Chopin zdobywa Atlantę
Rozmowa z Dorotą Lato – założycielką i prezesem Chopin Society of
Atlanta

Dorota Lato (w środku) razem ze studentami wydziałów muzycznych uczelni
Atlanty, stypendystów Fundacji Elżbiety i Krzysztofa Krawczyńskich przy CSA, na
corocznej Gali Chopin Society Atlanta w 2018 r., fot. Agnieszka Sulewska
Bożena U. Zaremba:
Minęło 20 lat od założenia przez Ciebie i Twojego męża, Piotra Folkerta,
który jest koncertującym pianistą, Towarzystwa Chopinowskiego w
Atlancie. Masz prawo być dumną z osiągnięć organizacji…

Dorota Lato:
Jestem niezmiernie dumna. Przede wszystkim z tego, że organizacja w dalszym
ciągu się rozwija i zwiększa się liczba przedstawianych przez nas koncertów, na
które przychodzi coraz więcej publiczności. Rozszerzamy wachlarz wydarzeń
muzycznych. Zachęciliśmy również dużą rzeszę sponsorów, którzy aktywnie
uczestniczą w rozwoju organizacji i dzięki temu możemy skupić się na realizacji
nowych przedsięwzięć, szczególnie przeznaczonych dla studentów muzyki z
Atlanty, którzy widzą swoją przyszłość w świecie pianistyki. Od pięciu lat, dzięki
Fundacji Elżbiety i Krzysztofa Krawczyńskich przy CSA, sponsorujemy studentom
uczelni Atlanty studia letnie w Paryżu i Valdemossie. Do tej pory przyznaliśmy
stypendia około dwudziestu uczestnikom. Ten program międzynarodowych
kursów chcemy rozszerzyć również na Polskę. Są nimi zainteresowani i studenci, i
bywalcy naszych koncertów, bo przy tej okazji chcieliby odwiedzić kraj, w którym
Chopin się wychował oraz zwiedzić najważniejsze ośrodki z nim związane.
Dlaczego Chopin? Dlaczego nie np. Paderewski, którego związki z
Ameryką są dość silne?
Odpowiedź jest dość prosta. Założenie naszej organizacji było rezultatem iskry,
która narodziła się po koncercie mojego męża w Atlancie w 1999 r., kiedy cały
świat obchodził 250-lecie śmierci Fryderyka Chopina. Ten przepiękny koncert w
całości poświęcony utworom Chopina był bardzo ciepło, wręcz entuzjastycznie
przyjęty. Tego samego wieczoru, po koncercie, kiedy delektowaliśmy się
sukcesem, postanowiliśmy regularnie organizować tego typu koncerty i stworzyć
organizację, która promowałaby muzykę polskiego kompozytora. Oczywiście
Paderewski jest bardzo cenionym przez nas artystą, jego twórczość także
promujemy, a wielu pianistów, których gościliśmy, wykonywało jego utwory, ale
spuścizny obu kompozytorów w żadnym razie nie da się porównać.
Czy Atlanta jest dobrym miejscem na promowanie kultury i sztuki?
Tak, chociaż każde miejsce ma oczywiście swoją specyfikę, swój charakter i jest
inaczej przygotowane. Mieszkając w Atlancie od długiego czasu, doskonale
poznałam ten rynek i wiem, czego ludzie oczekują i jak ich zainteresować,
zaintrygować. Jest to miasto kosmopolityczne i jego mieszkańcy są otwarci na
kulturę odmienną od własnej. Muzyka Chopina jest szalenie uniwersalna, znajduje
więc oddźwięk wśród ludzi o tak różnorodnym pochodzeniu etnicznym, religijnym
i kulturowym. Atlanta jest przy tym młodym, rozwijającym się miastem, a przez

