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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 



INSIDE CITY 

 

Zaledwie miesiąc od premiery płyta INSIDE CITY została wybrana płytą miesiąca przez Magazyn 

Forbes, płytą tygodnia w kilku rozgłośniach radiowych w Polsce, jak również znalazła się na liście 10 

wyselekcjonowanych nowości płytowych TOP JAZZ oraz European Jazz Union obok m.in.: Paolo 

Fresu, Artur Dutkiewicz Trio, Bill Naurance, Michiel Borstlap. Płyta była prezentowana na łamach 

rozgłośni radiowych w Japonii, Anglii, Szwajcarii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w Australii i 

Polski. Płyta jest dostępna m.in. w sklepach Empik, Saturn, MediaMarkt,  Anglii oraz na portalach 

Itunes, Deezer, Spotify, Wimp. 

Nowy, eklektyczny materiał muzyczny z płyty INSIDE CITY to efekt trwającego ponad dwa lata 

eksplorowania przeróżnych rejonów i gatunków muzycznych. To zbiór autorskich kompozycji Sławka 

Dudara. Dynamizm, nastrojowość, minimalizm, malowanie kolorami, energetyczne sola gitarzysty, 

ekspresyjne i przemyślane sola pianisty przy wsparciu żywiołowej gry perkusisty, groovie basu        

oraz wyważonych solach saksofonisty, to określenia charakteryzujące całą płytę.  

Najnowsza płyta zespołu SŁAWEK DUDAR QUARTET została nagrana w jednym z najlepszych studiów 

nagraniowych w Polsce -  RecPublica w Lubrzy.  

Ostateczny skład zespołu formował się przez dłuższy okres. Jego trzonem, poza liderem, są: 

perkusista Wojtek Buliński, Robert Jarmużek -  pianista obecny również w wielu innych znakomitych 

projektach zarówno akustycznych, jak i elektrycznych oraz Adam Kabaciński - basista, gitarzysta, 

producent, autor tekstów, muzyk o szerokich horyzontach, posługujący się zarówno elektroniką,       

jak i instrumentami akustycznymi. Gośćmi specjalnymi płyty są: wrocławski wokalista i kompozytor 

Jacek Zamecki oraz gitarzysta Artur Lesicki. 

W pierwszym tygodniu marca miała miejsce premiera videoklipu, który został wyprodukowany przez 

Bartłomieja Bartosiewicza z Unii Twórców.  

Klip do zobaczenia tutaj:  

http://www.youtube.com/watch?v=8mooqnBm4P8  

 

Promomix do posłuchania tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=0GakYnunnoI  

Strona internetowa: 

www.slawekdudar.com 



BIO 

 

SŁAWEK DUDAR  - jest liderem kwartetu jazzowego SŁAWEK DUDAR QUARTET, sidemanem, 

aranżerem i kompozytorem. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Zakładu Muzyki Jazzowej 

Akademii Muzycznej we Wrocławiu.  

 W roku 2009 został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej, w kategorii Muzyka 

Rozrywkowa oraz Nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2009. Ponadto z holenderskim zespołem 

COLLECTIVE JAZZ QUARTET otrzymał nominację Stowarzyszenia Jazzowego „Melomanii”, do nagrody 

NADZIEJA MELOMANÓW 2009. Ma na swoim koncie liczne koncerty, m.in.: w Polsce, Niemczech, 

Francji, Austrii oraz Holandii. 

Uczestniczył w wielu konkursach oraz festiwalach m.in.: Vienna Jazz Floor /Austria/, Bandoneon 

Festival /Niemcy/, 18th Music Meeting /Holandia/, “ZAPPANALE #16 /Niemcy/, Görlitz Jazztage, 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy ERA NOWE HORYZONTY, KROKUS JAZZ FESTIVAL /Jelenia Góra/,  

„Jazz nad Odrą”, „Hot Jazz Spring” /Częstochowa/, Międzynarodowe Zmagania Jazzowe /Szczecin/, 

Muzyczna Strefa Radia RAM.  

Współpracował z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu („Gorączka”, „Swing”, „A Chorus Line”, 

„West Side Story”), Teatrem Polskim („Smycz” - Bartka Porczyka), Teatrem Dramatycznym w Legnicy 

(„Szaweł”), Operą Wrocławską („TURANDOT”), Filharmonią Opolską, Filharmonią Wrocławską, 

Filharmonią Dolnośląską, Wrocławskim Towarzystwem Gitarowym oraz Fundacją Artystyczną 

ARTISTIK.  

Brał udział w wielu Warsztatach Jazzowych prowadzonych przez wybitnych muzyków m.in.: Billy 

Harpera, Kenny Garretta, Don Bradena, Newman Taylor Bakera, Francesce Tekstley, Paquito de 

Riverę, Piotra Wojtasika, Grzegorza Nagórskiego, Piotra Barona, Jarosława Śmietanę, Macka 

Goldsburego, Włodka Pawlika, Ernsta Biera, Francois Theberge, Stefana Weeke. Jaromira Honzaka, 

Christiana Rovera.  

Nawiązywał współpracę z wieloma muzykami, wśród których są: Jeremy Pelt, Bodek Janke, Jean Clair 

de Ruwe, Boris Oostendorp,  Olivia Trummer, Max Nauta Simonsen, Louis di Matteo, Jacek Kochan, 

Piotr Wojtasik, Krzysztof Kiliański, Krzysztof „Puma” Piasecki, Dominik Wania, Natalia Grosiak, 

Sambor Dudziński, Tomek Torres.  

