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1. Maciej Obara 

 

2. Dyplom magistra sztuki na kierunku jazz i muzyka estradowa w zakresie 

instrumentalistyki jazzowej – saksofon na Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2007 r. 

                                                    

11 Kwietnia 2016 r. uzyskany tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie 

instrumentalistyka na Akademii im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale 

Instrumentalnym. Temat pracy doktorskiej: „Kreowanie indywidualnego języka 

muzycznego w grze na saksofonie. Koncepcja interwałowo-harmoniczna w 

improwizacji oraz jej wpływ na kompozycję”.     

        

3. Dotychczasowe zatrudnienie: od 2015 r. na Akademii Muzycznej w Gdańsku na 

stanowisku adiunkt w klasie saksofonu jazzowego oraz zespołów instrumentalnych. 

 

4. Wskazane osiągnięcie artystyczne: nagranie płyty „Unloved” dla jednej z najbardziej 

prestiżowych wytwórni fonograficznych na świecie, jaką jest monachijska oficyna 

ECM. Sesja nagraniowa oraz muzyka, która się znalazła na tej płycie praktycznie w 

całości pochodzi spod mojego pióra, za wyjątkiem tytułowego utworu Krzysztofa 

Komedy „Unloved”. Co ważniejsze, był to bardzo ważny moment w historii polskiego 

jazzu, bowiem po okresie prawie 25  lat stałem się kolejnym polskim artystą, po 

Tomaszu Stańce i Marcinie Wasilewskim, który nagrywał dla tej, tak ważnej, 

wytwórni płytowej. W sesji nagraniowej wziął udział sam Manfred Eicher – twórca i 

założyciel ECM. Płyta ta otrzymała nagrodę Fryderyka w kategorii Jazzowy Album 

Roku 2018. Otrzymałem również nagrodę Fryderyka w kategorii Artysta Roku 2018, 

jak również rewelacyjne recenzje w polskiej i zagranicznej prasie. Efektem wydania 

płyty były międzynarodowe trasy oraz występy na najważniejszych festiwalach 

jazzowych w Europie oraz USA i Kanadzie. 

 

a) Tytuł osiągnięcia artystycznego: „Unloved”   

 

b) Autorzy: Maciej Obara, Dominik Wania, Ole Morten Vaagan, Gard Nilssen  

Tytuły: „Ula”, „One for”, „Joli Bord”, „Unloved”, „Sleepwalker”, „Echoes”, 

„Storyteller” 

Rok wydania: 2017 

Nazwa wydawnictwa – ECM, Monachium, www.ecmrecords.com 

Recenzenci wydawniczy:  Jazz’n’More, Lepziger Volkszeitung, Weltowoche, All 

About Jazz,  Classic Voice, Jazz Jurnal, Jazzforum, Jazzpodium, Jazzthetik, 

Jazzwise, London Jazz News, Jazzarium. 

 

c) Omówienie celu artystycznego pracy: bez wątpienia materiał zawarty na płycie 

„Unloved” stał się kontynuacją oraz rozwinięciem mojej pracy doktorskiej, w 



której oddałem się rozważaniom na temat kreowania indywidualnego języka 

muzycznego w grze na saksofonie. Wiedza teoretyczna, którą można odnaleźć w 

pracy doktorskiej, została w doskonały sposób uzupełniona we wspomnianym 

nagraniu. Osiągniętym celem nadrzędnym jest po prostu piękno i sposób, w 

jakich każdy z nas je postrzega.  

Liryka albumu ukazuje różne ważne aspekty zdobytych przeze mnie doświadczeń 

u boku takich artystów jak Tomasz Stańko, czy czołówka młodej sceny 

europejskiej, z którą miałem okazję współpracować na przestrzeni wielu 

ostatnich lat. Kluczowym momentem dla mojego indywidualnego rozwoju 

muzycznego było stworzenie europejskiego zespołu z udziałem takich wybitności 

jak pianista Dominik Wania, basista Ole Morten Vaagan oraz perkusista Gard 

Nilssen. Bez wątpienia nagranie to emanuje dojrzałością oraz dbałością o każdy 

detal. Sekwencja utworów to kompozycje dedykowane wybranym, niezwykle 

ważnym dla mnie osobom czy miejscom.  

