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Bawię ludzi 
i jestem z tego dumny...

„Kiedyś byłem normalnym, porządnym
człowiekiem – grałem muzykę klasyczną.
Teraz Filharmonia Dowcipu jest sensem
mojego życia” – mówi Waldemar Malicki,
jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów
polskich – solista, kameralista, improwizator.
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Pan bar dziej czu je się pro pa ga to rem mu zy ki

kla sycz nej czy ka ba re cia rzem? 

Ani jed no, ani dru gie. Nie pro pa gu ję mu zy ki kla -
sycz nej, bo nie o to mi cho dzi.
Jed nak pro pa gu je ją pan mi mo wo li. Nie ma

pan mi sji?

Nie, zu peł nie nie. Mam na to miast po trze bę ba wie -
nia się z in te li gent ny mi ludź mi. To jest tak: ja je -
stem od bior cą pro gra mów te le wi zyj nych o pro ble -
mach, na któ rych się nie znam, np. na te mat trze -
cio rzę du, zwie rząt, hi sto rii. Ale te pro gra my mnie
ba wią, in te re su ją, fa scy nu ją, bo są do brze zro bio -
ne. Po dob nie ja chciał bym cie ka wie re ali zo wać
pro gra my o mu zy ce. Nie sta ram się pu blicz no ści
cze goś uczyć, tyl ko po ka zać, że te mat jest na ty -
le in te re su ją cy, że war to się nim za in te re so wać. 
Twier dzi pan, że lu bi flir to wać z in te li gent ną

pu blicz no ścią… A czy jest ja kaś gwa ran cja,

ja ka pu blicz ność przyj dzie na pa na wy stę py,

kon cer ty?

To jest bar dzo do bre py ta nie. Pu blicz ność na mo -
ich wy stę pach jest nie zwy kle istot na. Oczy wi ście
nie wiem, kto przyj dzie, gdy bym mógł za sto so -
wać ja kiś filtr, to bym to zro bił. Ale są pew ne ba -
rie ry ogra ni cza ją ce wi dow nię: pierw sza to ce na
bi le tu – są dość dro gie. Bo my je ste śmy pry wat -
ną in sty tu cją, bez zło tów ki pań stwo wych do ta cji
i utrzy mu je my się wy łącz nie z bi le tów. Ko lej na
spra wa ma ją ca wpływ na do bór pu blicz no ści to
te le wi zja, któ ra spra wi ła, że lu dzie ko ja rzą nas
z ka ba re tem – z Ze no nem La sko wi kiem, Jac kiem
Fe do ro wi czem. Ale my nie je ste śmy ka ba re cia rza -
mi tyl ko kla sycz ny mi mu zy ka mi z uni wer sy tec kim
mu zycz nym wy kształ ce niem, ba wi my się na szy mi
umie jęt no ścia mi, a ka ba re cia rze ba wią się na
ogół… je dy nie swo imi in te li gent ny mi po my sła mi.
Dla te go py ta nie, kto do nas przy cho dzi jest klu -
czo we. Z jed nej stro ny sta ra my się za chę cić do
nas pu blicz ność, któ ra ocze ku je śmie chu, z dru -
giej nie chce my, aby znie chę ci li się do nas lu dzie,
któ rzy przy cho dzą po słu chać świa to wej mu zy ki.
A po za tym je ste śmy zło śli wi, cy nicz ni i idzie my po
ban dzie… 
To w takim razie przed państwem trudne

zadanie, bo podobno jeszcze się taki nie

narodził…

No tak, trud no cza sem za do wo lić wszyst kich. Za -
pra sza my jed nak każ de go, bo pod czas na sze go
pro gra mu widz mo że po czuć się za sko czo ny – tak
na praw dę czło wiek współ cze sny lu bi rze czy nie -
oczy wi ste. Pu blicz no ści za le ży, by twór ca po ka zał
coś zu peł nie od mien ne go, po pro wa dził i po ka zał
miej sca, w któ rych jesz cze nie by li. I wła śnie za -
sko cze nie jest na szym czyn ni kiem spraw czym. 
Doskonale nawiązuje pan kontakt

z publicznością, ale czy zdarzyło się, że po

jakieś zabawnej sytuacji słownej lub innej

zapadła cisza? 

