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Piękną tradycją naszej akademickiej społeczności stało się Święto Uczelni, które w tym roku przypadło
na słoneczne czwartkowe popołudnie 21 lutego. Okoliczność ta jest każdorazowo okazją do nagrodzenia pracowników Uczelni, których osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne kształtują oblicze
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dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha – Brązowy Krzyż Zasługi,
mgr Zenon Kulik i Grzegorz Skupień – Złoty Medal za długoletnią służbę,
mgr Joanna Borzędowska, mgr Elżbieta Rosiecka i mgr Urszula Rypel – Srebrny Medal za długoletnią służbę,
mgr Joanna Bodaj i mgr Dorota Odorowicz – Brązowy Medal za długoletnią służbę.

Fot. Jan Zych.

Medale Komisji Edukacji Narodowej przypadły: prof. Danucie Mroczek-Szlezer, prof. dr. hab. Krzysztofowi Latale, dr hab. Monice Gardoń-Preinl, dr hab. Bogusławie Hubisz-Sielskiej, dr. hab. Bartłomiejowi Kominkowi, dr. hab. Benedyktowi Matusikowi i mgr Magdalenie Habie. (dokończenie na str. 4)
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1-3 marca – Muzyka fortepianowa IX – Muzyka Krajów Północy.
1-3 marca – Elementi 7.
4 marca, 18:00, Sala Koncertowa AMK – Adam Kaczyński – artysta i jego dzieło.
4-5 marca – Stefan Schilli – obój – Sesja naukowa.
7 marca, 12:00, Aula Florianka – Promocje doktorów i doktorów habilitowanych.
9 marca, 12:00, Sala organowa 404 – Koncert kameralny: Maria Wichlayewa – klawesyn, Maryna Tokarenko – organy.
10 marca, 18:00, Sala Koncertowa AMK – Koncert Orkiestry Dętej, Mateusz Woźniak – klarnet, Jarosław Ignaszak – prowadzenie.
10 marca, 19:30, Aula Florianka – 2. Przedwiośnie młodych.

Przedwiośnie młodych to projekt, którego ideą jest prezentacja studentów Akademii Muzycznej w Krakowie w nowych interpretacjach
dzieł kameralistyki światowej. W tym roku do twórczej współpracy ze studentami zaproszono również Cracow Duo – dr. hab. Jana
Kalinowskiego oraz dr. hab. Marka Szlezera. Projekt został powołany do życia z inicjatywy pracowników naszej Uczelni, członków zespołu Messages Quartet: dr hab. Beaty Urbanek-Kalinowskiej, dr Marii Shetty i dr Oriany Masternak.

 13 marca, 18:30, Aula Florianka – Mosty 4.
 16 marca, 18:00, Sala Hołdu Pruskiego, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Koncert wieńczący Jubileusz






130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie.
17 marca, 18:00, Aula Florianka – Koncert Orkiestry Kameralnej, Piotr Tarcholik – prowadzenie.
18 marca, 19:00, Aula Florianka – DECAN’DOLA – koncert kameralny.
20-23 marca, 19:00, Aula Florianka – Krakowska Wiosna Wiolonczelowa.
24-31 marca, 19:00, Aula Florianka – 24. Dni Bachowskie.
28 marca – Dzień Otwarty Akademii Muzycznej w Krakowie.

szczegóły na www.amuz.krakow.pl
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Święto Jana Sebastiana
Monika Gardoń-Preinl
Dni Bachowskie w roku 2019 to już 24. edycja tego festiwalu.
Stworzony w 1996 roku przez prof. Elżbietę Stefańską cykl koncertów, poświęcony muzyce Jana Sebastiana Bacha, stanowi
wyjątkowy przystanek na mapie artystycznych wydarzeń Polski.
Dzięki staraniom gościliśmy do tej pory najwybitniejszych artystów z całej Europy, jednocześnie dając szansę zaprezentowania
się szerokiej publiczności przez młodych wykonawców. Kierując
się taką ideą, koncerty tegoroczne odbywać się będą w większości w konwencji student-mistrz. Bowiem kilka z nich rozpoczną
młodzi artyści, oddając następnie we władanie scenę mistrzom.
24 marca (niedziela), podczas inauguracji, usłyszymy Orkiestrę
Barokową Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z solistami
prowadzoną przez znakomitą interpretatorkę muzyki dawnej
Sirkkę-Liisę Kaakinen-Pilch w koncercie zatytułowanym Cafe
Zimmermann, nawiązującym do słynnego w Lipsku miejsca
prezentacji dzieł muzycznych pisanych przez Bacha na cotygodniowy cykl koncertowy (Ordinaire Concerten) lipskich Collegia
Musica.
W tym roku zapraszamy na spotkanie z wspomnianym już Lipskiem. A to szczególny okres w życiu Bacha. W 1723 roku objął
stanowisko kantora szkoły św. Tomasza i dyrektora muzyki
(Director Musices) i pozostał związany aż do 1750 roku. To okres
powstania Pasji wg św. Mateusza, Magnificatu D-dur, Mszy
h-moll, licznych dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
serii tzw. Kantat moralnych, a wśród nich słynnej Kantaty
o kawie i (choć to lata mniej licznych kompozycji na utwory
klawiszowe) także II tomu Das wohltemperierte Klavier.
W owym czasie Bach napisał wyjątkowe dzieło na różne instrumenty zatytułowane Musikalisches Opfer (Ofiara muzyczna
BWV 1079), znakomity utwór składający się z fug, kanonów
i sonaty triowej – a zabrzmi ono w poniedziałek, 25 marca,
w wykonaniu Małgorzaty Wojciechowskiej, Agnieszki Świątkowskiej, Teresy Kamińskiej i Aleksandra Mocka.

