym, dobrym słońcu,

w pomyślny koniec „tego wszyst-

Niemczech: samotnością i słoń-

zbiorowiskach

nej przygodnie płyty; że jednaki
optymizm wypełniał serca mło-

mnie z zainteresowaniem: drew-

pośród jazzowych improwizacji,

kiego”, pojawiał się na twarzach

niane saboty na nogach, granato-

wirujących wokoło, pulsujących

młodych Polaków i młodych Duń-

wy drelich i tania, bawełniana ko-

prawdziwym życiem. [...] Niech

czyków, zasłuchanych w mobi-

szula nie pozostawiały żadnych

nikt nie sądzi, że proponuję jazz

lizujący nadzieję dźwięk trąbki

złudzeń, co do mej pozycji spo-

jako antidotum na złe, nieludz-

Armstronga”.

łecznej cudzoziemskiego robot-

kie ideologie. Ale dostrzegam w

Światowy

nika, najniższej kasty ówczesnej

tym zdarzeniu jakiś szorstki, mło-

Dzień Jazzu UNESCO powołu-

Rzeszy. „Zgadza się – rzekł. - A ty

dzieńczy humanizm w specyficz-

je się na demokratyczne korze-

lubisz tę muzykę, co?” - Uśmiech-

nym stylu, na pewno bardzo pięk-

nie gatunku, jego otwartość na

nął się porozumiewawczo. - „Lu-

ny i na pewno nacechowany ja-

wymianę wartości międzykultu-

bię – odparłem. - Skąd masz tę

kąś nieodłączną od samego jazzu

rowych, walkę z dyskryminacją.

płytę?” - Wiedziałem dobrze, że

oryginalnością.”

Muzyka jazzowa jest środkiem

nawet się nie oburzy na to na-

Dziś

ustanawiając

Dominika Szczawińska

„Historia jazzu w Polsce” Krystiana Brodackiego to publikacja, na którą polska jazzologia czekała wiele lat. Dotkliwy brak opracowania dziejów jazzu w Polsce skłonił do
przedsięwzięcia

ambitnego,

niemal karkołomnego, gdyż
postawiło ono przed jej autorem szereg wyzwań, z których najważniejszym było holistyczne ujęcie całości opi-

Ta maleńka
sprawa - jazz...

Festiwal Jazz Jamboree‚ 65 był pierwszym b e z Leopolda
Tyrmanda: wyjechał był wtedy zagranicę i już nigdy nie powrócił do Polski. Nie miał zamiaru nadal firmować swym nazwiskiem PRL-u, ani dać się zaprząc do rydwanu władzy...

sywanego zjawiska. Brodacki

A oto fragment książki Krystiana Bro-

swym wyjazdem na zawsze z Pol-

podniósł poprzeczkę jeszcze

dackiego „Historia jazzu w Polsce”,

ski Leopold przyjechał do nas, do

wyżej postanowił przybliżyć

dotyczący okoliczności wyjazdu Tyr-

mieszkania przy ul. Siemiradzkie-

czytelnikom polskie losy jazzu

manda:

go

[w

Krakowie].

Przegadaliśmy

całą noc. Wyjawił, że jutro wyjeżdża

w popularnonaukowym stylu,
dlatego też jazz jego oczami

„Tyrmand nie przyjmował do wiado-

przez Wiedeń do Paryża i że prę-

(i uszami) to nie tylko dźwię-

mości postawy ugodowej, czy też za-

dzej, czy później ma zamiar znaleźć

ki, koncerty i płyty.

sady tzw. mniejszego zła; można so-

się w USA. Naturalnie mówiliśmy o

To także ludzie i historia, miej-

bie wyobrazić jego zdegustowanie,

jazzie. Pytał, co mnie w tej muzyce

sca i sytuacje, emocje i tęsk-

gdy w 1964 r. z okazji

tak fascynuje? Gdy

noty, to chwile promienistej

20-lecia Polski Ludo-

zacząłem tłumaczyć,

sławy i chwile gorzkich roz-

wej przeczytał na ła-

że forma muzyczna,

czarowań.

mach „Jazzu” poddań-

że sposób wypowie-

Książka w chronologiczny spo-

cze adresy Balceraka.