Aż tak źle to nie by ło. Cza sem ja kiś żart na cza sie
nie bar dzo za dzia łał. To ta ki ma ły wy pa dek przy
pra cy. Rzad ki. Chy ba, że przyj dą Wę grzy.
Na czym polega fenomen programu

„Filharmonia Dowcipu”, który stworzył pan

wspólnie z Jackiem Kęcikiem, scenarzystą

i reżyserem? Te występy to improwizacja

czy reżyseria i przemyślane w każdym calu

działania? 

My ślę, że sed nem sce nicz ne go dzia ła nia jest –
i każ dy ar ty sta to po twier dzi – po mysł, a po tem
trze ba się do brze te go na uczyć, by wy ko ny wać
go im pro wi zu jąc. To tak jak opo wia da nie zna ne go
dow ci pu.

Jak traktują pana sukces biznesowy koledzy

po fachu, muzycy tzw. poważni?

Z tym suk ce sem fi nan so wym to prze sa da, ale py -
ta nie jak naj bar dziej za sad ne. Nie od nie śli śmy ja -
kie goś sza lo ne go suk ce su, ca ły czas ba lan su je my
na li nie. To nie jest tak jak w pop kul tu rze, że gdy
ar ty sta jest wy pro mo wa ny, to biz nes się krę ci. My
ca ły czas mu si my za bie gać o na szą pu blicz ność.
A jak się kla sycz ni mu zy cy od no szą do na szych
po czy nań? Na po cząt ku nasz po mysł bar dzo się
po do bał, ale jak stwo rzy li śmy wspól nie z Jac kiem
Kę ci kiem z TVP pro gram, któ ry był go tów po rwać
mi lio ny i wy szli śmy po za śro do wi sko mu zycz ne, to
już nie by ło tak ró żo wo po nie waż… osią gnę li śmy
suk ces – wy da wać by się mo gło – ma łym na kła -
dem pra cy. 
Prze pra szam, chał tu rzy pan?

Gram mnó stwo kon cer tów za mknię tych, ba wię lu -
dzi i bar dzo dum ny z te go je stem, bo świad czy to
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o tym, że ci któ rzy mnie za pra sza ją, chcą mnie
słu chać i oglą dać. Mo je mu zycz ne wi do wi ska nie
są „ozdob ni kiem” przed ko la cją, cza sem, któ ry
trze ba ja koś za go spo da ro wać i któ ry nie któ rzy ar -
ty ści trak tu ją jak chał tu ry. Ja nie gram chał tur, za -
wsze jest to wy stęp wy my ślo ny spe cjal nie na to
spo tka nie, dla tej wła śnie gru py lu dzi… 
Pan się specjalnie przygotowuje do takiego

„zamkniętego” koncertu?

Tak, bar dzo się przy go to wu ję, iden ty fi ku ję się
z gru pą, dla któ rej wy stę pu ję. Na szczę ście tak się
do brze skła da, że za pra sza ją mnie lu dzie, któ rych
ja sza nu ję i ce nię. 
Gry wa pan też po waż ne kon cer ty? 

Te raz już bar dzo ma ło, kie dyś gra łem set ki kon cer -
tów rocz nie, na gra łem kil ka dzie siąt płyt, by łem ty -
po wym kla sycz nym mu zy kiem, ale spo tka nie
z Jac kiem Kę ci kiem, re ży se rem i sce na rzy stą,
zmie ni ło mo je ży cie, z cze go je stem bar dzo za do -
wo lo ny. 
Jak pracuje się na sukces? Filharmonia

Dowcipu czy wcześniej program

Malicki&Laskowik to telewizyjne hity… 

Naj pierw gra łem spek ta kle w te atrze Buf fo. Ja cek
Kę cik umoż li wił mi po ka za nie się z pro gra mem
w te le wi zji, dzię ki któ rej mo gli śmy spo pu la ry zo wać
mo je mu zycz ne wi do wi sko. Pro gram Ma lic ki&La -
sko wik prze bił pod wzglę dem oglą dal no ści „Ta niec
z gwiaz da mi” i show Szy mo na Ma jew skie go.
5 mln lu dzi oglą da ło na sze wy stę py. Te raz ca ły
czas są po wtór ki pro gra mu, a prze cież na sze
ostat nie na gra nie by ło w 2010 ro ku. Oglą dal ność
by ła du ża, ba da nia wska zy wa ły, że wi dzo wie uwa -
ża ją, że mi ło jest oglą dać kul tu ral nych lu dzi. Nie
mó wię o so bie, tyl ko o Ze no nie.