Czwartkowy koncert (28 marca) pod tajemniczym tytułem Kolacja dla dwojga to zaproszenie na znakomitą prezentację duetów
– Michaeli Koudelkovej i Andrzeja Zawiszy (w programie:
Bach i Telemann) oraz Sirkki-Liisy Kaakinen Pilch i Jana Fečko
w Particie E-dur BWV 1006, z choreografią Dariusza Brojka.
Z kolei Bach koncertowo (29 marca) to mistrzowsko przygotowana, niezwykle ciekawa prezentacja koncertów klawesynowych, przedstawiona w oryginalnej formie, w wykonaniu
Elżbiety Stefańskiej, Katarzyny Pilipiuk, Zbigniewa Pilcha oraz
studentów klas klawesynu i skrzypiec Katedry Muzyki Dawnej.
Wydarzenia 24 Dni Bachowskich, odbywające się w Auli Florianka, zakończy w sobotę, 30 marca, Recital klawesynowy Mitzi
Meyerson.
Na ostatnim koncercie w niedzielę (31 marca) zatytułowanym
Nowa generacja, który odbędzie się w samo południe
w gmachu Akademii Muzycznej w Krakowie, usłyszymy utwory
synów Bacha w wykonaniu Petry Matejowej, Katarzyny Drogosz
oraz studentów klasy fortepianu historycznego.
Mam nadzieję, iż tegoroczne spotkania z Mistrzem Janem Sebastianem i naszymi znakomitymi wykonawcami przyniosą Państwu wiele przeżyć artystycznych i niezapomnianych emocji, do
których odczuwania zaprasza nas niezmiennie Jego wieczna
MUZYKA.

Mitzi Meyerson. Fot. Robin Hull .

Bach kantatowo to kolejny wieczór naszego festiwalu w dniu
26 marca (wtorek). Usłyszymy arie z kantat w interpretacji
Katarzyny Pilipiuk, Christopha Urbanetza, Aleksandry
Buczyńskiej oraz studentów. Z niezwykle ciekawą propozycją
wystąpią artyści w środę 27 marca. Koncert zatytułowany Ars
Transcribendi przeniesie nas w świat transkrypcji utworów
Bacha na skrzypce solo w wykonaniu Zbigniewa Pilcha oraz
sonat organowych i chorałów Mistrza, prezentowanych przez
Katarzynę Czubek i Adama Jastrzębskiego.
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Dokończenie ze str. 1

Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jan Pilch wręczył Dyplomy Rektora wyróżnionym studentom. Wśród nich znaleźli się:














Karolina Dąbek (uczestniczka studiów doktoranckich,
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
Kamil Kruk (uczestnik studiów doktoranckich, Wydział
Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
Wisuwat Pruksavanich (uczestnik studiów doktoranckich, Wydział Instrumentalny)
Olgierd Juzala-Deprati (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
Karol Osman (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
Julia Kukuczka (Wydział Instrumentalny)
Paweł Riess (Wydział Instrumentalny)
Rafał Pałacki (Wydział Instrumentalny)
Vladyslav Zhovklyi (Wydział Instrumentalny)
Przemysław Cetnarowski (Wydział Instrumentalny)
Vladimir Anisimov (Wydział Instrumentalny)
Piotr Kalina (Wydział Wokalno-Aktorski)

Dyplomem Uznania Samorządu Studenckiego, wyróżnienia
zapoczątkowanego w zeszłym roku przez Samorząd Studentów,
został obdarowany Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Nagrodę
odebrał jego dyrektor, Marek
Mikos.
Dominantą Święta Uczelni było
nadanie godności doktora
honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie legendarnej flecistce, wieloletniemu,
wielce zasłużonemu pedagogowi Uczelni, rektorowi w latach 1999-2002, prof. Barbarze
Świątek-Żelaznej – słusznie
określanej mianem „pierwszej
damy polskiego fletu”. Z tej
okazji laudację wygłosił promotor postępowania, prof. Andrzej Godek. Podczas uroczystości obecni byli recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Gajewska
-Gadzina z UMFC w Warszawie
oraz prof. dr hab. Zbigniew
Kamionka, jeden z pierwszych

musiQs

absolwentów Pani Profesor w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Autorem trzeciej recenzji był prof. Antoni Wit, wieloletni dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Patrząc na wypełnioną salę, widzę wielu przyjaciół, którzy mieli
ogromny wpływ na mój rozwój i na krystalizowanie się mojej osobowości, na uwrażliwienie mnie na piękno – mówiła Pani Profesor, odbierając wyróżnienie. Podkreśliła przy tym, iż czuje się
„wybrańcem losu”, gdyż muzyka niezmiennie daje jej pełnię
szczęścia osobistego i spełnienia artystycznego, którymi to wartościami od wielu lat może dzielić się z tak licznym gronem przyjaciół.
Listy z gratulacjami i życzeniami do uhonorowanej skierowali
wicepremierzy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu
flecistów – studentów, absolwentów i przyjaciół. Na estradzie
Auli Florianka stanęło jednocześnie 16 flecistów, co zaliczyć
można prawdopodobnie do rekordów godnych uznania w Księdze Guinessa. Jak podkreślił w laudacji na cześć nowej doktor
honoris causa prof. Andrzej Godek: z młodzieńczym zapałem
i pasją poświęciła się kształceniu wielu pokoleń flecistów, zajmujących dzisiaj czołowe miejsca w polskim życiu muzycznym. Wyrazy
temu jakże słusznemu stwierdzeniu dali młodzi muzycy, prezentując dla laureatki najwyższego naukowego wyróżnienia specjalnie przygotowany program artystyczny.

