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Odkąd sięgam pamięcią muzyka w moim przekonaniu najbardziej
abstrakcyjna ze sztuk -- zajmuje wyjątkowe miejsce w moim życiu. Mimo braku
muzycznych tradycji w domu rodzinnym, bardzo wcześnie byłam całkowicie muzyką
zaabsorbowana. Rozpoczynając edukację muzyczną grałam na instrumentach
perkusyjnych i ten właśnie świat dźwięków - zarówno o określonej jak i nieokreślonej
wysokości mocno zaważył na kształtowaniu się mojej wyobraźni muzycznej. Od
samego początku mieściły się w niej bowiem wszelkie brzmienia szmerowe, działania
performatywne, a także zjawiska funkcjonujące często w powszechnej świadomości
jako jedynie około-muzyczne. Na zespół perkusyjny napisałam też jeden z pierwszych
swoich utworów, który - ku miłemu, ale też niezwykle inspirującemu zaskoczeniu -
zdobył I nagrodę na konkursie kompozytorskim. Od tego momentu, czyli od końca
szkoły podstawowej, rozpoczęła się moja nauka kompozycji pod skrzydłami cenionego
wrocławskiego pedagoga prof. Jana Wichrowskiego, którego później zostałam
studentką, a następnie asystentką. Studia kompozytorskie ukończyłam w 2002 roku na
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Tam też podjęłam studia wokalne, które
ukończyłam w klasie prof. Danuty Paziuk-Zipser w roku 2005. W międzyczasie, po
okresie asystentury w katedrze kompozycji i teorii muzyki macierzystej uczelni,
uzyskałam w roku 2004 stopień doktora.

Na swojej drodze kompozytorskiej bardzo wcześnie miałam okazję poznać wielu
wspaniałych ludzi, których obecność pomagała mi ugruntować przekonanie
0 celowości życiowych artystycznych wyborów. Będąc na pierwszym roku studiów
(1997) zdobyłam I nagrodę w Konkursie im. Andrzeja Panufnika za utwór Lumiere oraz
nagrodę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w postaci wydania drukiem nagrodzonej
kompozycji. Od tego czasu trwa moja stała współpraca z wydawnictwem. Przychylna
postawa wieloletniego redaktora naczelnego PWM Andrzeja Kosowskicgo pozwoliła
zaistnieć mojej muzyce w formie publikowanej. Do dnia dzisiejszego PWM wydało
dziewiętnaście moich partytur.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był konkurs kompozytorski im. Adama Didura,
który miał miejsce rok później (1998). Piosenka o końcu świata otrzymała l nagrodę oraz
nagrodę Polskiego Radia w postaci nagrania na płycie CD przez orkiestrę Agnieszki
Duczmal. Wzięłam udział w tym nagraniu również jako wykonawczyni solowej partii
sopranowej i odtąd rozpoczęła się moja wspaniała przygoda z fonografią. Cieszę się, że
dziś mam w swoim dorobku ponad dwadzieścia płyt zarówno kompozytorskich jak
1 wokalnych. Są wśród nich nagrania studyjne oraz rejestracje live. Na płytach
dostępnych jest dwanaście moich kompozycji. Jest też kilka premier fonograficznych
polskich kompozytorów z udziałem w roli wokalistki w utworach Cezarego
Duchnowskiego, Pawła Szymariskiego, Krzesimira Dębskiego, Rafała Augustyna,
Zbigniewa Bargielskiego, Wojciecha Widłaka, Pawła Łukaszewskiego, Sławomira
Kupczaka, Krzysztofa Wołka, Ryszarda Osady. Rok 2010 przyniósł bardzo miłe



wyróżnienia w postaci cztereeh nominacji do nagrody "Fryderyk". Płyta Poems
z cyklami pieśni Coplanda, Berga i Pawła Szymańskiego otrzymała nominacje
w kategorii Recital Wokalny, Płyta Andrzej Krzanowski in memoriam w kategorii Muzyka
Kameralna, krążek z moimi utworami kameralnymi w kategorii Muzyka Współczesna
oraz z okazji wydania tej właśnie płyty - ja jako kompozytor w kategorii Kompozytor
Roku. Szczęśliwie się złożyło, że właśnie autorska, monograficzna płyta Cascando
wyróżniona została Nagrodą "Fryderyk".

