
Uparta Dee Dee 
Specjalny koncert świąteczny w Archikatedrze. We wtorek 
wystąpi tam doskonała piosenkarka jazzowa Dee Dee Bridgewater 

ŁUKASZ KAMIŃSKI 
•• 
„Chcę iść do przodu, czego dowo
dem niech będą moje kolejne albu
my. Nigdy się nie cofać, ale wyłącznie 
rozwijać. Nieustająco" - taka dekla
racja może trącić banałem, ale wy
starczy prześledzić biografię Bridge
water, żeby przekonać się, jak bar
dzo są prawdziwe jej słowa. Na po
pularność, uznanie i kolekcję impo
nujących nagród i wyróżnień pio
senkarka ciężko zapracowała - dziś 
może pochwalić się m.in. dwoma 
Grammy, prestiżowym broadwa-
yowskim Tony Award, francuskim 
Victoire de la Musiąue. 

Bridgewater urodziła się w 1950 r. 
wjazzowej rodzinie, jej ojciec byl trę
baczem i nauczycielem, zaraził ją 
miłością do Milesa Davisa, Elli 
Fitzgerald i Cannonballa Adderleya. 
Swój pierwszy zespól Dee Dee 
założyła w wieku 16 lat, kiedy skoń
czyła 20, zadebiutowała w Nowym 
Jorku u boku Thada Jonesa i Mela 
Lewisa dowodzących jedną z naj
lepszych orkiestr jazzowych tam
tych lat. Ta współpraca sprawiła, że 
dostała szansę nagrywania, koncer
towania z największymi - Sonnym 
Rollinsem, Maxem Roachem, De-
xterem Gordonem. Nie chcąc trzy
mać sięjednego tylko gatunku, wy
stąpiła na Broadwayu w musicalu 
„The Wiz: The Super Soul Musical 
»Wonderful Wizard of Oz«", ajej de
biutancka płyta „Dee Dee Bridge
water - Just Family" choć nagrana 
z tuzamijazzu, była utrzymana w kli
macie rhythm'n'bluesowym. Później 

Dee Dee Bridgewater 

artystka próbowała swoich sil na sce
nie popowej. Z umiarkowanym suk
cesem, na tyle rozczarowującym, że 
postanowiła wyjechać na dłuższy czas 
do Europy. Podczas pobytu we Fran
cji wróciła do jazzu, nagrała płytę kon
certową „Live in Paris", w 1986 r. wy
stąpiła w spektaklu „Lady Day" po
święconym Billie Holiday. W kolej
nych latach kilkakrotnie nagrywała 
płyty dedykowane swoim ulubionym 
artystom, Elli Ftizgerald czy Hora-
ce'owi Silverowi. W 2007 r. powróciła 
do Billie Holiday, nagrywając album 
„Eleanora Fagan (1917-1959): To Billie 
With Love From Dee Dee". - Ta płyta 
to radosny, czyli nie taki typowy hołd 
złożony Holiday. Większość postrze
gają w bardzo uproszczony sposób, 
jako osobę o mrocznej, tragicznej na

turze. Niewielu natomiast zdaje sobie 
sprawę, że ona była duszą towarzy
stwa, będąc w trasie rozśmieszała in
nych muzyków, czasem klęłajak szewc. 
Dopiero na scenie zamieniała się w tę 
tajemniczą zmysłową diwę - mówiła 
w wywiadzie Bridgewater (za wwwal-
laboutjazz.com). 

Dee Dee Bridgewater wystąpi na 
specjalnym koncercie w Archikate
drze (w zeszłym roku z okazji świąt 
wystąpił Chick Corea) i zaśpiewa za
równo świąteczne kompozycje wjaz-
zowych aranżacjach, jak i piosenki ze 
wspomnianej już płyty „To Billie With 
Love...", o 

Dee Dee Bridgewater wystąpi we wtorek, 
20 grudnia, w Archikatedrze 

św. Jana Chrzciciela. Początek koncertu 
o godz. 20. Bilety 50 zt 

http://laboutjazz.com