Cze mu pro gram nie jest kon ty nu owa ny?

Nie mam po ję cia. Do sta li śmy licz ne na gro dy, wie le
do wo dów uzna nia, na gro dę Wik to ra mi wrę czo no...
A w kon kur sie Te le ka mer wy gra li śmy na wet z Ku bą
Wo je wódz kim. Być mo że dzia ła tu sta li now ska za -
sa da: na gro dzić i roz strze lać. Szko da, bo na sze
spo łe czeń stwo po lu bi ło te go ty pu roz ryw kę. 
Któ ra z na gród jest dla pa na naj waż niej sza?

Na gro dy nie ro bią na mnie spe cjal ne go wra że nia,
ale to mi łe uczu cie, gdy pu blicz ność do ce nia i na -
gra dza ar ty stę. Do sta li śmy Te le ka me rę, Wik to ra,
Grand Prix na Fe sti wa lu Do bre go Hu mo ru. Ale ja
mam prak tycz ny umysł i je stem wy znaw cą za sa -
dy: „je steś tak do bry, jak twój ostat ni wy stęp”. Je -
że li pu blicz ność przy cho dzi na mo je kon cer ty, je -
stem za pra sza ny do róż nych gre miów, jest to dla
mnie wy star cza ją ca na gro da. 
Czu je się pan ce le bry tą?

Trze ba by naj pierw zde fi nio wać to po ję cie, a nie
czu je się w tej ma te rii kom pe tent ny. Ja sta wiam na
umie jęt no ści, fa cho wość. Z pa nią roz ma wiam dla -
te go, że to pi smo (FWN – przy pi sek red) ad re so -
wa ne jest do uczci wie i cięż ko pra cu ją cych lu dzi,
któ rych bar dzo ce nię i wy da je mi się, że oni też
do ce nia ją mo ją pra cę. In na spra wa, że ja nie uzna -
ję te go, co ro bię za pra cę. To mo ja pa sja, fa scy na -
cja i ogrom na przy jem ność. 
Pol skę już pan pod bił, te raz po ra na świat….

Ta ki wła śnie sza lo ny plan ma my, nad któ rym od
pa ru mie się cy pra cu je my i na pew no go zre ali zu -
je my. Na ca ły sier pień je dzie my na Fe sti wal Frin ge
do Edyn bur ga, za gra my tam 25 kon cer tów. Jest
to naj więk szy i naj star szy kul tu ral ny fe sti wal na
świe cie, gdzie na 280 sce nach wy stę pu je 3000
pod mio tów ar ty stycz nych i oglą da to
2 mln pu blicz no ści. Po ja wia ją się
na tej im pre zie set ki im pre sa -
riów. Wy na ję li śmy już sa lę, zna -
leź li śmy agen ta, ma my re kla -
mę. Za in we sto wa li śmy we
dwóch z Jac kiem Kę ci kiem
w to przed się wzię cie i zo ba -
czy my: wóz al bo prze -
wóz, al bo spodo -
ba my się świa tu,
al bo nie. 

Najmniejszą
symfoniczną

orkiestrą świata
dyryguje

Waldemar
Malicki
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Myślę, że wrócą panowie na wozie…

Na jakie jeszcze korzyści liczycie biorąc

udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki

Fringe w Edynburgu? 

Pierw szym eta pem jest pod bi cie fe sti wa lo wej pu -
blicz no ści i kry ty ki, ale głów nym ce lem jest po zna -
nie pro du cen tów, któ rzy pod ję li by się dal szej pro -
mo cji Fil har mo nii Dow ci pu w pre sti żo wych sa lach
kon cer to wych świa ta. Przy go to wu jąc się do Fe sti -
wa lu Frin ge ma my więc na uwa dze nie tyl ko
przed sta wie nie swo je go wi do wi ska mię dzy na ro -
do wej pu blicz no ści, ale przede wszyst kim za wal -
cze nie o je go mię dzy na ro do wy suk ces.
Jedzie pan do Edynburga z tą słynną,

najmniejszą orkiestrą symfoniczną świata? 

Tak, to tyl ko 19 osób, ale jak brzmią! Si łą na sze go
ze spo łu jest to, że po tra fi my za grać wszyst ko. Wy -
ko nu je my np. Beetho ve na al bo Mo zar ta i w ułam -
ku se kun dy prze cho dzi my w hip hop al bo he avy
me tal. To dla nas ża den pro blem.
Urodził się pan w Lublinie, studiował

w Gdańsku, mieszka pod Warszawą.

