MOTION TRIO
Polskie trio akordeonowe założone przez Janusza Wojtarowicza, twórcę idei „tria
akordeonowego”, które niczym kwartet smyczkowy staje się klasycznym składem
wykonawczym.
Janusz Wojtarowicz,autor większości kompozycji wykonywanych przez Motion Trio,
Paweł Baranek i Marcin Gałażyn to światowej klasy akordeoniści wykorzystujący w swej
twórczości wszelkie zalety i możliwości brzmieniowe akordeonu, laureaci wielu
prestiżowych nagród m.in.: Grand Prix 4. Międzynarodowego Konkursu Współczesnej
Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, Deutsche Shallplatten Kritik.
Zdobyli uznanie krytyków i publiczności koncertując w 38 krajach świata, na wszystkich
kontynentach.
Współpracowali m.in. z Krzysztofem Pendereckim, Michaelem Nymanem, Bobbym
McFerrinem, Janem A.P. Kaczmarkiem, Leszkiem Możdżerem, Michałem Urbaniakiem,
Tomaszem Stańko, Trilokiem Gurtu.
Na przestrzeni ostatnich lat Janusz Wojtarowicz wraz z zespołem, prowadził kursy
mistrzowskie m.in. w londyńskiej Royal Academy of Music, paryskim Konserwatorium
Narodowym czy University of Chicago.
W styczniu 2008 wystąpili z entuzjastycznie przyjętym koncertem w nowojorskiej Carnegie
Hall. Zaprezentowali muzykę Pendereckiego, Góreckiego, Kilara oraz własną.
Rok 2008 zakończył koncert w wiedeńskim Konzerthaus.
Początek 2009 roku to pasjonująca współpraca z Michaelem Nymanem
i wspólny koncert Michael Nyman Band i Motion Trio w londyńskim Barbican Center.
We wrześniu 2009 Motion Trio nagrało płytę z Michaelem Nymanem, na której znalazły się
najsłynniejsze kompozycje Nymana w aranżacjach Janusza Wojtarowicza.
Rok 2010 zespół otworzył koncertami w ramach La Folle Journee Festival, prezentując
muzykę Fryderyka Chopina. W czerwcu 2010 ukazała się nowa płyta zespołu – MOTION
TRIO – CHOPIN, nagrana podczas festiwalu La Folle Journee.
Udział w kolejnej edycji festiwalu La Folle Journee, zaowocował płytą - „MOTION TRIO –
BRAHMS and LISZT and...”.
Rok 2011 to jubileusz 15-lecia zespołu.
Podczas koncertów otwierających rok jubileuszowy Artyści zostali uhonorowani odznakami
Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.
W maju 2012 ukazała się studyjna płyta poświęcona muzyce kompozytorów rosyjskich.
Wiosną 2013 ukazały się dwie płyty będące wynikiem współpracy z performerem i raperem
Łukaszem Rostkowskim: L.U.C&Motion Trio „Nic się nie stało” oraz instrumentalna wersja
na trzy akordeony i sample – Motion Trio&L.U.C „Miasto harmonii”.
Obie płyty zostały wyróżnione nagrodą „Mateusza Trójki” za rok 2013, w kategorii
„wydarzenie roku”.
Jesienią 2013 roku ukazała się jedna z najważniejszych dla artystów płyt - „Polonium”,
zawierająca utwory największych kompozytorów polskich przełomu XX/XXI wieku:
Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, Witolda
Lutosławskiego, w aranżacjach Janusza Wojtarowicza.
Niewątpliwym sukcesem jest fakt, iż wydawcą płyty „Polonium” jest Warner Classics na
licencji Akordeonus Records.

Trio polskich akordeonistów drwi z wszelkich przyzwyczajeń i tradycyjnego sposobu gry
na akordeonie, przenosi instrument w przyszłość bez jakichkolwiek efektów
elektronicznych - pisał francuski „Le Monde”.
 Francuski „Liberation”: „Ci, którzy postrzegają akordeon jako instrument przestarzały, po
koncercie Motion Trio radykalnie zmieniają swój pogląd..”
 Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał:” Trio gra po mistrzowsku przy pomocy
sugestywnych brzmień...”
- To zupełnie nowy muzyczny byt, doskonały przykład współczesnej kameralistyki polskiej –
czytamy w „Gazecie Wyborczej”.


Motion Trio gra na akordeonach Pigini Sirius Millenium ,ufundowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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WIECEJ INFORMACJI NA : www.motiontrio.com , www.myspace.com/motiontrio

