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Câştigătorul BMW Welt Jazz Award 2019: Maciej Obara
Quartet
Patru contra cinci - cvartetul câştigă
Bucureşti/München. Muzicianul de jazz şi saxofonistul polonez Maciej Obara şi
cvartetul său au oferit reprezentaţia câştigătoare din etapa finală a BMW Welt Jazz
Award 2019. Având tema "Universul Saxofonului", competiţia a transformat auditoriul
BMW Welt într-o experienţă de jazz unică. Într-un play-off contra Rudresh
Mahanthappa Quintet, cvartetul lui Maciej Obara a reuşit să câştige premiul cel mare,
avându-i în componenţă pe Dominik Wania la pian, Ole Morten Vagan la bass şi Gard
Nilssen la percuţie.
Premiul a fost decernat de Dr. Nicolas Peter, membru al Consiliului de Administraţie
al BMW AG şi responsabil pentru finanţe, şi consilierul cultural al Municipalităţii din
München, Dr. Hans-Georg Küppers. Creat special de BMW Design, a fost însoţit de
premii în bani pentru câştigător şi finalist, suma primită de Maciej Obara Quartet fiind
de 10.000 de euro, în timp ce Rudresh Mahanthappa Quintet a primit 5.000 de euro.
Bazat pe tema "Universul Saxofonului", BMW Welt Jazz Award 2019 s-a concentrat
pe instrumentul votat de Asociaţia Consiliilor Federale Muzicale ca fiind instrumentul
anului 2019. Saxofonul şi-a demonstrat numeroase faţete în cele şase reprezentaţii
de matineu gratuite din primăvara acestui an, care au inspirat pasionaţii de jazz la
BMW Welt.
Juriul de specialitate a comentat: "Combinaţia coerentă şi captivantă de bebop şi jaz
modern a lui Rusdresh Mahanthappa, cu elemente de muzică indiană şi rock, a
entuziasmat juriul. În acelaşi timp, membrii juriului au fost la fel de încântaţi de
amplitudinea enormă a emoţiei, dinamicii şi posibilităţilor de expresie cu care Maciej
Obara şi cvartetul său au putut să surprindă şi să fascineze audienţa. Asemenea
uşurinţei muzicii sale, puterea compoziţiei şi spontaneitatea versurilor delicate,
precum şi puterea incredibilă a improvizaţiilor acestui ansamblu remarcabil au
transformat cvartetul în câştigătorul din acest an."
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Liderul grupului, Maciej Obara, a convins juriul prin stilul său liric de interpretare şi
prin tehnica remarcabilă. Reinterpretarea sa creativă a instrumentului muzical familiar
şi respectat a fascinat nu doar audienţa, ci şi juriul.
Un alt factor ce a determinat câştigătorul a fost votul publicului de la reprezentaţiile
de la matineu. Céline Bonacina Crystal Quartet poate aştepta cu nerăbdare o
reprezentaţia exclusivă la Castelul Elmau din Bavaria.
Dr. Nicolas Peter, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG responsabil
pentru finanţe, a apreciat calităţile celor două ansambluri care au evoluat în finală:
"Ambele au oferit interpretări pline de emoţie şi pasiune ale temei «Universul
Saxofonului». Felicit Maciej Obara Quartet pentru câştigarea premiului. Limbajul
jazzului depăşeşte culturi şi uneşte oameni de pe continente diferite. Puterea lui a
fost foarte prezentă astăzi, palpabilă pentru toţi cei prezenţi în auditoriul BMW Welt.
Anul acesta, BMW Welt Jazz Award reprezentat sărbătorirea perfectă a celui mai
semnificativ instrument din muzica jazz. Aştept cu nerăbdare şi ediţiile următoare: în
2020, tema premiilor va fi «Melodia Nopţii». Pentru prima dată, competiţia va
cuprinde o serie de concerte de seară. Aş dori să mulţumesc partenerilor noştri de
durată pentru sprijinul lor, în special Municipalităţii din München."
Consilierul cultural Dr. Hans-Georg Küppers şi-a exprimat şi el încântarea: "Această
finală, cu două ansambluri remarcabile, a fost un alt punct de atracţie special pentru
scena muzicală din München. Aş dori să mulţumesc BMW pentru angajamentul lor
extraordinar şi de lungă durată faţă de cultură şi în special pentru această de serie de
evenimente de succes. Demonstrează atât de multor oameni natura multiplă a
acestui stil muzical cosmopolit, fiind invidiat de multe alte oraşe."
De-a lungul competiţiei, din ianuarie până în martie, reprezentaţiile din matineele
duminicale au fost oferite de şase ansambluri renumite de pe mapamond. Pe lângă
cei doi finalişti, muzicienii care au evoluat în structura Double Cone a BMW Welt au
fost: Céline Bonacina Crystal Quartet (Franţa), Geraldine Laurent Quartet (Franţa),
Matthieu Bordenave Archipel (Franţa) şi Maria Faust Machina (Estonia).

