Ania Sama
– dziewczyna,
która bardzo
chciała
śpiewać
Kim jest Ania Sama?
Jestem upartą dziewczyną, która
pewnego dnia postanowiła, że
będzie żyd według własnych zasad.
Stworzyłam samą siebie od zera –
nie chodziłam jako dziecko do
żadnej szkoły muzycznej, w domu
muzyka była potrzebą ostatniego
rzędu – nikt mnie nie chciał raczej
słuchad, wsparcie było bardzo
nieśmiałe. Metodą wielu prób i
błędów już jako dorosła osoba
zaczęłam
odkrywad
siebie
muzycznie. Początki były bolesne –
wszyscy dziwili się, że mam ochotę
na takie ‘niedorosłe’ zachowanie –
granie w musicalach, wygłupianie
się na scenie… A mnie to bardzo
cieszyło i dawało poczucie, że ta
śmierd, którą widziałam w życiu
zamkniętym w ramach ‘wstawanie
rano – praca w korpo – powrót do
domu – telewizja – sen’ jednak nie
zabierze mojej duszy.
Czyli początki były trudne?
Zdecydowanie. I nie mówię tu o
wybiciu się ponad całą rzeszę ludzi,
która zawodowo zajmuje się
muzyką, na to dopiero pracuję.
Mówię o przyznaniu przed sobą,
że to jest moja droga i że
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faktycznie mogę spróbowad. Sama
próba okazała się bardziej
przewrotna niż się spodziewałam…
Do musicalu charytatywnego, w
którym miałam okazję brad udział
dwie edycje z rzędu próbowałam
się dostad dwa razy. Na pierwszym
przesłuchaniu
strasznie

fałszowałam (chod nie dziwię się
po czasie, w koocu miałam zadane
zaśpiewad partię Sarah Brightman
z ‘Time to say goodbye’), co
skutecznie przekreśliło mnie w
tamtym castingu. Było mi strasznie
przykro – ale była to bardzo dobra
lekcja pokory. Poszłam na emisje

głosu i już za drugim razem
dostałam się bez problemu i gdyby
nie moje osobiste plany muzyczne
na pewno wystąpiłabym jeszcze
raz. Trochę tęsknię do dużej
widowni teatru Variete – pełna
sala ludzi to jest
mój żywioł.

akustyczne. Nie boisz się, że nie
będzie można sklasyfikowad cię w
żadnym konkretnym gatunku?

dograna przez Natalię Orkisz
rozrywa mi jakieś struktury
emocjonalne za każdym razem jak
jej słucham i liczę, że publicznośd
zakooczy odsłuch z takim samym
uczuciem.

Musisz przyznad, że każdy artysta
boi się bycia zaszufladkowanym,
czyż to zatem nie jest wspaniała
wiadomośd, że
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ostrzeżenie dla samej siebie, by
krótsze i bardziej poetyckie.
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moje
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ostrzeżenie dla innych, by nie
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takie jak Melody Gardot, Adele,
muzyce
intencjami.
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Jak zatem określiłabyś gatunek, w
monumentalne
piosenki i zaczęły grad… to był
którym tworzysz? Twój głos jest
werble i bardzo dużo przestrzeni.
jeden z takich momentów, gdzie
dosyd popowy, a w muzyce
Intymnośd i przestrzeo są cechami
wiesz, że to wszystko ma sens.
słychad
nowoczesnośd
i
nadrzędnymi w mojej muzyce.
Tworzysz piękno i po to się żyje. W
nieoczywiste zabiegi, jak w Intro i
Wszystko jest takie czułe i blisko, a
outro jest bardzo melancholijnie –
Outro/Kryję smutki na najnowszej
jednak nie jest to przytłaczające,
chciałam naznaczyd ten krążek
EPce, w które są bardzo
jest miejsce na głęboki oddech.
mocnymi emocjami. Wiolonczela

to również zapowiedź czegoś
nowego, co będzie po EPce – w
moim głosie jest jakieś światełko,
jest jaśniejszy niż poprzednie
utwory. Ma anonsowad nowe.
Wspomniałaś wcześniej, że w
Intro dajesz sobie ostrzeżenie.
Możesz rozwinąd ten wątek?
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A ‘Śnienie’ i ‘Krok po kroczku’?
Tak, te piosenki mają już bardziej
ułożoną strukturę. Śnienie bardzo
przyjemnie buja, na koncertach
widad, że ta piosenka bardzo się
podoba. Za to ‘Krok po kroczku’ to
utwór, który był moim pierwszym,
mam do niego sentyment mimo,
że jest zdrobnieniowy, można
nawet powiedzied, że lekko
infantylny – jednak czy ludzkie
serce nie jest czasem jak dziecko?

