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“I try este una dintre piesele mele favorite”

Macy Gray:

PeTocuri: Ești cunoscută pentru nota distinctă a vocii tale. Când ai deve-
nit conștientă de acest dar?

Macy Gray: Acum poate părea surprinzător, însă am devenit conștientă de 
vocea mea, ca și muzician, abia acum câţiva ani. Timbrul meu este într-ade-
văr aparte, însă este mai degrabă amuzant și multă vreme nu m-am gândit 
că poate fi vocea unui muzician.

PT: Dar acum, cu un premiu Grammy, te poţi gândi astfel? 
MG: Da, acum cu siguranţă… (râde)

PT: De obicei,  cea mai cunoscută melodie a unui artist nu este neapărat 
și favorita lui. Ce ne poţi spune despre «I try»? 

MG: «I try» a fost în primul rând o surpriză extraordinară și una foarte 
plăcută, așa că își va păstra mereu un loc de top în ierarhia personală. Nu 
mi-am imaginat că va deveni o piesă așa de cunoscută, atunci când am 
scris-o. Mai mult, nu m-am gândit că succesul ei va dura așa de mult. Toată 
lumea încă știe versurile și încă se entuziasmează de fiecare dată când o 
aude. {i eu încă o mai aud la radio, acasă…Dincolo de succes în sine, faptul 
că a rezistat în timp a fost o satisfacţie. Dar, ca să răspund la întrebare, da, «I 
try» este una dintre piesele mele favorite.  

PT: |ţi amintești un episod din viaţa personală în care «you tried to say 
good bye, but you choked?» 

MG: Aproape că le uit, fiindcă mi se întâmplă în fiecare zi…(râde)

De când îţi spune «hello» 
recunoști timbrul vocii. 
Este atât de aparte 
încât are forţa de a 
te introduce direct în 
atmosfera melodiilor ei. 
Așa că întrebările despre 
muzica ei vin firesc. 
Dar răspunsurile sunt 
discrete, iar la final rămâi 
la părerea că pe Macy 
Gray o cunoști mai bine 
prin muzica ei, despre 
care spune că este doar 
«interesantă». PS: Și 
după concert am rămas 
la aceeași părere: Macy 
Gray cântă mult mai bine 
decât dă interviuri.  
DE Vicki NicolA
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PT: Spune-mi unul dintre artiștii pe care i-ai 
ascultat în ultima perioadă.

MG: Sunt foarte deschisă și mă duc în zone 
muzicale diferite. |mi place foarte mult Lady 
Gaga, mai ascult o trupă nouă care se numește 
MGMT. Ascult mult muzică veche,  îl ador pe Jay 
Z, dar ascult mereu cu bucurie și muzică pentru 
copii. 

PT: Pe care dintre melodiile tale ai dedica-o 
copiilor tăi?

MG: Pe cel mai recent album al meu am scris o 
piesă special pentru ei, care se numește «What 
I gotta do».

PT: Ai avut colaborări cu diferiţi artiști – 
Black Eyed Peas,  Fat Boy Slim,  Will.I.am,  
Justin Timbarlake,  Carlos Santana. Care este 
principalul beneficiu al unei astfel de cola-
borări?  

MG: Pentru mine, este în primul rând unul 
creativ. Ele pornesc de la bucuria mea ca artist. 
Momentul acela simplu în care doi oameni se 
întâlnesc, petrec timp împreună, împărtășesc 
experienţe diferite, se bucură fiecare de 
viziunea celuilalt, dar mai departe construiesc 
împreună ceva complet nou pentru fiecare. 
Toate colaborările mele de până acum nu s-au 
întâmplat în urma unor aranjamente, ci au venit 
firesc și, din fericire, au fost omogene.   

PT: Ce alte resurse creative îţi sunt la înde-
mână? Alţi artiști, alte domenii artistice…

MG: De obicei nu mă duc spre surse de inspiraţie 
«organizat»…Este viaţa de zi cu zi și mai cu seamă 
emoţiile pe care le trăiesc, locurile care îmi plac, 
oamenii care îmi spun ceva. Dar lucrurile astea 
se întâmplă aproape fără să îmi dau seama. Le 
regăsesc apoi «ascunse» în muzica mea.

PT: Ce influenţă a avut implicarea ta în pro-
iecte de film asupra experienţei tale ca artist?

MG: Am fost norocoasă, fiindcă mi s-a oferit 
această oportunitate de a experimenta și asta. 
Acum lucrez la un nou album și nu stau foarte 
bine cu timpul, însă cum îl termin, filmul este 
primul domeniu spre care am să mă îndrept. 

PT: Imaginea este mereu importantă pentru 
un artist. Cum ţi-ai descrie stilul vestimen-
tar? 

MG: Sincer, acum sunt în turneu și primul cuvânt 
la care mă gândesc este comoditatea. Ca artist, 
pe scenă abordez un stil mai spectaculos sau, 
dacă vrei «diva like». Dar în viaţa de zi cu zi 
prefer confortul. Hai să  îl denumesc mai atractiv: 
«fashionably comfortable». (râde din nou).

PT: Cum ai descrie muzica ta, într-un singur 
cuvânt? 

MG: Extraordinară! ….Serios vorbind, aș spune 
că este interesantă.
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