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Tu jest jazz
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$+��To nie owca! To raczej pies, misia-
czek taki. Zreszt!, niech ka"dy sobie to 
interpretuje po swojemu. Mo"e by# owca, 
najwa"niejsze, "e jest bia$a, nie czarna.

Generalnie chodzi nie tyle o pluszaka, 
co o poca$unek dla %wiata, zachwyt nad 
mo"liwo%ci! bycia muzykiem, poznawa-
niem %wietnych ludzi. 

Zdj&cie powsta$o w pracowni mojego 
przyjaciela, Paw$a Koraba Kowalskiego. 
Sesj& robili%my z my%l! o ok$adce, ale 
to konkretne zdj&cie zrobiono w chwili 
spontanicznego szale'stwa. Jestem tam 
po prostu sob! i dlatego ze wszystkich 
pozowanych i nienaturalnych fotek zre-
zygnowali%my, a zosta$o to. Niby przy- 
padek, cho# jestem pewna, "e jaki% pier-
wiastek z góry te" musia$ mie# znacze-
nie. W ogóle przy tej p$ycie by$o 
du"o meta(zycznych historii.

&KÚWQLH�SRVïXFKDP�
Cho#by piosenka „Who knows”. 

Gra$ tam ze mn! bu$garski pia- 
nista Konstantin Kostov, który 
nie rozumie ani s$owa po pol-
sku. Muzycy zwykle nie pytaj! 
si& o tekst; graj! swoje i tre%# 
ma$o ich obchodzi. Tymcza-
sem w miejscu, w którym  
w tek%cie pojawiaj! si& s$owa 
„cztery ma$e z$a”, on, ni st!d 
ni zow!d, zagra$ dok$adnie 
cztery fajne akordy. Nie mu-
sia$, ale jako% telepatycznie 
si& zrozumieli%my i wysz$o 
genialnie.

-DNLH�ZLG]LV]�WUHQG\��
ZH�ZVSöïF]HVQHM�ZRNDOLVW\FH��
MD]]RZHM"

Ja jestem z tych trendów, które próbuj! 
$!czy# w sztuce elementy ró"nych kultur. 
Szuka# inspiracji w tym, co inne, egzo-
tyczne, a jednocze%nie bliskie duchowo 
i emocjonalnie. )ycie po$!czy$o mnie 
przypadkiem z Serbami i Bu$garami.  
Nie szuka$am ich, a stan&li na mojej 
drodze. Najpierw wywo$a$o to wielkie 
zamieszanie, a zaraz potem fascynacj&. 
Naturalnie zacz&$am szuka# wspólnych 
dróg. Te ich niesamowite rytmy – na  
7, 9, 11, 15 – sta$y si& szybko moimi pra-
gnieniami. Doda$am do nich zupe$nie 
inny, bardziej s$owia'ski sposób trakto-
wania muzyki. Trudno uwierzy#, "e my  
i oni to wci!" Europa. )yjemy tak blisko, 
a jednocze%nie tak wiele jest w nas fascy-
nuj!cych ró"nic.

7\OH�ĝH�QD�SRP\Vï�ïÈF]HQLD��
VïRZLDñV]F]\]Q\�]�%DïNDQDPL��
ZSDGOL�MXĝ�.D\DK�L�%UHJRYLÊ�SRQDG�
���ODW�WHPX��&R�Z�W\P�QRZHJR"

Kayah i Bregovi# to by$ pomys$ folk-
lorystyczny. *piewali ludowe pie%ni. Bu$-
garzy wiedz! to lepiej ni" ja. Niemniej 
trudno tamten projekt porównywa#  
z naszym. Tu jest jazz, a jazz zawsze 
oznacza tworzenie czego% nowego. 