Zainteresowaniu moją muzyką Andrzeja Chłopeckiego zawdzięczam bardzo
wczesny debiut na festiwalu Warszawska Jesień. W roku 2001 otrzymałam zamówienie
fundacji Ernst von Siemens Musikstiftung na skomponowanie utworu do wykonania
podczas tego największego festiwalu muzyki współczesnej w Polsce. Powstał wtedy
utwór Lentdle na orkiestrę smyczkową, głos i akordeon, w którego prawykonaniu
wzięłam również udział jako wykonawczyni wraz z Michałem Mocem oraz orkiestrą
Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, festiwal ten
jest bowiem swego rodzaju mekką artystów najstarszą i największą sceną
prezentującą spektrum muzyki nowej w Polsce. Po udanym debiucie występowałam na
Warszawskiej Jesieni wielokrotnie - zarówno jako kompozytorka, jak i wykonawczyni.
Odbyło się tu kilka światowych lub polskich prawykonań moich utworów.
Na przestrzeni dwunastu łat wzięłam udział w siedemnastu koncertach festiwalowych.
W roku 2009 otrzymałam Nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
"Orfeusz" przyznawaną za wyróżniającą się interpretację utworu kompozytora
polskiego - za tytułową rolę w operze Cezarego Duchnowskiego Ogród Marty.

Dla kompozytora znaczącym wydarzeniem są zawsze zamówienia utworów.
Pierwsze spektakularne w moim odczuciu zamówienie otrzymałam w 2005 roku od
niemieckiej rozgłośni Deutsche Welle na napisanie utworu do wykonania podczas
Bcethoven Festival w Bonn. Powstała wówczas // Symfonia, która miała swoje
prawykonanie tamże, we wspaniałej Beethovenhalle. Polem pojawiły się kolejne
zamówienia dla Festiwali: Ultraschall w Berlinie, Muzyki Europy Środkowej w Scatlle,
Wratislavii Cantans, Sacrum Profanum; zamówienia od instytucji: Deutschlandfunk,
Hannoversche Gescllschaft fiir Neue Musik, Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, Teatru
Wielkiego-Opery Narodowej, Filharmonii Krakowskiej; oraz zamówienia dla zespołów:
London Sinfonietta, Klangforum Wien, Orkiestra Aukso.

Ogromnie ważną i inspirującą zarówno z kompozytorskiego jak i wykonawczego
punktu widzenia jest dla mnie współpraca ze znakomitymi zespołami. Miałam
przyjemność i niewątpliwy zaszczyt współpracować z wie loma zespołami
specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki najnowszej. Z kilkoma z nich spotkania te
są dosyć systematyczne. Pierwszy mój kontakt ze Seattle Chamber Players miał miejsce
w 2007 roku, kiedy to zespół zamówił u mnie nowy utwór. Powstało wówczas Cascando,
które miało swoje prawykonanie w Seattle, a polskie prawykonanie podczas
Warszawskiej Jesieni w 2008 roku również z zespołem SCP. Kolejne nasze spotkania
miały miejsce w Seattle (2010, 2011, 2012) oraz w San Francisco (2011). Bardzo owocnie
układa się również współpraca z Klangforum Wien. Ten wiedeński zespół jest obecnie
jednym z najlepszych na świecie zespołów specjalizujących się w wykonawstwie



