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Weekend z kultur!

Trudno kocha! genialn" matk#
Jacek Marczy"ski 23-08-2013, ostatnia aktualizacja 23-08-2013 15:02

Martha Argerich z córkami
#ród$o: materia$y prasowe

Martha Argerich i Stephen Kovacevich
#ród$o: materia$y prasowe

#ród$o: materia$y prasowe
Od niedzieli w Muzeum Chopina w Warszawie mo$na ogl"da! fascynuj"cy, niezwykle szczery i
momentami przejmuj"cy dokument, jaki o Marcie Argerich nakr#ci%a jej córka, Stephenie – pisze
Jacek Marczy&ski
Pierwsza scena nakazuje s!dzi%, &e autorka filmu „Bloody Daughter" odwa&y$a si' na wyj!tkowy
ekshibicjonizm. Ogl!damy j! na sali porodowej, kamera rejestruje wykrzywion! bólem twarz Stephanie,
ale za chwil' przerzuca si' na stoj!c! z boku Marth' Argerich. Jest u(miechni'ta, szcz'(liwa, ale
onie(mielona i jakby troch' zawstydzona. Wida%, &e nie wie, jak ma si' zachowa% jako matka. Nie po raz
pierwszy w &yciu zreszt!.
Scena nast'pna cofa widza w czasie. Na kanapie le&! Stephanie w zaawansowanej ci!&y oraz Martha,
która nas$uchuje, jak w brzuchu córki porusza si' jej syn. Ta intymna sytuacja inspiruje do rozmowy o
przesz$o(ci, o dzieci"stwie Stephanie i jej relacjach z matk!. A jest o czym opowiada%.
Jak wygl!da &ycie dziecka najwspanialszej pianistki ostatniego pó$wiecza? Ojciec Stephanie – Stephen
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Kovacevich – tak&e jest s$awnym pianist!. Nigdy z Marth! nie zalegalizowali swego zwi!zku, cho% bardzo
si' kochali. )ycie pod jednym dachem okaza$o si' zbyt trudne. Byli poch$oni'ci muzyk!, z tym &e on na
%wiczenia po(wi'ca$ dnie, ona g$ównie noce. Do spraw przyziemnych nie mieli g$owy, o czym (wiadczy
fakt, &e Stephanie jako jedyna z trzech córek Marthy Argerich nie nosi nazwiska ojca, bo rodzice
zapomnieli w odpowiednim momencie t' formalno(% za$atwi%.
Stephanie nigdy nie mieszka$a z ojcem, wi'c gdy odwiedza go z kamer! w USA, wyznaje, &e czuje si'
troch' nieswojo w jego domu. Wzajemne relacje s! jednak szczere i nieudawane, do ojca nie ma &alu. Do
matki zreszt! równie&, bo dzisiaj wie, &e dziecko genialnych rodziców nie mo&e mie% &ycia takiego jak
wi'kszo(% rówie(ników.
Co jednak s!dzi$a, gdy by$a ma$a? Cieszy$a si' swobod! i wolno(ci!, jakiej nie mia$y inne dzieci. Matka j!
rozpieszcza$a, bo by$a najm$odsza. Stephanie za( pami'ta, &e nie lubi$a gdy Martha Argerich wyje&d&a$a
na tournee, ale przez ich dom przewija$o si' tyle ludzi, &e zawsze trafi$ si' kto( do towarzystwa. A gdy nie
chcia$a i(% do szko$y, starsza siostra pisa$a jej zwolnienie.
Annie Dutoit (córka dyrygenta Charlesa Dutoita) potwierdza, &e musia$a zajmowa% si' Stephanie, ale nie
by$o to dla niej utrapieniem. W narracj' „Bloody Daughter" w$!czono wiele archiwalnych materia$ów, tak&e
kr'conych amatorsk! kamer!. Wida% na nich, jak beztrosko &y$o si' w domu w(ród nut, poduszek,
popielniczek, niesprz!tanych talerzy i kubków.
W filmie pojawia si' te& najstarsza z córek, Lyda Chang, owoc przelotnego zwi!zku Marthy z
ameryka"sko-chi"skim kompozytorem. Oboje byli wówczas bardzo m$odzi, dziecka nie planowali, ich
ma$&e"stwo przetrwa$o dwa tygodnie, po czym Martha spakowa$a si' i wyjecha$a. Córk! si' nie
zajmowa$a, bo jak mówi w filmie, bardziej czu$a si' starsz! siostr! ni& matk!. Lyda mia$a 17 lat, gdy
przyjecha$a do genewskiego domu Marthy Argerich. – Bardzo chcia$am j! pozna%, by$a mi zarazem bliska
i daleka – opowiada przed kamer!. – Marzy$am, by by% taka, jak ona. Potem dopiero zrozumia$am, &e
przede wszystkim musz' by% sob!.
Lyda Chan jako jedyna z sióstr zaj'$a si' muzyk!, cho% ojciec zabroni$ jej zosta% pianistk!. Gra wi'c na
altówce, czasami wyst'puje z matk!.
„Bloody Daughter" nie jest wszak&e tylko opowie(ci! o trudnych relacjach rodzinnych. Martha Argerich
pozwoli$a Stephanie filmowa% si' równie& podczas artystycznych podró&y. S! to zdj'cia wr'cz
poruszaj!ce, bo wida%, &e dla tej wspania$ej artystki ka&de wyj(cie na estrad' staje si' udr'k!. W Japonii
kr!&y nerwowo za kulisami przekonana, &e wyst'p oka&e kompletn! pora&k!. W Warszawie zadr'cza
emocjonaln! hu(tawk! nastrojów i w!tpliwo(ciami swojego agenta, a on odpowiada z wyrozumia$o(ci!: –
Zawsze taka jeste(, kiedy grasz Chopina.
Cz'(% zdj'% do „Bloody Daughter" nakr'cono w Warszawie w 2010 roku, gdy Martha Argerich przyjecha$a
na festiwal „Chopin i jego Europa", gdzie zagra$a m. in. Koncert e-moll Chopina. Warto ten film obejrze%
teraz, gdy w (rod' znów wyst!pi w Filharmonii Narodowej. Poznamy tajemnic' artystki, która od prawie
pó$ wieku fascynuje interpretacyjn! swobod!, lekko(ci! i wirtuozeria, gdy tymczasem dla niej wyst'p
wi!&e si' z psychicznym wr'cz bólem.
Pokazy filmu towarzysz! tegorocznemu festiwalowi „Chopin i jego Europa". Niedziela, poniedzia$ek,
wtorek, Muzeum Chopina, Zamek Ostrogskich Tamka 1, godz. 23.
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