Bandonegro
Leszek Kasprzyk rozmawia z członkami zespołu Bandonegro, który narodził się z fascynacji muzyką
Astora Piazzolli - twórcy tango nuevo. Zainteresowania muzyków z biegiem lat powędrowały do
korzeni tanga. Dziś są uznanymi odtwórcami tego gatunku muzyki nawet w jej kolebce - Argentynie.
LESZEK KASPRZYK
Leszek Kasprzyk: Często tango jest postrzegane jako
muzyka naszych dziadków. Jak to się stało, że jako
młodzi ludzie, w wieku 15 lat, zainteresowaliście się
tangiem?
Bandonegro: Nasza przygoda z tangiem została zbudowana
na kanwie przyjaźni. Poznaliśmy się w pierwszej klasie szkoły
podstawowej, później chodziliśmy także do tego samego gimnazjum i liceum. Na początku liceum dwoje z nas (Marcin oraz
Michał) miało okazję brać udział w projektach muzycznych
oraz być na koncertach gdzie królowała muzyka Astora Piazzolli. Fascynacja argentyńskim mistrzem przerodziła się w pomysł
założenia zespołu. Początkowo nieświadomi bogactwa gatunku, wykonywaliśmy tylko jego kompozycje. Jednak ciekawość
w nas rosła i po paru latach postanowiliśmy sięgnąć do samych
korzeni gatunku. Teraz już od 10 lat eksplorujemy tango we
wszystkich jego odsłonach, tworząc też własne kompozycje.
Spotykamy się w ważnym dla tanga roku, sto lat temu
urodził się twórca tango nuevo, Astor Piazzolla. Jaki
wpływ na Was miał ten argentyński kompozytor?
Astor Piazzolla odgrywa niezwykle ważną rolę w naszej historii.
Jego muzyka była i jest tą, która przemawia do nas niezwykle
mocno. Jego Quinteto było inspiracją dla nas do założenia
zespołu, a styl muzyczny odbił na naszych sercach piętno.
W naszych kompozycjach często słychać wpływ jego twórczości. Otwartość na fuzje gatunków, uparte dążenie i wytyczanie
własnej ścieżki to tylko niektóre elementy jakie zaczerpnęliśmy
od naszego muzycznego mentora.
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Graliście również w kolebce tanga, w Argentynie. Jak
przyjmowano tam waszą muzykę?
W Argentynie są miejsca gdzie gra się tylko tango tradycyjne
i takie, które otwarte są na nowości. Nasz pierwszy koncert w Buenos Aires miał miejsce w legendarnym klubie „Salon Canning”
już dzień po przylocie. Zanim zaczęliśmy grać, ludzie podchodzili
do nas z rezerwą. Byli mili, lecz letni – nie okazywali emocji. No
tak, czterech 25-latków z Polski przyjechało grać tango. Kiedy
zaczęliśmy koncert coś w powietrzu drgnęło – natychmiastowa
sublimacja. Ostatnie takty Este es El Rey zagłuszone były owacjami. Tej nocy podszedł do nas zaaferowany Nito Garcia - legendarny tanguero. Spojrzał na nas i powiedział: jest Was tylko czterech,
a brzmicie jak 10 osobowa orkiestra! Od dzisiaj na pokazach
tanga Osvaldo Pugliese będę tańczył tylko do waszych wersji.
Nasze autorskie utwory mieliśmy okazję zagrać w kilku miejscach.
Były to miejsca zdecydowanie bardziej undergroundowe, przeniknięte prawdziwą sztuką i niezwykłym klimatem. Czy Argentyńczykom się podobało? Chyba tak. W końcu przyjechaliśmy do nich
na 8 koncertów, a finalnie zagraliśmy ich aż 17 w ciągu jednego
miesiąca.
Pandemia pokrzyżowała wielu muzykom plany koncertowe. W październiku 2020 wydaliście płytę „Tangostoria”
dla wytwórni DUX. Czas twórczo wykorzystany. Proszę
powiedzieć coś więcej o okolicznościach powstania tej
płyty.
Pomysł na tę płytę zrodził się chwilę po wspomnianej podróży
do Argentyny. Przeniknięci klimatem nocnego Buenos, zafascynowani jeszcze bardziej różnorodnością stylów gatunku postanowiliśmy stworzyć album obfitujący w dzieła różnych kompozytorów. Aby jeszcze bardziej urozmaicić koncept, do współpracy
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zaprosiliśmy urugwajskiego wokalistę Andres’a Martorell’a, stąd
na płycie przeplatają się kompozycje instrumentalne z wokalnoinstrumentalnymi.
Nieodłączną częścią tanga jest taniec. Jaka jest dla was
różnica pomiędzy graniem tylko dla odbiorcy słuchającego, a koncertem z tancerzami?
To zupełnie dwa różne światy koncert a milonga (wydarzenie, na
którym ludzie tańczą tango). Na koncertach panuje cisza, skupiamy się na każdym dźwięku, najmniejszym detalu, pięknie. Swoimi
muzycznymi kreacjami chcemy poprowadzić słuchaczy w podróż
po najdalszych zakątkach ich wyobraźni.