„Ula”, utwór który zaczyna moje nagranie, to hymn dla zmarłej bardzo ważnej dla 

mnie cioci, utrzymany w stylu żałobnym z charakterystycznymi rozwiązaniami 

harmonicznymi, które mogą bezpośrednio przywoływać inspiracje muzyką 

Chopina. Całość zagrana rubato, wymagająca niezwykłego zgrania oraz kunsztu 

zespołowego, gdzie cały kwartet oraz solista musi doskonale wyczuwać zmiany 

harmoniczne, które wynikają z frazowania każdego muzyka.  

„One for” to z kolei prosta kompozycja o charakterze popowym, gdzie 

wyczuwalna jest klasyczna koncepcja formy zwrotka-refren-zwrotka.  

„Joli Bord” to obrazek z życia mojej dzielnicy, gdzie tworzę muzykę. To raczej 

impresja tego, jak widzę świat z miejsca, w którym żyję oraz komponuję. To 

codzienność i ludzie, których spotykam oraz piękna przyroda.  

„Unloved” to hołd dla wielkiego polskiego kompozytora Krzysztofa Komedy oraz 

jego twórczości, którą poznałem w zespole Tomasza Stańki. 

„Sleepwalker” to inspiracja twórczością najwybitniejszego muzyka jazzowego 

Wayne’a Shortera. Abstrakcja, kolor oraz modalność to nawiązanie do 

największych twórców w historii amerykańskiego jazzu.  

„Echoes” jest najszybszym utworem z elementami free oraz nałożonymi ciągami 

harmonicznymi na centrum tonalne. Jest to dosłowne odniesienie do moich 

rozważań interwałowo-harmonicznych z pracy doktorskiej, które poszerzone 

zostały o dodatkowe środki wyrazu oraz rozbudowaną koncepcję harmoniczną. 

„Storyteller" jest zamknięciem i podsumowaniem całego nagrania z liryczną 

melodią oraz nietypowymi rozwiązaniami akordowymi.  

Ta płyta jest najbardziej dojrzałym dziełem, jakie dotychczas w życiu udało mi się 

nagrać. Balans pomiędzy liryką a ekspresją daje bardzo dużo powietrza, lekkości 

oraz w istotny sposób przywołuje polskie brzmienie. Poprzez swoją indywidualną 

formę oraz brzmienie jest tożsama z naszym regionem. Oddaje ducha słynnych 

kolaboracji Stańki ze Skandynawami. Myślę, że jest to kontynuacja jego 

doświadczeń. 

Pozwoliłem sobie zwięźle opisać poszczególne utwory, ponieważ są one często 

punktem wyjścia w mojej pracy ze studentami na Akademii Muzycznej w 

Gdańsku. Jest to bardzo szerokie spojrzenie na to, w jak różnym kierunku 



potrafię eksplorować muzykę, czym jest w naszych czasach muzyka 

improwizowana oraz jak wielowymiarowe spojrzenie potrzebne jest do tego, aby 

odnaleźć się we współczesności. Sam kontakt i wspólna praca w studio z 

Manfredem Eicherem jest czymś tak głęboko wzbogacającym, że ciężko to 

porównać z jakąkolwiek inna formą edukacji, jakiej doświadczyłem. Stałem się 

dużo dojrzalszym i wrażliwszym muzykiem, który swojej własnej muzyce nadał 

nowy wymiar i piękniejsze brzmienie. 

