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Gintrowski.
Artyści
w hołdzie
bardowi
Solidarności

Justyna
Steczkowska
zaśpiewała „Na
zakręcie”, Kasia
Kowalska „A my
nie chcemy
uciekać stąd”,
Ewa Błaszczyk
„Czarne perfumy”,
a Ola Gintrowska
– „Powrót”

Justyna Steczkowska, Kasia
Kowalska, Ewa Błaszczyk – to tylko
nieliczni artyści, którzy wystąpili
na koncercie poświęconym pamięci
Przemysława Gintrowskiego.
Przyznano też nagrody jego imienia
za wolność w kulturze.

zdjęcia:

Marcin Dzierżanowski
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Mogło zakręcić się w głowie
Adam
Sztaba

członek Kapituły,
dyrygent, producent
muzyczny
Wspominam Przemka jako
człowieka o wyjątkowym
poczuciu humoru. Kiedyś
mi powiedział: „Napisałem
piosenkę i chcę ją zaśpiewać
zupełnie inaczej niż zwykle”. Gdy
spytałem go, jak, odpowiedział:
„Z chrypą”. Poczucie humoru
ma też Stanisława Celińska,
której zdecydowaliśmy się
wręczyć nagrodę. Cechuje ją
odwaga, bycie na uboczu.
Tuż przed galą dostałem
SMS z wierszem Macieja
Stuhra: „Tak wielką artystką jest skali/ że gdyby
zagrała w La Scali/
przez tydzień by
wszyscy klaskali/
i by Celińską
oddali / mizerną,
wychudłą.
Jej fani/ by
ledwo ją potem
poznali.”

Chcemy ocalić
od zapomnienia
spuściznę
Przemka
– mówiła
Katarzyna
Gintrowska

Jego piosenki przynosiły nadzieję – o bardzie Solidarności mówi
Stanisława Celińska, jedna z trójki laureatów pierwszej edycji
Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego za wolność w kulturze.

Marek
Kościkiewicz

R o z m aw i a ł

członek Kapituły,
muzyk zespołu
De Mono
Surowe dźwięki gitary, poezja
najwyższej klasy, czysty i mocny,
choć chropawy i niepokojący
głos… Takie wspomnienie
Przemysława Gintrowskiego
towarzyszy nam dzisiejszego
wieczoru. Ale to zdanie,
które doskonale charakteryzuje
również laureatkę nagrody jego
imienia Antoninę Krzysztoń.
Z Przemkiem łączą ją nie tylko
wyznawane wartości i pewna
„osobność”, pozostawanie poza
głównym nurtem, poza kulturą
masową, nie tylko gitara i głos,
który zmusza do zatrzymania
się, do refleksji. Podobnie jak on,
do swojej muzyki wybiera teksty
niełatwe, nieoczywiste. Tak, jak
Gintrowski, na swój kompozytorski i śpiewaczy warsztat brała
wiersze Zbigniewa Herberta.
Sięga po staropolską poezję, po
najlepszych polskich poetów.
Z towarzyszeniem gitary śpiewa
fragmenty tekstów religijnych.
Coraz częściej wykonuje
własne teksty. Jak sama mówi,
pisze o tym, co dla niej ważne.
O miłości, pragnieniu bycia
lepszym, o urodzie świata.

Retransmisja
koncertu 13 grudnia
o godzinie 22:35

18 gru d n i a 2016

Poznała pani Przemysława
Gintrowskiego?

zdjęcia: www.sportografia.pl, Tomasz Urbanek/DDTVN/East News, Kamil Piklikiewicz/DDTVN/East News

