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Janusz Prusinowski Trio na WOMEX 2012, fot. materiały zespołu

Zespół Janusza Prusinowskiego wystąpił na Międzynarodowych Targach Muzyki Świata

Womex w greckich Salonikach. Trio znalazło się wśród trzydziestu zespołów, wybranych

spośród blisko tysiąca zgłoszeń z całego świata.

WOMEX to najważniejsze międzynarodowe targi world music, a zarazem największa na świecie

sieć profesjonalistów związanych z muzyką tradycyjną, etniczną i folk. Co roku odbywają się

koncerty, konferencje i pokazy filmów dokumentalnych. Zeszłoroczna edycja targów zgromadziła

ponad 2000 delegatów i ponad 1000 firm z branży.

- Uczetnicy Expo usłyszeli "dziką muzykę z serca Polski" - jakość, która była dla nich nowym i

poszukiwanym doświadczeniem. Opowiedzieliśmy historie o Ostatnich Wiejskich Muzykantach i

Andrzeju Bieńkowskim, polskim Alanie Lomaxie, pokazaliśmy młodych adeptów polskiej muzyki

tradycyjnej, uczących się dawnej sztuki muzykowania, ukazaliśmy polską muzyke tradycyjną jako

jedną z zywych i wartosciowych tradycji muzyki świata - temu służyło nasze stoisko "Wild Music

from Central Poland". Zagralismy intensywny, świetnie przyjęty koncert - mówi dla Culture.pl

Janusz Prusinowski.

Zespół Janusza Prusinowskiego wystąpił dla dziennikarzy, producentów, organizatorów festiwali i

innych profesjonalistów związanych z rynkiem world music. Koncertowi towarzyszyła 

prezentacja największego prywatnego archiwum muzyki wiejskiej w Polsce - Archiwum Muzyki

Odnalezionej. Jego twórcą jest Andrzej Bieńkowski - malarz, etnograf, pisarz, profesor

warszawskiej ASP.

- Robiliśmy unikalne nagrania i filmy, bez stresu i w naturalnych warunkach, w domach

muzykantów. Zbiory dotyczą prawie całej Polski, Ukrainy i Białorusi, to ok. 1500 muzykantów, no
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i śpiewaczki, w tym rekonstrukcje 80 kapel. Archiwum zawiera zarówno nagrania najstarszych

typów kapel wiejskich, jak i współczesnej muzyki weselnej. I perła naszej kolekcji - zdjęcia zrobione

przez pierwszych fotografów ze wsi. Fotografowali wesela, zabawy, pogrzeby, codzienne życie.

Janusz Prusinowski Trio to czwarty polski zespół występujący na Międzynarodowych Targów

Muzyki Świata Womex. Wcześniej udało się to zespołom Kroke, Chudoba, Motion Trio i Kapela ze

Wsi Warszawa.

- Na dorocznej płycie wydawanej przez Womex znalazł się nagrany przez nas i wydany na płycie

"Mazurki" mazurek "łąkowy", którego nauczyliśmy się od Jana Ciarkowskiego ze Rdzowa. To duży

zaszczyt i wyjątkowy moment że muzyka polska jest obecna na tak prestiżowej publikacji,

wskazującej na cenne zjawiska i kierunki w muzyce świata. Płyta ta trafiła do wiekszości

światowych rozgłośni radiowych - dodaje Prusinowski.

Janusz Prusinowski Trio istnieje od 2007 roku, choć muzycy grywają wspólnie od połowy lat 90-

tych. Tworzą go: Janusz Prusinowski – skrzypce, harmonia, cymbały, śpiew; Piotr Piszczatowski –

bębenek, baraban; Michał Żak – flet poprzeczny, szałamaja, klarnet; Piotr Zgorzelski – basy.

Gościnnie występuje również Szczepan Pospieszalski – trąbka.Muzycy koncertowali w Europie,

Azji, Kanadzie i USA (m.in. Carnegie Hall NY). Wydali dwie płyty: "Mazurki" (2008) i "Serce"

(2010), która została nagrodzona Folkowym Fonogramem Roku 2010 w konkursie Polskiego Radia.

Wspólnie z Tadeuszem Kubiakiem, Tomasza Stańko i Januszem Olejniczakiem oraz zespołem Ewy

Grochowskiej tworzą projekt "Kujawy". Janusz Prusinowski jest dyrektorem artystycznym

międzynarodowego Festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata".

Więcej informacji na stronie zespołu oraz festiwalu WOMEX.

Źródło: materiały prasowe, Gazeta Wyborcza, folk24, oprac. EB
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Podaj adres e-mail ZAPISZ SIĘ!

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2002r. nr 101, poz.926)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25.
Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i
ich poprawiania.
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