warto na temat
Bezkompromisowy
muzyk, przez wiele
lat właściciel najbardziej
awangardowego klubu
w mieście — Alchemii.
Olsztynianin z serca,
Londyńczyk z wyboru.
O swoim życiu wśród
londyńskich artystów
mówi Aron Blum,
gitarzysta basowy
i kompozytor.
— Kiedy podjąłeś decyzję, że
zostawiasz wszystko i zaczynasz
od nowa w Londynie?
— To nie była moja samodzielna
decyzja. Trzy lata temu straciłem
wszystko, m.in. mój pub, który prowadziłem, żeby utrzymać rodzinę.
Podjąłem więc desperacki krok
i wyjechałem. Nie mogłem oglądać
się za siebie. Musiałem żyć od
nowa.
— W Olsztynie zostawiłeś wiele
zrealizowanych projektów, m.in.
tworzyłeś muzykę do spektakli,
współpracowałeś z wieloma znanymi muzykami, których zapraszałeś do Olsztyna, miałeś swój
klub. Z czym najciężej było się
rozstać?

Oddycham

artystyczną bohemą
— Wiesz, w ogóle nie miałem marzeń związanych z wyjazdem za
granicę, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie rozstania z córkami
— 12-letnią Leną i 8-letnią Różą,
chociażby na kilka dni. Może gdybym miał dwadzieścia lat, to tak.
Pomyślałem jednak, że to Londyn
jest najlepiej rokującym miejscem
na nowy początek. Teraz jest ze
mną mój 22-letni syn Michał. Widzę, jak tutaj błyskawicznie się usamodzielnił. Co trudno wyobrazić
sobie w Polsce. I smutno mi, że
ciężko byłoby mi go przekonać do
powrotu do Olsztyna. Nigdy nie sądziłem, że zostanę emigrantem.
Mam nadzieję, że to chwilowa hibernacja.
— Londyn otworzył przed tobą
nowe możliwości?
— Początek był bardzo trudny.
Ciężka praca fizyczna, której się nie
boję. Natomiast niemiłe jest, kiedy
manager pod wpływem kokainy
pogania cię co pięć minut, a co
głupszy Anglik poklepuje cię, mówiąc, jak ta praca jest superszansą
dla ciebie. Teraz już dwa lata jestem
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na Notting Hill. Podoba mi się tutaj, ponieważ panuje tu atmosfera
kameralna i międzynarodowa zarazem. I bardzo artystyczna. Spotkałem też wielu ludzi, którzy mnie zainspirowali. Dlatego też w październiku będę nagrywał płytę z kanonem riffów brytyjskich (Cream, Led
Zeppelin, The Clash), do której
udało mi się zaprosić Aleka Koreckiego, idola, legendę jazzu polskiego (saksofonista związany m.in.
z Tie Break czy Voo Voo — red.).
Będzie też Antoni „Ziut” Gralak
— trąbka, oraz klarnecista filharmonii olsztyńskiej Dominik Jastrzębski. Dzielnica Notting Hill jest
niezwykła. Tu w 1966 roku zaczynali, grając koncerty psychodeliczne
muzycy Pink Floyd, odbywają się
pielgrzymki śladami Sex Pistols.
Gościem Notting Hill był Jimmy
Hendrix, który zresztą zmarł w jednym z tutejszych hoteli. Poznałem
Micka Jonesa — gitarzystę The
Clash, którego często widuję. Oddychasz powietrzem przesiąkniętym
muzyczną bohemą, duchem tych
dzikich rock’n’rollowych czasów.

Życie pędzi, co mi się nie do końca
podoba. Grywam koncerty w klubach, pracuję w pubie. Teraz aranżuję płytę.
— Co najbardziej cenisz
w atmosferze Londynu?
— Poznałem niespodziewanie
wielu moich idoli, m.in. Johna Patitucciego, Triloka Gurtu, Danilo Pereza, Dave’a Douglasa, Richarda
Bona. Jesienny festiwal jazzowy to
około 400 eventów. Ostatnio musiałem wybierać, czy pójdę na Leszka Możdżera czy Marcusa Millera.
Spotkałem się z Leszkiem, ale nie
poszedłem na Marcusa. Jest tego
mnóstwo. To metropolia. Jednak to
szalone życie nie końca mi pasuje.
W tej całej artystycznej twórczości
brakuje mi rodzaju refleksji typowego dla naszego regionu. I dlatego
mimo że jestem tu, mój kolejny artystyczny projekt zrealizuję u nas,
w Olsztynie.

Wypoczynek na wysokim brzegu...
KONFERENCJE | WESELA | EVENTY
jeszcze wolne terminy na sezon 2015/16

Mamy przyjemność zaprosić
Państwa do przepięknie
położonego ośrodka hotelowego
nad jeziorem Ublik.
Zapierające dech w piersiach zachody słońca
oraz budynek sięgający historią roku 1800 pozostawią niezapomniane wrażenia. Kto raz Nas
odwiedzi, będzie tu już wracał ciągle. To
wyjątkowa okolica, wyjątkowe miejsce z ciekawą
historią i kulturą. Tu można dożyć starości, nigdy
się nie nudząc. Cała okolica pełna jest historii
i przepięknych miejsc.

u niezapomniane pobyty wakacyjne
u konferencje u kursy u szkolenia
u imprezy zamknięte u imprezy integracyjne
u bale, wesela i inne
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