
Gabriela Kulka

to  pianistka, wokalistka  i 
piosenko-pisarka,  której  autorski 
repertuar  zwinnie  wymyka  się 
stylistycznej klasyfikacji.
Balansujące  na  graniach  rocka, 
jazzu  i  kabaretu  utwory  są 
złożone,  dynamiczne,  pełne 
emocji  -  niosą  skojarzenia 
zarówno  z  musicalem,  jak  i  ze 
współczesną muzyką alternatywą.

Na  swoim  koncie  posiada  dwie 
płyty.

 Between Miss Scylla and a Hard Place (2003),
 Out  (2007).

  
Debiutowała  w 2001 roku w warszawskich klubach i kawiarniach, wykonując przy własnym 
akompaniamencie fortepianowym swoje pierwsze utwory – w Jazz Cafe Helicon, Trafficu, i 
Jazzgocie.

W  roku  2007  Gabriela  została  nominowana  przez  Program  Trzeci  Polskiego  Radia  do 
nagrody   im.  Mateusza  Święcickiego  „...za  poszukiwanie  własnej,  oryginalnej  koncepcji 
artystycznej“ W tym samym roku album  „Out“  trafił na doroczną  listę  najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych tygodnika Polityka - w kategorii muzyki popularnej zajął 4 miejsce. 
Został również uznany przez miesięcznik Lampa

"...jednym z największych wydarzeń na polskiej scenie muzycznej".

Gabriela nagrała płytę „Out“ samodzielnie, aranżując 
i  wykonując  wszystkie  partie  instrumentalne  oraz 
wokalne,  łącząc  musicalową  wrażliwość  i 
przyprawione  elektroniką  brzmienie  z  ambitnymi 
tekstami  w  języku  polskim  i  angielskim.  Ten 
różnorodny  zbiór  piosenek,  którego  wspólnym 
mianownikiem jest wszechstronny, charakterystyczny 
głos  wokalistki,  stanowi popis  jej  kompozytorskich 
możliwości.  Album  został  entuzjastycznie  przyjęty 
przez ogólnopolską prasę 

Równolegle  z  pracą  nad  nagraniami,  Gabriela 
koncertuje  w  całej Polsce:  Filharmonia  Narodowa, 
Tygmont,  Teatr  Wytwórnia,  Trójkowe  Studio  im. 

Agnieszki Osieckiej  (który to koncert transmitowany był na żywo przez Polskie Radio), a 
także we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Zielonej Górze i Katowicach.
W projekcie koncertowym wspomaga ją rockowe trio Raalya. Kilkakrotnie wystąpiła również 
w towarzystwie swojego ojca, skrzypka Konstantego Kulki.



We wrześniu 2007 roku zadebiutowała w teatrze, wykonując na żywo utwory skomponowane 
do monodramu „Rafalala show - zabawy nocą”  wystawianego na deskach teatru Krystyny 
Jandy. 

Dziennik napisał: „Gabriela Kulka podbija serca widzów teatralnych. (...) Przedwczorajsza 
premiera w warszawskim Teatrze Polonia odbiła się szerokim echem (...) przede wszystkim 
za sprawą oprawy muzycznej”. 
    Gazeta Wyborcza pisała o „rewelacyjnej instrumentacji młodej pianistki Gabrieli Kulki”.

W styczniu 2008 roku wystąpiła z  Orkiestrą  Filharmonii  Kaliskiej  -  prezentując swoje 
utwory w nowych, symfonicznych aranżacjach. 

Polityka –  „Pop,  jazz  i  kabaret  w  jednym. 
Niebanalny, obdarzony bezbłędnym feelingiem i wielką 
skalą  głos  Gabrieli,  plus  jej  równie  ciekawy  talent 
pianistyczny poruszą każdego, kto tej płyty wysłucha.”
(Mirosław Pęczak)

Twój  Styl –  „Artystka  kobieca,  awangardowa, 
ironiczna.  Demoniczna poetka,  wokalistka i  aranżerka. 
Nie  powiela  nudnych  formatów,  idzie  swoją  trasą“ 
(Agata Passent)

Sukces – „W piosenkach,  które pisze i  komponuje, 
stwarza  światy; bawi się stylami, konwencjami, głosem“

Pani – „Płyta Gabrieli została okrzyknięta olśnieniem 
roku, a grono jej wielbicieli stale wzrasta“

Elle –  „Warto odkryć ją przed innymi!“.

Polska (the Times) – „To muzyczna eksplozja na 
najwyższym światowym poziomie.”

Independent.pl –  „Kulka  stworzyła  własny 
indywidualny  styl,  który  podrobić  byłoby  naprawdę 
trudno (...) do tego albumu powracać się będzie nie raz.“

Lampa –  „Płyta  Out  Gabrieli  Kulki  to  jedno  z 
największych  wydarzeń  na  polskiej  scenie  muzycznej  oraz  jedno  z  najbardziej 
przemilczanych i niezauważonych wydawnictw.“

Wp.pl –  „Gdzieś  pomiędzy barokowym kościołem a zadymionym piano-barem, album 
'Between Miss Scylla  and a Hard Place',  zapomniane dziecko Kate  Bush i  Kurta  Weilla, 
straszy  po  nocy,  dzwoni  łańcuchami  oplatającymi  złamane  serce,  poprawiając  rozmazany 
makijaż. To album który jest więcej niż tylko kolekcją piosenek. To podróż poprzez jazzowy 
pastisz i fortepianowy rock w najgłębsze zakamarki dźwięku.” – „... Na płycie 'Out' Kulce 
udała się  rzadka sztuka bezproblemowego powiązania tych wszystkich gatunków w jedną 
spójną,  a  zarazem szaloną,  całość.  (...)  Wyboru trzech ulubionych piosenek dokonałabym 
chyba  tylko  pod  groźbą  rozstrzelania  -  trudno  jest  z  tak  dobrego  albumu wybrać  to,  co 
najlepsze” .

www.gabakulka.com    (foto: Iza Grzybowska)

http://www.gabakulka.com/

