
Polska Feiruzade
Występując przed publicznością arabską, prezentuje im również polskie utwory. – Pokazuję im, że możemy się nawzajem dobrze
rozumieć, a nawet podziwiać, tylko musimy się najpierw poznać – mówi Aneta Barcik.
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Początki jej nietypowych zainteresowań sięgają jeszcze szkoły
podstawowej. – Pamiętam dokładnie, że w piątej klasie na lekcji
historii przerabialiśmy starożytność i zaczęliśmy od Egiptu. Do
dziś mam jeszcze gdzieś zeszyt z tych lekcji z moimi rysunkami
map, piramid i sfinksa.

Wtedy była to pierwsza młodzieńcza fascynacja. Na jej dalszy
rozwój wpływ miało później samo życie. W wieku dwunastu lat
przeprowadziła się z mamą do Hamburga, gdzie po raz pierwszy
zetknęła się z przenikaniem i współistnieniem różnych kultur.

– Niemcy byli dla mnie obcy i zimni, dlatego lepiej czułam się
wśród obcokrajowców. Najpierw w polskich kręgach, a gdy
dorosłam, świadomie szukałam kontaktu z innymi kulturami.
Wtedy zaprzyjaźniłam się z kilkoma Egipcjanami, którzy zapoznali
mnie z oryginalną muzykąarabską, sprowadzaną prosto z Egiptu.
Zachwyt nad nowo poznanymi dźwiękami przerodził się w pasję,
a nawet sposób na życie.

Aby nauczyć się języka, przez rok studiowała islamologię na
Uniwersytecie Hamburskim. Dziś muzyka arabska jest stałym i
znaczącym punktem
w repertuarze Anety Barcik.

Od urodzenia wychowywała się w świecie dźwięków, można
nawet powiedzieć, że zainteresowanie muzyką wyssała z mlekiem
matki – piosenkarki wykonującej utwory popowe i musicalowe.
Jej ojciec jest jazzowym gitarzystą i kompozytorem. Pierwsze trzy
lata życia spędziła w Domu Aktora i teatrze w Chorzowie, gdzie

wśród jej najbliższego otoczenia byli nie rówieśnicy, a współpra-
cownicy jej mamy. – Na zdjęciach z moich trzecich urodzin wi-
dać uśmiechniętą mnie i samych dorosłych: tancerzy, aktorów,
piosenkarzy. Ja miałam trzy latka, oni dwadzieścia parę i świetni
sięe dogadywawliśmy – mówi Aneta. – Natomiast w przedszkolu
nikt nie chciał się ze mną bawić, ja też nie wiedziałam, co robić z
rówieśnikami, którzy jedzą palcami i krzyczą, kiedy ja już dawno
posługiwałam się nożem i widelcem oraz elegancko siedziałam
przy stole. Zamiast budować babki w piaskownicy, Aneta chodzi-
ła na próby przedstawień teatralnych. A w wieku czternastu lat
napisała pierwszą piosenkę.

Najwięcej muzycznych sukcesów przyniosło jej wykonywanie
jazzu. Zdobyła między innymi nagrodę na festiwalu Jugend Jazzt,
najważniejszego młodzieżowego konkursu w Niemczech. Przez
pięć lat była solistką w big-bandzie Jazzessence, następnie została
zaproszona do BuJazzO, najbardziej uznanego big-bandu
młodzieżowego na terenie Niemiec. Jego dyrygentem był światowej
sławy mistrz Peter Herbolzheimer.

W głowie Anety był jednak nie tylko jazz, dlatego
wielokrotnie brała udział w festiwalach muzyki arabskiej oraz
koncertowała w ambasadach. Wydarzenia te miały dla niej
szczególne znaczenie, gdyż mogła wtedy obserwować jak reagują
na jej twórczość rodowici Arabowie. – Oni traktują mnie jak
gwiazdę. Po każdym występie robią sobie ze mną zdjęcia,
składają niekończące się wyrazy uznania i zachwytu. Pamiętam,
że gdy zaczęłam występować z repertuarem arabskim, umiałam
śpiewać tylko trzy piosenki. Na koncercie w konsulacie egipskim
w Hamburgu wykonałam to, co umiałam, a publiczność zaczęła

domagać się bisów. Musiałam powiedzieć im, że nie znam
innych utworów, ale ku mojemu zaskoczeniu oni dalej nalegali
na powtórkę tego, co już usłyszeli – wspomina Aneta. Po innym
koncercie, w Pałacu Wilanowskim w Warszawie, widzowie
nazwali ją polską Feiruz, nawiązując do nazwiska legendy
muzyki libańskiej i zarazem jednej z ulubionych wokalistek
Anety.

Zapytana o to, co najbardziej zafascynowało ją w kulturze i
muzyce arabskiej, Aneta nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć.
Gdy zaczęła przyjaźnić się z Egipcjanami, urzekła ją ich odmienna
mentalność i styl życia pełen mistycyzmu. Podobne wartości
odnalazła w ich muzyce. – Jest ona pełna płaczu i radości
jednocześnie. Arabowie nazywają to tarab – najwyższy stopień
sztuki, który wręcz oszałamia – tłumaczy Aneta. – Rytmy, melodie,
wszystko jest inne niż u nas. Jedyne co jest podobne, to poezja. Tak
jak my mamy poezję śpiewaną, tak Arabowie również mają
przepiękne teksty.
Będąc Polką wykonującą repertuar arabski Aneta Barcik nie tylko
rozwija swoje zainteresowania, ale stara się zbliżyć do siebie obie
kultury. Występując przed publicznością arabską, prezentuje im
również polskie utwory. – To są niesamowite momenty, bardzo
piękne i drogocenne – mówi.
– Pokazuję im, że możemy się nawzajem dobrze rozumieć, a nawet
podziwiać, tylko musimy się najpierw poznać.

W walentynkowy wieczór Aneta Barcik wystąpi na żywo w
Londynie, w Muna’s Restaurant. Na lutni akompaniować jej
będzie pochodzący z Libanu Abdul Salam Kheir, artysta znany
między innymi z nagrania płyty z zespołem Led Zeppelin.