I

nicjatorką koncertu „A jednak coś po mnie zostanie”
była Katarzyna Gintrowska, wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej PMPG Polskie Media, wydawcy
tygodnika „Wprost”. – W tym przypadku nazwisko
zobowiązuje – żartowała na scenie Teatru Wielkiego
Gintrowska, która jest bliską krewną przedwcześnie
zmarłego barda. To właśnie ona wraz z innymi
członkami rodziny artysty założyła Fundację im. Przemysława
Gintrowskiego. – Rozpoczynając nasze dzieło, mieliśmy jeden cel:
ocalić od zapomnienia spuściznę Przemysława. Jego kompozycje,
pieśni, piosenki, a przede wszystkim świat jego wartości – mówiła
Gintrowska.
Podczas koncertu w nowych aranżacjach zabrzmiały niezapomniane przeboje Gintrowskiego. Piotr i Wojciech Cugowscy
zaśpiewali „Gdy tak siedzimy nad bimbrem”, a Joanna Trzepiecińska przypomniała „Modlitwę o wschodzie Słońca”, która była
jednym z nieoficjalnych hymnów Solidarności.
Na koncercie śpiewali także członkowie rodziny barda. Aleksandra Gintrowska jest już znana szerszej publiczności od kilku
lat. Absolwentka wydziału śpiewu operowego oraz wydziału
sztuk dramatycznych na Kingston University w Londynie swą
popularność zawdzięcza m.in. występowi w programie Must
be the music, a także udziałowi w eliminacjach do konkursu
Eurowizji. W hołdzie stryjowi zaśpiewała „Powrót” oraz
(wraz z Maciejem Miecznikowskim) „Przesłuchanie
anioła”. Szczególnie wzruszającym momentem był
sceniczny debiut młodziutkiej Julii Gintrowskiej,
córki piosenkarza, która zaśpiewała „Tylko kołysanka” z filmu „Tato”. Koncert wyreżyserowali
Jarosław Kilian i Gabriela Gusztyn-Popławska,
a autorem aranżacji był Jan Stokłosa.
Podczas koncertu wręczono też po raz
pierwszy Nagrody im. Przemysława
Gintrowskiego za wolność w kulturze. – Przemek byłby szczęśliwy, choć
zakłopotany! – mówiła o nagrodzie
Agnieszka Gintrowska, żona barda.
Podkreślała, że laur nie ma być wyłącznie
nagrodą muzyczną. – Wartości, które wyznawał mój mąż, są tak samo ważne w muzyce, jak i w literaturze, we wszystkich
dziedzinach kultury, a ich fundamentem
jest wolność twórcy – podkreślała.
Wyboru laureatów dokonała Kapituła, do
której, obok rodziny i przyjaciół Przemka,
zaproszono też ludzi zajmujących się kulturą
na co dzień. W tym roku nagrodzono poetę
Jana Polkowskiego, piosenkarkę Antoninę
Krzysztoń oraz aktorkę Stanisławę Celińską. g

Żebym go znała, to za dużo powiedziane.
Występowaliśmy razem chyba dwukrotnie
podczas koncertów dla Solidarności. Niewiele z tego pamiętam, musiały to być lata 80. Jego piosenki, podobnie jak utwory
Jacka Kaczmarskiego, oczywiście znałam.
Kojarzą mi się z karnawałem Solidarności
i tym wszystkim, co zdarzyło się później. To
się śpiewało powszechnie, te piosenki miało się w głowie i w sercu. To był czas wielkiego zrywu, wspólnego wzruszenia. Nigdy
wcześniej ani nigdy później czegoś takiego
nie przeżyłam. Pamiętam wprowadzenie
stanu wojennego, sam środek bardzo zimnej zimy. I świeczki w oknach, które paliło
się, aby zamanifestować jedność. One dawały światło i przynosiły nadzieję. Tak samo
jak piosenki Przemysława Gintrowskiego.

Jacek Wakar,

Polskie Radio

Zagrała m.in.
w filmach Wajdy
i Antczaka oraz
przedstawieniach
Warlikowskiego.
Jej ostatnie płyty to
„Atramentowa...
Suplement” oraz
„Świątecznie...”

Skąd w pani życiu śpiew?

