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córka Henia Miśkiewicza na pewno sobie 
poradzi. I  faktycznie poradziłam sobie 
i dzięki temu współpracujemy ze sobą do 
tej pory.

Współpracowała Pani z  wieloma 
znakomitościami, takimi jak Cesaria 
Evora czy Nigel Kennedy. Z kim współ-
pracę najbardziej sobie Pani ceni?

Trudno kogokolwiek wyróżnić. Tak 
naprawdę wyróżnia czas i ciągłość współ-
pracy, bo oczywiście choć dla mnie kontakt 
z Nigelem Kennedym, Cesarią Evorą czy 
Tomaszem Stańko był czymś niesamo-
witym, to jednak były to sporadyczne 
występy, a długofalowa współpraca połą-
czyła mnie z Włodzimierzem Nahornym, 
z Ewą Bem i z Grzegorzem Turnauem. 
Im mogłam towarzyszyć przez długi czas. 
A trzeba wiedzieć, że przebywanie z takimi 
wyjątkowymi osobowościami to nie tylko 
obserwacja muzyczna, ale także rozmowy, 
podpatrywanie stosunku do świata, do 
muzyki i  do pracy. Myślę, że najwięcej 

dała mi współpraca z tymi właśnie trzema 
osobami.

Muzyka brazylijska to Pani ulubione 
rytmy?

Muzyka to tak szeroki temat, że nie 
potrafię z niej wybrać jednego ulubionego 
kierunku. Rytmy brazylijskie są faktycznie 
bardzo bliskie mojemu sercu. Ja po prostu 
bardzo lubię rytm, nie tylko brazylijski, ale 
też afrykański, latynoski, swing, czy też 
R&B, choć przyznaję, że balladowa sfera 
muzyki także mnie urzeka. Nie da się tak 
łatwo wybrać… Uwielbiam na przykład 
Björk i Meshell Ndegeocello, których nie 
sposób zakwalifikować do jakiegokolwiek 
stylu czy gatunku…

„Caminho” uzyskała status złotej 
płyty. Wierzyła w  to Pani od samego 
początku?

Miałam nadzieję, że będzie się podobać, 
ale oczywiście nie miałam pewności, że 
dostanie złoto. Cieszę się, że się udało taką 

sprzedaż osiągnąć, bo przynajmniej  pozo-
stanie jakaś pamiątka na ścianie (śmiech). 
Jest to sygnał, że moja muzyka jest 
potrzebna, że ludzie słuchają nie tylko tego, 
co jest lansowane w popularnych rozgło-
śniach radiowych.

Zakwalifikowano Panią do kategorii 
popowej…

Ze wszystkich możliwych etykietek 
ta najbardziej pasowała. Jednak dla mnie 
„Caminho” jest trochę popowa, trochę 
jazzowa, trochę brazylijska. Określenie 
„popowy” źle mi się kojarzy. Z  drugiej 
strony tak właśnie określana jest muzyka 
Stinga, którego bardzo cenię. Ludzie lubią 
wrzucać muzykę do jakichś pudełek.

Jakie są plany na najbliższą przyszłość? 
Czy pojawi się wkrótce nowa płyta?

Powinna być. Myślę, że w przyszłym 
roku, i chciałabym, żeby utrzymana była 
w podobnym klimacie jak płyta „Caminho”. 
A  w  najbliższym czasie, we wrześniu 

sZtukA MuZYkA

Urodziła się Pani w  artystycznej 
rodzinie. Jak to jest być córką muzyków?

Fajnie! Wspominam moje dzieciństwo 
bardzo przyjemnie. Było w nim naprawdę 
dużo muzyki. Tata był aktywnym artystą, 
wiele podróżował, dzięki czemu mógł 
nam przywozić płyty z muzyką z innych 
krajów, co w tamtym okresie było naprawdę 
nieocenione. Tu, w kraju, nie mieliśmy do 
niczego wówczas dostępu. Mama nato-
miast trzymała cały dom, jednocześnie 
nas umuzykalniając. Ponieważ jest muzy-
kiem z dużym doświadczeniem w pracy 
z dziećmi, stąd sama wymyślała programy 
umuzykalniające, przez co w wieku przed-
szkolnym znałam mnóstwo piosenek. 
W szkole podstawowej byłam pod więk-
szym wpływem taty i  muzyki, którą 

przywoził. W  liceum tę rolę zaczęli 
odgrywać moi rówieśnicy.

