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Moj j^zyk
to muzyka
Monika Lidke po kilku latach
ksztatcenia w Paryzu,
wybrata Londyn, by
spiewac tutaj jazz. A
Uwielbia pracowac
nad muzykalnoscia^
roznych j^zykow, gra
koncerty i planuje
wydanie ptyty.
Powoli realizuje
marzenia.

onika spiewa w jezyku polskim,
angielskim i francuskim.

- Te trzy jezyki zblizaja sie przez
muzyk?. Niekoniecznie wszyscy

sluchacze beda rozumiec slowa, ale to nie
przeszkadza, by te dzwieki cieplo odebrac.
Muzyka to kolejny jezyk. Przekracza wszelkie
bariery i dociera do serca.

B?dzie si? mozna o tym przekonac juz
w najblizszym czasie w poiozonym nad
Tamiza klubie The Bull's Head na Barnes.
Wraz z wokalistka, na scenie pojawi si?
miedzynarodowy zespol. Gitarzysta Kristian
Borring, ktory pomaga w aranzacjach,
pochodzi z Danii, na trabce zagra Nick
Haseman, a na skrzypcach Pascal Roggen.

- Zagramy 5 utworow, a potem wystapi
Shez Raja Collective, zespol, w ktorym
wystepuje nasz trebacz - mowi Monika.

- Zawsze chcialam pracowac z najlepszymi
muzykami. W Londynie jest taki problem,
ze oni sa bardzo zajeci. Czasami musisz na
nich dlugo czekac. Od stycznia probowatam
zorganizowac ten zespol. Na poczatku
chcialam spiewac tylko standardy i moze 2-3
utwory wtasne. Ale czekajac na muzykow,
mialam troche czasu i dobrze si? state, bo
napisalam bardzo duzo nowych piosenek.
Zmienil sie zupemie projekt. Teraz bedzie to
praktycznie plyta autorska - opowiada Monika,
ktora okresla swoja muzyk? jako nastrojowa,
czerpiaca z popu i jazzu. Na plycie pojawia
sie przede wszystkim instrument^ akustyczne.
- Wi?kszosc utworow b?dzie spiewana po
angielsku, dwa po francusku i na pewno
d w a p o polsku, moze wiecej - mowi

wokalistka. - U mnie
muzyka i tekst

powstaja razem.
Czasami pomyst
przychodzi
do m n i e
w czasie tak
prozaicznych
czynnoscijak
zmywanie.
Czesciej jest
to jednak na
ul icy albo

w metrze.
Bardzo

pomaga mi
wtedy telefon
z dyktafonem.
Nagrywam na
nim melodie,
a potem do nich
wracam.

Londyn jest
dla Moniki Lidke
miejscem bardzo
inspirujacym.
Przez k i 1k a
lat miesza la

w Paryzu, ale
jak mowi, nie do
korica podobala
jej sie tamtejsza
mentalnosc, nie

czula sie swobodnie. Stolica Wielkiej Brytanii
okazala sie odkryciem, jest bardziej otwarta
i kazdy moze znalezc tu swoje miejsce.

Pierwsze nagrania utworow planowane sa
na przelom lipca i sierpnia. Projekt finansuje
Monika, choc nie traci nadziei na znalezienie
mecenasow. Krazek ukaze sie pod koniec roku
w Londynie, a pierwszy koncert z tej okazji
chciataby zagrac w Jazz Cafe w POSK-u.

Monika pochodzi z Lubina koto Wroctawia.
Po liceum wyjechata do Francji z mysla, ze
zostanie tlumaczka. Tarn zaczeta uczyc sie
spiewu. - To zawsze byto we mnie, ta muzyka.
Wtedy jeszcze bytam bardzo niesmiala osoba.
W duzym miescie poczulam, ze moge robic
wszystko, na co mam ochote. To mnie jakos
otworzyto.

W Ecole Superieure du Spectacle uczyta sie
spiewu, aktorstwa i tarica. W Paryzu powstat
tez jej pierwszy zespol rockowy. - Mielismy
duza polska publicznosc, pisalismy wlasna
muzyk§ oraz teksty po angielsku i polsku.
Gralismy caly czas, gdzie sie dato. To byl moj
pierwszy kontakt z tworzeniem, pisaniem
piosenek - opowiada Monika.

Zawsze jednak chciala spiewac jazz, choc
wiedziala, ze musi do tego dorosnac. - Jazz
jest muzyka dojrzalosci. To nie jest kwestia
wieku. We mnie to dojrzewalo stopniowo
i wreszcie zorientowalam sie, ze Paryz nie
jest najlepszym miejscem, zeby si? jazzu
uczyc. Angielski jest jezykiem, w ktorym sie
go spiewa.

W jazzie pociagnela ja energia ptynaca
z tej muzyki. - To nie jest tak, ze masz utwor
i musisz spiewac nuty, ktore sa w nim zapisane.
Mozesz je zinterpretowac. To jest bardzo
ekscytujace. Moim zdaniem artysta moze sie
wyrazac przez t? muzyke, to jest zawsze swieze
- opowiada wokalistka. - Masz momenty na
koncertach, ktorych nie przewidujesz w czasie
prob. W przeszlosci sesje nagraniowe Milesa
Davisa to byty wielkie improwizacje.

- Czasem nie musz? nawet znac muzykow,
z ktorymi mam wystapic - dodaje Monika. -
Mowie im tylko, jakie bedzie tempo, co ile razy
zagramy, kiedy beda improwizacje. Nie trzeba
miec proby. Jesli sa dobrzy, poczuja to.

Przez lata wielka inspiracja dla niej byla
Ella Fitzgerald. Potem zacz?la sluchac takze
innych wokalistek, jak Stacey Kent czy Urszula
Dudziak. Przyjezdzajac do Londynu Monika
kierowala si? tym, ze jest tu duzo dobrych
nauczycieli i ogromna rzesza muzykow, przez
co konkurencja jest spora i o wiele wyzszy
poziom. Pobierala lekcje u Anity Wardell,
wokalistki, ktora stawia na improwizacje;,
grala tez z roznymi muzykami. Monika powoli
wchodzila w jazzowy swiat, poznajac coraz
wiecej ludzi. Dzis stwierdza, ze w Londynie
poczula si? gotowa, by spiewac.

TEKST JAROStAW S^PEK
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Informacje o datach koncertow i kilka standar-
dow do postuchania na stronie:
http://www.myspace.com/monikalidke

42 COOLTURA [31 maja 2OO8]