 

5.  Omówienie pozostałych osiągnięć artystycznych: 

 

Myślę, że spotkanie na swojej drodze mojego nauczyciela z Akademii Muzycznej 

w Katowicach dra hab. Jerzego Główczewskiego było kluczowym momentem w 

moich artystycznych poszukiwaniach, dzięki któremu nabrałem pewności i wiary 

w podejmowane przeze mnie inicjatywy. Jego otwartość utwierdziła mnie w 

przekonaniu, że trzeba poszukiwać, a Tomasz Stańko nauczył mnie, że nie ma 

innej drogi niż wytrwałość. Dzięki tym postawom na Akademii Muzycznej w 

Katowicach stworzyłem swoje pierwsze trio z Maciejem Garbowskim na 

kontrabasie oraz Krzysztofem Gradziukiem na perkusji, które wygrało konkurs 

Bielskiej Zadymki Jazzowej w 2007 r., a nagrodą było nagranie płyty „Message 

from Ohayo”.  

 

Następnie wybrałem się do Nowego Jorku i wziąłem udział w moich pierwszych 

warsztatach muzyki improwizowanej. Wzbogacony o owe doświadczenia 

wróciłem do Polski, a na swojej drodze spotkałem pianistę Dominika Wanię,  

poznanego w zespole Tomasza Stańki. Muzyków z Norwegii: basistę Ole Morten 

Vaagana oraz perkusistę Garda Nilssena poznałem w ramach europejskiego 

projektu jazzowego Take Five Europe w 2012 r., którego partnerem z Polski był 

wrocławski festiwal Jazztopad. Pierwsza płyta mojego międzynarodowego 

kwartetu zatytułowana „Komeda” wydana przez wydawnictwo For Tune w 2013 

r. zapoczątkowała mój największy artystyczny rozwój oraz karierę, która trwa do 

dziś. Kolejne płyty w tym składzie: „Live at Manggha” z grudnia 2013 r. oraz „Live 

in Mińsk Mazowiecki” z 2016 r. doprowadziły do sedna tego autoreferatu, czyli 

nagrania albumu „Unloved”.  

 

Okres ostatnich niemal trzech lat po doktoracie zaowocował największymi 

osiągnięciami artystycznymi w mojej karierze. Wraz z moim międzynarodowym 

kwartetem udało mi się zagrać około 70 koncertów w Polsce i za granicą.  

 

Okres przed nagraniem płyty dla ECM Records to udział w projekcie z muzyką 

filmową Krzysztofa Komedy „Scoring 4 Polański”, którą w maju 2016 r.  

zaprezentowałem w ramach koncertu na Krakowskim Festiwalu Filmowym. 

Specjalnym gościem mojego kwartetu był Tomasz Stańko, a wśród gości 

honorowych festiwalu był sam Roman Polański. Materiał został wykonany 

dwukrotnie w sali NOSPR w Katowicach oraz ICE w Krakowie.  



Tego samego roku w czerwcu odbyłem trasę koncertową w Meksyku oraz USA. 

Zagrałem tam ze swoim kwartetem w takich miastach jak Mexico City czy 

Gudalajara. Kolejne koncerty odbyły się w USA na festiwalu New Haven Jazz 

Festival, w legendarnych klubach jazzowych w Nowym Jorku: Jazz Standard oraz 

Cornelia Street Cafe z udziałem gościnnym czołowego saksofonisty sceny 

improwizowanej Tony’ego Malaby. Trasa odbyła się w ramach edycji Jazztopad 

Presents w USA.  

  

Niezwykle ważna współpraca, którą rozwinęła moją pozamuzyczną wrażliwość, 

to udział w projekcie multimedialnym Calltrane, który przygotowany został przez 

ówczesnego rektora ASP w Katowicach Mariana Oslislo. Ten audiowizualny 

projekt dedykowany był pamięci najważniejszego saksofonisty w historii jazzu – 

Johna Coltrane’a. W czasie rzeczywistym wykonywałem utwory Coltrane’a do 

tekstów poezji Amiri Baraka, które, dzięki specjalnie opracowanej technice 

graficznej, były wyświetlane na ekranach instalacji w środku której znajdowałem 

się ja. Projekt swoją odsłonę miał w ramach ESK Wrocław w sierpniu 2016 r.  

