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A
jak Akšamović Ewa
iAlickiRafał.On jest za-
łożycielemgrupy,kompo-

zytorem pianistą i aranżerem.
Ona – to autorka teksów,woka-
listka imenedżerka.

B
jakbardzo.Bardzo lubi-
mygrać! – stwierdzają ra-
zem.

C
jak charytatywne im-
prezy.Sami je organizu-
ją. Grali już m.in. na

rzecz Domu Małego Dziecka
im. Jana Brzechwy w Krako-
wie,Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy (pamiętny
koncert plenerowyz roku2005
przy temperaturze – 18 stop-
nia Celsjusza) oraz chorych
osób, kiedybyłypotrzebnepie-
niądzena ich leczenie i rehabi-
litację.

D
jak Dzieci Przestrzeni.
Trzecia płyta zespołu.
Ukazała się w 2008 roku.

Wcharakterzeodmiennaodpo-
przedniej. „Taniec” był żywy,
radosny, ta romantyczna i cie-
pła.Pracanadniątrwaładłużej
niżnadpoprzednią,aletowysz-
ło jej tylko nadobre.

E
jakewolucja.Ewoluował
zespół i muzyka. Pasja
Rafała zaczęła zmierzać

wkierunkustylistyki filmowej
i utworów instrumentalnych.
Następnie pojawiły się teksty
EwyAkšamović.Dziśdwanur-
ty: utworów śpiewanych imu-
zyki instrumentalnej istnieją
obok siebie, przy czym domi-
nuje ten pierwszy.

F
jak Fatamorgana. Tytuł
najnowszej płyty, piątej
z kolei w historii zespołu.

Od wcześniejszych różni się
tym, że tekstowo jest bardziej
realna, mniej marzycielska.
Jej premiera zaplanowana

jest na dziś, podczas koncertu
jubileuszowego.

G
jak gramy. – Dość czę-
sto.Bardzochętnie.Zaw-
sze z sercem. I z przeko-

naniem, że to co robimy ma
sens i że coś z tego zapadnie
komuś w pamięć – mówią
zgodnie razem.

H
jakhistoria.Zaczynasię
oddaty15września2002
roku. Tego dnia, w sali

kameralnejMOKiSnarodził się
zespół.W tamtymokresie Ra-
fał Alicki dopiero co przepro-
wadził się z IławydoMyślenic.
Nikogo tu nie znał, ale praco-
wał jakoakompaniator „Ziemi
Myślenickiej”. Stąd też obec-
nośćwpierwszymskładzieze-
społu osób związanych właś-
nie z „ZM”.Pomysłnamuzykę
był jasny:utwory fortepianowe
z towarzyszeniem smyczków.

I
jak „Idziemy za Tobą”.
RozważaniaDrogiKrzyżo-
wej. Najpierw pojawiła się

propozycja namalowania

przez Rafała Alickiego stacji
Drogi Krzyżowej do Sanktua-
rium bł. Anieli Salawy
wSieprawiu. Podczas trwają-
cej 16 miesięcy pracy jedno-
cześnie komponował.Muzyka
jestwięc „efektemubocznym”
pracy nad obrazami. Jedno-
cześnie też powstawały teks-
ty. Te pisała Ewa.
–Dlanas to ogromna rzecz.

I jedyna płyta nagranana ży-
wo. Co istotne, od 2009 roku
ani jedno słowo i ani jeden
dźwięknie zostały zmienione.
W pozostałych naszych utwo-
rach to się zdarza, utwory „ży-
ją” i zmieniają się.Tenie –mó-
wi Ewa.

J
jak jubileusz. 10-lecie.
Dziś z tej okazji w auli LO
im. Tadeusza Kościuszki

odbędzie siękoncert.Repertu-
ar pierwszej części to wybra-
ne utwory, od najstarszych
po najnowsze, i wzbogacony
o te nigdy nienagrane. –Krót-
ko mówiąc, będzie to część re-
trospektywna, w odróżnieniu
od drugiej części podczas któ-
rej będziemy promować nową
płytę – zapowiada Rafał.