Jako dziecko musiała zapewne prze-
chodzić Pani ciężkie ćwiczenia w klasie 
skrzypiec, a  inne dzieci grały wtedy 
w piłkę…

Znałam dzieci, które były w tej samej 
sytuacji, bo chodziły ze mną do szkoły 
muzycznej. Faktycznie trzeba na to 
poświęcać wiele godzin, ale mnie nie 
zajmowało to aż tak dużo czasu. Dziś 
uważam, że nie ma takiej konieczności, 
żeby tracić całe dzieciństwo w imię dosko-
nalenia warsztatu. Trochę luzu i zabawy 
jest potrzebne, jeżeli granie ma nam spra-
wiać przyjemność. Przyznaję, że ćwiczenie 
na skrzypcach to ciężkie doświadczenie, 

bo ten instrument nie daje szybkiej satys-
fakcji, a w kość dostają przy okazji również 
domownicy i sąsiedzi.

W  szkole podstawowej czułam, że 
muzyka jest czymś, co kocham i chciałabym 
się jej poświęcić, natomiast już w liceum 
byłam pewna, że będę śpiewać, pomimo że 
zdałam na studia jako skrzypaczka.

Dość szybko rozpoczęła Pani współ-
pracę z cenionymi muzykami…

W  okresie studiów pracowałam 
z Włodzimierzem Nahornym. Zaprosił 
mnie do swojego zespołu, kompletnie nie 
wiedząc, jak śpiewam. Nie wiedział wtedy, 
co się dzieje na rynku, ale postanowił 
nagrać płytę z różnymi wokalistami, a że 
miał dwa trudne utwory, to stwierdził, że 

CZASEM POTRZEBA  
MI TROCHę BAłAGANu

roZMaWiała Renata kuRcilrozmowa z dorotą Miśkiewicz
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w  Wilanowie, odbędzie się ważny dla 
mnie koncert z premierą piosenki autor-
stwa Włodzimierza Nahornego i Wisławy 
Szymborskiej. Będzie on jednocześnie 
połączony z premierą płyty poświęconej 
naszej noblistce. Potrójny album będzie 
zawierał film Katarzyny Kolendy-Zalew-
skiej „Chwilami życie bywa znośne”, 
wiersze czytane przez samą poetkę z towa-
rzyszeniem trąbki Tomasza Stańko oraz 
płytę z  piosenkami powstałymi do jej 
wierszy. Jedyną premierową piosenkę na 
płycie będę właśnie ja śpiewała. Powstała 
przed laty dla świętej pamięci Łucji Prus, 
która nie zdążyła jej wykonać, a  może 
nawet usłyszeć (jak wspomina kompo-
zytor). Pod koniec roku ukaże się również 
płyta Sekstetu Nahornego, w którym gram 
i śpiewam „Chopin Genius Loci”. Będzie 
to dwupłytowy album, na którym na 
jednej płycie znajdzie się sam Chopin, a na 
drugiej różne mazurki: nie tylko Chopina, 
ale również Romana Maciejewskiego 
oraz Karola Szymanowskiego. Będzie 
też jeszcze w tym roku sporo koncertów, 
zarówno z  kwartetem Włodzimierza 
Nahornego, jak i również moich własnych. 
Wezmę udział w  wakacyjnych festiwa-
lach: Jazz pod Tatrami w  Zakopanem, 

