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Drupi musi co! w sobie mie", bo-
wiem stale koncertuje i nagry-
wa. Jego piosenka „Vado Via” 

wprawdzie nie spodoba#a si$ cz#onkom 
jury festiwalu w San Remo w 1973 roku, 
za to rok pó%niej tra& #a na brytyjskie li-
sty przebojów. Po „Vado Via” spor' popu-
larno!ci' cieszy#a si$ „Rimani”, a w 1978 
roku artysta dotar# do Polski z przebojami 
„Sereno è” i „Provincia”, daj'c znakomity 
wyst$p w Sopocie. Kiedy wyszed# na sce-
n$, swoj' osobowo!ci', temperamentem, 
lu%nym strojem – wtedy jeszcze trampki 
nie by#y synonimem mody – oraz chwy-
tliwymi melodiami zaw#adn'# publiczno-
!ci'. Dzi$ki sopockiemu koncertowi przez 
jaki! czas by# popularniejszy u nas ni( 
w swojej ojczy%nie.

Nie wiem, jak ten by#y hydraulik radzi# 
sobie z uszczelnianiem przeciekaj'cych 
zlewów, ale zapewne gorzej ni( ze !pie-
waniem, bo inaczej nie zdecydowa#by si$ 
na tak' profesjonaln' wolt$. Nie mog$ nie 
wspomnie" o jeszcze jednej rzeczy. Otó( 
Drupi by# wokalist', którego mo(na by#o 
z przyjemno!ci' s#ucha", nie wiedz'c, 
o czym !piewa. Przywi'zuj$ spor' wag$ 
do tekstów piosenek, dlatego przechodz$ 
oboj$tnie obok p#yt, na których arty!ci 
pos#uguj' si$ niezrozumia#ymi dla mnie 
j$zykami. Nawet Paul Simon – s#ynny 
partner Arta Garfunkela, z którym na-
grywa# w latach 60. przepi$kne longplaye 
– przesta# mnie interesowa", kiedy na jego 
wydawnictwach (vide „Graceland”) arty-
!ci afryka)scy zacz$li co! wykrzykiwa" 

w swoich narzeczach. Piosenkami Dru-
piego mog$ si$ natomiast rozkoszowa" 
zawsze. Niekiedy nawet z #ezk' w oku. 
Wszak to przecie( element magicznych 
wspomnie) ze szkolnych lat.

Zacz'#em od Drupiego, bo akurat on 
najbardziej kojarzy mi si$ z w#osk' scen'. 
Jednak w trakcie niedawnej wizyty w Me-
diolanie nie jego koncertu wypatrywa#em. 
Postanowi#em si$ przekona", jak dzi! !pie-
waj' jego m#odsi rodacy. W tym celu wy-
pu!ci#em si$ na w$drówk$ po tamtejszych 
klubach, z których najbardziej znane to 
Tangram, Capolinea, Tunnel, Blues Ca-
nal, Ramblas, Indian Cafe i Le Scimmie. 
W tym ostatnim sp$dzi#em dwa udane 
wieczory. Gwiazdami byli gitarzysta An-
drea Braido i piosenkarka Silvia Fusé.

Urodzony w Trento Andrea Braido za-
interesowa# si$ muzyk' w wieku zaledwie 
czterech lat. I to do!" wyj'tkowo, bo jego 
pierwszym instrumentem by#a perkusja. 
Dopiero w po#owie podstawówki zacz'# 
gra" na gitarze i to te( nie jak wszyscy, 
gdy( zacz'# od basu, a dopiero po jakim! 
czasie przerzuci# si$ na gitar$ sze!ciostru-
now'. Aby poczu", jak bije serce muzyki 
ameryka)skiej, wyjecha# na krótko do 
Bostonu, a pó%niej do Nowego Jorku. Tam 
wyst$powa# z ró(nymi zespo#ami i uczest-
niczy# w jam-sessions.

Po powrocie do W#och towarzyszy# 
w studiu i na scenie wielu s#ynnym roda-
kom, jak Laura Pausini, Mina, Zucchero 
czy Vasco Rossi. Jego talent docenili tak(e 
zagraniczni arty!ci. Braido gra# z Liz' Mi-
nelli, Lenny Kravitzem, Randy Crawford, 
a nawet towarzyszy# na p#ycie Marcusowi 
Millerowi („Free”).

W mediola)skim klubie pojawi# si$ gru-
bo po 22:00. Dopiero wtedy nocne (ycie 
zaczyna si$ tu rozkr$ca". Wszed# na sce-
n$ niemal prosto od drzwi wej!ciowych, 
taszcz'c pot$(ny futera#. Wydoby# z nie-
go dwie gitary i umie!ci# je w statywach. 
Potem zdj'# kurtk$ i z biegu zagra# par$ 

w swoich narzeczach. Piosenkami Dru-
piego mog$ si$ natomiast rozkoszowa" 
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d%wi$ków, prawdopodobnie aby si$ upew-
ni", czy nag#o!nienie dzia#a odpowiednio. 
W tym samym czasie miejsca przy swoich 
instrumentach zaj$li basista i perkusista. 
Kiedy zabrzmia# pierw-
szy utwór, nie 
by#o w'tpliwo-
!ci, (e mamy do 
czynienia z wir-
tuozem. Braido 
nie u(ywa kostki, 
ale muska struny 
kciukiem i g#ów-
nie palcem wska-
zuj'cym, chocia( 
w bardziej skompli-
kowanych partiach 
równie( pozosta#ymi. 
*ledz'c jego technik$, 
mo(na odnie!" wra(e-
nie, (e wykonawca jest 
zespolony z instrumen-
tem i praktycznie (aden uk#ad d%wi$ków 
nie jest dla niego zbyt trudny. Wyra%ny 
dowód da#, graj'c w#asn' kompozycj$ 
„Fast Forward”. Z tytu#ow' szybko!ci' nie 
mia# (adnego k#opotu. Gra# z niebywa#' 
swobod'. Nie brakowa#o równie( spokoj-
niejszych fragmentów, w których gitara 
snu#a melodyjne sola.

