Published on Melano.hu (https://www.melano.hu)
Címlap > Nem félek az összehasonlításoktól

Nem félek az összehasonlításoktól
Létrehozás: 12/09/2015 - 19:25
Szerző: Aranyi Péter
[1]

A nőiesség megélése a zenei életben eltérő gyökerekkel bír Lengyelországban és a Nyugati világban.
Gosia Andrzejewicz zenéje könnyed, egyszerű, szerethető pop, több mint egy egyszerű nyugati pop
reprodukció.
A 2006-ban két aranylemezt is besöprő 26 éves lengyel hölgy, továbbra is hatalmas energiával és
elszántsággal dolgozik, hogy újabb és újabb dalokkal lepje meg rajongóit, úgy hogy közben még a
stílusán is változtasson. Legújabb albuma után nem félünk kijelenteni: a babaarc mögött egy
vadmacska lapul.
Ki volt Gosia Andrzejewicz a zenei karrier előtt?
Egész gyermekkoromat énekléssel töltöttem. Az első kapcsolatom a zenei világgal egy vetélkedőn jött
létre, amikor még csak kilenc éves voltam. Először csak iskolák közötti énekversenyeken vettem
részt, majd később a megyeieken is, melynek köszönhetően már 14 évesen lehetőségem nyílt
körbeutazni Lengyelországot. Több mint 30 fesztivált nyertem meg. Akkor már világos volt számomra,
nekem ezzel kell foglalkoznom ez az, amit szeretek csinálni. A zene erőt és energiát adott ahhoz,
hogy még inkább fejlesszem önmagam. Meglehetősen hamar kezdtem dolgozni, „kicsinyke
énekesnőként”.
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Az első albumodat saját magadról nevezted el 2004-ben, miért?
A debütáló albumom címe azért volt egyszerűen a nevem, mert azt szerettem volna ha láthatóvá
válok a zenei piacon és kézenfekvő volt, hogy akkor egyedül csak a nevemet adom az albumhoz.
Ahogy korábban említettem, gyerekkorom óta foglalkozom énekléssel, éppen ezért az első korong
remek lépés volt ahhoz, hogy közelebb kerüljek a rajongóimhoz. Innen nézve azt tudom mondani,
hogy ez az album egy hatalmas mérföldkő volt az életemben.
2006-ban kétszer is aranylemezes lettél, az első a Gosia Andrzejewicz Plus és a másik
pedig a Lustro című album volt. Azóta nem sikerült ezt a sikert megismételni. Nehéz, vagy
ennyire telített a pop piac Lengyelországban? Legújabb albumom, a Wojowniczka nagyon közel
volt ahhoz, hogy arannyá váljon, de a gazdasági válság a lengyel zenei piacot sem kerülhette el,
melynek az lett az eredménye, hogy jelentősen csökkentek az eladások. Ez alól az én korongjaim se
lehettek kivételek, nem beszélve arról, hogy egyre többen inkább már az internetről töltik le a
számokat, mintsem hogy lemezt vegyenek.
Azokon az albumokon többek között olyan populárissá vált számokat hallhattunk, mint

“Pozwól żyć”, “Słowa” és”Trochę ciepła”, és a zenéd általában véve egy lassabb, de
ritmusos, kellemes hangulatú, dallamos számokból állt össze, melyekhez jól párosult a
tiszta hangod. Legújabb korongodat hallgatva azt kell mondjam, sok dolog változott… Nem
szeretek egyhangú lenni. Azt gondolom minden művész életében vannak periódusok, melyek
meghatározóak, a zenei fejlődését illetően. Szeretek új dolgokat kipróbálni a külsőmmel
kapcsolatban, és ezek a változások a zenémben is megjelennek. Energikus személyiség vagyok, aki
szereti a változásokat, és meglehetősen hamar megunok dolgokat. Éppen ezért olykor változtatnom
kell az életemen, hogy újra elégedett legyek magammal.