muzyki współczesnej. Nasza współpraca rozpoczęła się w roku 2010 podczas festiwalu
Sacrum Profanum. Potem miały miejsce kolejne wspólne koncerty - w Atenach,
Nowym Yorku, Kolonii, Wiedniu, Grazu. Bardzo miłym wyróżnieniem było zamówienie,
które otrzymałam od zespołu na napisanie utworu z okazji 10-lecia istnienia Centrum
Kultury Austriackiej w Nowym Jorku. Z tej okazji powstał utwór What. is the word na
głos i zespół, który wspólnie wykonaliśmy podczas uroczystych obchodów
jubileuszowych tej instytucji. Z Klangforum Wien wiąże się także jedno z ważniejszych
wydarzeń w mojej dotychczasowej aktywności kompozytorskiej koncert
monograficzny, który odbył się podczas festiwalu Sacrum Profanum w 2012 roku.
Koncerty poświęcone twórczości jednego kompozytora nie są częstym zjawiskiem
w ogóle, a już w szczególności kiedy muzyka może zabrzmieć w wykonaniu tak
znakomitego zespołu. To niebywale cenne doświadczenie, kiedy spotyka się takiej klasy
zespoły, szczególnie, że - jak się okazało - właściwie już pierwsza próba mogłaby stać
się utrwalonym nagraniem. W mojej opinii jakość tego wykonawstwa jawi się wzorcem
wybitnym. Moja dotychczasowa współpraca także z innymi zespołami - muzikFabrik
w Kolonii, Eight Blackbirds w Chicago - mimo że nie tak systematyczna, jest zawsze
źródłem ogromnej satysfakcji i wzbogaca o nowe doświadczenia.

Ponadto jako kompozytorka bądź wykonawczyni miałam przyjemność
współpracować z wieloma polskimi orkiestrami: Sinfonią Varsovią, Narodową
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową,
Orkiestrą Kameralną miasta Tychy Aukso, Orkiestrą Muzyki Nowej, Filharmonią
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Narodową w Warszawie, Filharmonią Śląską w Katowicach, Filharmoniami
w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Jeleniej Górze, Riałymstoku, Płocku,
Gdańsku. Występowałam też na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Opery
Krakowskiej oraz Opery Wrocławskiej.

Przy Filharmonii Krakowskiej miałam przyjemność przez dwa sezony
(2010-2012) być kompozytorem-rezydentem z programu sygnowanego przez Instytut
Muzyki i Tańca. Rezydentura ta miała na celu zacieśnienie współpracy między
filharmonią a kompozytorem w postaci wykonywania mojej muzyki oraz zwieńczenia
tego miłego okresu prawykonaniem utworu napisanego specjalnie na te okazję dla
Filharmonii Krakowskiej. Z fascynacji ogromnym zbiorem instrumentów perkusyjnych
- w dużej mierze prywatnych -jakie są w posiadaniu krakowskiego perkusisty, członka
zespołu filharmonicznego, Ryszarda Haby powstał utwór Percussion Storę na zespół
perkusyjny i orkiestrę, którego prawykonanie odbyło się w kwietniu 2012
w Filharmonii Krakowskiej, prowadzone przez jej ówczesnego dyrektora Pawła
Przytoekiego.

Moje doświadczenia jako kompozytora-rezydenta obejmują jeszcze inne
wydarzenie. Miałam okazję pełnić taką funkcję przy festiwalu Other Minds w San
Francisco w 2011 roku. Pobyt tam obejmował także spotkania z innymi
kompozytorami, prezentacje i wykłady dotyczące własnej muzyki oraz koncerty.
Wspominam ten czas jako wyjątkowo owocny, szczególnie ze względu na kontakt
z kompozytorami z zupełnie innych kręgów zarówno geograficznych jak
i estetycznych. Było to nieocenione źródło inspiracji -- móc skonfrontować swoją