dzi niemożliwy w in-

sób omawia zjawiska i ten-

A poza tym... wyda-

nych sztukach, po-

dencje polskiego jazzu, od

je mi się, że choć do-

wiedział: „Mnie jazz

nieśmiałych początków z lat

brze znał i lubił jazz,

interesuje jako spo-

20. ubiegłego stulecia, przez

jednak go nie kochał,

sób, aby dać komuni-

coraz liczniejsze kontakty z

zatem nie był skłon-

stom w d.... Jazz jest

zagranicą i inspiracje, aż po

ny do kompromisów

tą maleńką sprawą,

umocnienie solidnych funda-

etycznych w imię tej

mentów tego rodzaju muzyki

miłości. Ludzie jazzu chcieli go grać,

pomóc!. Takie stanowisko Tyrmanda

w Polsce i zainfekowanie bak-

czy słuchać bez względu na okolicz-

było dla mnie zaskakujące. Bo choć

cylem jazzu nie tylko pokaź-

ności czy moralne imperatywy. Za-

zdawałem sobie sprawę ze społecz-

nego grona utalentowanych

pewne większość nie znosiła władzy,

nej roli jazzu, był on jednak dla mnie

twórców, lecz również całej

ale nauczyła się z nią całkiem dobrze

przede wszystkim zjawiskiem arty-

rzeszy słuchaczy. Mnogość cy-

współżyć. Tyrmand tak nie potrafił i

stycznym, formą wypowiedzi poru-

tatów z wypowiedzi muzyków

nie chciał. Zacytuję tu fragment mo-

szającą jakieś warstwy wyobraźni i

i krytyków muzycznych nada-

jej rozmowy z jego przyjacielem, Je-

pobudzającą ekspresję prywatnej

je książce wartość naukową,

rzym Skarżyńskim:

wolności.

tą opowieść, pozwalając wnik-

Opowiem panu coś, czego nikomu

Tak jak Tyrmand o jazzie nie myślał w

nąć w ducha przeszłych dni,

jeszcze nie opowiadałem. Tuż przed

Polsce chyba nikt, może poza Stefa-

która w tym może

ale również uatrakcyjnia snu-

nem Kisielewskim.

które upływały pod znakiem

Zdjęcie Tyrmanda-scenarzysty
z planu „Naprawdę wczoraj”
w reż. Jana Rybkowskiego.

Jazz i film to dwa bardzo
ważne tematy w życiu
Tyrmanda – promotora jazzu w Polsce, autora pierwszej monografii gatunku
„U brzegów jazzu” oraz
scenarzysty filmowego,
którego kariera kinowa załamała się z powodu ostracyzmu kultury oficjalnej
i polityki kulturowej PRL’u.
Tegoroczny festiwal
Tyrmandiada poświęcając
cykl spotkań dyskusyjnych
filmowej muzyce jazzowej
odwołuje się do obu
pasji swojego patrona.
22 kwietnia w klubie „U Artystów”

jazzowych brzmień.

na Mazowieckiej 11a odbyło się

Mnie jazz interesuje

pierwsze filmowe spotkanie. Bo-

jako

Parker najbardziej wpływowy jazz-

sposób,
aby dać
komunistom w d...

haterem seansu był Charlie „Brid”

Jazz jest tą maleńką sprawą,

Prezentowana unikatowa płyta z

która w tym może pomóc!

wiera autentyczne solówki Parke-

Leopold Tyrmand

man lat 40-tych, który swym bebopowym stylem stworzył podwaliny nowoczesnego jazzu.

filmu Clinta Eastwooda „Bird” zara wyizolowane, pionierską w latach 80-tych metodą, z nagrań w

w Polsce” poświęcona będzie Bran-

ważni dla autora twórcy. Nawiązu-

fordowi Marsalisowi i „Mo’ bet-

jąc swym tytułem do graffiti poja-

ter blues” w reż. Spike’a Lee, zaś

wiającego się w Nowym Yorku po

3 czerwca o godz. 19:00 - rozmo-

tragicznej śmierci Parkera i bio-

wy jazzowe wokół „Sopotu 1957”

trybie mono. Muzycy tacy jak Wal-

z łona nocy. Nagrodzony w Can-

graficznej książki Rossa Russela

w reż. Jerzego Hoffmana i Edwar-

ter Davis Jr., Ron Carter, czy sam

nes za tytułową rolę w filmie Fo-

pod tym samym tytułem, Jagiel-

da Skórzewskiego, „Rozmów jaz-

Red Rodney (także bohater filmu)

rest Whitaker odtwarza z melan-

ski stworzył wysnutą z wizji świa-

zowych” w reż. Andrzeja Brzozow-

dograli ścieżki podkładowe, nie

cholijną głębią upadek wybitnego

ta jako antykwariatu listę utworów

skiego oraz fabularyzowanej hi-

dziwi więc Oskar, którego „Bird”

artysty.

ważnych

współ-

storii jazzowego podziemia w Pol-

otrzymał za udźwiękowienie. Fil-

Gościem spotkania był Piotr Ja-

czesną świadomość, układającą

sce „Był jazz” w reż. Feliksa Falka

mowi Eastwooda patronuje prze-

gielski - autor książki-palimpse-

się w... playlistę.

uświetni obecność Krystiana Bro-

świadczenie Claude’a Roya: blues

stu, obrosłej cytatami, które za-

Przed nami kolejne dwa spotkania:

dackiego oraz koncert Swinging

i wyrosły z niego jazz wznosi się

świadczają nie tylko o tym, że

27 maja o godz. 19:00 „U Arty-

Birds Quintet Pawła Kukuły z wo-

przenikających

stów” rozmowa z Kajetanem Pro-

kalną oprawą Małgorzaty Markie-

Pokaz filmu „Bird” - z Piotrem Jagielskim, autorem książki „Bird żyje”

chyrą z jazzarium.pl i Krystianem

wicz. Serdecznie zapraszamy!

rozmawia Marta Koszowy.

