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o Jekaterinie i Stanisławie Drzewieckich:  „Dałem im otwarcie na 

interpretację. Mogli sagrady interpretować, jak chcieli. I zostałem 

pozytywnie zaskoczony tym, że wykazali się taką inwencją.” 
o KK Pearls: „To jest świetny skład, uważam, że są świetni i w 

przyszłości będziemy na pewno  dalej grali w kwartecie.”
o gościnnie występujących z KK Pearls Zbigniewie Namysłowskim 

i Borisie Malkowskim : „Gościom bardzo dziękujemy za wizytę. Boris i 

Zbyszek to znakomici muzycy.” 
o swojej muzyce:  „To nie jest łatwa muzyka. Trzeba być i świetnym muzykiem, i dużo ze sobą grać, 

żeby ją zagrać przyzwoicie. W muzyce  szukam melodii i w ten sposób staram się ją robić, żeby się jej 

dobrze słuchało.” 

Jak rozpoczęła się twoja współpraca a Krzysztofem Kobylińskim? 
Poznałem Krzysztofa w Izraelu, zaproponował mi wtedy wspólny występ. 

Tak to się zaczęło. 
Jak oceniasz waszą współpracę w studiu i na scenie? 

Krzysztof ma wyjątkowy talent do pracy z ludźmi, bardzo szanuję jego 

doświadczenie. Takie pozytywne doświadczenie to jedyna rzecz, której nie 

da się kupić. 
A ten koncert? Co czujesz po zejściu ze sceny? 

Było wspaniale. (śmiech) Muszę wierzyć, że każdy koncert jest tym 

najlepszym i najważniejszym, kiedy gram, żeby dać z siebie jak najwięcej. Samokrytyka zaczyna się po  

chwili refleksji, kiedy emocje opadną. 
Mieszkasz teraz w Krakowie. To wiąże się z twoimi planami na przyszłość? 

Biorę udział w projekcie związanym z muzyka filmową, zajmuję się też swobodnymi aranżacjami 

przedwojennych piosenek żydowskich i polskich, dość daleko odchodzącymi od oryginałów. Pracuję m.in. 

nad nowymi aranżacjami utworów Mordechaja Gebirtiga ( krakowski pieśniarz i poeta żydowski, zginął w 

getcie w 1942 r. – przyp. aut.). A w Izraelu będę ze swoim zespołem nagrywał płytę. Dzięki Bogu dużo się 

dzieje! 

Pojawiasz się w Gliwicach nie pierwszy raz.  Czy stale 

współpracujesz z Krzysztofem Kobylińskim? 
Nie, ale spotykamy się i gramy razem kilka razy w roku.

Co najbardziej sobie cenisz w pracy z Krzysztofem? 
Jego osobowość (śmiech). 

Czyli po prostu lubisz z nim grać? 
Kocham każdą osobę, z którą gram. Muzyka jest przecież grana przez 

konkretnych ludzi. Kiedy ktoś gra, ukazuje swój własny świat. Żeby razem 

tworzyć muzykę, trzeba kochać ludzi, z którymi się gra. 
Jak odbierasz koncert, który właśnie zagraliście? 

Według mnie wydarzyło się coś bardzo istotnego. Pod koniec koncertu ludzie otworzyli  przed nami serca. 
A twoje osobiste odczucia? 
( śmiech) To zbyt osobiste, dlatego nie odpowiem. I tak właśnie napisz. Że nie powiem, bo to zbyt osobiste. 

(śmiech) 

18 października 2012, MROWISKO,Centrum Kultury Studenckiej 
- wywiad z muzykami 
(Krzysztof Kobyliński, Boris Malkowski, Dima Gorelik, Reut Rivka 
Shabi, Jekaterina i Stanisław Drzewieccy)   



Reut Rivka Shabi 

Jekaterina i Stanisław Drzewieccy 

Śpiewasz w KK Pearls, któremu lideruje Krzysztof Kobyliński. 

