
 
 

 

      

 

 

„Piotr Domagała as a guitarist stands alone among other 

musicians playing on this instrument in Poland. Not only he 

is a true virtuoso but his mature artistic vision 

encompassing as much jazz, as Slav folk and world music, 

unites all these influences into one unique language 

unmistakably his own." 

Maciej Nowotny - Polish Jazz Blogspot 

 

„Sądzę, że gitarzyści będą zachwyceni tą płytą, bo jest to 

płyta bardzo gitarowa, eksponująca szlachetne brzmienie 

różnych instrumentów z tej rodziny.”  

Ryszard Borowski - Jazz Forum  

 

„W sumie Pnącza stanowią bardzo ciekawą pozycję w 

polskiej ofercie twórczości improwizowanej. Na poziomie, 

nie waham się tego napisad, światowym.” 

Piotr Kałużny - Muzyk 

 

 

 



 
 

 

 

 Piotr Domagała Trio przedstawia muzykę gitarową pełną pasji i energii. Wirtuozeria, 

błyskotliwe improwizacje i oryginalne kompozycje lidera tworzą świat muzyki inspirujący 

wyobraźnię słuchaczy.  

 

 

 

 

 

 Piotr Domagała Trio w dojrzały sposób eksperymentuje w obrębie jazzowych 

doświadczeo z najróżniejszymi stylami muzyki. W tyglu kulturowym współczesności folk 

słowiaoski przeżywa renesans w najróżniejszych formach, jednak jazzowa propozycja Piotr 

Domagała Trio to niespotykana uczta dla uszu słuchaczy. Nawet dla tych, którzy nie 

odnajdują przyjemności w słuchaniu muzyki ludowej. Chociaż pobrzmiewa ona dalekim 

echem, to jednak bogactwo dźwięków w sposób charakterystyczny dla nowoczesnego świata 

otacza naszą świadomośd. 

 

 Autorskie utwory Piotra Domagały oparte są na melodyce inspirowanej między 

innymi folklorem słowiaoskim, ale osadzone w niekonwencjonalnym podejściu do 

instrumentów, wykorzystującym potężne spektrum brzmieo oraz możliwości 

artykulacyjnych. Wybitni muzycy, jakimi są Piotr Domagała, Adam Kawooczyk oraz Sławek 

Berny udowadniają, że najprostsza muzyka gromadzi w sobie pokłady intensywności i 

energii, która wydobyta zachwyca słuchacza. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Piotr Domagała – gitarzysta jazzowy, doktor sztuk muzycznych. W ramach swojej pracy 

artystycznej miał okazję współpracowad z najwybitniejszymi muzykami polskiej sceny 

jazzowej. Wykładowca Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.                

Regularnie notowany w rankingu JazzTop magazynu Jazz Forum. 

 

Adam Kawooczyk – jeden z czołowych trębaczy jazzowych. Zadebiutował w 1975 roku na   

festiwalu Jazz nad Odrą,  a podczas swojej ponad dwudziestoletniej obecności na scenie 

współpracował z wieloma muzykami i zespołami jazzowymi. Występował na wielu 

europejskich festiwalach jazzowych.  

 

Sławek Berny  – perkusista, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Znany muzyk 

sesyjny. Uczestniczył w ponad 120 nagraniach i projektach muzycznych, m.in. z grupą 

„Kroke”, Grzegorzem Turnauem. Współpracował z takimi artystami, jak: Nigel Kennedy, 

Sting, Jerry Goodman, Jarosław Śmietana. 

 

www.piotrdomagala.eu 

 

 

http://www.piotrdomagala.eu/


 
 

 

 

 

 

 

 

Promocja i koncerty: 

 

Kaan Studio Piotr Domagała 

ul. Piastowska 46/56 

30–070 Kraków 

Polska/Poland 

 

www.piotrdomagala.eu 

piotr-domagala@wp.pl 

 

++48 603 573 472 

 