Złotej Tarce w  Iławie, Innowrocław-
skiej Nocy Solannowej… Wrzesień to dla 
mnie ważny miesiąc ze względu na mój 
koncert urodzinowy, od kilku lat orga-
nizowany w podwarszawskim Jazz Cafe 
Łomianki. Już czekam na niespodzianki, 
które mnie zaskoczą, oraz na te, którymi 
ja zaskoczę publiczność i  moich gości. 
Pamiętam z poprzednich koncertów, jak 
nieoczekiwanie na scenę potrafili wtargnąć 
m.in. Lora Szafran, Grzegorz Wasowski, 
Karolina Kozak, pianista klasyczny Jan 
Krzysztof Broja i  wielu innych. Nie 
zdradzę, kto w tym roku.

Jakie są Pani pasje poza muzyką? Czy 
odczuwa Pani w ogóle chęć odpoczynku 
od niej?

Pasjami lubię się lenić! Jedyne moje 
aktywności sportowe to rower, narty 
i pływanie. Natomiast gdybym z jakichś 
przyczyn nie zrobiła kariery muzycznej, 
to pewnie zostałabym psychologiem, 
ponieważ bardzo interesuje mnie wnętrze 
człowieka, który z jednej strony jest gąsz-
czem niesamowicie skomplikowanych 
dróg, a z drugiej można w nim znaleźć 
schemat zachowań dających się jakoś 
uporządkować i co najważniejsze, można 

komuś tym ich uporządkowaniem pomóc. 
Wraz z upływającym czasem odczuwam, 
że dźwięk męczy mnie coraz bardziej 
i  zaczynam mieć potrzebę izolowania 
się od niego. W domu nie włączam nic, 
a  uciekam do natury, której uwielbiam 
słuchać dla relaksu. Inną moją ulubioną 
formą odpoczynku jest również czytanie 
książek na łonie przyrody w samotności. 
To jest taka ucieczka w głąb siebie, połą-
czona z obserwacją świata natury, która 
mnie bardzo wycisza.

Jaką osobą jest Dorota Miśkiewicz?
Zastanawiałam się kiedyś, czy jestem 

introwertyczna, czy też ekstrawertyczna, ale 
chyba w moim przypadku ten podział nie 
funkcjonuje (śmiech). Jestem trochę taka, 
a trochę taka.

Na pewno jestem częściowo osobą 
uporządkowaną, bo z  jednej strony 
potrzebuję pewnego planu i  lubię prze-
strzegać różnych założeń, wszystko sobie 
poukładać, a z drugiej – odrobina chaosu 
jest mi potrzebna, bo z tego chaosu często 
wychodzą bardzo twórcze rzeczy, a niestety 
sterylne warunki nie służą kreatywności. 
Zdecydowanie czasem potrzeba mi trochę 
bałaganu. 

MuZYkA NOWOści
Gutek FiLM 15 LAt
dream Music
„Gutek film 15 lat – 
Najlepsze Soundtracki 
z kolekcji Gutek film” – 
to szczególna antologia 
muzyki filmowej przygo-
towana przez wytwórnię 
dream Music w ramach 
obchodów 15-lecia Gutek film w Polsce.
Na podwójnym wydawnictwie znalazło się 20 
utworów wybranych z bogatej kolekcji soundtrac-
ków, które towarzyszyły ambitnym filmom wpro-
wadzanym przez ostatnie lata przez romana Gutka.

the three teNOrs  
– iN cONcert  
– 20th ANNiversArY editiON
universal Music
Pamiętny koncert miał miejsce 7 lipca 1990 r. 
w starożytnych Termach Caracalli w rzy-
mie. Wystąpili wówczas Luciano Pavarotti, 
Plácido domingo i José Carreras, a towarzy-
szyły im orkiestra Maggio Musicale fiorenti-
no (dyr. Zubin Mehta) oraz orkiestra Teatru operowego w rzymie. 
koncertu wysłuchało 6  tysięcy słuchaczy, chociaż osób chętnych do 
zakupu biletu było aż 100 tysięcy. To okazja, zwłaszcza dla młodszego 
pokolenia, aby zakochać się w atmosferze i kunszcie tego niepowtarzal-
nego artystycznego wydarzenia – koncertu sprzed 20 lat, który stał się 
absolutnie niepowtarzalnym muzycznym fenomenem!