Fot. Jan Zych.

Odznakę Honoris Gratia otrzymał kierownik Wydawnictwa naszej Uczelni mgr Herbert Oleschko.
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Wiosennie z wiolonczelą
Zdzisław Łapiński / Jan Kalinowski
6. Krakowska Wiosna Wiolonczelowa odbędzie się w dniach
20-23 marca. Cieszymy się, że szósta edycja projektu, rozpoczętego w roku 2014 dzięki nagrodzie Marszałka Województwa
Małopolskiego „Ars Quaerendi”, przyciąga liczną grupę odbiorców, a projekt wpisuje się w stałą cześć programu kulturalnego
Miasta Krakowa.
Celem projektu, współorganizowanego przez Koło Naukowe
Wiolonczelistów Akademii Muzycznej w Krakowie, jest promocja młodych talentów i rozwój muzyki wiolonczelowej. Program
wydarzenia naukowo-artystycznego przewiduje wykłady, kursy
i koncerty prowadzone przez wiolonczelistów z kraju i ze świata.
Spotkanie i wspólna praca w międzynarodowym gronie mają na
celu poszerzenie wiedzy o utworach polskich i zagranicznych,
a także poznanie najnowszych nurtów kompozytorskich oraz
wykonawczych. Lekcje mistrzowskie ukażą sposoby pracy pedagogów i ich podejście do zagadnień interpretacji. Dla studentów
Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej w Krakowie spotkanie z artystami nie tylko poprzez estradę, ale także
wspólną pracę, stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań
artystycznych. Koncerty zaproszonych wiolonczelistów przyczynią się do integracji i rozwoju środowiska wiolonczelowego
w Polsce. Program projektu skonstruowany jest w sposób syntetyczny, ale zróżnicowany tak, aby ukazać wiolonczelę jako instrument wszechstronny i aby dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców.

6. Krakowską Wiosnę Wiolonczelową otworzy koncert niezwykły. Dr hab. Maria Pomianowska i jej studenci zaprezentują grupę instrumentów ludowych, których technika gry jest bardzo
zbliżona do wiolonczeli. Studia w specjalności gra na fidelach
kolanowych są obecne w Akademii Muzycznej w Krakowie już
od kilkunastu lat. Cieszymy się, że dokonania Katedry na gruncie muzyki etnicznej zostaną zaprezentowane podczas Krakowskiej Wiosny Wiolonczelowej. Koncert czwartkowy (21 marca)
zostanie w całości poświęcony jednemu z największych kompozytorów – wiolonczelistów epoki Romantyzmu – Adrienowi
François Servaisowi. W wykonaniu studentów i absolwentów
usłyszymy jego cztery najbardziej znane Fantazje na wiolonczelę i fortepian, które zostaną poprzedzone wykładem wygłoszonym
przez gościa specjalnego naszego festiwalu – Petera François,
Prezydenta Servais Society.
Na koncercie piątkowym (22 marca), zaprezentujmy lubiany
przez studentów i publiczność projekt Only Cello! W tym roku
koncert przygotuje prof. Vida Vujic z Uniwersytetu Muzycznego
w Wiedniu. Koncert w całości będzie poświęcony muzyce operowej. Nie zabraknie Verdiego, Wagnera, Pucciniego czy Bizeta.
Koncert finałowy (23 marca) będzie wspólnym koncertem wybitnego wiolonczelisty Roberta Cohena i Kwartetu Messages.
W programie znajdzie się Sonata na wiolonczelę solo Zoltana
Kodaly’a i Kwintet z dwoma wiolonczelami Franza Schuberta.

Fot. arch. Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu.

