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Już .po raz 28. odbywa się P-ko- Country. Muzyk omasz Szwed
będz·e jednym z gospodarzy mrągowskiej imprezy. "
hoć stworzył wiele przebojów country,
nie chce być kojarzony tylko z tym gatunkieą1. - Zamykanie się wmuzycznych

znów przywodzą na ,myśl dawną pieśń dworską
lub dziadowską balladę. Różne, historie - różna
muzyka. Każda jest odrębna i indywidualna~

gettach t~vorzy niepotrzebne animozje

- Muzyka to nie jedyna Pana pasja. Jest Pan
także psychoterapeutą i zajmuje się wybu ...
dzaniem ludzi ze śpiączki... .

i wrogość - twierdzi artysta.
- W Mrągowie rozpoczyna się kolejny Piknik
Country. Jakie czekają nas niespodzianki-?

- Najvviększąjest to, że ten festi"\rvalw ogóle istnieje,
bez wsparcia ze strony medió\v, bez reklamy i promocji. Pomimo to kilka tysięcy fanów country, jak co
roku, poja\vi się nad jeziorem Czas.
- Pamięta Pan, ile już razy prowadził tę imprezę?

- Na pewno kilkanaśćie.
- Co Pana fascynuje

w country-?

- To moja potrzeba słów, które przekazują konkret~
ną opowieść, historię i płynącą z niej refleksję·
- ""Muzyka country, mimo jej uroku, niestety, nie
cieszy się uznaniem krytyków, rzadko tez można
usłyszeć ją w radiu. Jak Pan myślt dlaczego?

:- Nie cieszy się uznaniem podobnie jak każda inna
muzyka gatunkowa. Z tvm samym problemem spotyka się również reggae, blues, folk czy muzyka celtycka. Czasem pan Marcin Kydryński, czasem pan
Wojc1ech .Mann, którego niezw;ykle cenię, odważą
się na zaprezentowanie piosenek country~ Często się
z tego tłumaczą jakb., robili coś wst d1i . ego.
W ten sposób budują przekonanie w słuchaczu, że
country to coś niestosownego. Nie rozumiem tego.

- Praca ze śpiączką to nie tylko wybudzanie,
to przede wszystkim żmudne dążenie do kontaktu z osobą w tym stanie. Może ono skutko"\vaćwybudzeniem jej lub jej odejściem.
Mam kilka zawodów, różnego rodzaju umiejętności spotkałem kilku nauczycieli, a to
w życiu jest najistotniejsze.Wędrować
i uczyć się drogi. O tym też mówi muzyka
country.
Rozmawiała KATARZYNA SZYMANEK

Muzyka możemy oglądać także w magazynie
nSzkło kontaktowe" w piątki o 22.00 w TVN24.

- Piknik Country zawsze
przyciąga tysiące fanów,
nawet mimo braku reklamy

- twierdzi Tomasz Szwed.

- Jako artysta, muzyk nie ogranicza się Pan tylko

do tego jednego gatunku muzycznego, prawda?

Jedną z gwiazd t~gorocznei

- Piszę i śpie\vam piosenki, które poprzez swój
tekst wymagają odpo\viedniej muzycznej oprawy~
\Al związku z, tym po\vstają piosenki blueso\ve,
w konwencji folk, country, niektóre svvingują, inne

imp.rezy w Mrągowie będzie
królowa polskiej piosenki,

Maryla Rodowicz.
",

