
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michał Salamon – pianista, kompozytor, aranżer, a ponadto wykładowca, wydawca i producent. 
Współzałożyciel zespołów FOURS Collectice oraz Quindependance. Twórca projektu 
SALAMONSPACE.  
  
EDUKACJA 
Michał Salamon zaczął grać na fortepianie w wieku sześciu lat, zainspirowany przez tatę – nauczyciela 
muzyki.  
Skończył Akademię Muzyczną w Krakowie na kierunkach: fortepian jazzowy (w klasie dr Joachima 
Mencla) oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z dyrygenturą chóralną (w klasie prof. 
dr hab. Stanisława Krawczyńskiego). 
Kształcił się m.in. pod okiem dr Piotra Wyleżoła, prof. dr hab. Wojciecha Niedzieli oraz dr hab. 
Mariusza Sielskiego.  
 
PIANISTA 
Od ukończenia Akademii Muzycznej Michał Salamon uczestniczył w niespełna tysiącu koncertów na 
scenach Polski i Europy występując z zespołami FOURS Collectice oraz Quindependance a także m.in. 
z Grzechem Piotrowskim, World Orchestra, Bartozzim Wojciechowskim, kwintetem Staszka 
Słowińskiego oraz artystami ze świata muzyki rozrywkowej, takimi jak Kayah, Małgorzata Ostrowska, 
Natalia Kukulska, Ania Karwan, Marysia Sadowska, Mateusz Ziółko, Damian Ukeje, Filharmonia Futura 
i orkiestrą Vieniawa. 
 
Pianista brał także udział w licznych festiwalach jazzowych, m.in. Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Warsaw 
Summer Jazz Days, Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami, Festiwal Kolory Polski, YMCA 
Europe Festival (Czechy), Polska Jazz (Węgry), Nisville Jazz Festival (Serbia). 
W kwietniu 2017 r. Michał Salamon wraz z zespołem FOURS Collective zagrał koncert przed 
Gregorym Porterem, a w lipcu, z Quindependence, przed Kamasim Waschingtonem. 
 
KOMPOZYTOR           
Michał Salamon jest przede wszystkim liderem składów i autorem większości kompozycji, które 
wykonuje.  
Skomponował wszystkie utwory zespołu FOURS Collective oraz część utworów granych z zespołem 
Quindependance. Również płyta Lion’s Gate to melodie autorstwa Artysty.  
Michał Salamon  także komercyjnymi kompozycjami dla filmów oraz reklam.  
 



PRODUCENT I ARANŻER 
Artysta ma za sobą też doświadczenia w aranżacji oraz produkcji koncertów i dużych pokazów 
artystycznych. Należy do nich "Tribute to Amy Winehouse feat. Kayah" - pierwsze muzyczne i 
multimedialne show z cyklu „RE: STARS”,  poświęcone pamięci Amy Winehouse.  
Michał Salamon nie tylko wyprodukował całe wydarzenie, ale także zaaranżował wszystkie 18 
utworów na ten koncert, które później wykonywali zarówno młodzi wokaliści: Ewelina Przybyła, 
Joanna Azzja Mądry, Sandra Mika, Aicha Słoniec, Małgorzata Chruściel, Wojciech Myrczek jak i 
gwiazda wieczoru – KAYAH.  
 
WYKŁADOWCA 
Poza działalnością artystyczną Michał Salamon jest również pedagogiem. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w uczeniu w szkołach muzycznych, m.in. w Konserwatorium Krakowskim im. Witolda 
Lutosławskiego oraz Music Hub Akademy w Warszawie.  
W pracy nauczyciela najważniejsze jest dla niego odkrywanie i odpowiednie ukierunkowywanie 
potencjału młodych ludzi.  
 
Doświadczenie pedagogiczne oraz własna droga rozwoju natchnęły Michała Salamona do stworzenia 
przestrzeni do koncertów online oraz wywiadów z doświadczonymi osobami z szeroko pojętej branży 
muzycznej pod nazwą salamonspace. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów szkół 
artystycznych jak też ich absolwentów stawiających pierwsze kroki na rynku.  
 
 
NAGRODY 
2014 r. - FOURS Collective - Jazzowy Debiut Fonograficzny - I miejsce (Treezz) - Instytut Muzyki i 
Tańca 
2015 r. - Quindependence - Jazz Juniors - II miejsce  
2016 r. - Quindependence - Jazzowy Debiut Fonograficzny - I miejsce (Circumstances) - Instytut 
Muzyki i Tańca  
 