A „Wojowniczka” című albumon találkozhatunk a „Nasty Virgin”-nel, az „I like it”-tal és a
„Bady boys-zal” melyek meglehetősen vadra sikerültek. Akárcsak az album címadó dala.
Eleged lett a „félénk és gyönyörű, de magányos királylány”- imázsból? A legújabb
„imázsom” azoknak a változásoknak az eredménye, amelyek az első debütáló albumom óta történtek
velem. Azt hiszem itt az ideje kihangsúlyozni a nőies oldalamat, illetve teret engedni a bennem lévő
erőnek. Született harcos vagyok és szeretném bátorítani a nőket, hogy ne féljenek megtenni
ugyanezt: éljék meg a nőiességüket. Azt hiszem ezek az törekvések leginkább az “Otwórz oczy” és
“Zabierz mnie” című számaimban láthatóak.
Van már valaki Lengyelországban, aki régóta képviseli ezt vadabb stílust. Egyre
gondolunk, Dodára. Az ő kippjei már régóta arról híresek Lengyelországban, hogy nem túl
sok ruhában mutatkozik a kamera előtt. Nem félsz, hogy azt gondolják majd az emberek,
csak az ő rossz másolata vagy?
Nem félek az összehasonlításoktól, mert megvan a saját stílusom. A számaim nagyon különböznek
mind zeneileg, mind pedig dalszövegben az övéitől. Egyébként nem is hiszem, hogy az ilyen
összehasonlításoknak van alapja. A nőies oldalamat azért hangsúlyozom, mert egyszerűen szeretem.
Rengeteg új, angol nyelvű számod van. Azt hiszem először talán a 2006-os Eurovíziós
dalfesztiválon hallhattunk Téged angolul énekelni. Csak nem a nemzetközi zenei világ felé
kacsingatsz? Az egyik legfontosabb álmom, hogy végre nemzetközi karrierbe kezdjek, de ettől
függetlenül szeretek más nyelveken is énekelni. Két kedvenc nyelvem az angol és az olasz.
Te írod a számaidat?
Igen, szeretek dalszövegeket írni, és azokat megzenésíteni. Olyankor teszem ezt, amikor érzem, hogy
megtaláltam végre a legmegfelelőbb stílust ahhoz, hogy az érzéseimet kifejezzem, hogy később
azokat a rajongóimmal osszam meg. Mindig is én akartam létrehozni a számaimat, az, hogy ezt mást
tegye ezt helyettem sohasem imponált számomra. Csak akkor tudom hitelesen előadni, ha tudom, azt
én csináltam. Ahhoz, hogy önálló legyek és hiteles, a dalszövegeknek a lelkemből kell jönnie. Az írás
folyamata egyébként is érdekes. Mi több, varázslat.
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Két éve részt vettél egy lengyel jég-korcsolyázós tv show-műsorban. Habár hihetetlen jó
teljesítményt nyújtottál, a rajongóid joggal aggódtak miattad, hogy ne adj’ isten egy rossz
mozdulat és összetöröd magad. Nagyon szeretek táncolni, és sportolni. Nem csak azért mert
kellemes, hanem azért is mert rendkívüli módon kikapcsol. Megtapasztalni a gyengeségeidet és végül
felülkerekedni rajtuk hatalmas erőt és élvezet ad számomra. Nem mellesleg fontos, hogy a
koncerteken jó állapotban legyek, éppen ezért szerencse, hogy találtam egy éjjel-nappal nyitva tartó
konditermet Bielsko-ban, ahol mindig kicsalhatok egy kis időt a tornaórák és a pihenés előtt.
Véleményem szerint fontos, hogy egészségesen éljünk illetve egészségesen étkezzünk. Sok figyelmet

fordítok a diétámra, és rengeteget olvasok erről. Időről-időre igyekszem biztosítani a hasznos
anyagokat a szervezetem számára.
Inkább nagyobb közönség előtt, vagy kisebb helyeken szeretsz koncertet adni?
Szeretem a szabad ég alatti koncerteket, főleg tavasszal és nyáron. Sok rajongóm jön el ilyenkor, és
együtt énekelnek velem. Ez a hangulat felejthetetlen és varázslatos. A kisebb fellépéseknek is meg
van a hangulata, de inkább az igazi, nagy koncerteket szeretem.
Melyik országban voltál már fellépni Közép-Európában? Lehetséges, hogy hamarosan
látunk Magyarországon?
Soha nem léptem még fel máshol Közép-Európában Lengyelországon kívül, de volt már koncertem az
USÁ-ban és Mexikóban is. Szeretnék Magyarországra látogatni, és ha a lehetőség úgy hozza, akkor
mindenképpen élek vele és eljövök hozzátok.
Youtube-on te vagy a harmadik leghallgatottabb lengyel női énekesnő, több számod is 1-3
millió nézettségnél van. Egyikük a „Latino” melyet már egy milliónyian láttak. Miért nem
folytattad ezt a latinos stílust? Ó, nem kell azt még temetni, az elkövetkezendő albumaimon
biztosan fel fog még tűnni ez a stílus!
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Gyakran válasz a bulvárlapok „áldozatává” Lengyelországban?
Két évvel ezelőtt az egyik bulvárportál enyhén szólva az erkölcsi határokon túl ment velem
kapcsolatban. Annyi megalázó sort és mocskos dolgot írtak rólam, hogy úgy döntöttem teszek ellene.
A közöny mindent elfogadhatóvá tesz és engedi, hogy a hazugságok elterjedjenek. Nem támogatom a
becsületsértő, feltételezéseken alapuló, áruló, manipulatív pletykákat a lengyel művészekkel
szemben. Azok az emberek, akik ezt valaha elolvasták, egy furcsa képet láthattak rólam és hiszek
benne, hogy felelősségem, az ilyenek ellen harcolni.
Hogyan képzeled el magad 10 év múlva? Még mindig énekesként, vagy egyszerű dolgozó
emberként, egyszerű élettel?
Tíz éven belül legalább 4 új lemezt szeretnék kiadni és szeretnék boldog lenni.
Mit gondolsz, lehetséges, hogy te énekled majd az Euro 2012-es Eb címadó dalát?
Ha valaki felkér, akkor nem fogok tiltakozni!
Min dolgozol most?
Mostanság néhány új dalon dolgozom legújabb albumomra. Nagyon izgatott vagyok, mert az új CD
egy új állomása is lesz a karrieremnek. Nagyon sok kiváló embert hívtam meg, hogy dolgozzon velem,
nem csak Lengyelországból. Nem mondhatok erről még többet, legyen ez egyelőre titok, de nagyon
remélem, hogy sikeres lesz. A Stone-nal a producerrel nagyon keményen dolgozunk ezen az új
albumon és remélem, hogy nagyon jó lesz, egyszerre autentikus és modern. Remélhetőleg a legújabb
trendeket ötözi majd a klasszikus pop zenével és azt hiszem engedek egy kicsit "a romatikusabb
Gosia Andrzejewicznek" is.
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