Przekazywanie pałeczki
Ewa Pobłocka, fot. Wojciech Grzędziński/NIFC
Rozmowa z członkiniami Multi Trio, Ewą Pobłocką (fortepian), Ewą
Leszczyńską (śpiew, fortepian) i Marią Leszczyńską (wiolonczela,
fortepian).
Bożena U. Zaremba: Będąc jeszcze 12-letnią uczennicą szkoły muzycznej
zaczęła Pani akompaniować swojej Mamie, śpiewaczce. Teraz koncertuje Pani ze
swoimi dwoma córkami. Czy jest jakaś różnica?
Ewa Pobłocka: Zdecydowana różnica, bo ja mojej mamy słuchałam, a moje dzieci
dyskutują ze mną na każdy temat.
BUZ: Czyli jest trudniej?
EP: Oczywiście. Różnica pokoleniowa jest gigantyczna. Ja byłam w domu
przyzwyczajona do tego, że to, co rodzice mówili jest święte. W ten sam sposób
starałam się wychowywać moje dzieci, ale one zawsze próbują mieć własne
zdanie. Ale ta współpraca przynosi mi dużo satysfakcji. Chciałam podkreślić, że
nie występuję z córkami, dlatego że to moje córki, ale dlatego,że obie są bardzo
wrażliwymi muzykami. Są dociekliwe i ciekawe świata i muzyki. Nie traktują
grania czy śpiewania, jako zawodu, ale robią to z pasją. W takie osoby warto
inwestować czas.
BUZ: Więc jest Pan zadowolona, że córki wybrały zawód muzyka?
EP: Powiem tak, że jako muzyk, na pewno tak, natomiast, jako kobieta, nie jestem
pewna, ponieważ tylko ja wiem, jak wyglądało moje życie z drugiej strony estrady.
W obecnych czasach szczególnie jest to trudne, bo wszystko trzeba szybciej –
decydować szybciej, dolatywać na koncerty szybciej, nawet grać szybciej
[śmiech]. Ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby usiąść i patrzyć w szybę, jak pada
deszcz, a obecne pokolenie tego czasu już sobie nie daje.
BUZ: Jak Pani łączyła karierę z wychowywaniem dzieci?

EP: To były takie próby z doskoku – wysiadałam z samolotu i już zaczynałam je
wychowywać, bo wydawało mi się, że powinnam nadrobić czas, kiedy mnie nie
było. To oczywiście się nie sprawdza, bo trzeba być regularnie, trzeba mieć czas
na rozmowy, na wysłuchanie. W tym zawodzie musi się wybierać – albo więcej
poćwiczę, albo porozmawiam z dziećmi.
BUZ: Czy było też miejsce na rozbudzanie zainteresowań pozamuzycznych?
EP: Szczerze mówiąc w naszym domu nie było na to czasu, ponieważ wszyscy
jesteśmy muzykami i całe życie kręci się wokół muzyki, jeżeli nieuprawianej przez
nas aktywnie, to wokół życia koncertowego, którego organizatorem od wielu lat
jest mój mąż, życia operowego, filharmonicznego, czy festiwalowego. Z drugiej
strony moja kariera teraz wygląda trochę inaczej niż powiedzmy 15 lat temu, i
daję sobie więcej czasu, żeby na przykład zatrzymać się w muzeum na dłużej, a
nie tylko wpaść i zaliczyć.
BUZ: Jak doszło do tego, że z okazji tego tournée zostały napisane specjalnie dla
Pań utwory Mikołaja Góreckiego i Roxanny Panufnik?
EP: Nasze trio jest dość nietypowe, raz, że nigdy nie było takiego przypadku, żeby
matka taszczyła swoje dwie córki na scenę [śmiech], ale też ze względu na skład:
fortepian, sopran i wiolonczela. Kiedy kilka lat temu powstawał nasz zespół,
miałyśmy problem z repertuarem, bo właściwie nie było, co grać. Zdobyłyśmy
jeden czy dwa utwory XIX wieczne, potem ktoś przerobił pieśni Szuberta, ale to
wszystko był ersatz. W pewnym momencie stwierdziłam, że trzeba kogoś poprosić
o napisanie utworu specjalnie dla nas. Na Mikołaja Góreckiego padł wybór z tego
względu, że słyszałam niejeden jego utwór i bardzo lubię jego muzykę. To była
taka instynktowna decyzja. Spotkałam się z nim i opowiedziałam mu, co potrafimy
i co sobą reprezentujemy. Też, jakie jesteśmy – no, bo każda z nas jest przecież
inną osobowością. Z Roxanną Panufnik też wyszło jakoś automatycznie, ponieważ
kiedyś grałam utwory jej ojca. Okazało się, że ma gotowy cykl utworów do słów
Szekspira, który napisała dla pewnego tenora angielskiego. I zaadoptowała go na
nasze potrzeby. Prapremiera będzie miała miejsce w pałacu w Radziejowicach za
kilka dni w Polsce, ale podczas naszego tournée odbędzie się amerykańska
premiera.
BUZ: Mikołaj Górecki jest synem wspaniałego kompozytora Henryka Góreckiego,
Roxanna Panufnik, córką innego znakomitego kompozytora Andrzeja Panufnika.