Serdecznie zapraszamy na naszą Wiosnę Wiolonczelową
w pierwsze dni kalendarzowej wiosny!
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Wciąż przyspieszam, nie zwalniam...
Renata Guzik
21 lutego 2019 roku w Auli Akademii Muzycznej Florianka
w Krakowie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesor Barbarze Świątek-Żelaznej w uznaniu jej
niekwestionowanych zasług dotyczących rozwoju polskiej sztuki
fletowej oraz działań na rzecz promocji i rozwoju Akademii Muzycznej w Krakowie.
Promotorem w postępowaniu o nadanie tego zaszczytnego
tytułu był prof. dr hab. Andrzej Godek. W swojej laudacji podkreślił, iż ...dziełem życia Pani Profesor jest wyniesienie polskiego fletu na scenę międzynarodową, a historia jej życia i dokonań
jest odzwierciedleniem procesu narodzin, ewolucji i rozkwitu polskiej szkoły fletowej oraz kreowanie polskiej kadry naukowej
z zakresie gry na instrumentach dętych...
Pani prof. dr hab. Elżbieta Gajewska-Gadzina z Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wyraziła swój
emocjonalny stosunek do osoby prof. Barbary Świątek-Żelaznej
w słowach: ...Miałam zaszczyt i szczęście towarzyszyć Jej we
wspólnie podejmowanych zadaniach, przeżywając tworzącą się
na naszych oczach historię polskiej gry fletowej, nazywaną często
w środowisku flecistów „fletową rewolucją”. Wierząc, że będę
wyrazicielką wdzięczności wszystkich polskich flecistów oraz całego środowiska muzycznego polskiej kultury, chcę podziękować za
wszystkie przekazane zdobycze wiedzy, które stały się naszym
wspólnym dobrem.
Maestro prof. Antoni Wit w swojej recenzji wspomina… Pamiętam z lat studenckich jeden z koncertów Orkiestry Polskiego Radia
w Krakowie pod dyrekcją ówczesnego szefa Jerzego Gerta.
W programie była kompozycja Debusy'ego „Popołudnie Fauna”,
w której szczególnie ważna i istotna jest partia pierwszego fletu.
Otóż była ona wówczas wykonywana przez Barbarę ŚwiątekŻelazną i wykonanie to zrobiło na mnie (podobnie jak i na całej
publiczności) ogromne wrażenie. Czy mogłem wówczas przewidywać, a nawet marzyć, że po ponad dziesięciu latach będę kierował
orkiestrą, której członkiem będzie właśnie ta znakomita flecistka.
Jest to dla mnie szczególny zaszczyt i wyjątkowa przyjemność
pisać recenzje dla artystki, której dokonania znane mi są od lat
ponad pięćdziesięciu i z którą było mi dane przez szereg lat ściśle
współpracować.
Wydarzenie nadania tytułu doktora honoris causa stało się wielkim świętem fletowym nie tylko Akademii Muzycznej w Krakowie, ale także wszystkich flecistów polskich, zarówno profesorów, jak i studentów i absolwentów.

Jednym z pierwszych studentów Pani Profesor był prof. dr hab.
Zbigniew Kamionka, który w swej recenzji pisze: …Szczególnym
zainteresowaniem na przestrzeni wielu lat obdarowała muzykę
współczesną, ukazując kompozytorom piękno i brzmienia fletu, jak
również nieustannie poszukując nowych możliwości wyrazowych
swego ukochanego instrumentu. Stała się ekspertem w dziedzinie
poszukiwań nowych barw i efektów, nie będzie zatem określeniem
na wyrost stwierdzenie, iż Prof. Barbara Świątek-Żelazna jest
koryfeuszem polskiego wykonawstwa fletowego muzyki współczesnej...
musiQs

Fot. Jan Zych.

Pani Profesor jako wykonawczyni muzyki współczesnej, interpretatorka utworów awangardowych oraz teatru instrumentalnego służy zarówno swoim doświadczeniem wykonawczym, jak
i wiedzą z zakresu literatury. Nasze spotkanie podczas studiów
doktoranckich określić mogę jako zderzenie dwóch osobowości,
różnych koncepcji oraz odmiennych punktów odniesienia,
zwłaszcza w kontekście bagażu doświadczeń. Czas dyskusji,
ścierania się poglądów wzbogacał obydwie strony. W wywiadzie, jaki przeprowadziłam z Panią Profesor na temat wykonawstwa i interpretacji muzyki współczesnej, odnajdujemy wiele
refleksji osobistych świadczących o rozmiłowaniu w sztuce oraz
pragnieniu przekazywania jej elementów nowym generacjom
wchodzącym do bogatego świata gry instrumentalnej. Pozwolę
sobie przytoczyć odpowiedź na dwa pytania, które zadałam
Pani Profesor Barbarze Świątek-Żelaznej. Będą one dopełnieniem wystąpienia Doktora honoris causa.
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Wciąż przyspieszam, nie zwalniam...
Dokończenie ze str. 6
Renata Guzik: Czy w Pani opinii akademickie
studia powinny zaznajomić młodego adepta
sztuki fletowej z nowym językiem muzycznym?
Barbara Świątek-Żelazna: Tak! Obowiązkiem
każdego studenta powinno być poznanie języka,
którym posługują się współcześni kompozytorzy –
języka swoich czasów. Student, zapoznając się
z zasadami interpretacji tej muzyki, łatwiej wykorzysta własną wyobraźnię w używaniu ich, podejmując się roli odtwórcy dzieł – tym samym włączy
się w nurt współtworzenia estetyki współcześnie
brzmiącego fletu. Moim wyborem jest poznanie
języka fletowego epoki, w której żyję, języka epoki, w której się wykształciłam i koncertuję oraz
kształcę innych. To jest moja rola służebna wobec
epoki, bo któż może przybliżyć słuchaczom nowe
dzieła fletowe, jak nie flecista.
RG: Pani Profesor jest świadkiem zmian zachodzących w technice gry na flecie, ewolucji zapisu
języka muzycznego oraz pojawiania się coraz
bardziej zaawansowanych technik wykonawczych. Jakie są pozytywne aspekty wykonywania utworów zawierających nowe techniki wykonawcze?
BŚ-Ż: Muzyka awangardowa wywołuje wiele
kontrowersyjnych emocji. Mody, trendy, kryteria
ulegają zmianom, a my – odtwórcy – ciągle podążamy za nimi; wybieramy, próbujemy oceniać,
wyrażając zachwyt, to odrzucenie – ale proces ten
istniał również na przestrzeni minionych epok.
Wiek XX i XXI jest czasem bardzo bogatych
i szybkich przemian, poszukiwań nowych postaw
estetycznych. Wielorakość kierunków, łączenie
tradycji ze skrajną awangardą to ogromne pole
doświadczalne dla współczesnego wykonawcy, to
także duże wyzwanie do poszukiwań nowych
środków ekspresji wyrazu, to również umiejętność
odczytywania niekonwencjonalnego zapisu nutowego. Wiele nowych technik wykonawczych przyczyniło się do ubogacenia spojrzenia na ekspresję
wykonywanych dzieł i na stałe weszły do kanonu
wykonawstwa. Muzyka najnowsza pozwala nam budować własne wzorce, nie odwołując się do tradycji wykonawczej – tradycję
tę my tworzymy. To piękne nasze przesłanie.

