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Pomiêdzy mn¹ i Astorem zadzierzgnê³a siê wiê przyjani i wzajemnego podziwu, relacja, która by³a i pozostanie dla mnie skarbem. Codziennie mylê o Astorze, codziennie go s³ucham i wiem, jak bardzo
wp³yn¹³ na ca³e moje ¿ycie.
Al Di Meola

María Susana Azzi
Simon Collier

Rewolucyjny mistrz tanga na naszych oczach staje siê mitem. Z ka¿dej strony tej ksi¹¿ki wyziera ¿ywa osobowoæ Piazzolli, a lektura przekonuj¹co unaocznia, ile potrzeba pasji, determinacji i czarnoksiêstwa,
aby stworzyæ prawdziwe piêkno w muzyce.
David Harrington, Kronos Quartet
Pasjonuj¹ca opowieæ obrazuj¹ca ¿ycie i dzie³o argentyñskiego mistrza bandoneonu. Piazzolla dobrze rozumia³ moje pasje jazzowe, a ja
z nabo¿eñstwem przygl¹da³em siê, jak przekszta³ca on tango, czyni¹c
z niego muzykê uniwersaln¹.
Lalo Schiffrin

MARÍA SUSANA AZZI jest
cz³onkiem rad nadzorczych Astor
Piazzolla Foundation oraz Narodowej Akademii Tanga w Buenos
Aires. Jest to jej czwarta ksi¹¿ka
powiêcona tangu.
SIMON COLLIER, profesor historii w Vanderbilt University, sam
lub we wspó³pracy z innymi autorami wyda³ ju¿ siedem ksi¹¿ek na temat Ameryki £aciñskiej.

¯ycie i muzyka ASTORA PIAZZOLLI

w jaki sposób, inspiruj¹c siê i jazzem, i muzyk¹ klasyczn¹, Piazzolla
stworzy³ zupe³nie nowy rodzaj tanga: muzykê przeznaczon¹ do s³uchania, a nie tylko do tañczenia, zarazem jednak musia³ walczyæ z niezrozumieniem w samej ojczynie tanga. Ostatecznie przeniós³ siê z Argentyny do Europy i dopiero tutaj
zyska³ miêdzynarodowe uznanie.
Od mierci Piazzolli w roku 1992
jego znaczenie nieustannie ronie.
Takie gwiazdy jazzu jak Garry Burton i Al Di Meola oraz s³awy muzyki powa¿nej jak Yo-Yo Ma, Emanuel Ax czy David Barenboim nagra³y
p³yty z jego utworami. A teraz Azzi
i Collier prezentuj¹ nam pierwsz¹
pe³n¹ biografiê tego niezwykle utalentowanego muzyka.
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Astor Piazzolla by³ muzycznym geniuszem, dla którego narodowy taniec Argentyny sta³ siê surowcem do
stworzenia zupe³nie nowego gatunku muzycznego. María Susana Azzi
oraz Simon Collier fascynuj¹co
przedstawiaj¹ ¿ycie tego nadzwyczajnego wizjonera, który zyska³
sobie miêdzynarodowe uznanie, ale
we w³asnej ojczynie spotyka³ siê
z niezrozumieniem. Autorzy ledz¹
¿ycie Piazzolli, poczynaj¹c od
pierwszych lat w Argentynie, gdzie
urodzi³ siê w roku 1921, przez lata
ch³opiêce i m³odzieñcze spêdzone na
Lower East Endzie na Manhattanie,
gdy zacz¹³ siê ujawniaæ jego talent
do bandoneonu, podobnego do akordeonu instrumentu, który odgrywa
kluczow¹ rolê w muzyce tanga. Opisuj¹ powrót do Argentyny w wieku
lat szesnastu, a tak¿e gwa³towne
wkroczenie w namiêtny wiat tanga, gdzie szybko znalaz³ dla siebie
miejsce w czo³owych zespo³ach
muzycznych, a tak¿e za³o¿y³ w³asn¹
grupê. Pomimo tych sukcesów Piazzolla uzna³, ¿e musi wznieæ muzykê tanga na nowy poziom, i uda³ siê
do Pary¿a, aby pobieraæ naukê kompozycji u legendarnej Nadii Boulanger. £acz¹c umiejêtn¹ analizê muzyczn¹ z wnikliw¹ analiz¹ psychologiczn¹, Azzi i Collier pokazuj¹,

