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tworzy własną, bardzo indywidual-

ną muzykę i jest wybitnym mistrzem 

techniki plastycznej zwanej: airb-

rush, czyli bardziej po polsku: aerografu. 

Modnej w latach 80, obecnie nieco (ale nie 

do końca) wypartej przez programy cyfro-

we do obróbki zdjęć i  grafiki. aerografem 

tworzy dzieła autorskie i zleceniowe. narzę-

dziem tym posługuje się po mistrzowsku. 

Mogliśmy jego realizacje nie tak dawno po-

dziwiać w  Pracowni-Muzeum J. i. Kraszew-

skiego biblioteki raczyńskich na ulicy Wro-

nieckiej w  Poznaniu. ostatnio koncertuje 

na wernisażach wystaw sztuki wizualnej 

i  uczestniczy w  festiwalach muzyki współ-

czesnej za granicami kraju np. Gare aux ore-

illes, Schiphorst avangarde Festival i w Pol-

sce, takich jak np. CoCart Music Festival 

w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. 

Gra na perkusji, posługuje się wieloma in-

strumentami, własnym głosem i współcze-

sną elektroniką. Jest fanatykiem miniaturo-

wych klawiatur – ostatnio enerdowskiego 

amerykańskiego instrumentu, którego wy-

produkowano w swoim czasie kilkaset sztuk 

zaledwie. od pewnego czasu - co można 

prześledzić w  internecie – tworzy SuPlE-

MEntonY. Jak sam mówi: (…) wymyśliłem 

(je) dwa lata temu. te krótkie, improwizo-

wane formy muzyczne mają uatrakcyjniać 

wernisaże malarstwa. zapoznaję się wcze-

śniej z  artystami i  ich obrazami, przygoto-

wuję odpowiednie instrumentarium i  sta-

ram się całość skomentować muzycznie.” 

Droga muzyczna andrzeja Karpińskiego 

prowadzi od punk rocka poprzez nową falę 

lat 80., do współczesnej postmodernistycz-

nej awangardy muzycznej. założony przez 

niego 30 lat temu alternatywny rEPor-

taŻ istnieje do dzisiaj. andrzej jest auto-

rem wielu unikatowych projektów muzycz-

nych: Pogady, Pogofonic, bezsensory, Głos 

z  Wielkopolski czyli Domowy Wyrób Kieł-

bas. Wypowiada się w  obszarze: od muzy-

ki improwizowanej, poprzez zaangażowane 

społecznie utwory aranżowane, do muzyki 

ilustracyjnej, słuchowisk radiowych i filmu. 

Eksperymentuje w zakresie redukcji instru-

mentarium: do głosu i  klasycznej perkusji. 

andrzej inspiruje się twórczością wielu ar-

tystów i kompozytorów, niemniej to co robi 

cechuje tylko (i  wyłącznie) „własny charak-

ter pisma”. Mówi. iż największy wpływ mia-

ła na niego współpraca z  komponującym 

onegdaj dla braci Quay: lechem Jankow-

skim (głośny film „institute benjamenta”), 

arnoldem Dąbrowskim (teatr Ósmego Dnia 

m in. muzyka do filmów Jacka Kasprzyckie-

go i tamary Sorbian oraz dla tV Studia Fil-

mów animowanych) i  Chrisem Cutlerem. 

Jego recital „nEWS from DoM” to 30 minu-

towa improwizowana ilustracja muzyczne-

aj do wernisażu moich prac z cyklu rEtro 

(retrospektywa +retrospekcja+retroga-

ming): improwizowane, konstruktywne ilu-

stracje połączone ze swoistym muzycznym 

komentarzem do obrazów. Jak sam stwier-

dza: „nie chcę tworzyć zapisu bezużytecz-

nej chwili lub chmury dźwięków o niczym. 

nie chodzi o  show, wymyślanie czegoś na 

siłę, psucie lub udziwnianie gry na instru-

mentach. Staram się unikać przypadku, 

eksperymentować nie z  instrumentem lub 

dźwiękiem, ale z  muzyką. Chcę prostymi 

środkami zbudować opowiadanie muzycz-

ne, którego celem jest PraWDa o  wyko-

nawcy, estetyka i forma muzyczna możliwie 

bliska mi biologicznie. Elektroniki używam 

tylko do przekształcania klasycznych instru-

mentów i  głosu. Gdy mieszam ich brzmie-

nie, trudno rozpoznać aktualne źródło 

dźwięku, słuchacz przenosi się w głąb treści 

i o to mi właśnie chodzi. recital ma się koń-

czyć jak najdłużej po wykonaniu, ma two-

rzyć WSPoMniEniE. Jeśli tak się nie stanie 

- tracimy CzaS”. andrzej Karpiński kompo-

nuje i wykonuje muzykę od 1982 roku. W la-

tach 80. współtworzył punk rockowe kape-

le Sten i Socrealizm. Po rozwiązaniu grupy 

Sten w Poznańskim liceum Sztuk Plastycz-

nych, powołuje do życia z  Marzeną Kacz-

marek (obecnie Karpińską) (mini klawiatu-

ry, głos) i  Piotrem łakomym (git. basowa, 

głos) projekt „reportaż”. od początku dzia-

łalności główną ofertą grupy była muzyka 

improwizowana oraz przekaz treści zaanga-

żowanych społecznie. Promocją grupy zaj-

muje się wtedy henryk Palczewski (arS2). 