-HVW�Z�RJöOH�FRĂ�WDNLHJR�MDN��
EXïJDUVNL�MD]]"

Jasne, "e tak! Pi&knie graj!, %wietnie 
graj!! G$ównie w tych dziwnych dla nas 
rytmach, które niby czujemy, ale sami 
zagraliby%my inaczej. Kiedy% mi te" t$u-
maczyli, "e maj! kilkadziesi!t odmian 
vibrat i w ka"dym regionie %piewa si& 
je inaczej. Postawili warunek, "e albo 

za%piewam zgodnie z tradycj! dane-
go miejsca, albo lepiej "ebym wcale nie 
%piewa$a. To by$o du"e wyzwanie, cho# 
teraz si& z tego %miejemy.

0DV]�MDNLHĂ�Z]RUFH��SXQNW\��
RGQLHVLHQLD"

Ka"dy z nas ma takie latarnie morskie, 
ale nie chodzi o ich na%ladowanie, tylko 
o inspiracj&. Ella Fitzgerald to wielka 
posta#, któr! szanuj&. Niesamowite, "e 
kto% taki zrobi$ karier& niemal przypad-
kiem. Na jakim% konkursie tanecznym, 
w którym bra$a udzia$, kto% zata'czy$ le-
piej. Ona zw!tpi$a w swoje si$y i zamiast 
ta'czy#, spróbowa$a za%piewa#. Gdy za-
%piewa$a, wszystkim pospada$y kapcie,  
a przecie" nigdy nie uczy$a si& muzyki.

Wychowywa$am si& na takich arty-
stach jak Stevie Wonder. Mo"e nie jest do 

ko'ca jazzowy, ale g$os i sposób %piewa-
nia ma absolutnie genialny. Z nowszych 
muzyków bardzo szanuj& Kurta Ellinga 
– utwory z „Messenger” to dla mnie na-
uka i inspiracja. S$ucham Natalie Cole. 
Ceni& Dian& Krall. Nie mog& pomin!# 
Bobby’ego McFerrina. Wielkie wra"enie 
zrobi$a na mnie Rhiannon, wspó$za$o"y-
cielka McFerrinowego „Circle Singing”. 
Gdy pierwszy raz zobaczy$am t& starsz! 
pani!, by$am pe$na w!tpliwo%ci. Do cza-
su, gdy otworzy$a usta, a ja zrobi$am si&  
malutka. Jest w niej niesamowita wol-
no%# i ch&# poszukiwa', na czym muzy-
kom jazzowym bardzo zale"y. W jazzie 
chodzi w$a%nie o t& otwarto%#, o my%lenie 
sercem, a nie odtwarzanie schematów.

-DN�VLÚ�RWZRU]\Ê�WDN�QD�]DZRïDQLH��
PDMÈF�SU]HG�VREÈ�W\VLÈF�RVöE��
L�PLNURIRQ"

Trzeba umie# si& skupi#. Na pewno 
podstaw! wszystkiego jest te" 
pewno%# w$asnej techniki. To 
ona daje nam swobod& panowa-
nia nad oddechem, wysoko%ci! 
d+wi&ku czy barw!. Gdy ma si& 
techniczne podstawy, mo"na my-
%le# o improwizacji. 

Pocz!tki nigdy nie s! $atwe. 
Czasem co% nie wyjdzie, a problem 
le"y nie w niedostatkach s$uchu, 
ale w ograniczeniach g$owy. To tam 
musi si& otworzy# klapka, a wte-
dy i stres ma mniejsze znaczenie.  
W uspokojeniu si& pomagaj! na 
pewno dobrzy muzycy, z którymi si& 
%piewa. Zaufanie, "e oni wiedz!, co 
robi!, "e zawsze pomog!, wyratuj!  
z opresji, to bardzo wa"na sprawa  
dla ka"dego solisty. Wa"ne jest, by 

gra# z lud+mi, z którymi si& cz$owiek 
uwielbia. 