K
jakkoncerty. Zespółnie
ma ciśnienia, aby grać
wszędzie, żeby przeżyć.

Mają tenkomfort, żemogągra-
nie traktować jako pasję, hob-
by. Doświadczenie nauczyło
ich, abynie graćwsalachgim-
nastycznych.Częstowystępu-
ją w kościołach, ale marzy im
się częstsze granie „cywil-
nych”koncertów.Utwory, któ-

re grają, także tewydawałoby
się stricte religijne, równiedo-
brze pasują do cywilnych
wnętrz, jak i kościelnych.
Dobrze wspominają miej-

sca spokojne, takie jak Kryni-
ca-Zdrój, ZamekwNiepołomi-
cach albo myślenicki „Dom
Grecki”, bo jakmówią, ichmu-
zyka tam pasuje.
Na koncie mają około 250

zagranych koncertów, co daje
średnią jednego koncertu
na dwa tygodnie.

L
jak Lida Tomasz. Reali-
zator nagrań, a przy tym
człowiek bardzo staran-

nie wykształcony muzycznie,
którego trafne oceny i wska-
zówki głęboko zapadły im
w pamięć i dużo dały.

Ł
jak łatwo. – Łatwo nie
jest. Tworzenie czegoś
kosztuje. Czasem praca

naddźwiękiem lubmyślą, któ-
rą trzebaubraćwsłowawyma-
ga wyłączenia się ze wszyst-
kiego. Rodziny niekoniecznie
dobrze to znoszą. Z łatwością
nieprzychodzi też organizacja
koncertów, kiedy nie gra się
muzyki znanej, komercyjnej.
Każdy koncert, zwłaszcza
wmiejscu, gdziedotądniegra-
liśmy, jest osiągnięciem. Zna-
czy, że ktoś chcenasposłuchać
–mówi Ewa.

M
jakmuzyka. –Powsta-
je, gdy gotowe są teks-
ty. Przyzwyczajam się

do nich – mówi kompozytor.
Czasem zajmuje to 1,5 roku,
ale bywa, że wystarczy kwa-

drans i muzyka do tekstu jest
gotowa.
Opróczmuzykidoutworów

śpiewanych tworzy teżmuzy-
kę instrumentalną. Towarzy-
szyła mu ona od zawsze, tak
jak chęć do tworzenia styliza-
cji filmowej, obrazowej.

N
jakNoroLim.Oznacza
„pędź naprzód”. Nazwa
zespołu została zaczerp-

nięta z języka elfickiego stwo-
rzonegoprzezJ.R.R.Tolkiena,
autora„WładcyPierścieni”.El-
fy to fascynacja założyciela ze-
społu,mającapoczątki jeszcze
w dzieciństwie.

O
jak organizatorzy. –
Właściwie to ludzie
imiejsca: „DomGrecki”,

Stary Kościół w Sieprawiu,
Dworek Białoprądnicki, Za-
mek w Dobczycach, Dom Kul-
turywKrakowie-Mydlnikach
oraz impresariat „Artos” zRze-
szowa, dzięki któremu dotar-
liśmy z koncertami na przy-
kład na Podkarpacie i Lubel-
szczyznę – wymieniają.

P
jak podróże. Od około 4-
5 lat zespół bardzo dużo
podróżuje, przez to, że

koncertuje dalej niż tylko tu,
wnaszymregionie.Dla człon-
ków zespołu to okazja do poz-
wiedzania i pobycia razem.
Wspólne spędzanie czasu, je-
śliwarunkihotelowena topoz-
walają, najczęściej przeradza
sięwmałewarsztatymuzycz-
ne.Dowodemnajakość ichmu-
zyki niech będzie to, że goście
hotelowi nie skarżą się nawet,

kiedy zdarza im się grać dłu-
żej niż do godziny 22.