musiQs

Fot. Adam Gołda.

Pani Profesor w swoim wystąpieniu podzieliła się z nami piękną
refleksją Jej zawodowego życia: ...Widzę bardzo wyraźnie, że
inwestycja zachwytu pięknem dźwięku fletu była słuszna! Flet dał
mi możliwość poznania fascynującej muzyki, wspaniałych artystów. Pomógł stworzyć model życia pełny napięć i ekspresji, radości, płaczu i czarownego współtworzenia piękna ze znakomitymi
artystami. Dał możliwość kontaktu z utalentowaną młodzieżą,
która na moich oczach rozkwitała jak piękne kwiaty. Radość dzisiejszego dnia dzielę z moimi absolwentami i studentami, z którymi nieprzerwane odkrywanie piękna fletu pozostaje częścią mojego życia. Życzę, aby pasja odkrywania tego piękna towarzyszyła
Wam nieustannie.
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Meloterapia

Studenci mają głos;
podkolanówki są obowiązkowe!

Katarzyna Słota-Marciniec

Anna Woźniakowska

Meloterapia jest rodzajem muzykoterapii aktywnej z użyciem
śpiewania. To właśnie meloterapeutyczny wymiar jest chyba
najważniejszym aspektem koncertu, który wykonali studenci
Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w dniu
16.01.2019 r. na scenie teatru Szpitala Specjalistycznego im.
dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Dzięki współpracy Akademii Muzycznej w Krakowie z Operą Krakowską uczestniczyliśmy w sobotę w ciekawym koncercie – spektaklu pod tytułem Studenci mają głos. W ładnym scenicznym entourage'u przygotowanym przez Bożenę Pędziwiatr, z towarzyszeniem operowej orkiestry pod batutą Tomasza Tokarczyka,
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego śpiewali arie i ensemble
z oper, operetek i musicali.

Fot. arch. artystów.
Fot. Klaudia Romek.

Wydział I współpracuje ze Szpitalem od kilku lat, rokrocznie
organizując koncerty kolęd dla pacjentów. Ponad stuosobowa
widownia zabytkowego szpitalnego Teatru zawsze wypełniona
jest po brzegi publicznością, która nie tylko słucha, ale też chętnie włącza się we wspólne kolędowanie.
W bieżącym roku największy trud związany z przygotowaniem
koncertu wzięło na siebie Koło Naukowe Emisji Głosu z przewodniczącą Anną Wołczańską na czele. Studenci należący do
Koła przygotowali pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Siedlika piękne, czterogłosowe aranżacje kolęd i pastorałek a cappella. W programie występu znalazły się jeszcze duety przygotowane
przez młodych artystów z pomocą st. wykł.: Klaudii Romek
i Katarzyny Słoty-Marciniec. Pełen inwencji akompaniament
fortepianowy opracowali i wykonali pianiści studiujący również
w Instytucie Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki: Marta Ziobro i Marcin Pakuła. Konferansjerkę koncertu,
z gwiazdą betlejemską w dłoni poprowadził Tomasz Piątek.

W koncertach kolęd, a szczególnie w koncertach dla pacjentów,
bardzo istotnym elementem jest możliwość wspólnego śpiewania artystów i słuchaczy. Wykonawcy zadbali więc o to, by artystyczne wykonania przeplatać wspólnym z publicznością śpiewaniem najpopularniejszych kolęd i pastorałek. Muzyka zmieniała charakter i nastrój wszystkich muzykujących; był czas na
wyciszenie i refleksję, były też utwory o charakterze zdecydowanie aktywizującym.
Były prośby o bis, były oklaski na stojąco, były wzruszenia.
Wyśpiewaliśmy coś dobrego!
musiQs

