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We Włoszech kiedy mówię, że piszę 
piosenki, w odpowiedzi słyszę: “tak, 
jasne, a z czego opłacasz rachunki 
i za co jesz?”

Alberto Donatelli to włoski rockman 
o młodzieńczym wyglądzie, wesołym 
i skromnym usposobieniu. Po wyda-
niu swojego piątego albumu i podró-
ży po Stanach Zjednoczonych – kraju, 
który wpłynal na niego znacząco – 
zdecydował się na świętowanie swo-
ich czterdziestych urodzin nową EPką, 
zatytułowaną “20 lat”, do ściągnięcia 
na stronie: www.albertodonatelli.
com. Chociaż nosi długie włosy i słu-
cha tylko rocka, Alberto jest rockma-
nem nietypowym, zero skandali, od 8 
lat z tą samą kobietą! Gazzetcie Italia 
wyznaje, iż Polska bardzo go ciekawi, 
ponadto opowiada o swojej karierze 
artystycznej od momentu debiutu 
w wieku 18 lat aż do czasów dzisiej-
szych. Po wywiadzie, piosenkarz nie 
zapomina podziekować swojemu ze-
społowi techniczno‑artystycznemu. 
“Są to profesjoniści nie do zastąpie-
nia, a zarazem moi wielcy przyjaciele: 
Duccio Grizi (aranżacja, bas, chórki, 
mix), Roberto Franzò (gitara elektrycz-
na, solista prowadzący), Francesco 
De Chicchis (bas i perkusja), Mauro 
Matteucci (Legend Studio, Mastering), 
Dario Perilli (fotograf), Claudio Cian-
foni (designer, web, grafika)”. Mimo, iż 
minęło już 20 lat, Alberto Donatelli nie 
zmęczył się swoją pracą, nie wyklucza 
w przyszłości nowych podróży, no-
wych odkryć i napisania nowych pio-
senek, jeszcze piękniejszych.

Pamiętasz swój pierwszy publiczny 
występ? Ile miałeś lat? Co śpiewa-
łeś?

Bardzo dobrze pamiętam sam występ 
oraz strach, że nie dam rady… a po-
tem, na koniec, wielką radość i szczę-
ście. Muszę jednak przyznać, iż był 
to występ kompletnie nieudany… Był 
to koncert na koniec roku w liceum. 
Dopiero co ukończyłem 18 lat, był 
rok 1992. Był to też pierwszy raz, gdy 
przedstawiałem swój kawałek „live” – 
jedną z moich pierwszych napisanych 
samodzielnie piosenek. Teraz nawet 
nie pamiętam jej tytułu, pamiętam 
tylko, jak źle wypadłem! Uratowałem 
się tylko dlatego, że zagrałem potem 
wersję punk jednego z utworów Lucio 
Battisti oraz mityczną piosenkę “To 
nie jest czas dla nas” Ligabue, który 
już wtedy zapowiadał się na jednego 
z największych włoskich zespołów 
rock!

Minęły już dwa dziesięciolecia od-
kąd śpiewasz. Twoja nowa EPka nie 
bez powodu zatytułowana jest “20 
lat”. Gdzie można ją nabyć? Jakie 
teksty zawiera?

Ach, tak… jak tylko o tym pomyślę… 
minęło już ponad 20 lat! Wyznam ci, iż 
wyprodukowanie jej było całkowiecie 
przypadkowe. Wyjaśnię to lepiej: teraz 
pracuję nad produkcją mojego piątego 
albumu. CD będzie zawierać 13 no-

wych kawałków, z których 2 lub 3 są 
w angielskiej wersji językowej. W ze-
szłe święta Bożego Narodzenia mia-
łem już 2 utwory skończone, single “20 
lat” oraz “Poranek końca lata” (piosen-
ka zadedykowana ofiarom zamachów 
11 września z Nowego Jorku). Ponad-
to, dla własnej przyjemności, nagra-
łem jakiś czas temu również wersję 
unplugged “IRIS” Goo Goo Dolls. 
Wtedy zdałem sobie sprawę, że za kil-
ka tygodni kończę 40 lat! Pomyślalem 
więc, że byłoby ciekawie opublikować 
nową EPkę, taki rodzaj startera zapo-
wiadającego nowy album, zawierający 
również te 3 kawałki. Stąd tytuł „20 
lat” – to taki mój urodzinowy prezent 
dla siebie samego, jak i dla moich fa-
nów i przyjaciół! Można go ściagnąć 
gratis z mojej strony internetowej oraz 
z Soundcloud i ReverbNation.

Jesteś rockmanem czy zdefiniował-
byś się w inny sposób? Masz swoich 
rockowych idoli?