Które miasto najbardziej jest panu bliskie?

Ko cham Kra ków. Fa scy nu je mnie i z du mą na
świe cie mó wię o Kra ko wie, choć świat co raz wię -
cej wie o Pol sce i o Kra ko wie rów nież.
Ma pan już wybrane jakieś ukochane

miejsce na ziemi? Czy związane jest raczej

z wypoczynkiem, czy z pracą

i muzykowaniem? 

To ko lej ne do bre py ta nie, któ re sam so bie za da ję
od ja kie goś cza su. Mę czy mnie to, bo jed no cze -
śnie chciał bym pra co wać, wy stę po wać do koń ca
ży cia i od po czy wać w ja kimś pięk nym miej scu.
Wie le po dró żo wa łem, choć nie je stem ty pem po -
dróż ni ka, wie le miejsc bar dzo mi się po do ba ło. Na
ra zie jed nak nie za sta na wiam się nad tym, nie czu -
ję się sta ry i uwa żam, że mło dość przy cho dzi
z wie kiem. Po dob no naj faj niej jest, jak się w do -
brym zdro wiu do ży je osiem dzie siąt ki. 
Pro wa dzi pan sa mo chód sam? 

Jeż dżę sam, bez piecz nie, mam ze ro punk tów kar -
nych i wie le lat mi nę ło od ostat nie go za trzy ma nia
mnie przez po li cję. By ło to kil ka na ście lat te mu,
kie dy nie za trzy ma łem się przed zna kiem stop,

prze jeż dża jąc przez to ry nie czyn nej ko lej ki wą -
sko to ro wej. Jeż dżę po Pol sce du żo, je stem

pa sjo na tem no wo od da wa nych tras. Ostat -
nio za czę li mnie de ner wo wać szyb ko

jeż dżą cy lu dzie w szyb kich au tach.
Mo że to ob jaw sta ro ści? Ja ja dąc,

lu bię roz glą dać się, ob ser wo wać
ży cie, któ re obok się to czy, czu -
ję się wte dy bez piecz nie. Ka -
brio let, któ rym jeż dżę, za wsze
zo sta wiam otwar ty… 

Czym pan jeździł, kiedy rodziła się

motoryzacja w Polsce? 

Oczy wi ście naj pierw „ma lu chem”, po tem był
Fiat 125, a póź niej po ko cha łem sta re sa mo cho dy
i jaz da ni mi po do ba mi się naj bar dziej. 
Spotkaliśmy się na imprezie Fiata, spytam

więc jakie samochody tej grupy podobają

się panu? 

Lu bię du że sa mo cho dy, dla te go bar dzo mi się po -
do ba Lan cia, Je ep rów nież, Chry sler miał by dla
mnie kil ka ofert. Ale naj bar dziej in te re su ją mnie
ame ry kań skie sa mo cho dy, mam ich w ga ra żu kil -
ka. Uwiel biam np. mo je go Ca di la ca z sil ni kiem
o po jem no ści 8.2 l. 

WALDEMAR MALICKI
Jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich – solista,
kameralista, improwizator. W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem
Akademię Muzyczną w Gdańsku, a następnie (w latach 1982-83)
doskonalił swe umiejętności w Wiedniu. Koncertuje w Europie,
Ameryce Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. Uprawia
kameralistykę z najlepszymi polskimi skrzypkami i śpiewakami.
Jego płyty z utworami Wieniawskiego, Bacha i Paderewskiego
otrzymały w latach 1997, 2000 i 2003 nagrodę polskiego przemysłu
fonograficznego „Fryderyk”. 
Artysta prowadzi kursy i seminaria muzyczne w Skandynawii, obu
Amerykach i Japonii. Swój autorski program, pełen wirtuozerii
i muzycznego humoru, prezentował podczas wieczorów galowych
organizowanych dla instytucji kulturalnych i społecznych,
w ramach wystaw światowych EXPO w Hanowerze i Osace.
Waldemar Malicki od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym
Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego „Fun and Classic”
w Nowym Sączu. Wraz z Jackiem Kęcikiem założył jedyną w swoim
rodzaju Filharmonię Dowcipu, formację muzyczną, z którą
wielokrotnie wystąpił w TVP I i II. Laureat telewizyjnego „Wiktora”,
„Telekamery” i wielu innych nagród TV.


