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Clarice Assad
Dorota Pietrzyk

„Z niezwykłą siłą wprowadza muzykę w swój świat i przekształca ją z fascynującymi rezultatami”.

Magazyn Jazz Improv

Gdywiele lat temu po raz pierwszy spotkałambraci As-
sad, Sergio opowiadał mi o muzyce brazylijskiej oraz kul-
turze tego kraju. Polecał, co czytać, kogo słuchać. Dzięki
niemu dowiedziałam się omuzykach takich jak: Pixinguin-
ha, Veloso, Leão, Buarque i wielu innych, twórcach samby
i bossa novy. Z ogniem w oczach opowiadał mi o swojej
małej wówczas córeczce – Clarice. Mówił: „zobaczysz, ona
jeszcze pokaże wszystkim, czym jest muzyka".

I nie pomylił się. Za każdym razem, gdy się spotykamy,
podkreśla: „widzisz, aniemówiłem”.

Dzisiaj Clarice jest już dojrzałą
kobietą i ukształtowaną artystką,
z młodzieńczym błyskiem w oku
podąża własną, muzyczną ścieżką.

Znana ze swej muzycznej
wszechstronności, brazylijskaAme-
rykanka Clarice Assad jest znaczą-
cą osobowością wmuzyce klasycz-
nej, worldmusic, muzyce pop i jaz-
zie. Nominowana do nagrody
Grammy kompozytorka, uznana
pianistka, pomysłowa wokalistka
i pedagog, znana jest ze swoich su-
gestywnych barwowo dźwięków,
bogatych faktur i różnorodnej
gamy stylistycznej. Jej wielokrotnie
nagradzany program edukacyjny
VOXploration był prezentowany
w Stanach Zjednoczonych, Brazylii,
Europie i Katarze. Ten pionierski
projekt prezentuje kreatywne,
zabawne i przystępne podejście
do edukacji muzycznej poprzez
znaczące, interaktywne doświadczenia. W erze, w której
interakcja cyfrowa jest częścią codziennej rutyny, uczest-
nicy traktują swoje ciała i głosy jak instrumenty muzyczne
w spontanicznym tworzeniu dźwięków, pisaniu piosenek
i improwizacji, łącząc muzykę, teatr, technologię i niezli-
czone inne kreatywne działania, dostosowane do zwięk-
szenia interaktywności międzyludzkiej. Zadania dobrane
są tak, aby pracować z uczestnikami w każdym wieku.
Tymi, którzy mają niewielkie wykształcenie muzyczne lub
tymi, którzy są profesjonalistami. Miałam okazję obserwo-
wać jej warsztaty wokalne z dziećmi ze szkoły muzycznej
w Tychach. Zajęcia były zupełnie niekonwencjonalne. Cla-
rice starała się uwolnić dzieci od tremy i nauczyć je specy-
ficznychmetod wydobywania dźwięku. Proponowała bar-
dzo ciekawe zabawy, cały czas śpiewając z nimi. VOXplora-

tion otrzymał stypendia i nagrody od brazylijskich funda-
cji, takich jak CAIXA CULTURAL i SESC, a także stypendia
amerykańskie od New Music USA i Fundacji McKnight.

Urodzona w Rio de Janiero Clarice Assad mieszkała
w Brazylii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Biegle posłu-
guje się językiem portugalskim, francuskim i angielskim,
śpiewa we wszystkich trzech językach, a także po hiszpań-
sku i włosku. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród,
w tym nagrody Aarona Coplanda, kilku nagród ASCAP

w dziedzinie kompozycji, Morton
Gould Young Composer Award,
Van Lier Fellowship, Franklin Ho-
nor Society Award, Samuela
Ostrowskiego Humanities Award,
programu New Music Alive Part-
nership organizowanego przez
Ligę Amerykańskich Orkiestr oraz
nagrodyMcKnight Visiting Compo-
ser Award. Clarice Assad uzyskała
tytuł Bachelor of Music na Uniwer-
sytecie Roosevelta w Chicago, Illi-
nois oraz tytuł Master of Music
na University of Michigan School
ofMusic, gdzie studiowała pod kie-
runkiem Michaela Daugherty'ego,
Susan Botti i Evana Chambersa.

Clarice odbyła wiele muzycz-
nych wizyt w Stanach Zjednoczo-
nych, Brazylii, Danii, Francji, Wło-
szech, Polsce, Skandynawii i wWiel-
kiej Brytanii. Były to zarówno pre-
miery jej kompozycji – ma ich
w swym dorobku ponad siedem-

dziesiąt – jak i nagrania oraz nowe projeky. Koncertowała
solo, w duetach i zespołach.