Brodackim autorem „Historii jazzu

www.tyrmandiada.slo7.waw.pl

Zdjęcia: Adam Czerwoniec

Jazz w kinie

„Bird żyje”, ale także, że żyją inni

Zdjęcia: Krzysztof Machowina

Jazz na wyciągnięcie ręki
Choć zbieżność dat była ponoć przypadkowa, 23 września,
w dzień urodzin Johna Coltrane’a - saksofonisty, którego
nazwisko jest praktycznie synonimem słowa jazz - u zbiegu ulic Wilczej i Poznańskiej, Mariusz Adamiak - szef słynnego klubu Akwarium, założyciel Radia Jazz, twórca Warsaw Summer Jazz Days a ostatnio także portalu Jazzarium.
pl - otworzył nową kawiarnię: Jazzarium Cafe.

Środa to dzień poświęcony muzyce

tego, że nie jest to sala koncertowa,

dawnej. Na scenie Jazzarium Cafe

ani nawet klubowa, lecz to chyba do-

zmieszczą się nie tylko barokowa

brze, że na mapie Warszawy znala-

wiolonczela, skrzypce, czy szpinet,

zło się miejsce, w którym jazz jest do-

ale nawet i pokaźnych rozmiarów

słownie na wyciągnięcie ręki.

klawesyn.

Anna Zawadzka

Bywalcy nieistniejacego już klubu

już nie raz gościli wybitni soliści, du-

wą audycję zapraszają do kawiarni

Jazzarium Cafe,

Akwarium, znajdą w Jazzarium Cafe

ety czy tria, prezentując muzyką ka-

Maciej Karłowski i Kajetan Prochy-

Wilcza 50/52

wiele znanych im elementów wystro-

meralną, nastroją, intymną. W Jazza-

ra - dziennikarze Jazzarium.pl roz-

(róg ul. Poznańskiej),

ju wnętrza - począwszy od krzeseł z

rium występowali już Tomasz Stańko,

prawiają o najnowszych wydarze-

Warszawa

podobiznami

gigantów

znana ze ścieżki dźwiękowej do fil-

niach jazzowych w Polsce i na świe-

- od Milesa Davisa, przez Herbiego

mu Woody’ego Allena Giulia z zespo-

cie oraz zapraszają do wspólnego

Godziny otwarcia:

Hancocka, Theloniousa Monka po...

łu Giulia y los Tellarini , Michael “Pat-

słuchania muzyki.

pon-pt 9:00 - do ostatniego Gościa

Johna Zorna. Pod sufitem, po zmro-

ches” Stewart - trębacz, który wiele

ku, świecą pastelowe obrazy przed-

lat towarzyszył na scenie Marcusowi

Twórcy Jazzarium Cafe mówią piesz-

Kontakt:

stawiające Marcusa Millera, Pata Me-

Millerowi - a ostatnio zakochał się w...

czotliwie mówią o swojej kawiarni

601 327 634; 603 580 869

theny, Davida Sanborna czy Paco De

Warszawie, gitarzysta Marek Napiór-

“Akwariątko”. Choć mają świadomość

e-mail: cafe@jazzarium.pl

Lucię - wszystkie z autografami mi-

kowski w duecie z basistą Robertem

strzów, którzy kiedyś gościli czy to w

Kubiszynem a także muzycy związa-

Akwarium czy na Warsaw Summer

ni ze sceną niezależną warszawskiej

Jazz Days.

sceny: Dominik Strycharski, Ksawe-

jazzowych

ry Wójciński, Paweł Postaremczak czy
Za dnia Jazzarium Cafe to miejsce

Jacek Mazurkiewicz czy Maciej Trifoni-

spotkań przy kawie, śniadań, cie-

dis Bielawski.

płych przekąsek. Miejsce to zmienia
swe oblicze po godzinie 20:00.

Jazzarium Cafe późno chodzi spać

Najważniejszym dniem tygodnia jest

także w “dni robocze”. Piątki to co

w Jazzarium sobota - wtedy właśnie,

tydzień święto gitary aktustycznej.

co tydzień odbywa się tu koncert jaz-

Znany mistrz tego instrumentu, Mar-

zowy. Na pierwszy rzut oka trudno

cin Olak, zaprasza swoich przyjaciół

uwierzyć, że w tak niewielkiej prze-

do wspólnego grania - czy to w kon-

strzeni może zmieścić się scena - a

wencji jazzowego trio, przez muzykę

jednak. Pod porteretem Niny Simone

klasyczną, po gorące flamenco.

We wtorki na swoją cotygodnio-

sb 11:00 - do ostatniego Gościa