ostatnie lata stała się silnym ośrodkiem uniwersyteckim. Młodzi są bardzo
ambitni, otwarci i chętnie uczestniczą w naszych prezentacjach, nie tylko
koncertowych. Do nich przede wszystkim adresujemy wykłady muzykologów i
kursy edukacyjne, które są entuzjastycznie przyjmowane.
Dlaczego tak wielką wagę Wasza organizacja przykłada do edukacji
młodzieży?
Bo to przecież dzisiejsza młodzież będzie kiedyś wypełniać sale koncertowe. Jeżeli
chcemy kultywować rozwój muzyki, musimy zadbać o to, żeby młodzież aktywnie
uczestniczyła w muzycznych przedsięwzięciach, żeby chodziła na koncerty. Także,
żeby uczestniczyła w konkursach, które organizujemy dla młodzieży szkolnej.
Mam na myśli konkurs na esej przedstawiający wrażenia po koncercie i konkurs
rysunkowy. Poprzez inne medium dzieci muszą się ustosunkować do muzyki
Chopina i przedstawić swoje wizje. Dla mnie jest to ważne, bo pozwalamy
odkrywać muzykę Chopina tym, którzy nie grają na fortepianie albo innym
instrumencie, albo niekoniecznie interesują się muzyką poważną. Taki konkurs
powoduje, że sięgną do nagrania czy też książki i zapoznają się z jego twórczością.
Co najbardziej uderza Ciebie w pracach, które dzieci przysyłają na te
konkursy?
Świeżość. Te prace pokazują, że rozumienie muzyki przez dzieci jest bardzo
piękne i wzruszające. Dzieci są uderzająco otwarte i reagują na świat w czysty,
nienaruszony sposób. Eseje to są takie mini-recenzje – niezwykle piękne i trafne.
Zwłaszcza uderzają porównania, które są ogromnie interesujące i intrygujące.
Czy możesz przytoczyć jakiś tekst?
Było ich wiele, ale jeden esej szczególnie silnie utkwił mi w pamięci. Napisany był
przez wtedy niespełna dziesięcioletnią Sitary Shirol, która porównała „Poloneza
As-dur” w wykonaniu Kevina Kennera do tańca przepięknego pawia. Ten taniec
jest „elegancki, pełen gracji, symbolizujący szczęście, piękno i szczerość”. Prace
rysunkowe są też fantastyczne. Można je zobaczyć na naszym portalu.
Najciekawsze z nich wykorzystujemy do oprawy graficznej naszych materiałów
reklamowych, zdobią nasze kartki świąteczne, które wysyłamy do sponsorów, a
jedna z prac została wykorzystana na okładce corocznego magazynu
Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich.

Czy skupienie się na młodym odbiorcy jest trudniejsze?
Nie wiem, czy trudniejsze, ale na pewno trzeba do nich dotrzeć w inny sposób.
Nasza działalność jest jakby dwupokoleniowa, bo staramy się nią zainteresować
zarówno dorosłych, jak i młodzież. Bardzo często rodzice przychodzą na koncerty,
bo dzieci są zainteresowane i to dzieci przyprowadzają rodziców [śmiech].
Sprawia nam to dużo satysfakcji, bo widzimy rezultaty naszej działalności.

Recital Rafała Blechacza w Atlanty Symphony Hall, który odbył się 15 kwietnia
2018 r. Od lewej: Anna Paré, założycielka Fundacji Elżbiety i Krzysztofa
Krawczyńskich przy CSA i członek zarządu CSA, Rafał Blechacz i Dorota Lato, fot.
Anton Shteyn
Z czasem wypracowałaś sobie system funkcjonowania Towarzystwa, ale
początki chyba nie były łatwe?
Organizacja koncertów to olbrzymi wysiłek organizacyjny, ale poprzez lata
działalności udało się nam nawiązać współpracę z najlepszymi salami w Atlancie,
łącznie z Atlanta Symphony Hall, gdzie zaprezentowaliśmy koncert Rafała
Blechacza. To był ogromny sukces. Także zainteresowaliśmy lokalne radio i prasę.
Każdy nasz koncert jest olbrzymim wydarzeniem, a bilety są wyprzedane. Ludzie
są pod wrażeniem, że taki szeroki wachlarz wiekowy i kulturowy jest