twórczość oraz swoje postrzeganie świata dźwięków z, często zupełnie odmienną,
filozofią rmizyki w innych częściach świata. Spotkania z innymi kulturami, innymi
artystami zawsze są dla mnie bardzo inspirujące. Taką między innymi konfrontację miał
na celu również kongres kultury Spotkania na rzecz Europy Kultury w Paryżu w 2005
roku, na który miałam zaszczyt zostać zaproszona. Wykłady o kulturze, spotkania
artystów różnych sztuk i różnych kręgów są źródłem wzbogaceniem wiedzy o sobie
samym, o własnej przynależności kulturowej i estetycznej. Podobny cel wymiany myśli,
poglądów i doświadczeń, rozszerzania wiedzy o świecie, budowaniu wzajemnej
tolerancji, ale także zawiązywania prywatnych przyjaźni na pograniczu sztuki i nauki,
przyświeca również Fundacji Rockefellera, której byłam stypendystką. Stypendium to
polegało na zaproszeniu do Bellagio, przepięknie położonego miasteczka nad Jeziorem
Como we Włoszech, gdzie ta amerykańska fundacja posiada jeden ze swoich domów
pracy twórczej. Spotykają się tam podczas kilkutygodniowych pobytów przedstawiciele
bardzo różnych środowisk od naukowców fizyków czy matematyków, przez działaczy
społecznych, lekarzy, do wybitnych poetów i malarzy. W tak szacownym towarzystwie
i w tak pięknym oraz inspirującym miejscu spędziłam miesiąc jesienią 2008 roku
tworząc III Symfonię.

Wiele doświadczeń artystycznych wyniosłam także z pracy w teatrze
dramatycznym. Praca z aktorami, rozważania na temat literatury, czy choćby tylko samo
uczestnictwo w owej wielkiej maszynerii, jaką jest produkcja spektaklu, jest zawsze
ogromnym krokiem w poszerzaniu wiedzy na temat wrażliwości i kondycji (nie tylko
kulturalnej) współczesnego człowieka. Teatr bowiem o wiele bardziej niż muzyka
dotyka dnia codziennego, aktualnych wydarzeń oraz jest dziedziną sztuki stawiającą
bardziej konkretne pytania. W dotychczasowych produkcjach współpracowałam
głównie z cenioną reżyserką dzisiejszego teatru - Mają Kleczewską. Skomponowałam
muzykę do jej spektakli Marat/Sade w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Babel
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Współpracowałyśmy także przy premierze mojej
opery-baletu Between, która miała miejsce w Teatrze Wielkim -- Operze Narodowej
w Warszawie w maju 2010 roku. Zwieńczeniem tej pracy artystycznej było złożone
wspólnie przez Teatr Narodowy oraz Teatr Wielki -- Operę Narodową zamówienie
na skomponowanie i zrealizowanie Oresteji, dramatopery wykorzystującej chór
i muzyków z opery oraz aktorów z teatru dramatycznego. Tak doszło do realizacji
bogatego w środkach przedsięwzięcia, połączenia sił zespołów obu teatrów oraz
wspaniałych kreacji aktorskich, m.in. Danuty Stenki czy Anny Chodakowskiej.
Premiera miała miejsce w kwietniu 2012 roku, do dnia dzisiejszego odbyło się
12 spektakli.

Bardzo częsta w przypadku mojej twórczości jest inspiracja słowem. Swoje
utwory wokalne, czy wokalno-instrumentalnc, często łączę z literaturą. Szczególnie
zafascynowana jestem twórczością Samuela Becketta. Do jego tekstów napisałam trzy
utwory - Cascando, Not I oraz What is the word. Zawsze z przyjemnością sięgam również
do twórczości polskich autorów - wśród moich ulubionych pisarzy i poetów znajdują
się Wisława Szymborska (Labirynt, Urodziny), Czesław Miłosz (Aforyzmy na Miłosza,
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Piosenka o końcu świata], Natasza Goerke (Opowiadania], Tadeusz Dąbrowski (Pomiędzy
odpływem myśli a przypływem snu).

