Kacper Smoliński - muzyk, który swoją twórczość wyraża poprzez rzadko spotykaną w świecie jazzu
harmonijkę ustną. Z pasją i konsekwencją kreuje własne, intrygujące brzmienie, przekraczając granice
oczekiwań wobec tego instrumentu. Jego osobowość sceniczna współgra zarówno ze światem muzyki
improwizowanej, jak i klasycznej, śmiało wkraczając też w zupełnie nieoczywiste obszary muzyki.
Urodzony w Sztumie muzyk i kompozytor to laureat licznych nagród, m. in.: nagroda dla najlepszego
solisty na Internationale Jazzwoche Burghausen 2019, nagroda specjalna dla największej
indywidualności konkursu na Jazz Nad Odrą Festival 2018 czy II miejsce na VIII Międzynarodowym
Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach 2017. Zwycięzca ankiety Jazz Top 2019 i 2020
magazynu Jazz Forum w kategorii instrumentów różnych. Współtwórca docenianego na wielu
festiwalach i konkursach zespołu Weezdob Collective (m.in. Grand Prix Jazz nad Odrą 2018, Grand Prix
Blue Note Jazz Competition 2016), z którym w 2020 roku wydał album „Komeda, Ostatnia
Retrospekcja…”. Współtworzy grupę Jazz Forum Talents, skupiającą największe, nowe talenty
polskiego jazzu. Współpracował z Włodkiem Pawlikiem, zespołem Dagadana oraz Mo ’Blow, jest także
członkiem Poznan Jazz Philharmonic Orchestra. Ma na swoim koncie koncerty z takimi artystami, jak
Leszek Możdżer, Billy Cobham, Krzysztof Herdzin, Agnieszka Duczmal, Marcin Pospieszalski, Tingvall
Trio, Vinx, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, E.J. Strickland. Koncertuje w Polsce i na świecie (m. in. Stany
Zjednoczone, Niemcy, Czechy, Ukraina).
Krzysztof Herdzin skomponował dedykowany dla Smolińskiego „Concerto for Harmonica and
String Orchestra”, którego wykonanie wraz z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną ukazało się w formie
wydawnictwa z początkiem 2021 r. Obecnie pracuje nad swoim pierwszym, autorskim albumem z
zespołem złożonym z czołowych polskich muzyków ze świata jazzu i klasyki.
Jest absolwentem poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Jazz-Institut Berlin w klasie harmonijki
jazzowej. Pobierał naukę od tak cenionych postaci, jak Peter Weniger, Kurt Rosenwinkel, Krzesimir
Dębski, Maciej Kociński, Greg Cohen, Geoffroy de Masure, Gerard Presencer czy Hendrik Meurkens.
Ukończył także reżyserię dźwięku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. W 2018 roku otrzymał
stypendium Młoda Polska oraz stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Był wykładowcą
klasy harmonijki ustnej podczas warsztatów jazzowych Cho-Jazz 2020.
Kacper Smoliński jest ewenementem w dzisiejszym jazzie. To znamienne, że najważniejszymi muzykami
jazzu, którzy zdecydowali się na kreacje oraz ekspozycję swojej sztuki poprzez grę na harmonijce
wirtuozami okazali się muzycy europejscy, a nie – jakby się wydawać mogło – rasowi jazzmani
amerykańscy. Brzmi to paradoksalnie, ale geniuszem tego instrumentu był belgijski jazzman Toots
Thielemans, teraz faworytem jest szwajcarski instrumentalista Grégoire Maret. Jestem pewien, że do
tego znamienitego, wąskiego grona wirtuozów tego wspaniałego instrumentu dołącza Kacper
Smoliński.
Dionizy Piątkowski
W Polsce tak naprawdę nie mieliśmy dotąd kogoś takiego jak Kacper Smoliński. To bardzo
utalentowany, wszechstronny muzyk, a jego harmonijka ma dwa rzędy dźwięków, opartych na dwóch
skalach całotonowych, co daje ogromne możliwości.
Krzysztof Herdzin
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