Teraz Pani przekazuje pałeczkę swoim córkom.
EP: Też właśnie dzisiaj pomyślałam o tych powiązaniach, nie tylko zresztą
rodzinnych, ale i osobistych. Myślę, że na koncercie to wszystko jakoś zagra, bo te
sprawy, które trudno nazwać jest słowem odzywają się w emocjach podczas
grania.
BUZ: Program składa się z samych utworów polskich kompozytorów i widać w
nim wyraźnie głębię polskiej muzyki poważnej.
EP: Tak, oczywiście mamy bogaty repertuar pieśniarski, i solowy, i kameralny.
Ciekawa rzecz, że przedstawiłam [organizatorom tournée] dwie opcje
programowe, drugą z muzyką nie tylko polską, ale międzynarodową i wszyscy
wybrali program polski. Ale myślę, że będziemy stale poszerzały nasz repertuar,
bo to są bardzo miłe koncerty, chociaż trudne, przynajmniej dla mnie.
Największym problemem jest, że w garderobie jest tylko jedno lustro, no a
przecież wszystkie chcemy być piękne [śmiech]. Ale mówiąc poważnie pamiętam
reakcje publiczności podczas moich koncertów z moją mamą, i te dodatkowe
emocje. Publiczność znakomicie to odbiera.

Ewa Leszczyńska, fot. Maciej Grzybowski.
BUZ: A jak Pani odbiera współpracę z członkami rodziny?
Ewa Leszczyńska: Jest to na pewno dużo bardziej stresujące i wymagające.
Trzeba bardziej uważać, co się mówi i jak się mówi. Poza tym jest ten dodatkowy
bagaż – gramy z mamą, która jest niesamowicie doświadczonym muzykiem, ma za
sobą mnóstwo koncertów i współpracę z wielkimi muzykami. Tym bardziej trudno
zaproponować coś własnego. Jest w tym wszystkim trochę przekory wynikającej z
relacji typu matka–córka i starsza–młodsza siostra. [Marysia] jest bardzo
utalentowaną młodą osobą i gra na prawdę przepięknie, ale ma bardzo mocną
osobowość, podobną do mamy. Ja w tym trio jestem osobą łagodzącą konflikty. Ale
najpiękniejsze jest to, że w momencie jak wychodzimy na scenę, te spięcia znikają
i coś niewypowiedzianego nas łączy. Dla tych chwil zdecydowanie warto się
pomęczyć na próbach.
BUZ: Czy mama jest nadal dla Pani największym autorytetem muzycznym?

EL: Mama jest przede wszystkim mamą. Jestem oczywiście świadoma tego, czego
dokonała, jakie ma niesamowite doświadczenie muzyczne i, jakie sukcesy
odniosła, ale przede wszystkim to jest moja mama.
BUZ: Dlaczego postanowiła Pani być śpiewaczką, a nie tylko jak mama pianistką?
EL: Może właśnie, dlatego, że mama jest pianistką [śmiech]. Na początku nie
miałam specjalnie wyboru, po prostu zaczęłam grać na fortepian. A śpiew był
faktycznie moim wyborem. Chyba tego właśnie mi było potrzeba, jakiejś własnej
decyzji.
BUZ: Jakiego typu wokalistyka Panią interesuje – pieśni, opera, czy śpiewanie
chóralne?
EL: Interesuje mnie możliwość śpiewania w różnych formacjach i różnego typu
muzyki, chociaż może barok jest moim ulubionym okresem w muzyce poważnej.
Nie chcę się zaszufladkować i ograniczyć do jednej formy. Faktem jest, że do tej
pory przeważało pieśniarstwo, ale jestem właśnie po moim pierwszym poważnym
debiucie operowym, w „Semiramidericonosciuta” Leonardo Vinciego, operze,
która nie była wykonywana od 300 lat.
BUZ: Jacy śpiewacy czy śpiewaczki wywarły na Panią największy wpływ?
EL: Zawsze chętnie słuchałam Jessie Norman, Cecilii Bartoli, bardzo lubię obecnie
śpiewającą Dorothę Mields, która obraca się głównie w muzyce barokowej. Ale w
sumie bardziej brałam przykład od instrumentalistów, szczególnie pianistów,
takich jak DangThai Song, Maria JoãoPires, Nelson Freire, czy Martha Argerich.
BUZ: Co Pani z nich czerpie?
EL: Głównie prowadzenie frazy. I coś, co nazwałabym ponad-instrumentalnym
traktowaniem instrumentu.
BUZ: Co Pani ceni w pieśniach Chopina? Istnieje opinia, że nie są one proste do
śpiewania…
EL: To prawda, bo uważa się, że są łatwe w sensie wyrazu, ale to jest pozorne.
Zwłaszcza w obecnym świecie, to, co proste jest najtrudniejsze. Utrzymanie wtedy
ciekawości publiczności jest bardzo skomplikowaną sprawą i wymaga
szczególnych chęci, i od strony śpiewaka, i od strony słuchacza, ponieważ nie jest

to spektakularna, wirtuozowska muzyka. Dotyczy to zarówno samego śpiewu, jak i
akompaniamentu. Jest tu także duże pole do popisu, jeżeli chodzi o grę słów.
Wydobycie tekstu pozornie banalnego wymaga dużo chęci i… miłości.