 

Tego samego roku, jesienią zostałem zaproszony do kolejnej współpracy – tym 

razem przez światowej klasy flecistki z Nowego Jorku, Jamie Baum oraz jej 

oktetu. W składzie zespołu znaleźli się Luis Perdomo na fortepianie, Gabriel 

Niedziela na gitarze, Tomasz Dąbrowski na trąbce, Ireneusz Wojtczak na 

saksofonie, Zachary Lober na kontrabasie i Jeff Hirshfield na perkusji. Pierwszy 

występ odbył się w Katowicach w ramach festiwalu Jazz i okolice w sali 

Filharmonii Śląskiej, a jego kontynuacją był koncert na festiwalu w Portugalii 

Guimaraes Jazz Festival. W międzyczasie udało mi się również zaprezentować 

swój kwartet na Europe Jazz Conference we Wrocławiu, czego owocem były 

kolejne koncerty w Europie.  

 

W styczniu 2017 r. wziąłem udział w sesji nagraniowej dla wytwórni ECM 

Records. Nagranie odbyło się w legendarnym studiu nagrań Rainbow w Oslo, a 

producentem był Manfred Eicher. Zaraz po tej sesji zostałem zaproszony do 

współpracy przez hiszpańskiego basistę Baldo Martineza i zagrałem trasę 

koncertową z Cuarteto Europa w Hiszpanii. Wraz z Samuelem Blaserem na 

puzonie i Ramonem Lopezem na perkusji zagraliśmy kilka koncertów w 

Pamplonie, Monzon, Heusce oraz na Terrassa Jazz Festival.  

 

W kwietniu 2017 r. Centrum Kultury w Lublinie zamówiło u mnie przygotowanie 

projektu specjalnego „New Polish Jazztet”, do którego zaprosiłem: Maxa Muchę 

na kontrabasie, Michała Miskiewicza na perkusji, Dominika Wanię na fortepianie, 

Kubę Więcka na saksofonie oraz specjalnego gościa ze Szwajcarii Samuela Blasera 

grającego na puzonie. Projekt ten obejmował nowe opracowania kompozycji 

legendarnego zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego Polish Jazz Quartet.  

 



W sierpniu zaprezentowałem, specjalnie przygotowany pod mój kwartet koncert 

z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, który odbył się ramach festiwalu Letniej 

Akademii Jazzu w Łodzi. Głównymi inspiracjami były „Pieśni o radości i rytmie”.  

 

Najważniejszym jednak wydarzeniem, do którego równolegle się 

przygotowywałem była premiera albumu nagranego w Oslo na początku roku. 

Decyzja podjęta wspólnie z producentem była kluczowa dla kolejnej dekady 

moich działań artystycznych. Zdecydowaliśmy, że sala koncertowa NFM we 

Wrocławiu będzie wspaniałym miejscem do premierowego zaprezentowania 

tego albumu oraz idealnym podsumowaniem moich wieloletnich starań o 

kontrakt z najważniejszą dla mnie wytwórnią na świecie. Premiera odbyła się 17 

listopada 2017 r., a gościem honorowym był sam Manfred Eicher. Pozostała 

część listopadowej trasy to koncerty w Austrii (Porgy and Bess), Niemczech 

(Unterfahrt Munich), Norwegii (Nasjonal Jazz Scene), Hiszpanii (Madrid Jazz 

Festival), na Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu oraz na Festiwalu Komedy 

w Słupsku.  

 

Doskonale przygotowana promocja w Polsce i za granicą dała satysfakcjonujące 

mnie efekty – dotarłem do większej liczby odbiorców w Europie oraz otrzymałam 

zaproszenia od kolejnych polskich i zagranicznych festiwali. Dalsza promocja 

albumu to występy m.in. na takich krajowych festiwalach jak: Bielska Zadymka 

Jazzowa 2018, Jazz Jantar w Gdańsku, Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie w 

kwietniu oraz Enter Jazz Festival Leszka Możdzera w Poznaniu.  