Asystuję tego typu pokazom z największym zaciekawieniem, szukając pięknych głosów i śledząc potem ich dalsze losy. Różnie
z tą urodą głosów i umiejętnościami przez lata bywało, bo to
w dużej mierze zależy od tego czy talenty obrodziły, czy nie. Tym
razem utalentowanych śpiewaczek i śpiewaków nie zabrakło, choć
panie były tu w wyraźnej przewadze. I choć oczywiście nie wszystko było zaśpiewane idealnie, bo to przecież wciąż studenci, to
wszyscy zaprezentowali prawidłowy warsztat, dobrą świadomość
swoich poczynań artystycznych oraz scenicznych i dużą wrażliwość muzyczną. Najdojrzalsza wydała mi się Oksana Likarenko,
obdarzona pięknym sopranem i dobrze nim władająca. Z pewnością zapamiętam Ewę Menaszek (mezzosopran) i Sławomira Brosia (bas). Z ciekawością obserwować będę dalszy rozwój Piotra
Kaliny (tenor), który ma jeszcze przed sobą wiele pracy nad uporządkowaniem warsztatu. Ujęła mnie wrażliwością You Zheng
(sopran) w arii Butterfly, a temperamentem scenicznym Piotr Karzełek (tenor) we fragmencie Księżniczki czardasza, podobał mi się
Mingxuan Chen (tenor) w arii Jontka z Halki. Ładnie brzmiały sceny zbiorowe z Cyganerii, Rigoletta, Carmen i Kopciuszka... Właściwie powinnam wymienić wszystkie nazwiska, bo każdy z wykonawców zasługiwał na pochwałę, ale słuchaliśmy dwudziestu jeden adeptów sztuki wokalnej, więc pozostałych odkładam na kolejną okazję, a ta z pewnością się nadarzy.
Po koncercie jego uczestnicy dziękowali opiekunom koncertu –
oprócz już wymienionych Renacie Stec-Fus i Jackowi Ozimkowskiemu. Dołączam się do tych podziękowań. A na marginesie jedna uwaga: Panowie, nie wolno wychodzić na scenę lub na estradę
w krótkich skarpetkach. Podkolanówki są obowiązkowe!!!
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Nasze osiągnięcia
Anna Janeczek
 KWINTET z klasy kameralistyki dr. Tomasza Stolarczyka,
w składzie:







WOJCIECH KASZUBA – trąbka
TOMASZ RZEPKA – trąbka
PAWEŁ CAL – waltornia
SŁAWOMIR POLKA-PRZEWORSKI – puzon
MICHAŁ OLEARCZYK – tuba
zdobył II NAGRODĘ w kategorii kwintet dęty blaszany
w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych
Instrumentów Dętych w Warszawie – 10 lutego 2019 r.

 ANNA ŁAKOMY, studentka z klasy fortepianu prof.
dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały, realizująca przedmiot
organy dodatkowe w klasie dr. hab. Marka Stefańskiego,
zdobyła WYRÓŻNIENIE Dyrektora Janusza Ostrowskiego „Organista Forum” za wykonanie utworu organowego na XIV Międzynarodowym Forum Pianistycznym
„Bieszczady bez granic” w Sanoku, w dn. 03-08.02.2019 r.

 VLADYSLAV ZHOVKLYI, student z klasy akordeonu dr.
Janusza Patera zdobył I NAGRODĘ w Międzynarodowym
Konkursie THIRD INTERNATIONAL COMPETITION
A MUSICAL MINIATURE „NOTA BENE!” w Petersburgu –
w Rosji, w grudniu 2018 r.

 MICHAŁ LAZAR, student z klasy kompozycji dr. hab.
Macieja Jabłońskiego zdobył III NAGRODĘ w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy – 09.12. 2018 r.

 KAROLINA DĄBEK, uczestniczka studiów doktoranckich dyscypliny kompozycja i teoria muzyki, opiekun naukowy: dr hab.
Agnieszka Draus, zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii
recenzja/relacja w IV Edycji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA 2017, za
tekst Trans jesieni – zmierzch
awangardy. Warszawska Jesień
2017 („Glissando”), Warszawa –
26 listopada 2018 r.

