
W jazzie pociqga mule madrosc,
dojrzalosc, wrazliwosc, otwartosc
na zmiany. Przede wszystkim zas
harmonia i niesamowite brzmie-
nia. Lubie. jazzowy spokoj i ukoje-

nie, jakie ta muzyka niesie
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ze soba, mowi§ tu o konkretnych
stylach.

Inspiruje mnie w muzyce brzmie-
nie. Wolnosc improwizacji wokalnej.
Najbardziej jednak inspiruje mnie î -
czenie jazzu z innymi stylami. Dlate-
go tez kilka moich kompozycji/piose-
nek taczy jazz z popem, tri-hop, go-
spel czy stylem latynoskim.

Moim mistrzem jest zdecydowa-
nie Tony Bennett, Ella Fitzgerald,
Chet Baker, Stan Getz, ale rowniez
Ray Charles, Steve Wonder, Aretha
Franklin, Kirk Franklin, Oslo Gospel
Choir, Mietek Szczesniak.

Spiewanie jazzu jest dla mnie ra-
dosri4, ze w tak piekny sposob moge.

innym cos opowiedziec, przekazac.
W jazzie udalo mi sie. osiajgnac...

udaio mi si§ go zrozumiec.
Mam w planach skonczyc studia i

mocno w gor§ rzucic granatowq czap-
kq studenckq, jak na wszystkich fil-
mach, ktore ogladalam. Powazniej
jednak, chciatabym rozwijac siê  mu-
zycznie, zdecydowanie wi^cej si^
udzielac muzycznie i wi^cej kompo-
nowac. Chce rowniez rozwinac
warsztaty wokalne, ktore od jakiegos
czasu prowadze w POSK-u.

Maize, o urlopie w Bieszczadach,
hodowli koni i pomidorowej mojej ma-
my. A poza tym, zeby wszystkie moje
pomysfy muzyczne realizowaly si§

MOMKALJDKE:
od dw6ch tetmeszkam w
AngKi. Moja muzyczna edu-
kacja zacztfa si$ od gitary
Masycznej, mySlatam, ze
b$d$ gitarzystkq Masycznq,
ate zpowodu problemdwz
nadgarstkiem musiatam
przestaC gra£. §piewa6za-
cz&am we Franqi, tarn wte-
6nb bratam lekcje wokalu,
chodzHam tez do szkoty
spektaklu L'Ecole Super-
ieure du Spectacle, gdzie
uczytam sie Gpiewu, gry te-
abalnejilarica-nawetste-
powania. WLondyrne teorv
jazzu i Spiewania uczymnie
w tej chwili Anita Warden,
kontynuuJQ tez nauke w
FSchmond Adult Communi-
tyCdlege.

Moja przygoda z jazzem
zaczejb si§ od wysluchania
plyty Elli Fitzgerald w du-
etie z Louisem Armstron-
giem. Pierwszy raz usry-
szaiam jq zimq w Paryzu,
dodala mi pogody ducha,
energii i ciepfa. Bylo w tej
muzyce cos takiego, co po-
zwolilo mi przetrwac zim§.
Przez dlugi czas nie mo-
glam w ogole sluchac niko-
go poza Ell^ Fitzgerald,
wpadlam niemal w obsesj .̂

W jazzie potiqga mnie
energia ukryta w tej muzy-
ce. Pociqga mnie improwi-
zaq'a i swoboda, podparta
ogromnq historiaj do§wiad-
czeniem i wiedz^ muzykow.

Wszystko to nie polega tyl-
ko na znajomosci gatunku,
ale takze charakterystycz-
nym feelingu. To trzeba
czuc, trudno si? tego na-
uczyc na sil§.

Inspirujq mnie Ella Fit-
zgerald, Cassandra Willson,
Chet Baker, Miles Davis,

Liane Carroll, moja nauczy-
cielka Anita Wardell, lubi^
tez Leszka Mozdzera. Inspi-
ruj^ mnie czesto nauczycie-
le, mistrzowie - ludzie, kto-
rzy przekazuj^ cos, dzi^ki
czemu czujemy si§ lepiej.

Moim mistrzem jest El-
la Fitzgerald. Uwielbiam jq
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za energi§ jakq potrafila
wlozyc w piosenki. Mo-
mentalnie czuj§ si§ lepiej,
jak jq stysz?, nawet jesli
mam kiepski dzien. Ona
przekazuje cos wiecej niz
dzwi§k glosu, Slowa...
ogromne bogactwo duszy.

Spiewanie jazzu jest dla
mnie koniecznosci^. Nie
potrafi§ nie spiewac.

W jazzie udalo mi sie.
osiqgnac... jestem dopiero
na poczatku tej drogi.
Spiewam podczas spotkan
prywatnych, czasami jako
support.

Mam w planach nagra-
nie plyty z wlasnymi kom-
pozycjami i aranzacjami.
Bardzo chcialabym tez miec
wlasny zespol, ale jest to
bardzo trudne. Muzycy jaz-
zowi, jesli s^ dobrzy, sq tez
bardzo niedostepni...

Marz§ o wystepie pod-
czas lipcowego festiwalu w
Paryzu, w plenerze. Lubi§
duzq publicznosc, poza tym
kiedys tarn mieszkalam i
chodzilam na te festiwale.»

Not. i fot:
Aleksandra Wisniowska

Po koncercie Joanny Manii,
ktdry odbyt s/g 28 kwietnia,

juz w najblizszq sobot$ w
POSK-owym Jazz Cafe kolej

na wyst$p Dominiki Za-
chman, za& 12 maja Moniki

Lidke. Poczatek obu koncer-
tdw o godzinie 20.00, wsfgp
5 funtdw. Gorafo polecamy!