reprezentowany wśród naszej publiczności. Z tego niesłychanie się cieszę, bo to
pokazuje, że trafiliśmy do wielu grup społecznym i potrafiliśmy ich zainteresować
muzyką Chopina.
Masz nie tylko wykształcenie muzyczne, ale świetne wyczucie co do tego,
czy dany artysta jest dobrym i charyzmatycznym pianistą. W jaki sposób to
rozpoznajesz?
Dla kogoś, kto się wychował w Polsce i uczył się muzyki od 6 roku życia, to jest
wyczucie intuicyjne. Jak słucham jakiegoś pianisty to właściwe po pierwszych
taktach wiem, czy pianista potrafi mnie przekonać do swojej sztuki. I zachwycić.
To trudno opisać, ale nawiązuje się jakaś niewidzialna, ale odczuwalna nić
porozumienia pomiędzy słuchaczem a pianistą.
Starasz się też sprowadzać wybitnych interpretatorów muzyki Chopina.
Przede wszystkim chcemy promować interpretacje, które są przekonujące.
Prezentowaliśmy bardzo wielu cenionych na świecie interpretatorów muzyki
Chopina, w tym laureatów pierwszych i głównych nagród Międzynarodowego
Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Niech wymienię takich
wspaniałych pianistów jak Rafał Blechacz, Marek Drewnowski, Eric Lu, Georgijs
Osokins, Yulianna Avdeeva, Kevin Kenner, Ingrid Fliter, Dina Yoffe czy Alexander
Kobrin.
W ramach działalności Towarzystwa, byłaś inicjatorką ciekawej serii
koncertów połączonych z narracją. Jak powstał ten pomysł?
Zawsze chcemy zaprezentować coś innego, nietuzinkowego. Taki koncert z
narracją ma na celu przybliżenie sylwetki kompozytora poprzez udostępnienie
informacji, czy to w formie listów samego kompozytora, czy jego bliskich albo po
prostu faktów biograficznych. Często publiczność nie zdaje sobie sprawy z tego,
że niektóre utwory mają swoją konkretną historię. W muzyce Chopina nie jest to
może tak bardzo widoczne czy podkreślane, ale są utwory, którym charakter
nadało jakieś wydarzenie. Na przykład słynne preludium „deszczowe”, które
powstało na Majorce, czy „Etiuda Rewolucyjna” skomponowana po powstaniu
listopadowym, w którym Chopin nie mógł uczestniczyć.
Jeden z koncertów tej serii poświęcony był jazzowi. Dla CSA grali też
koncerty muzycy jazzowi. Czyli organizacja nie ogranicza się do

tradycyjnego wykonawstwa.
Absolutnie nie. Zacznę od tego, że gościliśmy np. skrzypka, Mariusza Patyrę,
zwycięzcę Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. N. Paganiniego w
Genui, który w bardzo wzruszający sposób zagrał transkrypcje utworów Chopina
na skrzypce. Prezentowaliśmy też utwory Chopina w interpretacji muzyków
jazzowych, zarówno pianistów i wokalistów. Grażyna Auguścik na przykład była u
nas dwa razy i zawsze była bardzo gorąco przyjmowana. Zaprezentowaliśmy też
szalenie ciekawy koncert, na którym najpierw utwory Chopina zaprezentował w
oryginalnej wersji mój mąż, a potem te same utwory usłyszeliśmy w wersji
jazzowej, w wykonaniu Adama Makowicza. To spotkało się z olbrzymim
entuzjazmem. Podobnym konceptem był koncert „3xChopin” z udziałem Ewy
Pobłockiej, Leszka Możdżera i Trio Andrzeja Jagodzińskiego. Takie koncerty
łączące tradycyjne wykonanie z jazzowym są bardzo ciekawe. Wersje jazzowe
utworów Chopina pozwalają miłośnikom jego muzyki głębiej odkryć harmonię tych
kompozycji lub odsłonić inny koloryt. Ale na te koncerty przychodzą także
wielbiciele jazzu. Połączenie tych dwóch różnych światów zdecydowanie poszerza
muzyczne horyzonty.
W ciągu tych 20 lat udało Ci się przyciągnąć do organizacji koncertów
dużą liczbę ludzi, w większości wolontariuszy. Co nimi kieruje?
Nas wszystkich przyciąga pasja i miłość do muzyki Fryderyka Chopina. Wielu z
nas pochodzi z Polski i my, Polacy, chociaż może tego nie artykułujemy, czujemy
się moralnie zobligowani do promowania polskiej kultury. Ale są wśród nas także
osoby innego pochodzenia. To muzyka nas wszystkich łączy. Ludzie, którzy
słuchają muzyki poważnej, są otwarci na drugiego człowieka i w dzisiejszych
czasach jest to niesłychanie ważne, żeby się zrozumieć. Także wśród publiczności
widzimy na naszych koncertach przedstawicieli wielu grup emigracyjnych z
różnych stron świata, z krajów azjatyckich, Indii, Rosji, Ameryki Południowej.
Dzieci, które uczestniczą w naszych konkursach, też pochodzą ze wszystkich
zakątków świata.