Ze względu na oczywiste wokalne zainteresowania, utwory z tekstem są przeze
mnie zawsze faworyzowane. Jednak nic mogę powiedzieć, że mam jakiś stały sposób na
połączenie muzyki i słowa. Na potrzeby każdego nowego utworu staram się odnaleźć
odpowiednią aurę brzmieniową, którą dany tekst emanuje. Czasem jest to
bezpośrednie podążanie za słowem, czasem tylko za atmosferą wiersza lub jakimś
ukrytym sensem, ale bywa i tak, że tekst jest przeze mnie dekonstruowany - rozbijany
na sylaby czy pojedyncze głoski. W niektórych przypadkach podążam za wyznaczoną
przez poetę formą wiersza, w innych sama wytyczam formę muzyczną
i podporządkowuję je j tekst. Każdy utwór rządzi się swoimi prawami. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku pisania utworów czysto instrumentalnych - za każdym razem
podchodzę do nowego utworu jakby od początku, nie mam jednej recepty na muzykę.
Zawsze najważniejsze jest dla mnie poszukiwanie.

„Rodowód poszukujący"ma także duet ElettroYoce, który założyliśmy wraz
z Cezarym Duchnowskim w roku 2001. Zespól powstał z myślą o wykonawstwie muzyki
nowej na głos z towarzyszeniem elektroniki, czasem także nowocześnie pojmowanego
fortepianu. Zaczynaliśmy od własnych kompozycji oraz utworów pisanych dla nas
przez kolegów kompozytorów. Z czasem nasz repertuar powiększał się i rozszerzał.
W 2005 zespół otrzymał Nagrodę Specjalną dla najlepszego zespołu z elektroniką na
prestiżowym konkursie wykonawstwa muzyki współczesnej "Gaudeamus" w Holandii.
W 2008 duet został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Muzyczną za płytę
"EleltroYoce". W ciągu kilkunastu lat działalności przygotowaliśmy kilkadziesiąt
utworów, w tym kompozycje uznanych twórców, takich jak Kaija Saariaho, Alcjandro
Yińao, Jean Claude Risset oraz wiele utworów kompozytorów polskich. Jak dotąd
daliśmy blisko 80 koncertów w Polsce i za granicą, m.in.: w Londynie, Rzymie,
Wiedniu, Brukseli, Paryżu, Reims, Belfaście, Rudapeszcie, Berlinie, Dusseldorfie,
Lipsku, Kolonii, Moskwie, Nowosybirsku, Helsinkach, Rydze, i we Lwowie. Oprócz
naszej stałej działalności w duecie realizujemy również odrębne projekty współtworząc
większe formacje wykonawcze. Wraz z wiolonczelistą Andrzejem Rauerem dokonaliśmy
opracowania piosenek Witolda Lutosławskiego pisanych pod pseudonimem Derwid.
Prezentujemy ten program od kilku lat, a w roku bieżącym, z okazji obchodów Roku
Lutosławskiego, ukaże się on na płycie CD. W roku 2010, z okazji Roku
Chopinowskiego, wraz z Andrzejem Bauerem oraz perkusistą Jackiem Kochanem
przygotowaliśmy program oparty na preludiach z opusu 28 naszego narodowego
kompozytora. Na kilka koncertów udało się dodatkowo zaprosić do współpracy
wybitnego amerykańskiego pianistę Uriego Caine'a.

Zarówno w duecie ElettroYoce, jak i samodzielnie, nie stronie od projektów
improwizowanych. Koncerty, podczas których spotykamy się z nieznanymi muzykami
dopiero na scenie i razem kreujemy muzyczną rzeczywistość, są zawsze ogromnym
przeżyciem. Wymagają wielkiej otwartości i czujnego słuchania muzycznego partnera.
Niekiedy rozszerzają nasze własne kanony wykonawcze - na przykład o nowe techniki
czy pomysły brzmieniowe. Pierwszym takim zdarzeniem był dla mnie udział w realizacji



projektu improwizowanego na zaproszenie organizatorów kursów kompozytorskich
w Darmstadt w roku 2004. Obecnie mam za sobą już kilka takich doświadczeń - są to
zawsze spotkania nie do przecenienia w artystycznym rozwoju. Z punktu widzenia
kompozytora stanowią obraz szczególnej i dalece naturalnej kreatywności.

