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Radosc tworzenia i zycia
Jak dorastatas do decyzji, by zo-

stac artystkq jazzowq? Czy w twoim
przypadku byt to wynik kalkulacji
typu: mam talent, mozliwosci wo-
kalne i wyobrazniQ muzycznq, pojde.
wie.c tq droga, ktora moze przyniesc
stawQ, uznanie, a moze i pieniqdze?
Czy moze byta to koniecznosc serca,
z ktora. nie sposob byto sie. spierac?

Od dziecka kocham muzyk^ i za-
wsze duzo spiewatam. Studiowatam
gitar^ klasycznq jako nastolatka, a
pozniej, kiedy wyjechalam do Paryza,
zaczetem stuchac Elli Fitzgerald i
Cheta Bakera, i zakochatam SJQ w jaz-
zie. Kiedys moj znajomy gitarzysta,
stuchajac, jak 11110$ razem z nagra-
niem, powiedziat, ze powinnam spie-
wac jazz. Zapytany dlaczego, odpart:
poniewaz ty to kochasz! Zgodzitam
si^ z nim, kocham spiewac, kocham
jazz. Zaczetam uczyc sî  spiewu.
Szybko znalezli si^ muzycy zainte-
resowani wspotpracq. Zaczetam pi-
sad piosenki. Teraz Spiewanie to dla
mnie konlecznoid, nic wyohr.i/.im
•,ol)ic ;yi 1.1 In - / inu.'yh

Styszatam niedawno
taki sposob na
zycie: znajdz cos,
co kochasz robic,

kluczam takiej mozliwosci w przy-
szlosci, jesli uznam, ze czyjes do-
swiadczenie mogtoby mi pomoc
wzniesc si$ na wyzszy poziom, albo
przeskoczyc jakis problem warsztato-
wy, gdyby taki si§ pojawit. Jesli cho-
dzi o wypaczarvie naturalnej osobo-
wosci, to zalezy od podejscia. Dobry
nauczyciel to taki, ktory potrafi zain-
spirowac do szukania wtasnej praw-
dy. A ,,nauka jest jak morze"...

GratuluJQ udziatu w tegorocznym
pietnastym juz Festiwalu Jazzowym
w Manchester, no i oczywiscie uda-
nego wyst^pu. Wykonatas gtownie
utwory ze swojej debiutanckiej pty-
ty ,,Waking Up To Beauty", na kto-
rej wî kszosc tekstow jest angiel-
skoj^zyczna z wyjqtkiem polskich
Oceanow tez, Rozpalonej Kotyski
oraz francuskiego Vincenta. Czy
zauwazytas, jak badzo ciepte by-
to przyjecie tych zapewnie dziw-
nie brzmiqcych piosenek dla angiel-
sklpj publlc/no<ci? Ink myillsz, «ym
mci/n.i to wytluin.H/vf1?
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Emocje w niej zawarte sq przekazy-
wane momentalnie i jakze cz^sto w
pierwszej chwili, stuchajqc piosenek,
nie zwracamy nawet uwagi na stowa,
cieszymy si$ atmosfer$. Stuchacze
sq wrazliwi na prawd^, jesli muzycy

Wokalistka jazzowa,
kompozytorka, autork

tekstow

si^ do bardzo delikatnej, subtelnej
muzyki. Poza tym bardzo lubimy si^
jako ludzie, co jest dla mnie tak samo
w.i/nc, j.ik uli/yin.ini(> wysokiego
IHI/IIIIIIII inil/v /lu'l'.d

1b, CO M.ipi.iwdi; lnbl<; w twojcj
debludackiej ptycle to to, ze stycha^
w niej radosc grania, tworzenia i zy-
cia. Nie jest ona ani przestodzona,
ani sztucznie sentymentalna, jest
po prostu pî kna. Wiem, ze za kil-
ka tygodni wchodzicie do studia,
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zycie: znajdz cos,
co kochasz robic,
i rob to przez cate
zycie! Bed^ wie,c
starac sie. spiewac
jak najlepie], jak
najdtuzej.

Jesli chodzi o staw? i pieniqdze,
niewiele tego w jazzie, niestety!
Prawda jest taka, ze wiekszosc mu-
zykow ci?zko walczy o przetrwanie i
dorabia ucza.c.

Masz wyksztatcenie muzyczne,
ktore zdobytas we Francji, obecnie
ksztatcisz sie w Londynie. Powiedz
prosz?, czy nie obawiasz sie,, ze zbyt
wiele czasu sp?dzonego pod okiem
kolejnych nauczycieli moze wypa-
czyc twoja. naturalnq osobowosc
muzyczna.?

Tutaj nalezy si? sprostowanie: w
Londynie bytam na kilku lekcjach
spiewu oraz dwoch warsztatach jaz-
zowych. Nie wiem skqd wzi?ta si?
idea, ze ucz?szczam tutaj do szkoty
jazzowej, ja nigdy czegos takiego nie
powiedziatam. W obecnej chwili nie
pobieram lekcji, aczkolwiek nie wy-

nie zwracamy nawet uwagi na stowa,
cieszymy si? atmosfera.. Stuchacze
sq wrazliwi na prawd?, jesli muzycy
kochaja, to, co robia., publicznosc za-
wsze to doceni.