Powstają wtedy projekty; „Piedestał”, „ło-

soś”, „Witraż”. Do zespołu dołącza Jacek ha-

łas (fortepian, głos), grupa tworzy programy 

koncertowe; „Domator”, „Muzyka Potrzeb-

na”, „Prosimy nie Powtarzać”, „W oczekiwa-

niu na to Samo”, „Prawo Ciążenia”, „Wybór”. 

W  latach 80. XX w., muzyka reportażu zo-

staje wydana na wielu kasetach i  płytach 

niezależnych wydawnictw z  Polski, uSa, 

belgii, Francji i  Włoch. Każdy koncert  ma 

osobną tematykę, scenografię i  charakter 

teatralny. od roku 1985 grupa działa w skła-

dzie; andrzej Karpiński, arnold Dąbrowski 

(fortepian, syntezator, głos), Paweł Paluch 

(fagot). Powstaje wtedy projekt „W  Górę 

rzeki”. zespół wydaje w anglii lP „up the ri-

ver” (recommended records - 1988) w kra-

ju lP „reportaż” (tonpress -1987). Koncer-

tuje w  Polsce z  Skeleton Crew (Fred Frith, 

tom Cora), a  także na warszawskim festi-

walu Marchewka’87 obok takich wykonaw-

ców jak; David thomas, Chris Cutler, the 

Muzyczne reportaŻ-e  
andrzeJa karpińSkieGo
Andrzej Karpiński jest artystą wielu mediów. Kompozytorem, improwizatorem, autorem tekstów, artysta wizualnym. 
Okazjonalnie: pianistą, gitarzystą, realizatorem dźwięku. 
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Wooden birds, Minimal Compact, the Ex, 

test Dept., Kempec Dolores, Pociąg towa-

rowy, radio Warszawa. Promocją grupy zaj-

muje się  henryk Palczewski z  arS2c oraz 

Chris Cutler z  recommended records. re-

portaż uczestniczy w sesjach nagraniowych 

lecha Jankowskiego do filmów braci Quay 

(m.in.; institute benjamenta). Współpracu-

je ze znanym reżyserem radiowym Walde-

marem Modestowiczem. trafia do radia, 

teatru i  filmu. W  latach 2002/2004 „repor-

taż”, to muzyczny „teatr jednego aktora”. 

Powstają wtedy solowe programy koncer-

towe i  dwie płyty: „Gulasz z  Serc” i „Muzy-

ka do tańca”. Druga, w  części pochodzi ze 

spektaklu dla atelier Polskiego teatru tań-

ca („Gra i Czas” w choreografii iwony Pasiń-

skiej). Płyty „reportażu” trafiają do znanych 

wydawnictw: Cuneiform records (uSa), re-

commended records (obecnie rer Mega-

corp) (Gb). Projekty te prezentowane są na 

festiwalach muzycznych, teatralnych i  fil-

mowych (Malta, Era nowe horyzonty, zdae-

rzenia 2003/2004). zespół inauguruje serię 

20. koncertów na puszkach po farbach (au-

tomechanika, Frankfurt nad Menem, 2004), 

a z inicjatywy Guigou Cheneviera z francu-

skim gitarzystą nicolasem Chatenoud an-

drzej Karpiński zakłada w  2005 r. duet Po-

gofonic, z  którym koncertuje w  kraju i  za 

granicą (m.in. na Gare aux oreilles w  avi-

gnon/Coustellet, 2007). od 2004 r. repor-

taż to duet andrzeja Karpińskiego, naj-

pierw kontrabasistą bogdanem Mizerskim, 

a  potem z  pianistą i  operatorem urządzeń 

analogowych Witoldem oleszakiem. na-

grywają oni płytę CD bezsensory (arS2, 

2005) oraz  tworzą wydarzenie muzycz-

ne: „Emotikony i Piktogramy”. Duet koncer-

tuje też z  wirtuozem liry korbowej Pasca-

lem lefeuvre (2004), gitarzystą (zarazem 

multiinstrumentalistą) guru autorytetem 

współczesnej  muzyki alternatywnej impro-

wizowanej Fredem Frithem (2006) i  z  an-

gielskim perkusistą, kompozytorem, au-

torem tekstów piosenek, producentem 

muzycznym, wydawcą i teoretykiem muzy-

ki Chrisem Cutlerem (2008). W 2010r. z żoną 

Marzeną Karpińską powstaje program kon-

certowy o historii Polski połączony z muzy-

ką improwizowaną pt. „Głos z Wielkopolski 

czyli Domowy Wyrób Kiełbas”.  oprócz sar-

kastycznego przekazu treści, celem koncer-

tów jest także osiągnięcie wysokiej jakości 

dźwięku. andrzej unika typowych nagrań 

studyjnych, skupia się na muzyce „żywej”  

i  dalej eksperymentuje z  wykorzystaniem 

perkusji i  własnego głosu. obecnie artysta 

wiele koncertuje w Polsce [Mózg Powszech-

ny (Warszawa), CSW toruń, Galeria Perlegal, 

oDK Słońce, Galeria rozruch (Poznań), Wło-

cławek, Piła, etc.] dając indywidualne kon-

certy podczas wernisaży sztuk wizualnych.


