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Staram siê nie odk³adaæ ¿ycia na póŸniej
Z Joann¹ Kaczorowsk¹ spotykam siê
w Starbucks przy 34 Street. Jest sobotnie
paŸdziernikowe popo³udnie. Obie jesteœmy spóŸnionie. Joanna odgarnia z twarzy
burzê blond w³osów i oœwiadcza, ¿e
za piêæ minut musi biec do Javits Center,
gdzie ma konferencjê. Ale JU¯ o dziesi¹tej wieczorem bêdzie wolna, wiêc mo¿e
przybiec pod Avery Fisher Hall, ¿eby z³apaæ mnie wychodz¹c¹ z koncertu filharmoników nowojorskich. Siedem godzin
póŸniej wchodzimy do wci¹¿ o tej porze
zat³oczonej kawiarni na przeciwko Lincoln Center, gdzie nawet w nocy podaj¹
naleœniki. Joanna ze œmiechem przyznaje
siê do swojej gastronomicznej s³aboœci…
Zastanawiamy siê g³oœno, ile lat minê³o
od naszej pierwszej rozmowy. Piêæ,
szeœæ? Joanna by³a wtedy œwie¿o po obronie doktoratu i zaczyna³a pracê w Stony
Brook University.
– W ubieg³ym sezonie muzycznym
spotka³yœmy siê kilka razy przy okazji serii koncertów wykonywanych
przez stworzon¹ przez Ciebie grupê
muzyków.
Grupa New York Chamber Musicians
to mój jednoosobowy pomys³, który narodzi³ siê pod wp³ywem wydarzenia, które
mnie bardzo poruszy³o. By³a to nag³a
œmieræ mojej ukochanej profesor skrzypiec, Jadwigi Kaliszewskiej, fantastycznej
osoby, mentorki, która by³a dla nas, swoich wychowanków, jak matka. Nie spodziewaliœmy siê, ¿e tak szybko j¹ utracimy. Dotar³o do mnie wtedy, ¿e wszystko
mo¿e siê zdarzyæ, nale¿y wiêc ¿yæ intensywnie i spe³niaæ swoje marzenia. Posz³am wiêc do mojego serdecznego przyjaciela, Gilberta Kalisha i wiedz¹c jak potê¿n¹ osob¹ jest on w muzyce klasycznej
zapyta³am, czy zagra w organizowanej
przeze mnie serii koncertowej. To by³o
moje marzenie: Graæ muzykê kameraln¹,
muzykê, któr¹ sama lubiê i wybieram;
graæ j¹ z ludŸmi, którzy s¹ artystami œwiatowej s³awy. Ale chcia³am jeszcze czymœ
wzbogaciæ ten pomys³ – wymyœli³am, ¿e
ka¿dy koncert bêdzie mia³ jakiœ cel charytatywny, zwi¹zany z dzieæmi. Wspomagaliœmy organizacjê dzia³aj¹c¹ na rzecz
dzieci z autyzmem, zbieraliœmy pieni¹dze
na stypendia dla dzieci z biednych rodzin
– by³o tych projektów kilka. Spotkamy siê
z publicznoœci¹ znów w kwietniu przysz³ego roku, a wiêcej koncertów jest zaplanowanych na jesieñ 2014.
– Kim s¹ cz³onkowie Twojego zespo³u kameralnego?
Zaprosi³am do uczestnictwa moich kolegów, z którymi pracowa³am razem
w Carnegie Hall, czyli muzyków m³odszego pokolenia, ale zapraszam tak¿e muzyków o ustalonej pozycji i s³awie. Podstaw¹ jest kwartet: pianista, wiolonczelista, altowiolinista i ja – graj¹ca na skrzypcach. Do tego zespo³u, w zale¿noœci
od repertuaru ustalonego na dany koncert,
zapraszamy dodatkowych muzyków – to
mo¿e byæ kontrabas, dodatkowe skrzypce,
czy jakikolwiek inny instrument. I tutaj
staram siê, by zaproszon¹ osob¹ by³ ktoœ
znany.
