
                              Człowiek który spaja hip hop 
 
 
Christopher Edward Martin  znany jednak bardziej pod pseudonimem Dj Premier(ur. 21 marca 
1966 roku) to amerykański producent i Dj hip-hopowy. Wraz z raperem Guru tworzył grupę Gang 
Starr. 
Urodził się w Houston, lecz w bardzo młodym wieku przeprowadził się na Brooklyn.  
 
Początek kariery      
Chris Martin zaczął interesować się DJką w okresie uczęszczania do szkoły Prairie View A&M w 
Prairie View w stanie Texas. Na początku występował pod pseudonimem Waxmaster C, ale zmienił 
go na DJ Premier po przeprowadzce na Brooklyn i razem z Guru reaktywował zespół Gang Starr. 
Wybrał pseudonim Premier, ponieważ chciał być pierwszym w tym fachu.  
 
Gang Starr 
Grupa została założona w 1988 roku w Bostonie. Debiutancki album „No More Mr. Nice Guy” 
został nagrany w ciągu 10 dni i był to nie lada wyczyn. Następne albumy przynosiły jeszcze 
większe sukcesy i sławę. Ostatni album został wydany w 2003 roku „ The Ownerz”. Albumy ekipy 
Gang Starr dziś uchodzą za czystą klasykę i co do tego nie ma większych wątpliwości, są to 
albumy, które potrafiły się przebić ponad krążki innych znakomitych artystów tworzących w tych 
czasach. Pokazuje to nam, że oprawa muzyczna, za którą był odpowiedzialny Premier na tych 
płytach, była magiczna i zapadająca w pamięć. Grupa została rozwiązana w 2005 roku, a drugi 
członek zespołu Guru zmarł w roku 2010. 
 
Współpraca 
Jeżeli zapytalibyśmy jakiegoś muzyka, mc o to, czy chciałby współpracować z Dj premierem, 
pewnie bez wahania by się zgodził i raczej nie byłaby to zaskakująca odpowiedź, ponieważ kiedy   
taki muzyk patrzy na listę artystów, którym było dane z nim współpracować, wie, że praca z takim 
człowiekiem gwarantuje robienie muzyki na najwyższym poziomie.  Mniej wtajemniczonym warto 
przypomnieć, że  takimi artystami byli na przykład:Nas, Notorius B.I.G, Big l, Krs One, Jay-Z, 
Snoop Dogg, Common, Dilated Peoples, Mos Def, M.O.P i wiele innych. Z MC Jeru the Damaja 
stworzył album The Sun Rises in the East, wydany w 1994 i jego kontynuację z 1996, Wrath of the 
Math. DJ Premier współpracował z wieloma muzykami jazzowymi, takimi jak Branford Marsalis 
oraz z Buckshot Lefonque nad ich debiutanckim albumem. Również z gwiazdami pop, 
wyprodukował pięć utworów dla Christina Aguilera z albumu Back to Basics. Pozostali nie hip-
hopowi artyści, z którymi współpracował samodzielnie lub z Guru pod szyldem Gang Starr, to np. 
Limp Bizkit, D'Angelo, Craig David i Macy Gray. 
 
Primo w Polsce 
Dj premier zagrał w Polsce dwa koncerty w Łodzi i Warszawie w roku 2008. Było to niesamowite 
widowisko, zresztą jak każdy jego koncert. 
 
Podsumowanie 
 
Śledząc poczynania tego człowieka, stwierdzam, że nie kieruje się on wyznaczonymi zasadami, 
lecz tym,aby robić niesamowitą muzykę, aby w każdej piosence zostawić cząstkę siebie, dlatego też 
uważam, że postać Christophera Edwarda Martina nie powinna ujść niczyjej uwadze...   
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