Kiedy go pisałam byłam w
strasznej rozsypce emocjonalnej,
sądziłam, że nigdy nie będę
szczęśliwa, że moja wielka,
przeznaczona mi miłośd wybrała
kogoś innego. Było to dosyd
naiwne podejście. Postanowiłam
sobie po tym wszystkim jednak
dad nadzieję – trzeba wierzyd, że
wszystko się kiedyś ułoży, tylko
trzeba
spokojnie,
krok
za
kroczkiem iśd dalej i nie oglądad
się za często za siebie. Te piosenka

Spokój jest dla mnie bardzo ważny.
Postanowiłam sobie na początku
tej drogi, że będę mówid o zdrowiu
psychicznym, bo jest to temat
dotyczący także mnie. Jestem
osobą wrażliwą i musiałam
nauczyd się, ba, cały czas uczę się
dbad o siebie, stawiad granice.
Zarówno innym w stosunku do
mnie jak i sobie samej. Miewam
okresy dużego niepokoju, strachu.
Są dni kiedy robię milion rzeczy, bo
czuję że mam na to energię, a
potem
odchorowuję.
Muszę
pamiętad o umiarze w ilości pracy,
bo stres i niedostatek odpoczynku
prowadzi mnie do kiepskich
okresów. Zdarzały mi się epizody
depresyjne,
na
szczęście
wychodziłam z tego, jednak nie
wszystkim się to udaje, co widzę
po swoim otoczeniu. Stres – czy to
z nieprzepracowanych traum czy
wynikający z presji w pracy czy
społeczeostwie - potrafi człowieka
doprowadzid
do
chorób.
I
najboleśniejsze jest to, że można
spotkad się z opinią, że ‘za bardzo
przeżywasz’, albo ‘co Ty niby masz
za problemy"… To wszystko
wynika
z
niezrozumienia.
Chciałabym móc poprzez moją
twórczośd dostarczad nie tylko
tych dobrych emocji, ale również
zwrócid uwagę na ten obszar życia,
gdzie nie jest kolorowo i
przyjemnie… Uświadamiad, że

nigdy człowiek nie jest sam, że
może zawsze zwrócid się o pomoc,
że choroby psychiczne to coś,
czego nie powinno się wstydzid i
można z nimi skutecznie walczyd.

jakbyśmy byli tylko ja i ona,
musicie się przejśd i poczud to na

czysto
filozoficznego
punktu
widzenia. Mam zaplanowane, by

A skąd wziął się pseudonim Ania
Sama? To twoje imię i nazwisko?
Imię tak, ale nie nazwisko. Z tym
pseudonimem wiąże się kilka
historii – jedna jest taka, że kiedyś
przezywali mnie Sarna, od dużych
oczu i chyba jakiejś bezbronności,
którą we mnie ludzie widzieli.
Więc kiedy myślałam nad nazwą
projektu to znajomy napisał mi
‘Może Ania Sarna’? A ja
przeczytałam to źle i wyszło Ania
Sama i uważam, że to jest świetny
pseudonim. Raz, że wskazuje na to,
że śpiewam po polsku, dwa – ma
w sobie melancholię, która w
mojej muzyce jest mocno obecna
no i określa stan, w którym
najbardziej lubię tworzyd – siedzę
w samotności i z samotności piszę
piosenki. Wszystko się zgadza.
Jedynie sama nie koncertuję.
No właśnie – koncerty. Czego
można się spodziewać po
koncercie? W jakim grasz składzie?
Koncerty to świetna możliwośd na
spotkanie z ludźmi i uwielbiam je
grad – tworzy się wtedy intymny
klimat,
mogę
z
ludźmi
porozmawiad ze sceny podczas
grania czy po koncercie. Mam
założenie, że na scenę wychodzę w
bardzo
delikatnych,
wręcz
bieliźnianych strojach, co też jest
zabiegiem, by byd jak najbliżej
publiki. Najlepszą nagrodą jest dla
mnie moment, gdy ktoś polecając
mój koncert znajomym mówi
„miałem ciarki, śpiewała tak
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własnej skórze”. Oczywiście na
scenie jest jeszcze dwóch moich
chłopaków z zespołu, więc nie
jestem tam sama.

objeździd Polskę i zbudowad sobie
publikę - z takim materiałem, plus
piosenki, które przeznaczone są na
płytę, sądzę, że uda mi się
przekonad do siebie ludzi i dad im
sporo dobrych przeżyd.

Zdrowie psychiczne to
temat dotyczący także
mnie. Spokój jest dla
mnie bardzo ważny.
Jestem osobą wrażliwą
i musiałam nauczyd się,
ba, cały czas uczę się
dbad o siebie, stawiad
granice. Zarówno
innym w stosunku do
mnie jak i sobie samej.

Premiera EPki zaplanowana jest na
wiosnę 2020, do tego czasu
planuję wypuścid dwa single.
Chciałabym bardzo zagrad na
Spring
Break'u
i
innych
showcasach i ważnych festiwalach.
Chciałabym, by wartości jakie
reprezentuje
zarezonowały
mocniej w ludzkich umysłach...

Jakie plany na przyszłośd? Co
chciałabyś osiągnąd w muzyce?
Wiele :) Chciałabym, by moja
muzyka
dotarła
do
ludzi
wrażliwych i ich poruszała - to z