Mam takie zdj&cie, gdy zgi&ta wpó$, 
maksymalnie skupiona co% tam im-
prowizuj&, a w tle u%miecha si& Czarek 
Konrad. I to nie by$ zwyk$y u%miech, ale 
taki wyra"aj!cy uznanie. Widz!c takie 
rzeczy, cz$owiek nabiera pewno%ci sie-
bie. Taki jest McFerrin. Wyj%cie z nim na 
scen& na pocz!tku mocno stresuje, ale 
gdy zobaczy si& w tych jego oczach za-
chwyt, pe$n! akceptacj&, zach&t&, rado%#, 
wtedy %wiat wokó$ znika, zostaje tylko 
muzyka.

-DNL�MHVW�0F)HUULQ�]D�NXOLVDPL"
Za%piewa$am z nim kilka koncertów, 

wi&c pewnie nie wiem wszystkiego. Na 
pewno przed ka"dym koncertem cho-
dzi skupiony i czyta Bibli&. Ona daje mu 
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spokój i najwyra+niej inspiruje, bo po-
tem wychodzi na scen& jakby w transie. 
W prywatnych rozmowach jest bardzo 
pozytywny i jednym zdaniem potra( 
sprawi#, "e cz$owiek uwierzy w siebie. 
Mnie kiedy% powiedzia$: „Wiesz, obser-
wowa$em ci& na próbie. Ty nie potrze-
bujesz metronomu. Masz t& ca$! muzyk& 
w sobie”. Po takich s$owach od niego nie 
potrzeba ju" innej motywacji, by wyj%# 
na scen&, da# z siebie wszystko, a potem 
robi# swoje z prze%wiadczeniem, "e do-
kona$o si& w$a%ciwego wyboru.

3UDFRZDïDĂ�SU]\�SURJUDPDFK�W\SX�
ķ0DP�WDOHQWĵ�F]\�ķ;�)DFWRUĵ���
&R�VÈG]LV]�R�WHM�
GURG]H�NUHRZDQLD�
QRZ\FK�JZLD]G"

Telewizja ma dzi% po-
t&"n! si$&, któr! mo"na 
niekiedy dobrze wyko-
rzysta#. Z drugiej stro-
ny, tych programów jest 
za du"o. Sama ich nie 
ogl!dam. Lubi& autorsk! 
twórczo%# i oryginalno%#. 
*piewaj!c covery, trudno to 
osi!gn!#. 

Kto jest m!dry, wykorzysta 
swoje pi&# minut i mo"e co% 
z tego b&dzie. K$opot w tym, 
"e do telewizji przychodzi  
niewielu ludzi wielkiego ta- 
lentu i wra"liwo%ci, natomiast 
jest masa showmanów nasta-
wionych na sukces, cho# ni-
czego wcze%niej nie osi!gn&li. 
Droga do kariery to proces, któ-
ry powinien si& zacz!# w gara-
"u, a sko'czy# na wielkiej scenie  
i nie mo"na niczego przyspie-
sza#. Gwiazda z telewizji niemal 
na pewno zniknie równie szybko, 
jak si& pojawi$a. Cho# zdarzaj! si& 
wyj!tki.

$OH�VDPD�WURFKÚ�MHVWHĂ�F]ÚĂFLÈ��
PDFKLQ\�Z\SOXZDMÈFHM��
WH�JZLD]GNL�

Mam funkcj& trenera g$osu, która daje 
mi sporo dobrej zabawy i satysfakcji. 
Szczególnie w „Fabryce gwiazd” mia$am 
okazj& pracowa# z ca$! grup! m$odych, 
bardzo zdolnych ludzi i zupe$nie na se-
rio stara$am si& im przekaza# jak najwi&-
cej. Oczywi%cie, w telewizji potem poka-
zano mo"e kwadrans z ca$ej naszej pracy, 
ale za kulisami dzia$y si& naprawd& fajne 
rzeczy, rozwijanie ich wra"liwo%ci, inter-
pretacji, pokazywanie, jak! drog! mog! 

i%#. Niektórzy z nich, jak cho#by Ka-
mil Bednarek, byli lud+mi %wiadomymi  
swojego talentu, pracowitymi i skupio-
nymi nie tyle na osi!ganiu sukcesu, co 
na tworzeniu muzyki. Takim ludziom 
chce si& pomaga#. 