Braido przyzwyczai# s#uchaczy do 
zmiennych nastrojów. Tytu#y jego 
p#yt: „Braidus in 
Funk” (2007), „Jazz 
Garden & Friends” 
(2008) czy „Latin 
Braidus” (2009) mó-
wi' same za siebie. 
Tak(e na niewielkiej 
scenie klubu Le Scim-
mie motywy jazzowe 
i funkowe s'siadowa#y 
z bossanov' i rockiem. 
A je!li dodamy do tego 
album „Space Braidus” 
(2005), na którym hard rock przeplata si$ 
z punkiem i rytmami „urban”, czy kompakt 
z kompozycjami Hendriksa, to odkrywa 
si$ przed nami du(a rozpi$to!" muzycz-
nych zainteresowa) artysty.

W ka(dym ze stylów, których dotyka, 
Braido zadziwia talentem. Zaskakuj'-
ce, (e nie jest o nim g#o!niej na !wiecie. 
Cho" przecie( wyst$py i p#yty nagrane 
z najwi$kszymi oraz liczne albumy solowe 
sporo o nim mówi'.

Dzie) po wirtuozie gitary na scenie 
mediola)skiego Le Scimmie go!ci#a Silvia 
Fusé. *piewa#a ju( jako dziecko, niemal 
przy ka(dej okazji – w domu, szkole, na 
ró(nego rodzaju spotkaniach. Najpierw 

amatorsko, a pó%niej na powa(nie. Przez 
dwa lata uczy#a si$ techniki wokalnej, 
a wcze!niej rozpocz$#a trwaj'c' 10 lat na-
uk$ gry na pianinie. Nast$pnie do#'czy#a 
do big-bandu Biglietti Falsi, opieraj'cego 
repertuar na przebojach takich soulowych 
s#aw, jak Aretha Franklin, James Brown 
i Otis Redding.

Nic dziwnego, (e swój koncert  w Le 
Scimmie Silvia Fusé rozpocz$#a pi$kn' 

kompozycj' „Killing Me So+ ly”. Chyba nie 
mog#o by" inaczej, bo soul jest jej stylem 
przewodnim. Niedawna wspó#praca z gru-
p' Mother of Groove, wykonuj'c' covery 
przebojów Stinga, Prince’a, Erica Claptona 
i Joss Stone, rozszerzy#a kr'g zainteresowa) 
piosenkarki o ambitniejszy pop i muzyk$ 

rockow'. W klubie towarzyszy#o jej 
trzech !wietnych 

sidemanów: 
Michele Sal-
garello (per-
kusja), Paolo 
Polifrone (bas) 

i Andrea Pol-
lione (klawisze). 
Wszyscy grali na 
luzie i perfekcyj-
nie, ale najbardziej 
niesamwity by# pia-
nista. Tak jak dzie) 
wcze!niej odnosi-

#o si$ wra(enie, (e 
Braido w jaki! ma-

giczny sposób jest po#'czony ze swoj' gita-
r', tym razem mo(na by#o to samo powie-
dzie" o Pollione, kiedy ten wyczynia# cuda 
z elektrycznym fortepianem. Bywa#y mo-
menty, (e jego unosz'ce si$ rytmicznie 
nad klawiatur' d#onie rozmazywa#y si$ 

w oczach. U!miecha# si$ 
przy tym za-
wadiacko, wie-

dz'c zapewne, 
(e jest podzi-
wiany przez s#u-
chaczy i – po-
dobnie jak Braido 
– móg#by zagra" 
jeszcze szybciej, 
gdyby tylko zasz#a 
potrzeba. Tymcza-

sem Silvia Fusé cza-
rowa#a s#uchaczy g#o-

sem, !piewaj'c znane utwory, doskonale 
wybrane na klubowy set.

Oba wieczory by#y wyj'tkowo udane. 
Rzadko tak si$ gra w polskich klubach. 
Zarówno Andrea Braido, jak i Silvia Fusé 
dostarczyli s#uchaczom niezapomnianych 
wra(e). Troch$ dziwi" mo(e fakt, (e oboje 
zdecydowali si$ na skromne wyst$py, za-
miast b#yszcze" przed tysi'cami fanów, ale 
te( gdzie indziej nie stworzyliby zapewne 
tak intymnego klimatu.

Nie wiem, czy w Mediolanie zawsze 
tak atrakcyjnie si$ gra i !piewa, ale teraz 
jestem pewien, (e kiedy kto! mnie zapyta 
o interesuj'cych w#oskich wykonawców, 
to Drupi nie b$dzie jedynym, którego wy-
mieni$.  ■
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