W kontekście kontaktów z nową muzyką nie mogę nie odnieść się do solowej
działalności wokalnej, w której skupiam się głównie na muzyce najnowszej. Czynię to
z największym zainteresowaniem i oddaniem, jestem bowiem przekonana, że
prezentacja muzyki powstającej w bieżących czasach zawsze była i jest naszym
obowiązkiem. Mam w repertuarze zarówno klasykę XX wieku - Schónberga, Berga,
Weberna, Brittena, Messiaena, Beria, Stockhausena, Kurtaga, Nono, Cage'a,
Lutosławskiego, Góreckiego, Krzanowskiego, Kreneka, Romitellego, jak i najnowsze
dzieła powstające w ostatnich latach Sah/atorc Sciarrino, Georgesa Aperghisa,
Bernharda Langa, Kaiji Saariaho, Rolfa Wallina, Zygmunta Krauzego, Pawła
Szymańskiego, Pawła Mykietyna, Zbigniewa Bargielskiego i wielu innych. Dokonałam
ponad dwudzies tu prawykonań utworów twórców zarówno polsk ich jak
i zagranicznych. Oczywiście z nie mniejszą przyjemnością śpiewam także muzykę
dawniejszych epok. Podczas recitalu w Filharmonii Narodowej w 2011 roku
przedstawiłam program składający się m.in. z pieśni Mozarta, Schuberta, de Falli.
W 2012 wykonywałam koncerty w Finlandii z tamtejszymi orkiestrami z programem
klasycznym (Caccini, Vivaldi, Mozart, Handel).

Całą zdobywaną wiedzę i doświadczenie staram się jak najlepiej przekazać moim
studentom. Wachlarz zajęć jakie prowadzę, pozwala ukazywać zjawiska muzyczne
z różnych stron. Instrumentacja, czytanie partytur, ćwiczenia z harmonii - to jakby
oglądanie pod lupą wybranych aspektów dzieła muzycznego. Ostatecznym jednak
celem jest zawsze suma zjawisk - zobrazowanie jak te elementy współgrają w utworze,
jak tworzą całość. Tym większym doświadczeniem jest indywidualna opieka nad
powierzonymi studentami - w zakresie kompozycji co ma miejsce od roku 2006.
Zawsze cieszą mnie ogromnie także ich sukcesy, w tym sytuacje, gdy wykonania
sLudenckich utworów podczas koncertów spotykają się z ciepłym przyjęciem
publiczności. Do niewątpliwie ważnych osiągnięć należy debiut Jacka Sotomskiego na
koncercie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich towarzyszącym festiwalowi
Warszawska Jesień w 2008 roku oraz na festiwalu Musica Polonica Nowa w roku 2012.
W 2010 utworem na fagot solo wygrał on konkurs kompozytorski, w którym nagrodą
było w ł ą c z e n i e wyróżnionej kompozyc j i do programu obowiązkowego
Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im.C.M.Webera we Wrocławiu. Warte
odnotowania jest również zaproszenie go do udziału w programie Composer Collider
2012 organizowanego przez zespół muzikFabrik w Kolonii. W wykonaniu tego
znakomitego zespołu zaprezentowane zostały wówczas utwory zaproszonych młodych
twórców. Z kolei Sławomir Owczarzak w maju 2013 roku zdobył wyróżnienie
na konkursie organizowanym przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

W roku 2005, w ramach wymiany kadry akademickiej, prowadziłam
Masterclasses na Uniwersytecie Jońskim na Korfu. W roku 2006, podczas festiwalu
Turning Sounds, prezentowałam (wraz z warsztatami) nowoczesne techniki wokalne.
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W 2011 roku wzięłam udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Warszawie
„Współczesne Oblicza Pieśni Polskiej", podczas której zaprezentowałam referat
Zdobycze klasycznej estetyki wokalnej minionego stulecia. W 2012 roku miałam
przyjemność prowadzić wykłady dla studentów w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Odbyło się tam trzydniowe seminarium kompozycji poświęcone mojej twórczości,
podczas którego prezentowałam swoją muzykę oraz refleksje na jej temat w gronie
studentów i wykładowców krakowskiej uczelni. Rok 2013 przyniósł zaproszenie
Zygmunta Krauze na kursy kompozytorskie w Radziejowicach.