Koncert „3xChopin” zorganizowany przez Chopin Society of Atlanta 21 marca
2010 r. Od lewej: Adam Cegielski, Leszek Możdżer, Ewa Pobłocka, Andrzej
Jagodziński i Czesław Bartkowski, fot. Mim Eisenberg
Pandemia zaburzyła kalendarz Towarzystwa. W jaki sposób organizacja
radzi sobie z tym wyzwaniem?
Niestety w Atlancie większość koncertów i przedstawień teatralnych przeszło na
system online, galerie i muzea działają w znacznie ograniczonym zakresie. My
postanowiliśmy poświęcić ten rok działalności edukacyjnej i nasze prezentacje w
najbliższym sezonie będą się odbywać wirtualnie. W programie znajduje się
wykład Wojciecha Bońkowskiego o codziennym życiu Fryderyka Chopina i sesje o
historii muzyki dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez znakomitą pianistkę i
wykładowcę historii muzyki na Uniwersytecie Columbia, Magdalenę Baczewską.
Także spotkanie z dyrekcją chicagowskiego Muzeum Polskiego w Ameryce,
powiązane z prezentacją pamiątek po Ignacym Paderewskim, które znajdują się w
zbiorach Muzeum oraz spotkania z Profesorem Alanem Walkerem, autorem

najnowszej biografii Fryderyka Chopina, wydanej w 2019 r. i z Profesorem
Johnem Rinkiem, jurorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina, o historii i kulisach Konkursu. W planie jest także pokazanie
filmu o Instytucie Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli pokazującego miejsca
związane z życiem Chopina, który mamy nadzieje zachęci widzów do odwiedzenia
ojczystego kraju kompozytora. Często nie mamy czasu na taką ogólną edukację
naszych widzów i teraz mamy okazję rozszerzyć repertuar naszych wydarzeń, a
przez to pogłębić wiedzę na temat Chopina. Nie zrezygnujemy jednak z
prezentacji recitali, ale będą one prezentowane online.
Poza działalnością społeczną prowadzicie z mężem szkołę muzyczną
Musik21. Podchodzicie więc do edukacji muzycznej w sposób
wielopłaszczyznowy, co w czasach, kiedy ze szkół publicznych usuwa się
naukę muzyki, jest szczególnie istotne. Jak nauka muzyki klasycznej
wpływa na ogólne wykształcenie młodzieży?
Wpływ muzyki poważnej na rozwój dziecka był wielokrotnie badany i jest
powszechnie wiadome, że odgrywa ogromnie istotną rolę w jego edukacji.
Kształtuje wrażliwość, uczy dyscypliny oraz otwartości na świat i na innego
człowieka. Dzieci, które uczą się grać na jakimś instrumencie i słuchają muzyki
poważnej są też bardziej ciekawe świata. Mamy do czynienia z dziećmi, które
reprezentują różne grupy kulturowe i mamy okazję porównać różne percepcje
muzyki, style wykonawcze, a także koncepcje edukacji muzycznej, ale wszyscy
zdają sobie sprawę z jej niepodważalnej wartości.
Czy repertuar Waszych uczniów obejmuje muzykę Chopina?
Oczywiście! Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Naturalnie nie wszyscy
są w stanie grać Chopina dobrze. Nie dlatego, że nie potrafią sprostać
trudnościom technicznym, ale dlatego, że emocjonalnie nie potrafią sprostać głębi
tej muzyki. To zresztą odnosi się także do profesjonalnych pianistów. Nie wszyscy
wybitni pianiści grają muzykę Chopina, bo jest to niezwykle trudne.
Muzyka wypełnia Twoje życie i życie Twojej rodziny. Oprócz męża, który,
jak wspominałyśmy wcześniej, jest koncertowym pianistą i pedagogiem,
jedna z córek studiuje w szkole muzycznej w klasie fortepianu, druga też
gra. Jak rozwijałaś ich wrażliwość muzyczną?
Od pierwszego dnia swojego istnienia wychowywały się w domu, w którym

muzyka rozbrzmiewała przez cały czas. Od małego otoczone były muzyką
poważną. Razem słuchaliśmy różnorodnych wykonań, rozmawialiśmy, często
dzieliliśmy się swoimi opiniami, chodziliśmy na koncerty. Starsza, Eliza, miała
zaledwie sześć tygodni, jak poszła pierwszy raz na koncert taty [śmiech]. Sztuka w
ogóle – malarstwo, teatr, poezja, książka czy film – zawsze była obecna w naszym
domu. Podczas naszych podroży, czy po Stanach, czy Europie, zwiedzaliśmy
wystawy i muzea. To był taki naturalny proces, który wpłynął na ogromną
wrażliwość muzyczną naszych córek. To jest dar, który na zawsze pozostanie
istotną częścią ich życia.
Czyli nauka muzyki powinna też obejmować inne dziedziny.
Zdecydowanie tak, bo to jest kwestia kształcenia ogólnej wrażliwości. Pianista,
oprócz oczywiście techniki, musi mieć wyczucie i rozumienie bardzo szeroko
pojętej sztuki, musi być na nią otwarty. Także na otaczające na wszystkich piękno.
Miałam okazję oglądać klasy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych
pianistów, którzy swoje uwagi wspierali cytatami z poezji, opisami natury czy
odnośnikami do malarstwa. To wszystko szalenie wzbogaca interpretację. W
dzisiejszym, skomputeryzowanym świecie jest to istotne, żeby zdać sobie sprawę z
głębi wrażliwości artysty i procesu tworzenia. Elon Musk w jednym z wywiadów
powiedział, że podczas gdy sztuczna inteligencja niedługo zdominuje większość
profesji, zawód muzyka czy artysty w ogóle będzie jednym z nielicznych, które
nigdy nie będą mogły być zastąpione przez komputer.