Wychowana w rodzinie muzyków wniosła ogromny
wkład artystycznywprojekt Assad Family, w którymwystą-
piła wraz z dziadkami, ojcem, wujkiem, ciotką, bratem i ku-
zynami. Okrojony fragment tego niezwykłego wydarzenia
mogliśmy usłyszeć na festiwalu w Tychach w 2012 roku.
Bracia Assad, ich siostra Badi oraz Clarice przedstawili wła-
sne fascynacje muzyką brazylijską, bossa novą, folklorem
i jazzem. Clarice zaprezentowała swoje bardzo osobiste
inspiracje utworami Miltona Nacimiento, którego muzykę
darzy ogromną estymą.

Jej kompozycje zamawiały tak renomowane instytucje
muzyczne jak: CarnegieHall, ChamberMusic Society of Lin-
coln Center, Orquestra Sinfônica de São Paulo, Chicago
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Sinfonietta, San Jose Chamber Orchestra, Boston Youth
Orchestra, General Electric, Sybarite5, zespół Metropolis,
Bravo! Vail Music Festival, Queen Reef Music Festival
i La Jolla Music Festival, żeby wymienić tylko kilka. Jej
utwór Danças Nativas został nominowany do Latin Gram-
my za najlepszą kompozycję współczesną w 2009 roku.

Prywatnie Clarice jest pełną radości, przemiłą osobą.
Z niesamowitą energią przygotowuje kolejne projekty.
Zachwyciły mnie przygotowywane przez nią w czasie lock-
downu nagrania online z perkusistami, zespołem instru-
mentów dętych, fortepianem. No i oczywiście z gitarą!

W ramach projektu „Side by Side” artystka zaprezento-
wała kilka bardzo ciekawych propozycji. Były to filmiki,
na których online przygrywali jej znakomicimuzycy – głów-
nie gitarzyści: Conrado Paulino, Paolo de Stefano, Bill Ka-
nengiser, Badi Assad, Dušan Bogdanović, Marc Teicholz,
David Russell i inni. No i oczywiście – tata Sergio! Uwielbia
pracować z ojcem. Sergio również dobrze się czuje, grając
w jej projektach. Najlepiej, gdy Clarice śpiewa, a on dodaje
swój genialny, gitarowy aranż. Córka nie pozostaje dłużna
– ma własne, niekonwencjonalne sposoby operowania
głosem. Potrafi brzmieć jak perkusja, śpiewać bardzo dłu-
gie i bardzo niskie nuty, mieszać scat ze słowami. Jej per-
kusyjne i barwowe szaleństwa nie mają sobie równych!

Czujemy to, słuchając między innymi ich wspólnego
wykonania kilku pieśni, klasyki, bossa novy. Jako gitarzyst-
ka basowawystąpiła również z całą plejadą najlepszych gi-
tarzystów w słynnej kompozycji swego ojcaMury.

Kompozycje Clarice zostały nagrane przez wybitnych
artystówmuzyki klasycznej, w tym perkusistkę Dame Eve-

lyn Glennie, wiolonczelistę Yo-Yo Ma, skrzypaczkę Nadję
Salerno-Sonnenberg i oboistę Lianga Wang.

Jej prace są publikowanewe Francji (Editions Henry Le-
moine), Niemczech (Trekel), Criadores do Brasil (Brazylia)
oraz przez Virtual Artists Collective Publishing, (VACP), fir-
męwydawniczą założonąwspólnie z poetą i filozofem Ste-
vem Schroederem.

Jako performerka (śpiewaczka, pianistka i gitarzystka)
Clarice dzieliła scenę z takimi artystami jak Bobby McFer-
rin, Anat Cohen, Nadia Sirota, Paquito D’Rivera, Tom Har-
rell, Marilyn Mazur czy Mike Marshall. Występowała
w miejscach i festiwalach o międzynarodowej renomie,
w tym w holenderskim Concertgebow, nowojorskiej Car-
negie Hall, belgijskim Le Palais des Beaux-Arts, nowojor-
skimMetropolitanMuseumof Art, Le Casino de Paris, Jazz
at Lincoln Center i Caramoor International Jazz Festival.
Wydała siedem solowych albumów i pojawiła się lub opu-
blikowała swoje utwory na kolejnych 30. Jej muzyka jest
reprezentowana w Cedille Records, SONY Masterworks,
Nonesuch, AdventureMusic, Edge, Telarc, NSSMusic, GHA
i CHANDOS.

Marzy mi się, by na któryś z festiwali gitarowych w Pol-
sce Clarice przyjechała wraz z tatą i zaśpiewała najpiękniej,
jak potrafi, pieśni brazylijskie i własne utwory. Z doskona-
łymi aranżacjami Sergio. Dzięki swojemu talentowi
wszechstronnie utalentowana artystka nadal przyciąga
nową publiczność zarówno na scenie, jak i poza nią.

Podobno koncert Assad Family w Tychach był ich naj-
lepszą prezentacją tego projektu. Szkoda, że nie został za-
rejestrowany.�
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