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14 marcca – Warszawa
15 marca – Poznań

16 marca – Katowice
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E lvis był muzyką. Amerykańską muzyką we wszelkich jej
odmianach i gatunkach” pisał wybitny biograf Elvisa

Presleya, Collin Escot. 
W duchu tej niezwykle prawdziwej opinii w trzydziestą

rocznicę śmierci króla rock'n'rolla na głębokim Śląsku, stolicy
polskiego bluesa zrodził się muzyczny projekt o nazwie BUR-
NING LOVE. 

Jego pomysłodawcą był charyzmatyczny lider rythm'n'blu-
esowego zespołu Gang Olsena, Andrzej „Papa-Gonzo”. To
właśnie z jego inicjatywy grupa wybitnych śląskich muzyków
przygotowała w sierpniu 2007 roku wielki hit Presleya z 1972
roku „Burning Love” w zupełnie nowej aranżacji. 

Utwór swoją premierę miał podczas zlotu fanów króla w Olsz-
tynie, a następnie zaistniał w polskich mediach i na wielu zagra-
nicznych stronach internetowych poświęconych Elvisowi. Każ-
da jego publikacja budziła ożywione dyskusje wśród słuchaczy. 

Rok później, w czerwcu 2008 roku Andrzej „Papa-Gonzo”
zaprezentował „Burning Love” i nakręcony do niego teledysk
podczas koncertu „Memories: The 40 Years Of Comeback
Special” w krakowskim klubie Stare Konie. Gościem specjal-
nym wieczoru był wówczas Todd Slaughter, prezes najwięk-
szego europejskiego fan klubu Presleya, który kilkakrotnie
prywatnie spotykał się z piosenkarzem. 

Po tym spotkaniu piosenka, która początkowo miała być tylko
jednorazowym hołdem oddanym przez śląskich muzyków wiel-
kiemu idolowi w rocznicę śmierci zamieniła się w długofalowy
projekt. Przez następne miesiące w studiu nagraniowym powsta-
wały kolejne utwory. Znane przeboje lecz w niespotykanych do
tej pory aranżacjach. „Ten projekt ma pokazać jak wszechstron-
nym artystą był Elvis” – mówi o swoim projekcie Andrzej. 

W roku 2009 na scenie krakowskiej rotundy zespół Andrze-
ja „Papy-Gonzo” zaprezentował krótki koncert poprzedzający

występ Duka Bardwella, gitarzysty basowego Presleya oraz
Michaela Jarretta, kompozytora jego piosenek. Koncert gru-
py wywarł tak olbrzymie wrażenie na muzykach ze Stanów,
że zaproponowali współpracę i wspólne nagrania. „Widziałem
zaskoczenie na twarzach ludzi. Oni są przyzwyczajeni do mu-
zyki Elvisa, którą znają z płyt, ale to bardzo dobry, ciekawy
projekt” powiedział przed wejściem na scenę Duke Bardwell. 

Dziś projekt Andrzeja „Papy-Gonzo” rozrósł się do gigan-
tycznych rozmiarów. Nowe oblicze piosenek Elvisa oprócz je-
go muzyków odkrywają już m. in. Maciej Balcar – obecny li-
der zespołu DŻEM, Krzysztof Respondek – członek Kabaretu
RAK, Losza Vera, Justyna Segiec, Alicja Boncol – pierwsza
dama polskiej muzyki country oraz muzycy zespołów Carran-
tuohill i Skankan. 

Dzięki tej mieszance artystów, kompozytorów i instrumen-
talistów projekt muzyczny BURNING LOVE stał się niezwy-
kłą muzyczną wędrówką poprzez różnorodne style i gatunki
począwszy od rocka, bluesa poprzez country, gospel, aż do ska
i melodii celtyckich. 

Ten projekt to jednocześnie doskonały dowód na to, że mu-
zyka Elvisa łączy nie tylko rzesze fanów, ale także artystów
z najodleglejszych zakątków świata bez względu na wiek. 

W maju 2010 roku, Andrzej „Papa-Gonzo” wraz z muzka-
mi przygotowują specjalny koncert z udziałem Duka Bardwel-
la, Michaela Jarretta oraz całej plejady polskich i zagranicz-
nych gwiazd estrady. Koncert ma być zarejestrowany i wyda-
ny na płycie DVD. 

Pozostaje mocno wierzyć w to, że przygotowywany materiał
odniesie wkrótce zasłużony sukces, a nowe spojrzenie na mu-
zykę Elvisa Presleya połączy kolejne pokolenia słuchaczy…

Mariusz Ogiegło

OFC EP „Raised On Rock”

ELVIS: 
W królewskim rozmiarze

Od lewej: Andrzej Papa-Gonzo voc., Duke Bardwell gitara basowa, Katarzyna Grabowska voc. i Michael Jarret (kompozytor piosenek Presleya).
17 maj 2009 " Elvis Tribute Show" Kraków klub "Rotunda"
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