
Joanna Markowska i Maciej Muszyński tworzą razem grupę muzyczną „Madame 
JeanPierre”. Choć trzonem grupy jest ta dwójka, muzycy często nawiązują współ-
pracę tworząc większe składy - najczęściej dołącza sekcja rytmiczna. Oboje są ab-
solwentami Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie 
Joanna Markowska ukończyła wokalistykę rozrywkową, a Maciej Muszyński gitarę 
- swój kunszt doskonalił potem na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w katowic-
kiej Akademii Muzycznej. W marcu 2016 roku wydali debiutancki album pt. „Lete”.
Ich muzyka opiera się na emocjonalnych kompozycjach, oscylujących wokół no-
woczesnego jazzu, które wchodzą w reakcje z liryką. Oprócz Joanny i Macieja ze-
spół tworzą grający na perkusji Bartek Staromiejski, Jędrzej Łaciak- bas akustyczny 
oraz Denys Ostrovnoi na saksofonie altowym.
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Album LETE jest wypadkową naszych muzycznych inspiracji. Jest osadzony  
w klimacie jazzowym, jednak wybiega poza ramy klasycznego rozumienia tego 
stylu. Na płycie znajduje się 6 kompozycji własnych i 2 tematy jazzowe. Auto-
rem niemal wszystkich kompozycji na płycie jest Maciej Muszyński. Teksty pisze 
zazwyczaj wokalistka Joanna Markowska – „Do tej pory użyliśmy wiersza moje-
go ojca Jerzego Markowskiego i utworu ukraińskiej poetki Liny Kostenko. Dzięki 
warstwie lirycznej utwory same podpowiedziały nam formę i działają jako pio-
senki, trzeba jednak pamiętać, że powstały jako autonomiczne, otwarte formal-
nie kawałki i zawsze mogą do takiego punktu wrócić.” Nagranie płyty w składzie 
bez fortepianu jest świadomą decyzją i poprzeczką postawioną gitarze, która 
przejmuje harmoniczny prym i musi szukać alternatywnych rozwiązań w walce 
owyrażenie się poprzez brzmienie. To ostatnie wzbogaca Denys Ostrovnoi na 
saksofonie altowym. Wirtuozowskie partie basu Jędrzeja Łaciaka mocno zazna-
czają na płycie swoją obecność, a towarzystwo perkusji Bartka Nazaruka, który 
wziął udział w nagraniu, nadaje wszystkiemu odpowiedni koloryt. „My po prostu 
długo się znamy i bardzo lubimy. Nagranie tej płyty nie miało znamion trudnej 
operacji i katorżniczej pracy w studiu. Jest podsumowaniem naszych pierwszych 
spotkań. Musieliśmy ją nagrać, żeby móc iść dalej.”

Jesteśmy grupą muzyczną skupiającą profesjonalnych i doświadczonych muzy-
ków, absolwentów oraz studentów m. in. Akademii Muzycznej w Katowicach 
oraz Instytutu Muzyki UŚ w Cieszynie. Koncertujemy jako: 
- Duet - wokal, gitara
- Kwartet - wokal, gitara, kontrabas, perkusja
- Kwintet - wokal, gitara, kontrabas, perkusja, saksofon
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