Zostawić coś w umysłach
O drugiej edycji festiwalu artystycznego „Chopin IN the City”
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Zawsze myślę, być może naiwnie, że w młodych umysłach coś zostaje
– mówi o swojej działalności na rzecz popularyzacji muzyki Fryderyka Chopina
wśród młodego pokolenia Grażyna Auguścik – fascynująca polska wokalistka
jazzowa, która już po raz drugi organizuje w Chicago festiwal „Chopin IN the
City” (22 lutego – 1 marca 2018 r.), tym razem wraz z Polsko-Ukraińską Fundacją
im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to wielowymiarowe przedsięwzięcie

artystyczne łączące różne dziedziny i gatunki sztuki, a motywem przewodnim i
głównym źródłem inspiracji jest muzyka Chopina.
A zaczęło się od pamiętnego koncertu w Millennium Park w Chicago, gdzie w
2010 roku Auguścik zaprezentowała 10-tysięcznej publiczności jazzowe
interpretacje muzyki Chopina. Skład zespołu był dość nietypowy – cztery puzony,
wokal, akordeon, ud (instrument strunowy uważany za przodka lutni) i harmonijka
ustna. Gościem specjalnym był Andrzej Jagodziński i jego Trio. Wybitny krytyk
muzyczny „Chicago Tribune”, Howard Reich, który znał działalność artystyczną
Auguścik z wcześniejszych, porywających projektów muzycznych i był
wielbicielem jej pięknych jazzowych interpretacji, entuzjastycznie zachęcał do
tego koncertu. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.
Niecodzienne, nowoczesne aranżacje muzyki Chopina przemówiły do wrażliwości
mieszkańców tego wielokulturowego miasta, a artystka do dzisiaj spotyka ludzi,
którzy wspominają ten koncert jako niesamowite, magiczne wręcz przeżycie.
Od tego koncertu, występując stale w różnych formacjach wokalnoinstrumentalnych, Auguścik cały czas marzyła o tym, żeby muzyka Chopina
zaistniała wśród szerszej publiczności. Pierwszą edycję festiwalu zorganizowała w
2017 roku, z zamiarem przybliżenia jego muzyki różnym środowiskom i
jednocześnie zarażenia i zainspirowania młodego pokolenia. Impreza trwa 8 dni,
pomiędzy dwoma przyjętymi datami urodzin Chopina (22 luty i 1 marca) i
prezentuje koncerty zarówno klasyczne jak i jazzowe wersje muzyki tego
najbardziej znanego na świecie i najbardziej uniwersalnego polskiego
kompozytora. Wystąpi między innymi jazzowa pianistka Deanna Witkowski,
której czarowne, pełne kobiecego wdzięku interpretacje przemawiają do
najbardziej nawet tradycyjnych melomanów.
Poza tym w programie są instalacje, prezentacje sztuk wizualnych, poezja, a
nawet taniec nowoczesny. Na przyszły rok organizatorka planuje występ
teatralny, który dałby młodym ludziom szansę opowiedzenia o muzyce ich
własnym językiem, bo, mimo że festiwal jest skierowany do szerokiej publiczności,
organizatorka zawsze myśli o stworzeniu projektów skierowanych szczególnie do
młodego pokolenia. W tym roku, na przykład, dzieci z „Fabryki Wyobraźni
PatriciaArt Studio” będą malować podczas koncertu, inspirowane muzyką
Chopina. Odbędą się także warsztaty plastyczne, prowadzone przez polskiego
artystę rzeźbiarza Andrzeja Renesa.