– Jakie cele postawi³aœ sobie zaczynaj¹c projekt, który wymaga³ przecie¿ niezwyk³ych nak³adów energii?
Celów by³o kilka. Przede wszystkim
chcia³am, by by³y to koncerty przyjazne
ludziom; bez sztywnoœci i napuszenia.
Pierwszym krokiem by³o znalezienie takiej sali, w której nie ma sceny. Chcia³am
byæ na jednym poziomie z publicznoœci¹,
zejœæ do parteru. Tak¹ salê znalaz³am

w nowo wybudowanym The DiMenna Center for Classical Music. Dziêki temu mog³am nawi¹zaæ z publicznoœci¹
bli¿szy kontakt. Nie chodzi³o tylko o to,
by publicznoœæ nas s³ucha³a, kiedy gramy.
Chodzi³o o dialog, i temu s³u¿y³o tak¿e to,
¿e przed koncertem nie chowaliœmy siê
w garderobach, ale wychodziliœmy
do foyer i ju¿ tam rozpoczynaliœmy rozmowê z naszymi goœæmi. Wymyœli³am
te¿, ¿e po koncercie siadaliœmy naprzeciw
s³uchaczy i dzieliliœmy siê naszymi refleksjami na temat dopiero co wykonanych
utworów. Nie chodzi³o o historyczne, czy
teoretyczne wyk³ady, ale o to, by opowiedzieæ o w³asnych odczuciach, o w³asnych
odniesieniach. Innym celem by³o to, by
najpiêkniejsze, najcenniejsze i najbardziej
ukochane przez publicznoœæ utwory,
na przyk³ad „Pstr¹g” Schuberta, albo
Kwartet Fortepianowy Brahmsa powi¹zaæ
z muzyk¹ wspó³czesnych, ¿yj¹cych kompozytorów. Ma³o tego: nie tylko gramy tak¹ muzykê, ale zapraszamy kompozytora
na koncert i prosimy go, by tak¿e rozmawia³ z publicznoœci¹, opowiedzia³ o czym
jest jego utwór, jak go s³uchaæ. W ten sposób ludzie, którzy nigdy nie przyszliby
na koncert muzyki wspó³czesnej dostaj¹
jej próbkê wraz z ma³ym komentarzem.
Troszkê wiêc oszukujemy naszych goœci
(œmiech). Mówimy: bêdzie Schubert, bêdzie Brahms, i na koñcu dodajemy: bêdzie
tak¿e Gabriela Lena Frank, m³oda amerykañska kompozytorka. Publicznoœæ nie
wie, ¿e Gabriela wyjdzie do niej i powie:
„w tym utworze dŸwiêki naœladuj¹ ludowe instrumenty peruwiañskie, przywo³ujê
je, poniewa¿ stanowi¹ czêœæ mojej tradycji”. A kiedy s³uchacze to us³ysz¹, bariery
ograniczaj¹ce rozumienie muzyki wspó³czesnej zaczynaj¹ znikaæ. A przynajmniej
mamy tak¹ nadziejê. Na czterech koncertach, które zorganizowa³am, pojawi³o siê
czterech œwietnych wspó³czesnych kompozytorów. Ka¿dy z nich prezentowa³ inny rodzaj muzyki, ka¿dy z nich zosta³
œwietnie przyjêty przez publicznoœæ.
– No i nie zapominajmy te¿ o charytatywnym celu koncertów.
Na ka¿dym koncercie by³ obecny
przedstawiciel organizacji, dla której zbieraliœmy pieni¹dze. On mia³ swoje piêæ minut, najczêœciej w przerwie koncertu, by
przekonaæ ludzi do z³o¿enia donacji
i wspomo¿enia dzia³alnoœci. Do programu
do³¹czaliœmy te¿ informacjê na ten temat.
– Refleksja na temat pierwszego sezonu?