musiQs

Nowość w Wydawnictwie
Piotr Papla
Mieczysław
Szlezer.
Mozartowie.
Synowie
geniusza i ich przegrana
walka o tożsamość.
Czy łatwe jest życie
w cieniu geniusza swojego ojca? Czy można się
wybić na niezależność,
kiedy absolutnie wszyscy
porównują cię z twoim
rodzicem? Na te pytania
starał się odpowiedzieć
Mieczysław Szlezer, pisząc biografie synów
Mozarta – zitalianizowanego pianisty i urzędnika
Carla Thomasa (17841858) oraz kompozytora
i pianisty Franza Xavera Wolfganga (1791-1844), w której można
też znaleźć takie „smaczki”, jak np. rozważania na temat prawdziwego ojcostwa młodszego syna Mozarta oraz zajmująco opisane życie uczuciowe obu muzyków, w tym w szczególności
związek Franza Xavera z piękną i utalentowaną włoską śpiewaczką, hrabiną Josephine Baroni-Cavalcabò. Przy okazji autor rozprawia się też z kilkoma rozpowszechnionymi mitami na temat
samego Wolfganga Amadeusza Mozarta, jak np. kwestią ubogiego pochówku i bardzo podkreśla rolę Konstancji Mozart (Nissen)
w rozpropagowaniu (dzisiaj napisalibyśmy promocji) twórczości
jej pierwszego męża. To w dużej mierze dzięki tej dzielnej kobiecie nazwisko Mozarta jest znane absolutnie wszystkim i jest
obecnie wykorzystywane nawet do promocji słodyczy (kto był
w Austrii, ten wie o czym piszę). Ogromną zaletą książki jest
również dobrze opisany, a stosunkowo przecież mało znany wątek polski w biografii młodszego syna Mozarta, a więc jego aż 30letnie związki z położoną na rubieżach Cesarstwa Austriackiego
Galicją i Lwowem. Całość uzupełniają liczne grafiki i fotografie,
wykazy kompozycji Franza Xavera i córki Josephine, a jednocześnie uczennicy Franza Xavera – Julii Baroni-Cavalcabò (von Webenau, de Britto) oraz testament Carla Thomasa (w oryginale
włoskim i polskim tłumaczeniu).
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Pianiści Krakowa – Maria Bilińska-Riegerowa
Marek Szlezer
W tym roku, dnia 25 lutego, mija 50. rocznica śmierci tej wybitnej pianistki i zasłużonego pedagoga naszej Uczelni, stąd wydaje się być to dobra okazja, by przywołać ją na łamach „musiQsa”.
Maria Bilińska urodziła się w Rzeszowie w roku 1911. Zadebiutowała jako 13-latka, wykonując w swym rodzinnym mieście Koncert c-moll KV 491 Mozarta. Ukończyła Krakowskie Konserwatorium Muzyczne ze Srebrnym Medalem w klasie Zbigniewa
Dymmka (ucznia Aleksandra Michałowskiego i Henryka Melcera). Jeszcze na studiach wykonywała najtrudniejsze pozycje
literatury fortepianowej, jak koncerty fortepianowe Czajkowskiego i Liszta. W naszym Konserwatorium poznała swojego
przyszłego męża, Adama Riegera, który zaciekawiony, kto
z takim temperamentem gra Sonatę h-moll Liszta, wszedł do
sali, w której ćwiczyła. Po ukończeniu nauki studiowała następnie w latach 1933-1936 u Edwarda Steuermanna, jednego z najwybitniejszych krakowskich pedagogów doby międzywojennej,
któremu poświęcimy osobny artykuł, i u Zbigniewa Drzewieckiego w Warszawie. W roku 1937 ukończyła u niego eksternistycznie tamtejsze Konserwatorium i otrzymała wyróżnienie na
III Konkursie Chopinowskim. Pobierała też konsultacje u Jana
Hoffmana.
W latach 1938/39 uczyła w Konserwatorium w Grodnie. Podczas
wojny występowała na konspiracyjnych koncertach m.in.
w Kawiarni Bolesława Woytowicza na Nowym Świecie w Warszawie oraz w Krakowie. Po wyzwoleniu miasta, w kwietniu
1945 roku dała pierwszy recital chopinowski w Filharmonii Krakowskiej.
Była wielką propagatorką muzyki współczesnej. Jeszcze podczas studiów w Krakowie wykonywała często utwory Karola
Szymanowskiego. W latach czterdziestych dokonała prawykonania Etiud Witolda Lutosławskiego. W roku 1950 była pierwszą
w Polsce wykonawczynią III Koncertu fortepianowego Bartóka,
zbierając entuzjastyczne recenzje.
Nie mogła wyjeżdżać za granicę. Występowała w większości
polskich miast, mając za partnerów wybitnych dyrygentów, jak
Wodiczko, Panufnik, Malawski, Rowicki czy Wisłocki. Wraz ze
swym mężem pracowała dla PWM jako redaktor licznych opracowań dzieł fortepianowych. Jej pianistycznym wzorem był Dinu
Lipatti. Była propagatorką nowoczesnego stylu interpretacji,
odartego z romantycznej przesady i sentymentalizmu. „Uczyła
nas niechęci do fałszu i pozoru, efekciarstwa, płytkości i łatwizny, a zamiłowania do piękna i czystości intencji”, wyznał później jeden z uczniów.
Dokonała bardzo dużej ilości nagrań, w większości wykonywanych na żywo. Wzbraniała się przed edycją i montażem, twierdząc, że odbierają one wykonaniu autentyczność. Niestety, nie
miała szczęścia do nośników. Były one produkowane przez firmę
ORWO, wówczas potentata na rynku produkcji taśm magne-

musiQs

Fot. arch. rodziny.

tycznych i filmowych w obozie państw socjalistycznych, lecz
były marnej jakości, przez co ulegały błyskawicznej degradacji.
Stąd też do naszych czasów dotrwał jedynie nikły procent radiowych rejestracji Marii. Przepadły bezpowrotnie Etiudy symfoniczne Schumanna, utwory impresjonistów, Bagatele Beethovena…
W PWSM w Krakowie została zatrudniona już w 1945 jako asystentka Jana Hoffmana. Zrezygnowała jednak w roku 1948
z powodu nadmiaru obowiązków. Ponownie zaproponowano jej
pracę w PWSM w roku 1964, na pięć lat przed śmiercią. Było to
tuż po zakończeniu jej kariery koncertowej – w roku 1963 po raz
ostatni wystąpiła publicznie w Rzeszowie, wykonując Koncert
Mozarta, który spiął klamrą jej pianistyczną egzystencję. Zmarła
na chorobę nowotworową. Pochowana została na Cmentarzu
Rakowickim. Mowę pogrzebową w imieniu uczniów wygłosiła
Danuta Mroczek.
Do grona adeptów Marii Bilińskiej-Riegerowej należą m.in.:
Krzysztof Droba, Bronisława Kawalla, Wojciech Kilar, Danuta
Mroczek-Szlezer, Marian Rybicki, Joanna Wittek.
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Pan Wiesiek i jego…
Mateusz Bień

