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BIPOLAR ORDER

DEBIUTANCKI ALBUM
BIPOLAR ORDER - DUALITY
Płyta wydana przez Allegro Records w październiku 2019.
Albumowi patronują najważniejsze media jazzowe.

WYRÓŻNIENIA
Album znalazł się wśród trzech najciekawszych debiutów 2019 roku
w zestawieniu Focus On Debut organizowanego przez serwis
Polish-Jazz.blogspot.com.

Płyta dała grupie możliwość uplasowania się wśród najlepszych
zespołów kategorii Nowa Nadzieja w dorocznej ankiecie
czytelników JazzForum. Ponadto, w tym samym plebiscycie,
liderzy projektu znaleźli się pośród najbardziej docenianych
instrumentalistów swoich kategorii.
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O PROJEKCIE
Dwaj równorzędni liderzy – świeżo upieczony ojciec i twardo
stąpający po ziemi Kaszub. Dwa odrębne źródła inspiracji – młoda
nowojorska scena jazzowa i brzmienia folklorystyczne z
elementami otwartej improwizacji. Bipolar Order to dwie różne
energie, które ścierają się ze sobą tworząc na scenie zupełnie
nowy Twór.
Grupa powstała z inicjatywy gitarzysty Jakuba Żołubaka i
saksofonisty Mateusza Chorążewicza. Skład uzupełnia basista
Rafał Hajduga oraz perkusista Maciek Wojcieszuk. Repertuar
zespołu to autorskie kompozycje czerpiące ze współczesnej
młodej nowojorskiej sceny jazzowej, inspirowane słowiańskim i
skandynawskim folkiem oraz muzyką improwizowaną.
Grupa nie zamyka się w żadnych ramach stylistycznych.
Swobodna ekspresja muzyczna jest jednym z filarów twórczości
zespołu.

"THE LOCKDOWN"
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LABORATORIUM MUZYCZNYCH FUZJI
"Dzięki konstrukcyjnym i technicznym
przeciwieństwom album jest znacznie
dynamiczniejszy i mniej przewidywalny, a przy tym
nie trąca sztucznością, co przy debiutach jest
przecież tak powszechne. Całość jest stylistycznie
świetnie zaaranżowana i przez cały czas trzyma
poziom zwłaszcza pod względem melodycznej
intrygi (...)."

RAFAŁ GARSZCZYŃSKI
RADIO JAZZ.FM
"Bipolar Order to projekt oryginalny, trudno
porównać muzykę zespołu wprost do
jakiejkolwiek sławnej światowej grupy.
Znalezienie własnego, odmiennego brzmienia
już na debiutanckim krążku to spory sukces."

ADAM BARUCH - THE
SOUNDTRACK OF MY LIFE
"(...) the album is still quite impressive
considering it’s a debut and taking into
account the excellent compositions it
presents. It should be of interest to many
listeners, especially those who still have not
lost hope in the possibility that Fusion can
produce interesting music today. All in all well
done!"

JAROSŁAW KUREK
"U wszystkich członków kwartetu do
znajomości tradycji i solidnego warsztatu
dochodzi niebywała zdolność zaskakiwania
odbiorcy, kreowania zmienności planów i
nastrojów. Słuchamy i czekamy z narastającą
ciekawością, dokąd zabiorą nas w następnym
utworze; za minutę; za chwilę. "
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