W jaki sposób go poznałaś? 
Zostałam „polecona” Krzysztofowi przez Dimę Gorelika, z którym 

grałam wiele lat  wcześniej. Nic specjalnie ekscytującego. (śmiech) 
Jak często współpracujesz z Krzysztofem? 

Spotykamy się kilka razy w roku, nagrywając i sporadycznie 

koncertując. 
Co najbardziej cenisz w tej współpracy? 

Lubię wolność, jaką daje ta muzyka. Dużą rolę odgrywa tu improwizacja, 

więc trzeba być otwartym. Piszę też słowa do tych piosenek, a czasem tworzę i wykonuję własne 

kompozycje.Więc to zapewnia mi dużą swobodę. Krzysztof jest muzykiem bardzo otwartym, tworzy w 

poczuciu wolności. To obszar, w którym nie przywiązuje się takiej wagi do reguł stylu czy gatunku, 

czysta muzyka. 
Czyli Krzysztof to nie tylko kompozytor, muzyk i lider KK Pearls, ale też osoba, która 

inspiruje, animuje życie muzyczne? 
Praca z nim daje bardzo pozytywną energię i otwiera wyobraźnię. Właściwie to zabawa, zwłaszcza że 

na scenie spotykam się z kolegami, z którymi – jak z Dimą czy Borisem – znamy się od dawna. Miło 

razem występować. 
Twoje plany na przyszłość?  

Plany? Śpiewałam muzykę klasyczną, nawet operową, ale lubię też kompozycje nowe, współczesne, 

a w muzyce improwizowanej jest tak wiele wolności! Cieszy mnie śpiewanie rzeczy różnorodnych, 

bo wokalista jest wtedy jak malarz – ma do dyspozycji tyle kolorów… W przyszłości zamierzam więc 

tworzyć piękną muzykę, na najwyższym poziomie, gdziekolwiek się znajdę. ( śmiech) 

Pani i mąż, pianiści klasyczni, wykonujecie kompozycję 

Kobylińskiego „Sagrada Familia”. Jak do tego doszło? 
Menadżer Krzysztofa Kobylińskiego przesłał nam nuty „Sagrady” i 

zaproponował współpracę naszemu menadżerowi. Tak zaczęła się 

nasza współpraca. 
A wrażenia z poruszania się w odmiennym otoczeniu 

muzycznym? 
Nie gramy tylko Bacha i Mozarta (śmiech). To dla nas cenne 

doświadczenie. Otwiera nowe przestrzenie artystyczne, budzi 

wyobraźnię, fantazję. Klasyka ma tradycje, zasady wykonawcze, a ta muzyka daje pewną swobodę. 

Tu można zrobić wszystko, co się chce i nie bać się, że to okaże się niezgodne ze stylem czy tradycją. 
Więc co jest najcenniejsze w tej muzycznej przygodzie? 

Artysta musi być wszechstronny, różnorodny, bo gra dla różnorodnej publiczności. A to pomaga także 

przy wykonywaniu klasyki. 
Jesteście państwo artystami młodymi, ale macie już znaczący dorobek. Jak rysuje się 

najbliższa przyszłość? 
Nie koncentrujemy się na tym, żeby grać tylko klasykę. Dużo koncertujemy, podróżując po Polsce. 

Przed mężem koncert w Sofii, ale staramy się tak tworzyć plany koncertowe, żeby grać razem, więc 

w naszych programach zawsze są jakieś utwory na cztery ręce. 
A marzenia wykonawcze?  

J.D: Mężowi marzy się nagranie całego Rachmaninowa.
S.D.: Ale to ciągle marzenia, bo mój Rachmaninow cały czas się zmienia i chcę, żeby jeszcze dojrzał. 

Poza tym, to byłoby potężne przedsięwzięcie, wielopłytowe, więc… ( śmiech) 
Życzę spełnienia marzeń.  


