Michał Milczarek Trio (MM3)
Michał Milczarek Trio to jedna z najciekawszych grup muzycznych na polskiej scenie jazzowej. Zespół tworzy
muzykę będącą połączeniem modern jazzu, free jazzu, elektroniki i rocka. Koncerty MM3 uchodzą za niezwykle
żywiołowe i prezentujące jazz w zdecydowanie nowatorskiej perspektywie. Zespół występował na prestiżowych
festiwalach w Polsce, na Ukrainie, w Wietnamie, w Niemczech i Szkocji.
MM3 zwyciężyło w konkursie „Jazzowy Debiut Fonograficzny” (2014) organizowanym przez Instytut Muzyki i
Tańca. Zespół ma na koncie trzy wydawnictwa: EP-kę The Big Game (2012), albumy Squirrels and Butterflies
(2014) i najnowszy Ambient Works (2016).
Zespół występuje w stałym składzie:
Michał Milczarek - gitara
Bartek Łuczkiewicz – bas
Mateusz Modrzejewski – perkusja
Jesienią 2014 r. ukazał się debiutancki album MM3 Squirrels and Butterflies. Prace nad płytą trwały rok. Zespół
przygotował muzykę, która najmocniej nawiązuje do jazzu. Repertuar jest jednak odzwierciedleniem
najświeższych inspiracji grupy. Na płycie odnaleźć można wpływy muzyki elektronicznej, hip-hopu, rocka czy
fusion. Dzięki temu kompozycje, które znalazły się na płycie ukazują jazz w innowacyjnej odsłonie
brzmieniowej. Przyczynił się do tego także producent albumu - Envee, który do brzmienia muzyki MM3
podszedł bardzo kreatywnie.
Materiał nagrano w warszawskim Quality Studio. Płyta została wydana przez Akademię Rocka dzięki wsparciu
Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Jazzowy Debiut Fonograficzny Roku”.
Druga płyta zespołu – Ambient Works – jest projektem z pogranicza ambientu, minimalizmu, modern- i freejazzu. Muzycy zarejestrowali w pełni improwizowany materiał. Jego produkcją, mixem i masteringiem zajęli się
Envee i Michał Milczarek. Album "Ambient Works" wymyka się muzycznym schematom i podziałom, jest
nowatorski w aspekcie aranżacyjnym, jak i brzmieniowym, prowokuje do nieco innego spojrzenia na jazz i
muzykę improwizowaną. Można na nim znaleźć dźwiękowe przestrzenie (VN), utwory minimalistyczne (Fogs),
transowe rytmy (Burnt Toast, Coffe Stains), a nawet spreparowane brzmienie dzwonów z drezdeńskiej katedry
(Dresden).

Michał Milczarek
Ur. 12 mara 1990 r. w Końskich – polski kompozytor, gitarzysta. Lider własnego projektu autorskiego Michał
Milczarek Trio (MM3). Wraz z intensywnie koncertującym MM3 wystąpił między innymi na Festiwal Jazz Bez,
International Ethno-Jazz Festival Flugery Lvova, Warszawa Singera, Eye On Culture Festival, Jazz Po Polsku On
Tour: Live in Germany, Hue Festival, Edinburgh Jazz Festival. Najchętniej porusza się w obszarach jazzu,
ambientu i rocka. Odnajduje jednak swój własny język w każdym gatunku muzycznym. Jako muzyk sesyjny
współpracuje bądź współpracował m.in. z Edytą Górniak, Marią Sadowską, Anną Szarmach, Michałem
Urbaniakiem, Sashą Strunin i Envee’em.
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