Zaczęło się bardzo wcześnie, pod fortepianem ojca, na którym grał Chopina. Od
reklama
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tamtej pory jestem nieprawmnie do warszawskiego Teatru
dopodobnie wyczulona na jeWspółczesnego.
go kompozycje. A teraz bardzo
Nie była to pani jedyna
wybredna – gdy idzie o sposób
muzyczna aktywność.
interpretowania jego muzyW Opolu zaśpiewałam „Ptaki, niezwykle trudno mnie zakom podobni” i zdobyłam naLaureaci
otrzymali
dowolić. Oglądam transmisje
grodę za debiut. Nie miałam
statuetkę projektu
z Konkursu Chopinowskiego
właściwej sukienki, więc na wyMariusza
i mimowolnie łapię się na tym,
stęp
długą, z czerwoną szarfą
Chrząstka
że porównuję występujących
pożyczyła mi Rena Rolska. Poz główką gryfu
pianistów do ojca. Mój dom
gitary
czątkowo miałam wystąpić
był pełen muzyki, mama była
w krótkiej sukience kupionej
skrzypaczką. Potem zaczęły się występy za pieniądze pożyczone od Edwarda Fiszeprzedszkolne, chór szkolny, który uważam ra. Powiedział, że mu oddam, gdy zrobię kado dziś za dobrą naukę zespołowości. Mia- rierę. Po jakimś czasie zadzwoniłam, chcąc
łam 15 lat, gdy wzięłam udział w telewi- zwrócić pożyczkę, a wtedy Fiszer odrzekł:
zyjnym konkursie Dziewięciu najlepszych. „Pani myśli, że już zrobiła karierę?”. W końPamiętam, że śpiewałam „Malowaną la- cu nigdy mu nie oddałam…
lę” Karin Stanek, to był wtedy absolutJak narodziła się Celińska z „Sonny przebój, a potem „You are my destiny” gu sprzątaczki” albo „Stop klatki”?
Paula Anki. Wygrałam i trochę poczułam,
To było jakieś 28 lat temu. Byłam wtedy
jak woda sodowa uderza mi do głowy. Po- po załamaniu, zbłądziłam i powoli odbudotem był koncert we Wrocławiu, też poka- wywałam siebie. Jerzy Satanowski od dawna
zany w telewizji. Grali Niebiesko-Czarni, namawiał mnie, żebym wystąpiła na Przea na ich czele Czesław Wydrzycki, póź- glądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
niej znany jako Niemen. I w tym wszyst- Wtedy zadzwoniłam do niego, że jestem gokim ja, piętnastolatka. Wyglądałam wte- towa. Nie piłam już, odstawiłam papierosy,
dy naprawdę nieźle, śpiewałam chyba też
w porządku. Mogło zakręcić się w głowie.
Wcześniej chodziłam do szkoły muzycznej, jednak w szkole szybko sprowadzono
mnie na ziemię. Najpierw Ludwik Sempoliński. Na jego zajęciach śpiewałam piosenkę
„Człowiek, którego kocham”. Zabieram się
do śpiewania, a Sempoliński do mnie: „Najpierw Stasiu, powiedz tekst, a dopiero potem
śpiewaj”. Zapamiętałam tę zasadę i do dziś
jestem jej wierna. Potem przyszło spotkanie
z Marianem Jonkajtysem. Śpiewałam „Kuglarzy”. Jonkajtys pochwalił nawet, a potem
mówi: „Wszystko bardzo ładnie, ale teraz
czas, byś zrobiła z tego piosenkę aktorską”.
No to zaszalałam, śpiewałam to nawet stojąc
na głowie, za chwilę zdejmowałam melonik
i kręciłam go sobie na palcu. Patrzyli na to
starzy profesorowie ze szkoły i bardzo im
się podobało. Ryszarda Hanin była wręcz
zachwycona. Jonkajtys wyreżyserował też
jeden z naszych dyplomów – „Gwiazdy i winogrona” z tekstami Agnieszki Osieckiej.
W kluczowym momencie tego przedstawienia tańczyłam i śpiewałam zorbę. Któregoś
razu zobaczył to Erwin Axer i zaangażował
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Najbardziej znany pani utwór to…