Większość dziennikarzy bardziej 
interesuje się Pani małżeństwami lub 
poglądami feministycznymi niż samą 
twórczością. Nie irytuje to Pani?

Oczywiście, że bardzo mnie to irytuje, 
ale wynika to z faktu, że obecni dzienni-
karze przy ogólnym braku doświadczenia, 
a  szczególnie młodzi, nie  mają pojęcia 
o  sztuce. Podobno teraz ludzie nawet 
nie rozróżniają kolorów, a  przeciętny 
człowiek zapytany o kolor indygo, lawen-
dowy czy pistacjowy, nie wie, o czym jest 
mowa. Zdecydowanie łatwiej jest więc 
zapytać o to, ile ktoś miał mężów, bo co to 
jest mąż, wie każdy, a co to jest blejtram, 
niekoniecznie. Myślę, że jestem ofiarą 
powszechnego braku wykształcenia i ogól-
nego braku szacunku dla artystów. Wydaje 
mi się też, że większym szacunkiem 
obdarza się mnie za to, że byłam w Nowym 
Jorku, niż za to, że umiem malować. 

Kiedy pojawiła się Pani pasja do 
malowania?

Bardzo wcześnie, bo maluję, odkąd 
pamiętam, i pozostało mi nawet w pamięci 
wspomnienie, jak siedzę w kojcu i mam 
do niego wrzucony blok rysunkowy 
i kredki. Tak że jeszcze zanim nauczyłam 
się chodzić, to już coś mazałam. Myślę, 
że takie zainteresowania człowiek ma od 
urodzenia. Oczywiście bardzo wiele można 
się nauczyć, ale uważam, że sztuka jest 
w większości przekazem genetycznym. 

Moja rodzina nie widziała jednak we 
mnie artystki, chciała, żebym skończyła 
anglistykę albo handel zagraniczny i została 
dyplomatką. Cóż… Na wizytówce mam 
napisane „osoba kontrowersyjna”, więc 
niezła by była ze mnie była dyplomatka. 
Poza tym nie znoszę poznawać nowych 
ludzi i  nie mogę stać, więc dyplomacja 
zdecydowanie nie pasowałaby do mojego 
charakteru. Zawsze jestem przy pierw-
szych kontaktach dość trudna, dopiero 

potem się przyzwyczajam i przywiązuję. 
Natomiast długo oszukiwałam mamę, że 
idę na uniwersytet na anglistykę, i dopiero 
jak zdałam na akademię, to się przyznałam, 
jak jest naprawdę. Nie żałuję…

Podobno chciała Pani także zostać 
baletnicą?

To było tylko takie dziecinne zaintere-
sowanie. Kiedy byłam małą dziewczynką, 
oglądałam wiele transmisji baletowych 
w  telewizji, chodziłam też z  mamą do 
opery i wtedy wpadłam na pomysł, żeby 
zostać baletnicą. Chodziło mi głównie 

o  strój, szczególnie o  paczkę – marsz-
czoną spódniczkę, taką jaką noszą tancerki 
w  „Jeziorze łabędzim”. Chciałam też 
tańczyć w Mazowszu, bo bardzo podobały 
mi się stroje ludowe, które były niezwykle 
kolorowe. Nauczyłam się również chodzić 
na czubkach palców bez baletek, co było 
niezwykle karkołomne, i umiałam nawet 
już trochę tańczyć. Myślałam o  tym, 
żeby dostać się do szkoły baletowej, ale 
kiedy już byłam w odpowiednim wieku, 
zaczęłam bardzo dużo rysować, więc 
zdecydowałam, że chcę się jednak rozwijać 
w tym kierunku.

HANNA BAKułA
– OSOBA KONTROWERSYJNA

roZMaWiała Renata kuRcil
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