Jestem “rockmanem” i jestem ci 
wdzięczny za to określenie, które 
napawa mnie dumą, droga Joanno. 
Gram na gitarze odkąd skończyłem 10 
lat; czuję się rockmanem z natury. Sam 
piszę teksty i muzykę do moich utwo-
rów, chociaż nie nazwałbym się wiel-
kim poetą, dla mnie określenia „roc-
ker/rockettaro” są idealne. Tak, mam 
wielu idoli, a raczej modeli: Ligabue, 
Vasco (ten prawdziwy, aż do połowy 
lat 90‑tych), wczesny Guns n’ Roses, 
U2, Goo Goo Dolls, Oasis oraz Boss.

Masz młodzieńczy wygląd. Twoje 
włosy stają się coraz dłuższe… Za-
mierzasz je kiedyś obciąć?

Dziekuję za “młodzieńczy”… Po-
wiedzmy, że teraz, po czterdziestce, 
tylko mój styl jest młodzieńczy [śmie-
je się]. Tak na poważnie, odkąd byłem 
nastolatkiem praktycznie nigdy nie 
nosiłem krótkich włosów… może za 
wyjątkiem kilku wyjątkowych okazji, 
gdzie było to rzeczą konieczną. Wy-
znam ci, iż nie czuję się sobą z krótki-
mi włosami. Chociaż niektórzy mówią 
mi, że krótkie włosy bardziej mi pasu-
ją… ja i tak ich nie obetnę. Tak sądzę.

Ostatnio byłeś w Ameryce. Opo-
wiedz nam o tej podróży. Co w tobie 
zmieniła? Jak cię zainspirowala jako 
artystę?

Tak…USA, dla muzyka i dla rockma-
na jest takim miejscem obligatoryj-
nym, by poczuć prawdziwą atmosferę 
muzyki, pojętą jako sztukę oraz jako 
zawód. We Włoszech autorzy piosenek 
stają się zwykłymi figurkami w talk-
‑showach. W Stanach to poważny za-
wód, tak samo jak adwokat. Tam żyje 
się z muzykowania, a nie tylko jest się 
muzykiem. We Włoszech, kiedy mó-
wię, że piszę piosenki, w odpowiedzi 
słyszę: “tak, jasne, a z czego opłacasz 
rachunki i za co jesz?”. Zmienił się 
punkt widzenia. Ja teraz coraz bar-
dziej traktuję na poważnie moje pisa-
nie piosenek, granie i bycie rockowym. 
Wcześniej szukałem raczej rezultatów 

zewnętrznych (wygląd), teraz moją 
pierwszą myślą jest pisanie pięknych 
piosenek i produkowanie w autonomii 
moich płyt. Jeśli potem będzie to miało 
jakiś pozytywny efekt, lepiej, będę na 
niego gotowy i szczęśliwy… lecz nie 
staram się już sprzedać duszy diabłu 
za jakiś występ w telewizji, czy w ra-
diu. Ameryka strasznie mnie zainspi-
rowała, spacer po WTC, zobaczenie 
z bliska tego dramatu z 11 września 
wpłynął na napisanie kawałka “Pora-
nek końca lata” i nakręcenie do niego 
teledysku po angielsku w Nowym Jor-
ku “One morning in late summer”.

Spośród wszystkich twoich piose-
nek, która jest ci najbliższa i która 
porusza cię najbardziej?

Bez wątpienia jest nią utwór “Jesteś 
kwiatem”, skończony w 2007 i opubli-
kowany wiosną 2009 roku na albumie 
“Nie depcz mojego ogrodu”. Jeszcze 
dzisiaj, wzruszam się słuchajac jej 
i z trudem śpiewam ją na koncertach 
bez szlochania w duszy. Napisałem ją 
dla osoby, kobiety bardzo ważnej dla 
mnie, wyjątkowej i jedynej w moim 
życiu, zawsze obecnej, we wszystkim 
co robię, u mojego boku już od 8 lat. 
To jest prawdziwe szczęście, a nie mu-
zyczne rankingi!

Gdybyś miał napisać piosenkę o ja-
kimś mieście, co by to było? Miasto, 
w którym się urodziłeś, czy byłoby 
to miejsce dalekie?

Miałem i mam nadzieję, że będę jesz-
cze miał możliwość pozdróżowania. 
Widziałem wiele pięknych miejsc. Jak 
mówiłem wcześniej, jak na razie napi-
sałem tylko piosenkę o Nowym Jorku 
i jego niemogącej się zagoić narodowej 
ranie z 9/11. Gdybym musiał w przy-
szłości opisać swoją miłość do innego 
miasta, myślę, że na pewno będzie 
nim mój wspaniały Rzym. Nie ukry-
wam też, iż nigdy nie byłem w Polsce 
i któregoś dnia chciałbym odkryć jej 
czar.