Ach! (œmiech) To by³a prawdziwa
szko³a ¿ycia, bo przecie¿ wszystko robiliœmy sami: od ustawiania krzese³
przed koncertem do sprz¹tania po nim,
od organizowania bud¿etu, po produkcjê
zaproszeñ, od uk³adania kwiatów do pakowania instrumentów. ¯aden kurs, ¿adna szko³a tego nie nauczy. Pomyœla³am
sobie: Chcesz, Joasiu, zarz¹dzaæ instytucj¹ kultury? Zarz¹dzaj! Ale nie bêdzie to
polega³o na rozgrywaniu paluszków
przed koncertem i zastanawianiu siê, czy
szminka na ustach jest równo na³o¿ona,
a raczej na bieganiu i sprawdzaniu czy
wszystko jest w porz¹dku!
– Oprócz organizowania serii koncertowej jesteœ profesorem w Stony
Brook University. Jak Ciê znam i tam,
oprócz „normalnej” pracy pe³nisz
jeszcze dodatkowe funkcje?
A¿ za du¿o! (œmiech) Pracê w Stony
Brook dosta³am zaraz po ukoñczeniu szko³y w Carnegie Hall. Poniewa¿ tam kszta³cono nas pod k¹tem administrowania in-
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Ze skrzypaczk¹ Joann¹ Kaczorowsk¹, rozmawia Izabela Barry.

u Joanna Kaczorowska: Najwa¿niejsza jest
mi³oœæ i szacunek do samego siebie.

stytucjami kulturalnymi, od razu przypisano mi funkcjê dyrektora studiów licencjackich do spraw wykonawczych. Ta funkcja
to opieka nad koncertami, konkursami, egzaminami wstêpnymi i wszystkimi recitalami oraz kontakty z asystentami. Oprócz
tego jestem regularnym wyk³adowc¹
skrzypiec i muzyki kameralnej. Pomagam
tak¿e wybitnemu wiolonczeliœcie Davidowi Finckelowi, który jest dyrektorem The
Chamber Music Society of Lincoln Center
przyje¿d¿a do nas, by prowadziæ kursy career development. To w³aœnie David Finckel by³ jedn¹ z najwa¿niejszych osób, które pomog³y mi w rozpoczêciu mojej kariery muzycznej w Ameryce, mam wiêc teraz
okazjê „odpracowaæ” tê pomoc, co zreszt¹
czyniê z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹.
– Które z Twoich rozlicznych zajêæ
przynosi Ci najwiêksz¹ satysfakcjê?
Bo chyba nie administracja?
Hmm… Jako horoskopowy BliŸniak
nie mog³abym siê trzymaæ tylko jednej
rzeczy. Myœlê, ¿e spe³niam siê we
wszystkim, co robiê. Oczywiœcie najbardziej poch³ania mnie muzyka, ale ca³y
czas szukam czegoœ nowego. Na przyk³ad ostatnio Nowy Dziennik zaproponowa³ mi pisanie raz na miesi¹c do Przegl¹du Polskiego i w³aœnie ukaza³ siê tam
mój czwarty artyku³. To przegl¹d wydarzeñ ¿ycia kulturalnego. Bardzo mnie
cieszy ta wspó³praca.
– Ostatnio mo¿na Ciê ogl¹daæ w TED
Talk.
Tak! Zaproponowano mi udzia³
w konferencji TED, która odbywa³a siê
na naszym uniwersytecie. Konferencje
TED polegaj¹ na tym, ¿e ich uczestnicy
dostaj¹ osiemnaœcie minut i mog¹ daæ
krótki wyk³ad na dowolny, tzn. zwi¹zany z ich profesj¹ temat. By³o to niezwyk³e prze¿ycie, a mówi³am tam o w³asnej
œcie¿ce ¿ycia, przede wszystkim o tym,
jak wa¿ne jest posiadanie mentora, który
kszta³tuje dziecko, ma³ego cz³owieka
w taki sposób, by uczyæ go pasji i odpowiedzialnoœci. Opowiada³am trochê
anegdotycznie, wspominaj¹c mojego
dziadka, który próbuj¹c uczyniæ ze mnie
skrzypaczkê powycina³ wszystkie drzewa w ogrodzie, na których chowa³am
siê, kiedy przychodzi³a pora æwiczeñ
(œmiech). Opowiedzia³am o trójce ludzi,
którzy nade mn¹ pracowali i dziêki którym jestem tu, gdzie jestem.