Ca$a ogromna reszta my%li, "e przyj-
dzie, za%piewa, spojrzy w kamer& i zosta-
nie drug! Madonn!. Smutne jest to, "e 
oni cz&sto nawet maj! talent, ale zamiast 
go rozwija#, od razu chc! z niego korzy-
sta#, a tak si& na d$u"sz! met& nie da. 
Zwykle potem przychodzi dó$, na który 
kompletnie nie s! przygotowani, a im 

wy"ej wzlec!, tym bardziej bolesny jest 
upadek i trudniej si& podnie%#.

6DPD�PLHZDïDĂ�WDNLH�FKZLOH�]ZÈW�
SLHQLD"

Chyba ka"dy muzyk je ma. Stefan 
Brzozowski z Czerwonego Tulipana 
powiedzia$, gdy by$am jeszcze bardzo 
m$oda: „Ten zawód si& sk$ada z blasków, 
ale s! te" cienie. Jak zaakceptujesz jed-
no i drugie, b&dzie ci dobrze”. A potem 
jeszcze us$ysza$am równie m!dre s$owa 
od przyjaciela, Bartosza Szeteli: „Jak nie 

masz akurat d"obów, albo co% jest nie 
tak, to #wicz, bo potem nie b&dzie na  
to czasu!”.

Cz$owiek si& przyzwyczaja do bycia 
muzykiem. Zwykle grania nak$ada- 
j! si& na siebie, s!, powiedzmy, w sobo-
ty pi&tnastego. Wtedy wszyscy dzwoni!  
i nagle chc!, by u nich wyst!pi#.  
A potem telefon milknie i ma si& troch& 
czasu dla siebie. Mo"na si& uczy#, pisa# 
nowe rzeczy, odpoczywa#, #wiczy#. To 
jest nasza praca poza scen!. Rzeczywi-

sto%#, któr! trzeba zaakceptowa# i wy-
korzysta#.

1D�QRZHM�Sï\FLH�MHVW�VWDQGDUG��
ķ2Q�*UHHQ�'ROSKLQ�6WUHHWĵ��
%URQLVïDZD�.DSHUD��7R�KRïG��
GOD�WHJR�NRPSR]\WRUD"

Pewnie, "e tak!  Zawsze podkre%lam, 
"e ze mnie dumna Polka i nie wyobra-
"a$am sobie tego albumu bez „On Green  
Dolphin Street”. To bardzo wa"ny dla 
historii jazzu, pe$en niesamowitej ener-
gii utwór, ale nie ka"dy wie, "e napisa$ 
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go nasz cz$owiek. Warto to zawsze pod-
kre%la# i promowa#.

W czasie nagrania zrodzi$ si& nawet 
do%# abstrakcyjny, ale ostatecznie zreali-
zowany plan, by to powiedzie# wprost. 
Warto si& dobrze ws$ucha# w ostatnie  
sekundy utworu.

=�MHGQHM�VWURQ\�DNFHQW�SROVNL���
]�GUXJLHM�ķ)UDJLOHĵ�6WLQJD�

Stingiem fascynuj& si& od dawna. Pi-
sa$am o nim nawet prac& magistersk!. 

To wielka indywidualno%#. Cz$owiek, 
który zawsze wiedzia$, co robi. Od lat 
idzie swoj! drog!. Szuka jej w ka"dym 
gatunku muzycznym, a cokolwiek robi, 
pokazuje ogromn! wra"liwo%# i m!-
dro%#. Sam nie b&d!c wybitnym wir-
tuozem, nigdy si& nie ba$ zaprasza# do 

wspó$pracy najwybitniejszych muzy-
ków z ca$ego %wiata. Poza tym to chyba 
%wietny facet.