Chciatbym zapytac o cztonkow
twojego zespotu: Kristiana, Tima i
Chrisa. Made roine backgroundy
kulturowe, dorastaliscie poddawa-
ni rdznym wptywom artystycznym.
Jak to w praktyce przeklada •.»; na
waszq wspbtprace., na znajdowa-
nie tzw. wspolnogo mianownika dla
spojnej wizji artystycznej?

Bardzo dobrze rozumiemy si? mu-
zycznie, moze wtasnie dlatego, ze
bylismy poddani roznym wptywom
artystycznym i jestesmy dzî ki temu
otwarci na nowe. Kazdy z moich mu-
zykow pisze wtasne utwory i na co
dzien zmaga si? z tajnikami kornpo-
zycji i aranzacji, a to ogromny plus w
naszej wspotpracy. Zawsze wybiera-
my to, co najlepiej stuzy piosenkom,
probujemy je czasem na kilka roz-
nych sposobow, az znajdujemy to, co
najbardziej nam odpowiada. Ja za-
wsze lubitam gitarq, dlatego wtasnie
pracuje. z gitarzystq, Kris ma ogrom-
ny talent i bardzo cenie. jego rady.
Podoba mi si? diwie.k kontrabasu,
chociaz Tim gra rowniez swietnie
na gitarze basowej. Perkusista Chris
Nickolls rowniez potrafi dostosowac
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ani sztucznie sentymentalna. Jest
po prostu piejtna. Wiem, ze za kil-
ka tygodni wchodzicie do studia,
ieby nagrac wspolnie drugq ptyt .̂
Chciatbym sî  dowiedziec, co na
niej znajdziemy, a czego prozno b?-
dzie tarn szukac?

Dzî kuj? za komplement! Bardzo
Mr ( n "./i;, /i' IK I. ili i n.iin MI; li; i.idi )•',('
I'.i.ini.i, Iwi ii ,'fin.i I /yi 1.1 |M
n.i n.ii'.i.iniii1 N.ipi'wii' i I > v < l i.
WH;I i'| ii.i (Inii'.H'i ply if. |n ' ii
po'.l.ii.iniy! Wl.isiiif w lym lyi'.nilnni
pracowali^my razem nad nowym
materiatem i naprawd? fantastycz-
nie nam si? muzykowato. Napewno
wytworzylismy swoj wtasny styl, gra-
my razem od ponad dwoch lat. Na
ptycie pojawiq si? gtownie utwory
oryginalne mojego autorstwa, w
wi?kszosci po angielsku, ale row-
niez po francusku i po polsku. Mam
nadzieje, ze uda mi si? namowic do
wspotpracy wysmienitych gosci, ale
o tym nie bed? wi?cej mowic, zeby
nie zapeszyc.

Czy zgodzisz si? z nieco banalnym
stwierdzeniem, ze muzyka czyni nas
pi?kniejszymi, ze w momencie jej
tworzenia, ale i odbierania jako stu-
chacze, wzbogacamy siebie?

Styszatam takie powiedzenia:
,,Muzyka tagodzi obyczaje", ,,Gdzie
styszysz spiew, tarn idz, tarn dobrzy
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muzyka mogta kogokolwiok w/boga
cic, albo uczynic pi?kniejszym... Atak
na serio, muzyka to bardzo obszerne
poj?cie. Duzo zalezy od tego, co au-
tor/kompozytor ma na mysli, kiedy
tworzy, jakie emocje nim powoduja..
Te emocje zamkni?te w muzyce do-
tykaja. pozniej stuchacza.

Na koniec prowokuja.ce pytanie.
Gdzie konczy si? sztuka, a zaczyna
muzyczna tandeta i czy w ogole mo-
iemy wyznaczyc takq granic??

Oj, tutaj mozna by si? rozwodzic
w nieskonczonosc, a t? przyjemnosc
wol? pozostawic filozofom i kryty-
kom... Ja osobiscie kieruj? si? sercem
zarowno w tworzeniu jak i w odbio-
rze. Jesli czyjas tworczosc przemawia
do mnie emocjonalnie, poddaj? si?
temu i pozwalam sobq zawtadnqc.
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™ MM vfl|o, fiicynul̂ cBgo.
Kltdy citgoi nla lublq, stiram sU; to
omljad. Zdinajq tl̂  jednak nlespo-
(l/i.inki kicdy, iiif lublliim Bacha.
I'cwnego dnia m6j znakomity na-
uczyciel gitary Cezary Strokosz zaczqt
grad transkrypcje Chaconne, orygi-
nalnie utw6r ten jest napisany na
skrzypce. Nie bytam zbyt przekona-
na. Proces powtarzalismy kilkakrot-
nie, pod koniec kazdej lekcji Cezary
prezentowat mi ,,w nagrod?" swo-
je post?py nad dzietem. Az kiedys,
ku mojemu ostupieniu, ztapatam si?
na tym, ze nuc? fragmenty Bacha...
Mowi si?, ze o gustach i kolorach
si? nie dyskutuje... Ale gust.na pew-
no mozna wyksztakic. Bacha nadal
uwielbiam i stuchac, i spiewac!

Monika Lidke swq debiutanckq
pfytq Waking Up To Beauty wydafa
w 2008 r. Za kilka tygodni wchodzi do
studia, zeby nagrac kolejnq.