Dorota Lato wręcza nagrody w konkursie rysunkowym podczas corocznej Gali
CSA w 2014 r. fot. Paweł Łoj
Wywiad ukazał się w roczniku ,,Polonia Inter Gentes” wydawanym przez Instytut
im. Generała Władysława Andersa w Polsce, w lutym 2021 r.

Dorota Lato – założycielka i prezes Chopin Society of Atlanta. Absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała muzykologię i uzyskała tytuł
magistra na Wydziale Orientalistycznym. Studiowała także historię sztuki na
tureckiej uczelni w Izmirze. Gry na fortepianie uczyła się od dziecka i
kontynuowała ją w liceum muzycznym. W latach 1986-1991 prowadziła cykl
audycji muzycznych w Polskim Radiu. W 1991 r. wyemigrowała do Nowego Jorku,
gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu polonijnym, organizując różne wydarzenia
kulturalne, na które sprowadzała polskich artystów. Po przeprowadzeniu się do
Atlanty kontynuowała działalność społeczną na rzecz Polonii. Zorganizowała
między innymi koncert na cześć Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z odbywającą się w 1996 r.
Olimpiadą. Chopin Society of Atlanta założyła w 2000 r. Jest laureatką Nagrody
Obywatelskiej przyznawanej przez Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie

Historyczne (Polish American Historical Association) za promocję polskiej kultury
(2007). Została także nagrodzona przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polski w
Stanach Zjednoczonych, Roberta Kupieckiego, za wybitne osiągnięcia w
propagowaniu polskiej kultury w USA (2010). Z okazji 20-lecia Chopin Society of
Atlanta otrzymała listy gratulacyjne od Ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych,
Piotra Wilczka, od Fundacji Kościuszkowskiej oraz Międzynarodowej Federacji
Towarzystw Chopinowskich (2020).
Chopin Society of Atlanta (CSA) zostało założone w 2000 r. w celu
popularyzacji twórczości i spuścizny kulturowej Fryderyka Chopina poprzez
organizowanie koncertów, konkursów muzycznych i wspieranie innych projektów
propagujących sztukę i kulturę na terenie metropolii Atlanty w stanie Georgia, w
Stanach Zjednoczonych. Jej misją jest trafienie głównie do młodego odbiorcy
poprzez fundowanie nagród dla zwycięzców konkursów pianistycznych dla
młodych pianistów i zapraszanie młodych artystów do zaprezentowania swoich
talentów pianistycznych podczas dorocznej gali. Organizacja dofinansowuje także
bilety na swoje koncerty dla uczniów szkół muzycznych i funduje nagrody dla
dzieci, które biorą udział w konkursie na esej oraz konkursie plastycznym, których
celem jest przedstawianie wrażeń na temat muzyki i postaci Chopina. CSA jest
organizacją typu „non-profit”. Od samego początku swojego istnienia CSA
propaguje polskich muzyków, zarówno klasycznych, jak i jazzowych, którzy
czerpią inspiracje z muzyki Fryderyka Chopina. Wśród gości znaleźli się tacy
znakomici polscy pianiści, jak Ewa Pobłocka, Stanisław Drzewiecki, Marek
Drewnowski, Adam Makowicz, Piotr Folkert, Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer
czy wokalistka jazzowa Grażyna Auguścik, a także zwycięzcy nagród na
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie
– Rafał Blechacz, Eric Lu, Georgijs Osokins, Yulianna Avdeeva, Ingrid Fliter, Dina
Yoffe, Alexander Kobrin i Kevin Kenner. CSA cieszy się rosnącym uznaniem nie
tylko wśród członków Polonii, ale także w szerokim środowisku muzycznym.
Portal organizacji: www.chopinatlanta.org

