Rozmowa
z Adamem Makowiczem
CK Jazovia, 16.08.2014 r.

Panie Adamie ostatnio widzieliśmy się przed Pana występem w
ramach cyklu koncertów festiwalu Palm Jazz 2013. Teraz
przybywa Pan po raz kolejny na zaproszenie Pana Krzysztofa
Kobylińskiego, jaki jest cel tej wizyty w Gliwicach?
Pan Krzysztof zaproponował, by nagrać wszystkie jego
kompozycje, tzn. w sumie kilka, kilkanaście kompozycji i się
zgodziłem. Poprosiłem go by przesłał mi kilka kompozycji, chciałem
najpierw zobaczyć jak się będą nadawały do improwizacji. Okazało
się, że niektóre były bardzo ciekawe- melodycznie i harmonicznie i
że mogą być jak standardy jazzowe.
Rozumiem, że w ciągu dwóch dni nagrań udało się całość
zrealizować?
Tak. Ja przyjechałem trochę wcześniej w tym roku, bo byłem
również na festiwalu w Trzęsaczu i tam dałem koncert. Jakoś się to
zgrało i mogłem tu zawitać przy okazji zaraz po tym festiwalu no i
nagrać te kompozycje. Krzysztof specjalnie wynajął studio. Miałem
nagrywać tu w Jazovii, ale jest głośno na rynku, chyba jakiś
koncert(uśmiech), więc pojechaliśmy do Katowic.
Czy zwieńczeniem tych nagrań będzie wydanie wspólnej płyty?
Jeszcze nie znam szczegółów, ale myślę, że Pan Krzysztof będzie
wiedział, co z tym zrobić.
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Jaki ewentualnie będzie ona miała charakter, stylistkę?
To będzie autorska płyta Pana Krzysztofa Kobylińskiego, z tym że ja
improwizuję jego kompozycje. Zagrałem to na swój sposób.
Czy zwieńczeniem wspólnych nagrań, będzie również wspólny
występ?
Być może. Na chwilę obecną mam zaplanowane na Śląsku dwa
koncerty w Katowicach z warsztatami dla młodzieży ze szkoły
muzycznej. Mój menadżer, Pan Marek wszystko wie(uśmiech).
Czy chciałby Pan coś jeszcze przekazać swoim słuchaczom?
Hm, może tyle, że cały czas pracuję nad muzyką, a młodzieży, że
trzeba mieć pasję do muzyki, znaleźć swój styl i sposób, w jaki chce
się grać, czy to dotyczy klasycznej, jazzowej czy popowej muzyki.
Pasja sprawia, że można osiągnąć sukces. Do tego wszystkiego
potrzeba jednak również trochę szczęścia.
Panie Adamie już na sam koniec wspominał Pan w ostatniej
naszej rozmowie, że chce Pan się skupić na swojej karierze
solo, więc czy ma Pan w planach jakieś nagrania z innymi
artystami?
Nic się w tym względzie nie zmieniło. Nagrania z innymi artystami to
fajna przygoda, natomiast jestem solowym pianistą i to wychodzi mi
najlepiej, więc przy tym pozostanę.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

rozmawiała Anna Witczak
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