Na milongach jest zdecydowanie głośniej. Tam króluje taniec. My
dajemy z siebie całą energię i pasję. Chcemy, by nasza muzyka
porwała wszystkich do tańca. Obserwujemy, czego oczekują
od nas obecni na sali tancerze i staramy się wyjść naprzeciw ich
oczekiwaniom. Obydwie sytuacje mają wspólny pierwiastek.
Emocje, które powracają do nas od ludzi, stają się nowym natchnieniem. Sprawiają, że możemy otworzyć się jeszcze bardziej
i wyrazić w pełni siebie.
Chciałbym wrócić do tematu jubileuszu Astora Piazzolli,
bo z pewnością będzie wiele wydarzeń w świecie. Jak
wyglądają wasze plany?
Realizujemy dla kanału Jazz Tv specjalny koncert z okazji 100.
rocznicy urodzin Piazzolli, którego premiera już 11 Marca.
Zaprezentujemy nasze nowe autorskie kompozycje oraz perełki
twórczości Piazzolli. Wszystko utrzymane będzie w świeżym
tangowym stylu. Na scenie pojawią się również tancerze, a my
wystąpimy w kwintecie wspólnie z gitarzystą jazzowym Dawidem
Kostką. Oprócz tego 6 Marca pojawimy się również na scenie
Dzień Dobry TVN, gdzie oprócz muzyki, opowiemy o Nas, podróży do Argentyny i fascynacji muzyką Astora Piazzolli.
Jesteście doświadczonymi muzykami, ze sporym dorobkiem. Jak patrzycie z perspektywy czasu na wasze pierwsze kroki w graniu tanga? Jak zmieniały się wyobrażenia
o tej muzyce z antypodów?
Na pewno z biegiem czasu wiele rzeczy się zmienia. Dzisiaj
jesteśmy bardziej świadomymi muzykami, z dużo większym doświadczeniem. Kiedy słuchamy swojej pierwszej płyty odnosimy
wrażenie, że jest bardzo klasyczna. Ułożona, ładna. Każda kolejna ma w sobie coraz więcej brudu, tak potrzebnego i charakterystycznego dla tanga i zarazem więcej swobody. Jest bardziej

dojrzała, tak samo jak my. Na pewno muzyka, jak i cała kultura
tango, stała się nam dużo bliższa. Dzisiaj tworząc i koncertując
staliśmy się jej częścią i bardzo się z tego cieszymy.
Podsumowując - na początku nie wiedzieliśmy nic, dzisiaj wiemy
więcej, ale nadal widzimy spory obszar do odkrycia.
Tango to nie tylko Piazzolla, jacy kompozytorzy są dla was
inspiracją?
Dokładnie. Zarówno my, jak i większość Europejczyków poznało tango argentyńskie dzięki Piazzolli. Natomiast okres Złotej
Ery Tanga przypadającej na lata 1930-1950 to wysyp wybitych
kompozytorów, do twórczości których dotarliśmy na długo po
odkryciu Piazzolli. Wymienić można m.in. Osvaldo Pugliese,
Anibal Troilo, Carlos di Sarli, Juan D’Arienzo. Każdy z nich miał
swój indywidualny styl. Charakterystyczny i niepodrabialny. Z każdego coś wzięliśmy, co dzisiaj składa się na to, jakimi muzykami
jesteśmy.
Czy Polacy są bliscy mentalnie mieszkańcom Południowej
Ameryki? Jak odbierają tango nuevo Polacy, a jak Argentyńczycy?
Pod wieloma względami pewnie tak. Polacy byli dużą częścią
emigrantów, którzy przybyli do zatoki La Plata na początku XX
wieku. Jeden z największych śpiewaków tanga Roberto Goyeneche miał pseudonim El Polaco. W języku hiszpańskim używanym
w Argentynie występują również związki frazeologiczne związane z nami, także ten pierwiastek polski można zaobserwować
również w codziennej kulturze. Bazując na własnym doświadczeniu możemy powiedzieć, że z łatwością nawiązywaliśmy nowe
kontakty się z miejscowymi. Wielu z nich jest dzisiaj naszymi
przyjaciółmi, z którymi mamy stały kontakt. Tango Nuevo w rozumieniu stylu tworzonego przez Astora Piazzollę od początku
było narodowym sporem pomiędzy tymi, którzy odsądzili go od
czci i wiary, a tymi, którzy widzieli w twórczości Piazzolli nowy
horyzont. Mimo iż spór ustał, to nadal jest wiele miejsc gdzie
wykonuje się głównie tango tradycyjne i takie, w których panuje
zupełna dowolność. Polacy natomiast pozbawieni tego bagażu
podziału odbierają tango nuevo z dużym entuzjazmem.
Na końcu nie chcę pytać o plany, gdyż kalendarz macie
dość mocno wypełniony, ale o marzenia. Jakie mają marzenia muzycy grający tango?
Marzenie zawsze jedno. Chcielibyśmy zagrać swoje utwory i swoje tango na Wembley! n
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