Corporate Communications

Titlu
Pagina

Comunicat de presă
Câştigătorul BMW Welt Jazz Award 2019: Maciej Obara Quartet
3

Câştigătorul BMW Welt Jazz Award 2019 a fost ales de un juriu format din specialişti
reputaţi şi cunoscători. Preşedinte a fost Oliver Hochkeppel (corespondent pentru
muzică şi cultură la Süddeutsche Zeitung), iar ceilalţi membri au fost: Roland Spiegel
(redactor muzical şi specializat în jazz la radioul public din Bavaria BR-KLASSIK),
Andreas Kolb (redactor-şef al JazzZeitung.de şi neue musikzeitung), Heike Lies
(muzicolog, divizia de muzică şi teatru muzical a Departamentului de Afaceri Culturale
al oraşului München) şi Christiane Bönke-Geisse (director artistic al festivalului
internaţional de jazz "Bingen swingt").
Anul acesta, BMW Welt Jazz Awards a beneficiat din nou de sprijinul BR-KLASSIK,
nmz, al Castelului Elmau şi al departamentului de cultură al Municipalităţii din
München.
Despre angajamentul cultural BMW Group
De aproape 50 de ani, BMW Group a iniţiat şi s-a implicat în peste 100 de proiecte
culturale la nivel mondial. Compania pune accentul principal pe implicarea de durată
în arta modernă şi contemporană, în muzica jazz şi cea clasică, precum şi în
arhitectură şi design. În 1972, trei picturi de mari dimensiuni semnate de Gerhard
Richter au fost create special pentru a fi expuse în foaierul sediului central BMW
Group de la München. De atunci, artişti precum Andy Warhol, Jeff Koons, Daniel
Barenboim, Jonas Kaufmann şi arhitecta Zaha Hadid au cooperat cu BMW. În 2016
şi 2017, artista Cao Fei din China şi americanul John Baldessari au creat două noi
automobile pentru colecţia BMW Art Car. Pe lângă iniţiativele comune precum BMW
Tate Live, BMW Art Journey şi concertele "Opera for All" din Berlin, München,
Moscova şi Londra, compania este şi partener al unor muzee şi expoziţii de artă de
renume, precum şi al unor orchestre şi opere de pe mapamond. BMW Group
garantează libertatea absolută de creaţie în toate activităţile culturale în care este
implicată - deoarece această iniţiativă este tot atât de esenţială pentru producerea
unei lucrări de artă revoluţionare ca şi pentru inovaţiile importante într-o afacere de
succes.
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În România, BMW a consolidat parteneriate de tradiţie, aşa cum este Festivalul de
muzică de cameră SoNoRo, şi se implică în diverse proiecte culturale aşa cum a fost
colaborarea cu artistul Adrian Mitu pentru seriile Blue Coffee şi Blue Hero. La nivel
naţional, prin reţeaua de dealeri BMW, sunt susţinute o gamă largă de proiecte
culturale, aşa cum este Festivalul de Teatru de la Sibiu.
Mai multe informaţii: www.bmwgroup.com/culture şi
www.bmwgroup.com/culture/overview.
Facebook: https://www.facebook.com/BMWGroupCulture
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroupculture
@BMWGroupCulture
#BMWGroupCulture
BMW Welt - Inima mărcilor ia pulsul oraşului
Anual, BMW Welt are peste trei milioane de vizitatori. Cu arhitectura sa de avangardă,
BMW Welt este punctul central al tuturor mărcilor din BMW Group - BMW,
subbrandurile BMW M şi BMW i, MINI, Rolls-Royce Motor Cars şi BMW Motorrad -,
care sunt prezentate într-o manieră impresionantă în propriile universuri de
experienţă. Dar BMW Welt nu înseamnă doar expoziţiile şi preluările noilor
automobile, care sunt puncte de atracţie pentru pasionaţii de maşini de pretutindeni.
De-a lungul anului, vizitatorii se pot bucura de programe variate de cultură, artă şi
entertainment, precum şi de locaţia populară în care au loc peste 400 de evenimente
externe. Diferitele restaurante ale BMW Welt oferă o varietate de deliciile culinare,
până la gastronomie recompensată cu stele Michelin. În BMW Welt Junior Campus,
copiii şi tinerii se pot bucura de tururi cu ghizi şi ateliere pe tema mobilităţii şi a
dezvoltării durabile.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
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BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