– Jesteœ osob¹, która rozsadza energia, która kipi pomys³ami, a przy tym
jesteœ te¿ osob¹ niezwykle twórcz¹.

Co jest dla Ciebie najwa¿niejsze
w ¿yciu?
Mi³oœæ i szacunek! Mi³oœæ pojêta wielowymiarowo: po pierwsze ta, najlepiej nam
znana, któr¹ obdarzamy nasz¹ rodzinê
i której definicja jest dla nas oczywista, ale
równie¿ mi³oœæ i szacunek do samego siebie, pojêta na wielu poziomach. Jako dba³oœæ o w³asne cia³o i ducha, czyli jedzenie
i picie tego, co nam daje jak najlepsze warunki do ¿ycia, bycia i funkcjonowania
w jak najlepszym zdrowiu. Nie zdajemy
sobie czêsto sprawy jak wa¿na jest równie¿
mi³oœæ do samego siebie – poprzez obdarzanie siebie pozytywnymi doœwiadczeniami i myœlami na co dzieñ. Znam bardzo
wielu ludzi, którzy s¹ swoimi w³asnymi
wrogami. S³yszê czêsto: „jestem beznadziejny”, czy „a kto by mnie tam w ogóle
chcia³ za przyjaciela czy partnera” lub „nie
umiem tego, czy tamtego”. Niestety, mamy
umys³y zaœmiecone wieloma negatywnymi
myœlami na swój temat i na temat swojego
otoczenia. A przecie¿ ka¿da nasza myœl to
energia, i tak jak ca³y wszechœwiat, o czym
mówi oficjalnie obecnie fizyka kwantowa
i najznakomitsze umys³y wszechczasów,
wszyscy jesteœmy stworzeni z tego samego: z ci¹gle wibruj¹cej energii... Proszê
przeczytaæ fantastyczne ksi¹¿ki jednego
z moich ulubionych autorów, znakomitego
fizyka kwantowego, specjalisty od muzycznie brzmi¹cej teorii strun w fizyce
kwantowej, Briana Greene’a „Elegancki
wszechœwiat” czy „Struktura Kosmosu”,
aby przekonaæ siê, ¿e wszystko jest energi¹
i wszyscy jesteœmy z tego samego zbudowani. Wiêc skoro jesteœmy wszyscy z tego
samego zbudowani, jesteœmy energetycznie po³¹czeni we wspó³egzystencji ze sob¹
warto zastanowiæ siê nad tym, jak traktujemy samych siebie na co dzieñ, jak traktujemy nasz¹ rodzinê, przyjació³, innych ludzi
i zwierzêta napotkane przez nas w ka¿dym
dniu. Bo przecie¿ ka¿dy dzieñ to nowa jakoœæ, z której sk³ada siê nasze ¿ycie. Staram siê zatem nie odk³adaæ ¿ycia na póŸniej. Uczê siê codziennie i od nowa kochaæ
i byæ pozytywnie nastawiona do siebie,
moich bliskich i do wszystkich, których napotykam na swojej drodze, bo wierzê, ¿e
uczucia, myœli i emocje maj¹ zasadniczy
wp³yw na moje ¿ycie i na œrodowisko,
w którym ¿yjê, pracujê i mieszkam. Wa¿ne
jest, byœmy budowali przyjazny dla nas
œwiat. Myœlê, ¿e jesteœmy stworzeni, by kochaæ i ¿e to jest g³ówny mechanizm zakodowany w naszym DNA i w naszej œwiadomoœci i podœwiadomoœci. Naszym zadaniem, jest po prostu u¿ywaæ tego mechanizmu na co dzieñ.
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