„Krople Rosy” – promocja płyty Izy
Konar w krakowskiej Kawiarni
Literackiej
Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz – poetka i dziennikarka, mieszkająca w
High Wycombe pod Londynem, jest autorką magazynu „Culture Avenue”.
31 maja 2022 r. w Kawiarni Literackiej w Krakowie miała miejsce
promocja płyty Izy Konar, na której znalazły się wiersze Agnieszki KuchniWołosiewicz. Magazyn „Culture Avenue” był jednym z patronów
medialnych płyty.

Od lewej: Iza Konar, Grzegorz Michlewicz i Agnieszka Kuchnia Wołosiewicz
podczas występu w Kawiarni Literackiej w Krakowie
Tymon Nawrocki (PAP)
Kiedy w ciepły, wiosenny wieczór zmierzałem do Kawiarni Literackiej w Krakowie,

zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Prześledziłem twórczość Izy Konar
na YouTube, trafiłem także na blog Agnieszki Kuchni-Wołosiewicz, gdzie z
zaskoczeniem odkryłem jej wszechstronność pisarską. Zaintrygowała mnie
również postać tzw. gościa specjalnego, czyli Piotra Oczkowskiego – poety, który,
jak się miało okazać, idealnie wpisał się w nastrój wydarzenia.
Ale, zacznijmy od początku. W progu przywitała mnie radość i ciepło bijące od
czarującej poetki, która witała każdego z gości swoim uśmiechem, a także
przedstawiała pozostałych artystów, czyli Izę i Piotra. Uśmiechnąłem się szczerze,
gdyż w Literackiej… już bywałem, ale zwykle spotkania takie są sztywne, a tu
panowała znakomita atmosfera. Kolorową salę wypełniali kolorowi ludzie, z
pośród których szczególnie moją uwagę zwrócił nieco spóźniony, ale jeszcze
„zdążony” Tadek Nowak. Czy ja go nie znam z ASP – taka myśl przebiegła po mej
głowie.

Iza Konar i Piotr Oczkowski podczas występu w Krakowie

Publiczność podczas promocji płyty w Krakowie
Gdy zgasły światła, na stolikach królowały kolorowe lemoniady, słodkie wino i
palce stukające w rytm piosenek. Iza Konar jest znakomitą performerką.
Wypowiada się w sposób bardzo naturalny, wciągając słuchaczy w świat pełen
magicznych dźwięków. Doskonale śpiewa i gra. Kompozycje do wierszy mocno
mnie zaskoczyły. Być może spodziewałem się czegoś słodko naiwnego. Dostałem
po łapach… W jednym z utworów dało się wyczuć wręcz metalowe brzmienia.
Pojawił się też folk i trochę naszych, typowo krakowskich brzmień w wyjątkowo
kobiecym spojrzeniu na miasto mego urodzenia (Kraków Zakochanych).
Wszystko to było bardzo nasze – Kraków, góry i doliny, tatrzańskie krajobrazy
sponad świerków rozedrganych czubków. A także ta emigracyjna tęsknota w
słowach: „u mnie wierchy nie są moje”…
Sentymentalna, acz nie przeintelektualizowana, była również poezja
towarzysząca, chrzanowskiego artysty, Piotra Oczkowskiego. Gdy długowłosa
piękność deklamowała wiersz kolegi o Marii Magdalenie, można było pomyśleć –
Czy nie czytasz o sobie, dziewczyno?

Magiczne wiersze z nutą świeżości, jakby odrestaurowane obrazy przeszłości
przemykały ulicą Krakowską i biegły do Rynku, „trzymając nas za rękę” i za
serce… „jak w piosence”…
Gorąco polecam płytę Krople Rosy i dziękuję, że mogłem płynąć tego wieczora jej
muzyką po wiślanym zakolu Krakowa.
Fotografie pochodzą z archiwum Agnieszki Kuchni-Wołosiewicz

Zobacz też:
Tak kocham z wiatrem chodzić za rękę