…bezwzględnie „Uśmiechnij się”. Pracowałam nad nim z Andrzejem Strzeleckim.
Postanowiłam skrócić go do minuty, żeby
ta minuta była jak piorun. Śmiałam się potem, że w „Uśmiechnij się” było połączenie
Hitlera z Mussolinim i przysłowiową Zofią
Grzyb. Kiedy śpiewałam to na koniec mojego recitalu „Piękny świat”, ludzi wbijało
w fotele. Zresztą ten kawałek wciąż za mną
chodzi. Jechałam kiedyś tramwajem, ewidentnie miałam zły dzień. Weszła jakaś pani, widzi mnie i mówi znane słowa. Nie było
wyjścia, trzeba było się uśmiechnąć.

Śpiewałam nawet, stojąc na głowie, potem
zdejmowałam melonik i kręciłam go sobie
na palcu. Starzy profesorowie w szkole,
w tym Ryszarda Hanin, byli zachwyceni
aby nie niszczyć sobie głosu. Zaśpiewałam
„Song sprzątaczki”, a „Stop klatkę” dostałam w zastępstwie za chorego Michała Bajora. W tych utworach w tamtym czasie była
istota mojego teatru piosenki – poruszałam
się między aktorstwem charakterystycznym
a dramatyzmem opowieści. Tak konstruowałam potem swoje recitale. Każdy utwór
był zamkniętym opowiadaniem, miał swoją kulminację. Piosenka zawsze działała na
mnie uzdrawiająco, w trudnych momentach
przynosiła ukojenie. Teatr śpiewany obecny
jest w moim życiu od dawna, co prawda nie
tak intensywnie jak teraz.

Płyta „Nowa Warszawa” miała być
pani hołdem dla miasta?

Trochę tak. Dzięki temu projektowi zrealizowanemu z Royal String Quartet w Nowym Teatrze w Warszawie przypomniałam

Pani ostatnie płyty odniosły
nieprawdopodobny sukces.

Tymczasem „Atramentowa” jest już podwójnie platynowa, a „Suplement” złoty. Zaczęliśmy od „Atramentowej rumby”
– mocny tekst i delikatna muzyka dały nienachalny, nieoczywisty przekaz. Stwierdziliśmy, że to dobry patent na cały album. Te
piosenki wzięły się ze zmęczenia światem.
Okazało się, że publiczność ma to samo poczucie. Koncerty, jakie teraz mamy, są niesamowite. Prawdziwa wymiana energii. Po
zakończeniu przychodzą do mnie ludzie,
opowiadają o sobie, zwierzają się, czasem
płaczą. To są niezwykłe spotkania. Cieszę
się też, że zostałam ośmielona, by spróbować pisać własne teksty. Chcę, żeby były to
proste słowa, a w nich uczucia, rady. Życie. g
© Wszelkie prawa zastrzeżone
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Z takim doświadczeniem trafiła
pani do stołecznej Szkoły Teatralnej.

sobie, że wywodzę się z klasyki. Pomysł wyszedł od szefowej Nowego, Karoliny Ochab.
Chciała, abyśmy z Ewą Dałkowską i Zygmuntem Malanowiczem zrobili każdy po
muzycznym programie. Na pomysł, żebym
zaśpiewała piosenki o Warszawie, wpadł Mike Urbaniak. Michał Pepol zaproponował,
aby aranżacje przygotował Bartek Wąsik. Od
razu spodobał mi się on i jego propozycje.
Przede wszystkim dlatego, że było w tym
dużo muzyki, a mniej śpiewu. Dużo w stylu
Chopina. Może znowu podświadomie przypomniał mi się ojciec?