R
jakRefleksja. Pierwsza
płyta zespołu. Z 2004 ro-
ku. – Dla mnie pierwszy

raz w życiu studio nagrań
i świadomość, że mój głos
na tej płycie będzie rzeczywiś-
cie słychać – wspomina Ewa.
Tekstynaniej jeszczenieby-

ły jejautorstwa.TopoezjeWik-
toraPawłaPiwowarskiegozto-
miku„Brzoza”.–Poprosił,abym
napisał2-3utworydotejpoezji.
Na tymmiało się skończyć. To
miałbyćkoniec,aokazałsiępo-
czątkiem– opowiadaRafał.
Początkiem także dalszej

współpracyzEwą,którazosta-
ła zaangażowanapo to, abyza-
śpiewać na tej jednej płycie.

S
jak słowa. Słowa piose-
nek. –Chcę cośprzekazać.
Możebanalnie to zabrzmi,

że mam nadzieję, że ludzie
w tych tekstach odnajdują sie-
bie. Siebie z przeszłości, siebie
obecnych lub siebie w przysz-
łości. Nie piszemy tekstów
po to, abyusprawiedliwićobec-
ność wokalistki w zespole, ale
po to, żeby coś powiedzieć,
przekazać –mówi Ewa.

T
jakTaniec. Druga płyta
zespołu, ale pierwsza
z tekstamiEwy. –Po„Re-

fleksji” czuliśmy potrzebę na-
graniaczegośweselszego, żyw-
szego. I tak w odstępie roku
powstał „Taniec”.Utwory z tej
nawiązującej do folkloru ir-
landzkiego płyty zespół gra
do dziś.

U
jak utwory tytułowe.
Tytułypłyt sądobierane
tak, aby oddawały cha-

rakter całości, mimo że zaw-
sze jest to tytuł jednej tylkopio-
senki mieszczącej się na pły-
cie. „Refleksja” jest refleksyj-
na, „Dzieciprzestrzeni”mówią
o relacji dwojga ludzi, a „Idzie-
my za Tobą” – o podążaniu
za Chrystusem.

W
jak współpraca sce-
niczna. To przede
wszystkim chór „Zie-

mi Myślenickiej”, chór mło-
dzieżowypodkierownictwem
Magdaleny Starzec, „Tilia”
oraz uczniowie z gminy
Siepraw.

Z
jak zespół. Oprócz Ewy
i Rafała to: Magdalena
Kiszka (wiolonczela),

MagdalenaŚlósarz (skrzypce),
Ewelina Korczak (skrzypce)
i Małgorzata Górecka (flet).
Każdaznichwnosi do zespołu
swójklimat,niesą tylkobierny-
mi odtwórczyniamidźwięków
– mówi Ewa. W tym składzie
zespółgraod2008roku.Włącz-
nie znimi przezminione 10 lat
przez zespół „przeszło” około
20 osób.

KATARZYNAHOŁUJ

myslenicki@dziennik.krakow.pl
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Nieustannie pędzą naprzód,
czyli Noro Lim odA do Z
SYLWETKA. Traktująmuzykę jako wielką pasję. – Zawsze gramy z sercem. I z przekonaniem,
że to co robimyma sens i że coś z tego zapadnie komuśw pamięć –mówią EWAAKŠAMOVIĆ
i RAFAŁALICKI, liderzy zespołu Noro Lim, który świętuje właśnie 10-lecie istnienia.

Od lewej:MagdalenaŚlósarz,MagdalenaKiszka,RafałAlicki,MałgorzataGórecka, EwelinaKorczak iEwaAkšamović

Niepiszemy
tekstówpoto, aby
usprawiedliwić
obecność
wokalistki
wzespole, alepo to,
żebycośprzekazać

EwaAksamović

Koncert jubileuszowy
Dziś ogodz. 18wauli Liceum
Ogólnokształcącego im.Ta-
deuszaKościuszki zespół za-
gra koncert jubileuszowy
zokazji 10-lecia .

JUŻDZISIAJ