Jako aktywny i poszukujący muzyk ma na swoim koncie również eksperymenty z muzyką klubową, 

gdzie jego saksofon przenikał i eksplorował zupełnie odmienne rejony muzyczne.  

Występował w największych klubach w Polsce.  

 

 

 



ROBERT JARMUŻEK - pianista, kompozytor, aranżer.  Członek wielu znakomitych zespołów, m.in.: 

Mikromusic, Mariija, The Sound Office, Chromosomos oraz Coherence Quartet. Ponadto 

współpracuje z innymi zespołami: Apostrophe Quartet, VBB, Leszkiem Cichońskim, wokalistą Timem 

Mitchellem, Missa Pacis Marcina Wawrzynowicza, Roy Benett Group, Lidka Pospieszalska, Maciek 

Fortuna Quartet. Współpracował miedzy innymi z : Arturem Lesickim, Tomkiem Grabowym, 

Robertem Szydło, Piotrem Baronem, Adamem Skrzypkiem, Olgą Bończyk, Markiem Raduli,  Leszkiem 

Cichońskim, Jarkiem Śmietaną, Jorgos Skolias, Robertem Szewczugą, Darkiem Ziółkiem, Marcinem 

Pospieszalskim, Arkiem Skolikiem, LUC, Frankiem Parkerem.   

ADAM KABACIŃSKI - basista, producent, songwriter ur. 1987 r. w Szczecinie. Absolwent wydziału 

jazzu akademii muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Obecnie pracuje i mieszka we 

Wrocławiu. Współtwórca, producent oraz basista projektów: Margaret J. Project, Night Marks 

Electric Trio i Bap Neo. 

WOJTEK BULIŃSKI - perkusista, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

w klasie dr Dariusza Kaliszuka. Współpracował z takimi artystami jak: Piotr Wojtasik, Grzegorz 

Nagórski, Dante Luciani, Mack Goldsbury, Reggie Moore, Francesco Angiuli, Titilayo Adedokun. 

Zdobywca wielu nagród na konkursach jazzowych m.in: I nagroda na Jazz Juniors w Krakowie 2009 

oraz III nagroda na Krokus Jazz Festival 2009 w Jeleniej Górze, III nagroda na Tarnów Jazz Contess. 

ARTUR LESICKI - gitarzysta, kompozytor, pedagog. Dzięki wszechstronnym zainteresowaniom 

muzycznym dobrze się czuje w gatunkach muzycznych związanych z bluesem, jazzem, fusion, rockiem 

a nawet muzyką pop. Uczestniczył wielokrotnie w prawie wszystkich polskich festiwalach jazzowych 

m.in.: Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Jazz Nad Odrą i in. Wielokrotnie występował także 

za granicą (Japonia, Francja, Włochy, Niemcy, Holandia i in.). Gitarzysta ma na swym koncie także 

współpracę z wieloma czołowymi jazzmanami m.in.: Peter Herbolzheimer, Adam Holzman, 

Zbigniewem Namysłowskim, Wojciechem Karolakiem, , Tomaszem Szukalskim, . Artur Lesicki pracuje 

często jako muzyk sesyjny nagrywając muzykę teatralną, filmową a także z gwiazdami pop (m.in.: 

Anna Maria Jopek, Krystyna Prońko, Katarzyna Groniec). Muzyk od ponad dziesięciu lat zajmuje się 

także działalnością pedagogiczną - wykłady na największych i najbardziej prestiżowych polskich 

warsztatach muzycznych. 

JACEK ZAMECKI - urodzony w 1982 roku Wrocławski kompozytor, producent, wokalista oraz 

pedagog. Ukończył kierunek Kompozycja na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Kompozytor muzyki 

klasycznej, rozrywkowej oraz teatralno-filmowej. Na jego koncie kompozytorskim znajduje się już 

przeszło 20 spektakli teatralnych oraz filmów. Jego droga wokalna rozpoczęła się od fascynacji 

muzyką gospel, w ramach to której założył dwa wrocławskie chóry gospelowe „Gospel Sunrise” oraz 

„Hand of God”. Z nimi występował na największych polskich festiwalach. W swojej karierze 

współpracował z największymi gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. 



KONTAKT 

 

I N T E R N A T I O N A L   B O O K I N G 

J A Z Z   A R T   M U S I C 

+49 15 7 8 4 5 3 4 0 5 0  

manager@slawekdudar.com 

 

 

P O L A N D  B O O K I N G  

I n d y g o   M a n a g e m e n t 

A G A T A    S Z A K I E L 

+4 8  6 9 7  9 1 7  3 3 9 

agata@indygo-management.com 

 

A R T I S T 

+ 4 9 1 5 7 8 4 5 2 7 6 2 7  

+ 4 8  5 0 4  0 3 8  2 5 3 

info@slawekdudar.com 

 

 

 W razie pytań – jestem do Państwa dyspozycji. 

 

Zapraszam do współpracy! 
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Joshinori Shirao  - Jazz Journalist  / JAPAN 
 

 
 
 

Forbes Polen 
 

 
 
 
 
 
 
 



www.gazetawroclawska.pl 
 

 
 
 
 

Jazz Forum / Poland / 
 

 
 
 
 
 
 



www.thejazzbreakfast.com 
 

 
 
 
 
 