 

Rewelacyjnym podsumowaniem płyty „Unloved” były otrzymane dwa Fryderyki 

w kategorii Jazzowy Album Roku oraz Artysta Roku 2018. Tego samego roku 

otrzymałem również nagrodę Polskiego Towarzystwa Muzycznego Koryfeusz 

Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku 2018 oraz zostałem również 

poczwórnym laureatem rankingu Jazz Forum w kategorii Artysta Jazzowy Roku, 

Saksofonista Altowy Roku, Album Jazzowy Roku oraz Zespół Jazzowy Roku 2018.  

 

Zaraz po tych wyróżnieniach w kwietniu mój kwartet reprezentował Polskie na 

koncercie galowym w ramach  najważniejszych targów jazzowych na świece 

jazzahead! w Bremie. Polska była partnerem tego ważnego wydarzenia w 2018 r.  

 

Tuż przed kwietniową trasą udało mi się wziąć udział w nagraniu autorskiej płyty 

mojego kolegi ze studiów Michała Jarosa, zatytułowanej „Floating Bridges” w 

składzie Jan Smoczyński – fortepian, Piotr Damasiewicz – trąbka, Michał 

Miśkieiwcz – perkusja. Premiera odbyła się w warszawskim klubie 12on14.  

 

W czerwcu 2018 r. mój kwartet powrócił z albumem „Unloved” na najważniejsze 

festiwale USA i Kanady. Pierwszy koncert odbył się w legendarnym Lincoln Jazz 

Center Dizzy’s Coca Cola Jazz Club w ramach Jazztopad Presents oraz ECM 

European Invasion. Pozostałe koncerty to najlepsze festiwale letnie w Kanadzie, 

takie jak: Victoria Jazz Festival, Edmonton Jazz Festival, Ottawa Jazz Festival, 



Vancouver Jazz Festival oraz na zakończenie trasy – Rochester Jazz Festival w 

USA.  

 

Po powrocie z USA nie musiałem długo czekać, aby w lipcu otrzymać zaproszenie 

na kolejne jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych na świecie – festiwal 

showcasowy North Sea Jazz w Rotterdamie. Pokłosie North Sea oraz jazzhaed! 

obejmuje m.in. dalsze występy w Niemczech, m.in. w słynnej sali koncertowe 

Elbphilharmonie w Hamburgy.  

 

W październiku 2018 r. zostałem zaproszony do wzięcia udziału w projekcie 

specjalnym zamówionym przez legendarną salę Casa da Musica w Porto. 

Specjalnie powstała na to wydarzenie polsko-portugalska orkiestra wykonała 

kompozycję „Kind of Greek Story” autorstwa Piotra Damasiewicza.  

 

W listopadzie wraz ze swoim kwartetem zaprezentowałem album „Unloved” na 

najbardziej opiniotwórczym festiwalu w Niemiczech – Berlin Jazz Festival, a zaraz 

po tym wziąłem udział jako gość specjalny w projekcie organizowanym przez 

Filharmonię Szczecińską pt. „Subiektywna historia polskiego jazzu”, gdzie u boku 

zespołu Jazzpospolita, Tomasza Dąbrowskiego oraz Gaby Kulki zagraliśmy 

opracowania utworów słynnych polskich kompozytorów jazzowych.  

 

Również w listopadzie 2018 r. zostałem zaproszony przez Samuela Blasera oraz 

jego trio (z Markiem Ducretem na gitarze oraz Peterem Bruunem na perkusji) do 

występu w ramach festiwalu Jazz i Okolice w Katowicach.  

 

Końcówka roku 2018 r. to ważny koncert w Teatrze Roma w Warszawie w 

ramach cyklu „Dobry wieczór Jazz” oraz styczniowy koncert w sali NOSPR w 

Katowicach w ramach jazzowych wtorków.  

 

Ostatnie wydarzenie, które ma niezwykłe znaczenie dla promocji mojej 

twórczości, to zaproszenie przez wybitnych niemieckich krytyków muzycznych do 

wzięcia udział w konkursie BMW Jazz Welt w Monachium. Występ mojego 

kwartetu odbył się styczniu 2019 r., a rozstrzygnięcie nastąpi w maju tego roku. 

