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ADAM PIERONCZYK   (24.01.1970 Elblag)   
saksofony, zoucra


- czolowy saksofonista uwazany za jednego z najwazniejszych 
   i najbardziej kreatywnych artystow dzisiejszej polskiej sceny jazzowej,
- zyje obecnie w Krakowie,
- wspolpraca m.in. z takimi artystami jak: 
   Gary Thomas, Greg Osby, Sam Rivers, Archie Shepp, Bobby McFerrin, Tomasz Stanko, 
   Ted Curson,  Anthony Cox, Joey Calderazzo, Ed Schuller i Leszek Mozdzer,
- wystepy w klubach i na festiwalach: 
   w Europie (Polska, Niemcy, Francja, Wlochy, Belgia, Szwajcaria, 
   Austria, Anglia, Szwecja, Dania, Czechy, Wegry, Bulgaria, Rumunia, 
   Rosja, Ukraina) oraz w Kazachstanie, Kirgizji, Izraelu, Maroku, Brazylii  i USA.


- jako lider i czlonek wielu zespolow i projektow Pieronczyk:

zostal wyrozniony  przez magazyn "Jazz Forum" tytulem
    Nadziei Polskiego Jazzu (1997),
otrzymal nominacje do nagrody "Fryderyk" w kategorii:
    Najlepszy Artysta Jazzowy (1997, 1998, 2009),
zdobyl nagrode Zwiazku Muzykow Polskich "Melomani" jako
     Artysta Roku (1999),
zostal wyrozniony przez "Gazete Wyborcza" jako 
    "jeden z pieciu najbardziej wplywowych muzykow jazzowych 
    w Polsce na XXI wiek".
otrzymal nagrode artystyczna Aniol Jazzowy (2003) Stowarzyszenia 
Sztuka Teatr ufundowana przez Prezydenta Bielska - Bialej
zdobyl tytul Najlepszego Saksofonisty Sopranowego (od 2003 do 2008) 
w ankiecie czytelnikow magazynu “Jazz Forum”


 -  rowniez nagrania Pieronczyka byly wielokrotnie wyrozniane:

plyta "Few Minutes In The Space" (ADAM PIERONCZYK TRIO)
     byla nominowana do nagrody "Fryderyk" w kategorii:
     Najlepszy Album Jazzowy Roku (1997),
plyta "Live In Sofia" (LESZEK MOZDZER / ADAM PIERONCZYK)
zostala wybrana przez pismo "Jazz Forum"  
Najlepsza Plyta Roku (1998)  
oraz byla nominowana do nagrody "Fryderyk" w kategori
Najlepszy Album Jazzowy (1998), 
plyta “Digivooco" (ADAM PIERONCZYK DIGIVOOCO)
      zostala wybrana przez “Jazz Forumî 
     Najlepsza Plyta Roku (2001).
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    Prasa o Adamie Pieronczyku:

Adam Pieronczyk to najciekawszy dzis polski saksofonista. 
                                                                         (Gazeta Wyborcza)

Ten saksofonista to jeden z jazzmanow, ktorzy zdecyduja o ksztalcie polskiego jazzu w XXI wieku.
                              (Newsweek)

Pieronczyk to czolowy polski artysta jazzowy podbijajacy coraz 
     szersze kregi jazzfanow.   
                                                 (Audio)

Adam Pieronczyk to odkrycie - dzieki swojemu cieplemu brzmieniu,
     bystrej wyobrazni i ekspresji do granic mozliwosci.
                                                                                            (Cadence New York)

Adam Pieronczyk to scisla czolowka polskiego jazzu. 
     Jak malo komu, udaje mu sie laczyc instrumentalna wirtuozerie, precyzje 
      i intelektualne wyrafinowanie z emocjonalnoscia graniczaca ekshibicjo- 
      nizmem. Pieronczyk spala sie w swoich improwizacjach, a sluchacze 
      razem z nim.        
                             (Gazeta Wyborcza)

Nowa nadzieja polskiego jazzu
                         (Berliner Morgenpost)

Dzialalnosc Pieronczyka to nowa jakosc w polskim jazzie. 
                                                                                        ( HiFi)

Trudno jest zaszufladkowac Pieronczyka lub porownywac z kimkolwiek innym. 
     To wielki muzyk.   
                                     (Jazz Forum)

Adam Pieronczyk nalezy od kilku lat do najwazniejszych i  najbardziej tworczych artystow polskiej sceny jazzowej.    
                                                               (Gazeta Wyborcza)

wielki promien nadziei na wschodnioeuropejskiej scenie jazzowej;
                                                                   (Frankfurter Allgemeine)

Adam Pieronczyk to najjasniejszy punkt polskiej saksofonistyki   
     jazzowej; artysta, ktory nie musi juz nikomu udowadniac swej 
     klasy.  
                    (HiFi)

Muzyka Pieronczyka jest wirtuozerska, przemyslana, wyrafinowana, 
     ale nie wyrachowana i chlodna, a jego improwizacje niosa ogromny 
     ladunek duchowy, sa glebokie i nasycone zarem uczuc.  
                                                                                 (Gazeta Wyborcza)

Adam Pieronczyk to swietny technicznie, zywiolowy saksofonista
     - nawet odrobine bardziej "cool" niz niektorzy mistrzowie tego  instrumentu.   
                                                                                    (Frankfurter Allgemeine)
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