Po dłuższej chwili poszukiwań Pan Wiesiek znalazł w miarę czystą kartkę papieru. Po nieco krótszej – stary flamaster. Zielony. Przez moment się wahał, a potem – z pewnym wysiłkiem – napisał: Strasznie skomplikowane. Przyjrzał się własnej produkcji. Litery były koślawe, wszystko wyginało się ku dołowi i wyglądało tak jakoś brzydko.
„Dziwne?” – pomyślał – „Czemu mi przeszkadza, że brzydko?”
Szukał wzrokiem miejsca, gdzie mógłby kartkę przyczepić, ale nie znalazł – więc na razie schował ją do kieszeni.
Wcześniej nie reagował na brzydotę. Nie widział jej. Tak, jak nie zastanawiał się, dlaczego drzwi się same otwierają, a kibord włącza, kiedy tylko jest się w pobliżu. W ogóle na mało co zwracał uwagę. Ale ostatnie wydarzenia
sprawiły, że zrobił się czujny. Czujny, a przez to uważniejszy. Oczywiście, posiadanie w domu instrumentu, który
gada, ba – usiłuje cię wychować – zdecydowanie nie jest normalne. Tyle, że wszystko w koło gadało. Cały otaczający Wieśka świat był jakiś taki… interaktywny. Sztuczny, kolorowy, bardzo głośny i zawsze gotowy.
„Kto to wszystko wymyśla?”
Wróciło wspomnienie dźwięków. Od nich wszystko się zaczęło. Zmęczony i mocno poturbowany umysł Pana
Wieśka usiłował połączyć fakty: technologia, której nikt nie rozumie, ale każdy korzysta. Intuicyjna i czujna. Muzyka, której wszyscy tak pragną i jednocześnie się nią nudzą, kiedy nie towarzyszą jej obrazy, światła czy dymy…
O co chodzi? To dźwięk kibordu zainteresował Wieśka – nie utwór! Czym u licha są dźwięki? Dopełnieniem faktów? Jeżeli kiedykolwiek ktoś mówił mu o słuchaniu, dotyczyło to najwyżej słuchania innych. Słuchania słów
i rozumienia zdań. Ale żeby słuchać dźwięków? Tak po prostu?

No i wreszcie, dlaczego kiedy usiłujemy coś lepiej zrozumieć, a potem – jak się zdaje mając rozumienie – coś zmienić, doprowadzamy do katastrofy. Czy wiedza działa destrukcyjnie? Przecież wydaje się, że powinno być odwrotnie. Mądrzy, wykształceni ludzie tworzą lepszy świat. Zaraz! Kto tak powiedział? Przecież to slogan, manipulacja,
żeby elity mogły się utrzymać. Jak to było… Bizancjum? Pan Wiesiek nie wiedział czym są elity (źli, bogaci ludzie?),
ani nie rozumiał tego ostatniego słowa, ale chyba oznaczało totalną manipulację, której wszyscy byli poddawani.
Czy jest ofiarą manipulacji?
Nie umiał tego rozstrzygnąć. Q1 też nim manipulował. Edukacja zmienia nasze postrzeganie świata. Skoro na te
same fakty zaczynamy patrzeć inaczej, to chyba jesteśmy manipulowani. Znowu umysł Pana Wieśka dotarł do
sprzeczności. Może umiejętność innego patrzenia nie jest manipulacją? Może chodzi o możliwość. Kibord jednak
nie manipulował, raczej stwarzał możliwość. Jak Wiesiek chciał marsz – był marsz, jak chciał pogadać – pogadał,
jak pragnął ciszy – była cisza.
Włożył rękę do kieszeni – wyciągnął zwitek papieru i przeczytał: Strasznie skomplikowane. Musi to gdzieś przykleić, bo wspomniane dwa słowa, nie wiedzieć dlaczego, przynosiły mu ulgę. Chyba.
Rozejrzał się dookoła. Pokój, w którym się znajdował, był wypełniony meblami. Meblościanka z przeszklonymi
półkami w kolorze ciemnego drewna, rattanowy stół i fotele, jasnoniebieskie biurko i fotel, jakby wyjęty z bolidu
formuły 1. Jeszcze wersalka z czarnej skóry i sosnowa szafka (co w niej jest?). Ściany pokoju miały dwa kolory:
zielony i pomarańczowy, a zza meblościanki lekko przebijała czerwień – wspomnienie nieudanej wizji Wieśka, jako
malarza. Może kartkę przyczepić do meblościanki? Będzie widoczna z każdego miejsca pokoju? W sumie chyba
dobra lokalizacja. Szczeliny między szybami są przecież stworzone w tym celu. Były już między nimi jakieś stare
kartki świąteczne i nalepka reklamująca zawory gazowe.
Kartka wylądowała między szybami. Pan Wiesiek spojrzał na nią z większej odległości. Brzydota napisu nie zmalała, tylko rozkosznie wtopiła w pozbawiony poczucia smaku krajobraz. Pomogło dopiero zamknięcie oczu.

musiQs

1 1

Redaktor naczelna:
Agnieszka Radwan-Stefańska

Korekta:
Piotr Papla
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
T:+48 12 426 29 70,
F: +48 12 422 44 55
Kontakt:
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl
www.amuz.krakow.pl