Wśród nominowanych znajduje się czołówka saksofonistów starego kontynentu 

oraz jeden artysta z USA.  

 

Równolegle od kilku już lat prowadzę klasę saksofonu jazzowego oraz zespoły 

instrumentalne na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest to niezwykle ważna 

dziedzina rozwoju dla moich studentów, jak również dla mnie. Myślę, że dla 

studentów możliwość zdobycia wiedzy z zakresu improwizacji komponowania 

oraz interakcji czy instrumentacji, jaką posiadam, jest niezwykle inspirującym 

sposobem na zdobywanie wiedzy na temat współczesnych technik improwizacji. 

Sama rozległa wiedza na temat środowiska artystycznego i biznesu muzycznego 

jest niecenionym wsparciem dla początkujących młodych artystów. Bardzo 

aktywnie uczestniczę w próbach indywidualnych zespołów, dzieląc się swoją 



wiedzą, przenosząc z mojego kwartetu swoje podejście do improwizacji oraz 

sposobów interakcji. Dzięki naszej wspólnej pracy trójmiejski zespół Nordwave 

złożony z grupy studentów Akademii Muzycznej z Gdańska (w składzie: Adam 

Skorczewski – trąbka, Jakub Klemensiewicz – saksofon, Dominik Kisiel – 

fortepian, Filip Arasimowicz – kontrabas, Artur Paszkowski – perkusja), z którym 

wspólnie pracowałem w ramach zespołów instrumentalnych, otrzymał pierwszą 

nagrodę przeglądu młodych zespołów w Gdyni w maju 2016 r.  

W moim dorobku uczelnianym mam dwóch studentów: Jakuba Klemensiewicza 

oraz Adriana Szajnę którzy w 2018 r. ukończyli studia licencjackie oraz jednego 

magistranta – Mateusza Chorążewicza z 2017 r. Aktualnie przygotowuję 

kolejnych dwóch studentów do egzaminu magisterskiego oraz jednego do 

egzaminu licencjackiego z saksofonu. Są to: Michał Sasinowski, Bartosz Sadok 

oraz Szymon Zawodny.  

 

Chciałbym również wspomnieć, że od kilku lat jestem nauczycielem 

prowadzącym warsztaty muzyki improwizowanej w ramach  International Jazz 

Platform przy festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Łodzi. Są to warsztaty o 

charakterze międzynarodowym, gdzie w kadrze znajduje się czołówka 

improwizatorów sceny europejskiej i amerykańskiej. Warto wymienić takie 

nazwiska jak: Jon Falt – perkusista tria Bobo Stenstona ze Szwecji, Thomas 

Stornen – perkusista z Norwegii, Ingebrigt Haker Flaten – kontrabasista z 

Norwegii, Kit Downs – pianista z Wielkiej Brytanii, Tom Arthurs – trębacz z 

pianista z Wielkiej Brytanii, czy  Samuel Blaser – puzonista ze Szwajcarii.  

      

Nadmienię również, że w grudniu 2018 r. miałem okazję wziąć udział w projekcie 

teatralno-muzycznym „Miasto myśli”, podczas którego do czytanych krótkich 

opowiadań o rytmie życia współczesnego miasta, grałem improwizowane partie 

solo na saksofonie. Premiera spektaklu odbyła się w teatrze ME/ST w Pałacu 

Zamoyskich na warszawskim Foksalu, a w spektaklu wzięli udział: Magdalena 

Engelmajer, Jacek Cholewa oraz Paweł Iwicki. Opowiadania napisał Szymon 

Turkiewicz.  

 

Myślę, że te wybrane najistotniejsze aspekty mojej działalności oraz osiągnięcia 

zawodowe bardzo solidnie oddają powagę oraz zaangażowanie w sztukę oraz 

edukację. Moje plany na przyszłość to kolejna sesja dla ECM z nowym 

materiałem muzycznym, koncerty w Polsce i zagranicą,  praca ze studentami oraz 

międzynarodowe warsztaty. Z pewnością będzie to bardzo owocny i kreatywny 

czas. 

 

 

 

 



 