Jednym z bardziej niekonwencjonalnych artystów, którzy wystąpią w tym roku
będzie Maria Pomianowska, ceniona na całym świecie wykonawczyni na
starodawnych instrumentach smyczkowych (grała między innymi z Yo-Yo Ma),
która zagra na suce biłgorajskiej. Jest to staropolski 4-strunowy instrument
smyczkowy, zrekonstruowany na podstawie akwareli Wojciecha Gersona z 1895
roku, a przechodzący w ostatnich latach istny renesans. Maria Pomianowska
weźmie udział między innymi w koncercie „Mazurki” poświęconemu tej formie
muzycznej, podczas którego wystąpi także młody pianista Alexander Kraft van
Ermel. Wychował się na wyspie Curaçao na holenderskich Karaibach, z którą
związana jest niesamowita wręcz historia, opisana w książce Jana Brokkena
„Dlaczego jedenastu Antylczyków klęczało przed sercem Chopina?” Otóż okazuje
się, że na wyspie Curaçao Chopina można usłyszeć w radiu prawie równie często
jak w Polsce. Dotarła ona tutaj za sprawą pewnego pianisty, który przywiózł ją z
Paryża już w 1860 roku, po czym przeszła na wyspie nietypową transformację,
kiedy lokalni kompozytorzy zaadoptowali mazurki Chopina do tańca. Stąd echa i
odcienie muzyki Chopina są wyraźnie słyszalne w tzw. „antylskich mazurkach”.
Sama Grażyna Auguścik również wystąpi podczas kilku koncertów festiwalu.
Oprócz muzyki Chopina to właśnie jej oryginalny głos będzie elementem
wiążącym tego wydarzenia, jak również entuzjazm z jakim podchodzi do
organizacji festiwalu, a trzeba przyznać, że posiada fantastyczny dar
wynajdywania niestereotypowych artystów, inspirowania ich do niebanalnych
projektów i zarażania ich swoją kreatywnością. Nie zniechęca się trudnościami
związanymi ze zbieraniem funduszy zdając sobie świetnie sprawę z tego, jak
sztuce niszowej ciężko konkurować z muzyką użytkową, popularną, czy nawet
poważną. Zależy jej na dotarciu do młodych ludzi, którym tego typu muzyka jest w
ogóle nieznana. – To misja, moja i takich ludzi, jak ja – mówi.
W tym roku festiwal „Chopin IN the City” jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, oraz przez program dotacyjny
„Kulturalne pomosty” Instytutu Adama Mickiewicza.
24 lutego będzie można na żywo posłuchać koncertu przez Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=_-bV-Vwl4W4&feature=youtu.be
Artykuł Howarda Reicha:

http://articles.chicagotribune.com/2010-07-23/entertainment/ct-ott-0723-mkoj-20100723_1_polish-musicians-vocal-jazz-swings

Pełny program festiwalu:
http://soundsandnotes.org/event/chopin-in-the-city-february-22-march1-2018/
Jeżeli chcesz wesprzeć festiwal, tutaj możesz złożyć dotację, którą można
odpisać od dochodu:
https://www.gofundme.com/chopininthecity

Grażyna Auguścik – wokalistka jazzowa, aranżer i producentka muzyczna –
zdobyła uznanie krytyków i wielbicieli muzyki jazzowej swymi oryginalnymi,
świeżymi interpretacjami oraz głosem o niepowtarzalnym brzmieniu. Sięga po
różne gatunki muzyczne i czerpie inspiracje zarówno z muzyki klasycznej (znane

są niebanalne wersje utworów Chopina) jak i z polskiej muzyki ludowej oraz
muzyki światowej. Swoim śpiewem i projektami muzycznymi, jakie organizuje,
przekracza muzyczne granice, łamie bariery i kwestionuje przyjęte standardy.
Urodziła się i wychowała w Polsce. W 1992 r. ukończyła prestiżową uczelnię
Berklee College of Music w Bostonie, po czym osiedliła się w Chicago, które
zachwyciło ją bujnym życiem artystycznym i kosmopolityczną atmosferą. Od lat
współpracuje z czołowymi muzykami jazzowymi takimi jak Pauhlino Garcia, Jim
Hall, Michael i Randy Brecker, Toots Thielemans, Urszula Dudziak, John Medeski,
Kurt Rosenwinkel, Michal Urbaniak, Andrzej Jagodzinski, Jaroslaw Bester i wielu
innych. Nagrała 20 płyt solowych, a jako gość wystąpiła na kilkunastu nagraniach
innych muzyków. Jest założycielką i dyrektorem artystycznym fundacji Sounds &
Notes, organizacji typu „non-profit” zajmującej się promocją muzyki i sztuki. Jest
laureatką dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011)
oraz srebrnego medalu Gloria Artis przyznawanego przez ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (2017).

