
 

 

 

OLEG KIREYEV -  saksofon, keyboard,percussion, vocal. 
 
Muzyczna kariera Olega zaczęła się w rodzinnym mieście Ufa, gdzie ukończył szkołę 
muzyczną w klasie fortepianu. Potem, zafascynowany muzyką Johna Coltrane’a i Chicka 
Correa zaczął grać na saksofonie. Stworzony przez niego w 1985 r. zespół „Arłan” okazał się 
odkryciem na rosyjskiej scenie jazzowej.  
Lider, zachwycony folklorem baszkirskim, jako jeden z pierwszych w Rosji zaczął łączyć etno 
z jazzem. Do instrumentarium swojego zespołu wprowadza narodowe instrumenty 
baszkirskie. W roku 1989  „Melodia” wydaje long play „Baszkirskie legendy” ,dzięki któremu 
zespół dużo koncertuje w kraju i zagranicą.  
Na początku lat 90-ych rozpoczyna swoją solową karierę. W czasie trzyletniego pobytu w 
Polsce występował na festiwalu Jazz Jamboree , a w Krakowie pracował jako dyrektor 
artystyczny klubu „Ogródek” . W tym czasie nagrywa razem z Joachimem Menclem, 
Kazimierzem Jonkiszem i Arkadym Owruckim album „Song for Sonny”. Autorskie płyty 
Olega „Romantyk” i „Song for Sonny” uzyskały wysokie oceny krytyki i publiczności. 
W roku 1994 Bud Shank – znany amerykański saksofonista, po wysłuchaniu albumu 
„Romantyk”   przyznaje mu stypendium w swojej szkole.Tam też w zespole Buda Shanka grał 
jako solista z takimi muzykami jak Hell Galaher, Steve Ellington i innymi. Na festiwalu w 
Montreux w roku 1996 kwartet Olega Kireyeva otrzymał dyplom za swój znakomity koncert 
na jubileuszowej 30-ej edycji festiwalu. Rok później występuje na festiwalu w Birmingham i 
londyńskim „Earling Jazz Festival” . Występy te zaowocowały tournee po Wielkiej Brytanii. 
 
W roku 2000 Oleg wydaje album „Love Letters” , który rozchodzi się w rekordowym 
nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy. Kolejne jego albumy to:”Romantics of Jazz” ( 2000), „A 
British Concert” ( 2002), „Tea Art” (2003),  „Mandala” (2004) i “ Galaxy” ( 2006). Nazwisko 
Olega Kireyeva jest obecnie dobrze znane zagranicą. Regularnie występuje na prestiżowych 
festiwalach w Europie i USA, grywa wspólnie z takimi muzykami jak Ray Alexander, Scott 
Hamilton, Steve Ellington,, Adam Nasbaum i innymi. 
 
„Rewolucyjny rosyjski muzyk Oleg Kireyev – niespodzianka Festiwalu Jazzowego w 
Birmingham… niezwykły tenorzysta” . 
        The Evening Mail , Wlk.Brytania  
 
 
 
 