6NÈG�Z�XWZRU]H�ķ1RW�D�6DPEDĵ�
Z]LÈï�VLÚ�WHPDW�NUHVNöZNL��
R�)OLQVWRQDFK"

Ale jak to? Nigdy czego% takiego nie 
s$ysza$am, jeste% pierwszym, który tak to 
skojarzy$! Powiem piani%cie!

To w ogóle ciekawy utwór. Na pocz!tku 
mia$a by# samba, któr! postanowili%my 

przearan"owa# na nie-samb&. Najwi&-
cej dyskusji dotyczy$o tekstu. Ja wiem,  
o czym pisa$am, ale nigdy tego nie zdra-
dz&, poniewa" s$ysza$am interpretacje kil-
ku osób i by$am zaskoczona, "e mo"na tak 
ten utwór odczyta#. Ludzie widz! te s$owa 
zupe$nie inaczej ni" ja i to jest %wietne.

:�RJöOH�VSRUR�QD�WHM�Sï\FLH�WZRLFK�
WHNVWöZ�

Materia$ powstawa$ przez d$ugie lata. 
Tworzy$ si& na spokojnie, w zasadzie od 
2004 roku. Teksty pisa$am pod wp$ywem 
ró"nych wydarze' "yciowych, niektó-
rych bardzo smutnych, jak „Ballad for 
M.”. To utwór dla osób, które zostaj!, 
gdy kto% z ich bliskich odchodzi. Muzyk 
ma to szcz&%cie, "e w dramatycznych  
sytuacjach mo"e swoje emocje przela# 
na papier. To przynosi pewn! ulg& i po-
ciesza, a jednocze%nie jest ho$dem dla 
tych, którzy odeszli.

W ogóle „Stories” jest dedykowana 
tym, którzy s! z nami, ale ju" w innym 
wymiarze. Do%# powiedzie#, "e w dniu, 
gdy weszli%my do studia, zmar$ Zbyszek 
Wegehaupt. To by$ trudny moment dla 
wszystkich. Ale nie jestem smutasem, 
dlatego w%ród tych g$&bokich, melancho-
lijnych zdarzy$y si& utwory, takie jak „Last 
Camel”. Opowie%# o ostatnim wielb$!dzie, 
b&d!ca efektem spotkania z trzema stu-
dentami, synami arabskich szejków. Pod-
staw! dla nich jest picie mleka wielb$!da. 
Ono daje pi&kno, zdrowie i m!dro%# – tak 
mówi! i bardzo w to wierz!. Pomy%la$am 
sobie wtedy, co by si& sta$o, gdyby nagle 
tego mleka zabrak$o. Tragedia… i znako-
mity pomys$ na utwór.

=�WHNVWöZ�Z\QLND��ĝH�ZLDUD�
WR�L�GOD�&LHELH�ZDĝQD�VSUDZD���
FKRÊ�QLHNRQLHF]QLH�FKRG]L��
R�ZLHOEïÈG]LH�POHNR�

Ludziom, którzy w co% wierz!, cho# 
to nie zawsze musi by# Bóg, jest $at- 
wiej w "yciu. Maj! si& do kogo zwróci#, 
gdy zrozumiej!, jacy s! mali. Dobrze 
jest wiedzie#, "e kto% si& nami opie- 
kuje. Ja wierz&, "e mam tam na górze  
powa"ne plecy dzi&ki tym, którzy ode- 
szli przede mn!. Wierz&, "e ka"dy mu-
zyk ma tam w$asne niebo. W moim 
b&d& mia$a czas pogra# z McFerrinem, 
Wonderem. Spotkam wszystkich mi-
strzów i b&d& mie# wieczno%#, by ich  
w ko'cu pozna#. Przyjemna perspekty-
wa, prawda?

¿\F]Ú�FL�WHJR�PX]\F]QHJR�QLHED���
D�QD�UD]LH�VXNFHVX�Sï\W\��
QD�]LHPVNLP�SDGROH���
']LÚNXMÚ�]D�UR]PRZÚ�

O wszystkich opisywanych urządzeniach  
możesz podyskutować  

na naszym forum internetowym. 
Zapraszamy!