Maria Leszczyńska, fot. Maciej Grzybowski.
BUZ: Czy dla Pani granie z członkami rodziny jest równie trudne, jak dla mamy i
siostry?
Maria Leszczyńska: Z jednej strony jest łatwiej, bo lepiej się znamy, ale te
relacje często przeszkadzają, bo człowiek czasem się za bardzo unosi. Grając z
obcymi, nawet bliskimi przyjaciółmi, łatwiej jest zachować dystans.
BUZ: Czy udało się Pani kiedyś przekonać swoją mamę do własnej wizji
muzycznej?
ML: Za każdym razem próbuję to robić [śmiech]. Tak, czasami się udaje. Ja
podobnie jak mama, zawsze chcę, żeby stanęło na moim. Ale najważniejsze jest to,
że wszystkie jesteśmy otwarte na sugestie innych i staramy się, żeby wszystkim
grało się dobrze.
BUZ: Jak doszło do tego, ze wybrała Pani wiolonczelę, jako główny instrument?
ML: Zaczęło się od fortepianu, no, bo to jest taka podstawa. Jak byłam mała
chciałam grać na skrzypcach. Do wiolonczeli przekonała mnie siostra. I
pokochałam ten instrument.
BUZ: Jacy wiolonczeliści mają na Panią największy wpływ?
ML: Największym przykładem jest mój profesor Marcin Zdunik, i profesor Andrzej
Bauer których bardzo cenię i szalenie mnie inspirują. A jeżeli chodzi o muzyków
światowych to Gautier Capuçon i Jacqueline duPré, której niestety już nie ma, ale
to, co po niej pozostało jest rzeczywiście niesamowite.
BUZ: Czy myślała Pani o innym zawodzie?
ML: Oczywiście. Kiedy miałam wybierać gimnazjum to chciałam iść do gimnazjum
plastycznego i rodzice dali mi wolną rękę, ale w końcu stanęło na muzyce, od
której trudno mi było odejść.

BUZ: Czy słucha Pani innej muzyki niż poważnej?
ML: Tak, mimo, że wychowana byłam na słuchaniu muzyki poważnej. Często, jak
mam jakiś występ czy konkurs, to puszczam sobie utwory muzyki popularnej,
która działa odstresująco.
BUZ: Jakie jest Pani podejście do utworów specjalnie napisanych na Wasze trio?
ML: To jest dla mnie oczywiście nowe doświadczanie, bo nigdy nie grałam
utworów specjalnie dla nas napisanych. Fantastyczne jest takie wchodzenie w
utwór, który jeszcze nigdy nie był wykonywany. Zawsze się uczyłam utworów,
które ktoś kiedyś już grał, do których można się odnieść poprzez nagrania, czy to,
co mówią inni, a my stwarzamy w pewnym sensie bazę, na której inni się będą
wzorowali albo, do której będą się odnosili.
BUZ: Jest teraz Pani w klasie maturalnej. Co dalej? Akademia Muzyczna?
ML: Oczywiście – studia muzyczne. Zastanawiam się jeszcze, gdzie. Wiele osób
mnie namawia, żeby wyjechać [studiować] za granicę. Może to kiedyś nastąpi, ale
muszę zacząć od miejsca, w którym jestem, w którym się wychowałam, potem
zobaczymy.
BUZ: Czy myśli Pani o karierze solistycznej?
ML: Bardzo bym chciała. Uwielbiam być na scenie. Zawsze marzyłam, żeby
zagrać z orkiestrą symfoniczną, ukłonić się, usiąść i zagrać cały koncert na
wiolonczelę. To musi być niesamowite uczucie.
Wywiad został przeprowadzony dla Chopin Society of Atlanta w związku z
koncertem artystek 9 października, 2016 w Atlancie. Więcej informacji na stronie:
www.chopinatlanta.org.

Multi Trio, fot. Maciej Grzybowski.

Multi Trio, fot. Maciej Grzybowski.
Trasa koncertowa Multi Trio:

7.10 – Chicago
9.10 – Atlanta
12.10 – Waszyngton
16.10 – Los Angeles
18.10 – Nowy Jork

Wywiad w wersji angielskiej ukazał się na stronie Chopin Society of Atlanta:
http://chopinatlanta.org/interviews/MultiTrio.html

