SŁAWEK DUDAR QUARTET - INSIDE CITY

SŁAWEK DUDAR – saksofon
ROBERT JARMUŻEK – fortepian
ADAM KABACIŃSKI - gitara basowa

gość specjalny:

WOJTEK BULIŃSKI – perkusja

ARTUR LESICKI – gitara

www.slawekdudar.com

WYBRANE RECENZJE
"Mistrzowska wiwisekcja.
Eklektyczny materiał muzyczny z płyty Inside City to efekt trwającego ponad dwa lata
eksplorowania przeróżnych rejonów i gatunków muzycznych.
Po prostu re-we-la-cja!"
Forbes Polska
"Wyrafinowany jazz , robiący wrażenie jakby powstawał z niezwykłą lekkością, bez wysiłku. Pięknie
niedopowiedziany a zarazem bardzo emocjonalny - nowa płyta Sławka Dudara składa hołd pewnemu sposobowi
myślenia o muzyce, jest jednak przepełniona szalenie osobistymi emocjami.
Warto posłuchać!"
www.jazzservices.org.uk
„Byłem mile zaskoczony po przesłuchaniu 7 nagrań z ich najnowszego albumu "INSIDE CITY'.
Spodoba wam się ta muzyka i myślę , że możecie rozważyć dołączenie płyty do swojej kolekcji.
Ogromnie polecam!”
www.valleyplanet.com

"Ich muzykę można opisać jako contemporary jazz z silnymi dążeniami w kierunku atmospheric jazz.
Inside City to dziecko polskiej sceny muzycznej, która jest uzależniona od jazzowego mainstremu. Niezwykle
polecamy miłośnikom jazzu na całym świecie”.
www.smooth-jazz.de
"Album zawiera siedem kompozycji Dudara, tworzących niecałe 39 minut muzyki,(…)Myślę, że fakt ten jest
bezsprzecznie jedną z największych zalet albumu „Inside City”. Sławek Dudar Quartet porusza się gdzieś pomiędzy
smooth jazzem i fusion, ale przez to, że dźwięk się nie rozwleka, album zyskuje wigoru i świeżości. Co więcej,
nabiera jakiejś lekkości, która w tego typu muzyce jazzowej jest stosunkowo rzadko spotykana i która w ogóle nie
nuży!"
www.jazzport.cz
„...urok jego muzyki polega na doskonałej i głęboko przemyślanej aranżacji
ze szczególnym podkreśleniem znakomitego wykorzystania pianisty. ”
„…gra samego Dudara, który bez żadnego problemu subtelnie frazuje, jednocześnie
będąc przy tym bardzo kreatywnym. Jego gęsto uplecione frazy z ostro wyróżniającymi się figurami rytmicznymi
oraz dająca się mocno odczuć atmosferą „współczesności” nawiązującą do tytułu albumu, powoduje, że brzmienie
tej muzyki jest eleganckie i wyrafinowane.
Wszystko to łamie dotychczasowy utrwalony obraz ponurej i ciężkiej polskiej muzyki.
Saksofon lidera Sławka Dudara przypomina grę największych w historii muzyków mainstremowych.”
Yoshinori Shirao, dziennikarz, JAPONIA
"Słuchałem jej wiele razy i nigdy mnie nie zmęczyła. To jest świetny zespół!
Sławek Dudar Quartet stworzył album z oryginalnym jazzem , który jest zarówno przystępny jak
i stawiający wyzwania.(…) w każdej piosence jest coś komfortowego co wciąga słuchacza.
Muzyczny gust jest wprost wybitny. Sławek, lider i saksofonista posiadł pełną kontrolę nad instrumentem."
Bill Prince, multiinstrumentalista, USA
"Sławek Dudar proponuje muzykę z górnej półki. I jak to z górną półką bywa –
by coś z niej zdjąć, trzeba się trochę wspiąć. Bo nie jest to jazz-taniocha.
Materiał kwartetu Sławka Dudara ma wszystko to, co muzyka powinna mieć."
Rafał Motriuk – Polskie Radio
"...nie ma tu natrętnego promowania saksofonu. Lider oddaje pole, granie jest zespołowe, kolektywne. Bawi się za
to nastrojem i z jednej strony jest energia i żywioł perkusisty, z drugiej spokojne akordy pianisty. I dlatego płyty odłożywszy na bok wszelkie opisy i porównania po prostu dobrze się słucha"
Rafał Zieliński - Gazeta Wyborcza
"… w przeciwieństwie do większości wydanych albumów o tym charakterze stanowi dopełniony
i wartościowy wkład w ten rodzaj muzyki, zwłaszcza dzięki doskonałym kompozycjom, które są zadziwiająco
różnorodne, melodyjne i dalekie od bycia trywialnymi czy banalnymi.
Mówiąc szczerze uważam część z tych dźwięków za naprawdę wybitne. (…)
Dobra robota panowie!"
Adam Baruch – www.adambaruch.com
"Jakiż świetny jazz mamy we Wrocławiu!
Najnowsza płyta kwartetu saksofonisty Sławka Dudara to kolejny dowód na to,
że wrocławski jazz od lat trzyma poziom i z powodzeniem może nas reprezentować
na najbardziej prestiżowych międzynarodowych festiwalach.
Uwaga, ten krążek naprawdę uzależnia!"
Marta Wróbel, www.naszemiasto.pl
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