Kilkukrotnie miałam zaszczyt odebrać niezmiernie miłe nagrody, jakimi są
wyróżnienia za szerszy zakres działalności. Oprócz wymienionych wcześniej, do nagród
takich należy prestiżowy Paszport Polityki, który otrzymałam w 2005 roku. W laudacj i
znalazł się zapis: "Nagroda za niezwykłe kreacje wokalne, za osobowość sceniczną
i za to, że potrafi harmonijnie godzić twórczość z odtwórczością". Ryłam także
dwukrotną laureatką Wrocławskiej Nagrody Muzycznej - w roku 2005 („Osobowość
Twórcza Sezonu 2004/2005 za sukcesy artystyczne ostatnich lat") oraz w 2008 (dla
duetu ElettroYoce „Płyta sezonu 2007/2008"). W roku 2013 Polskie Radio wybrało
kompozycję Not I jako utwór reprezentujący krajową radiofonię podczas
Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO. Z ogromną radością przyjęłam
wiadomość, że w jubileuszowej 60-tej edycji tego niezwykłego i prestiżowego konkursu,
nagranie, w którym mogłam zaprezentować się jako kompozytorka i wokalistka,
zwyciężyło.

Koncepcje lwórcze w kompozycji "nad Pieśniami" na głos, wiolonczelę, chór i orkiestrę.

Utwór nad Pieśniami na głos, wiolonczelę, chór i orkiestrę powstał w 2007 roku.
Został napisany na zamówienie Urzędu Miasta Wrocławia z przeznaczeniem do
wykonania podczas 42-ego Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjno-Kantatowego
Wratislavia Caritans. Partytura utwoni oraz materiały wykonawcze zostały wydane (i są
dostępne) w Polskim Wydawnictwie Muzycznym (PWM) S.A. Prawykonanie odbyło się
14 września 2007 roku w Razylice p.w. św.Elżbiety we Wrocławiu. Wykonawcami byli:
Agata Zubel sopran, Andrzej fiauer - wiolonczela, Chór Camerata Silcsia, Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy AUKSO, dyrygował Marek Moś. Czas trwania utworu to około
40 minut.

Pieśń nad Pieśniami oznacza Pieśń Najdoskonalszą. To jedyna księga w całym
Piśmie Świętym, gdzie nie mówi się bezpośrednio o Rogu. To przepiękny poemat o
tematyce miłosnej, nie rzadko wręcz erotycznej. Składa się ze scen, w których
kochankowie prowadzą ze sobą dialog - ich miłość jest szczęśliwa, wyznają swoje
uczucia, zachwycają się sobą, malują zmysłowe obrazy swojego związku. Potem jednak
gubią się i szukają, tęsknią i rozpaczają. Wyznaniom kochanków towarzyszy chór
obserwujący ich i komentujący. Pieśń nad Pieśniami to poemat symboliczny, który
można interpretować na różnych poziomach. Na poziomie dosłownym to poemat
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liryczny ukazujący piękno miłości. Na poziomie alegorycznym to pieśń o miłości Boga
i ludu Chrystusa i Kościoła dla Chrześcijan lub Boga i Izraela dla Żydów.

Kompozycja nad Pieśniami powstała do fragmentów księgi Pieśń nad Pieśniami.
Wybrany tekst realizują w języku łacińskim dwa chóry i sopran solo. Dobór wersetów
miał na celu stworzenie określonej sytuacji dramaturgicznej, odpowiedniej do
założonej konstrukcji utworu.

Z użytego w kompozycji tekstu słownego wynika czytelny dialogujący charakter.
Potencjał ten był bardzo ważnym czynnikiem determinującym obsadę wykonawczą.
Wybór solistów -- sopranu i wiolonczeli -- miał spełniać funkcję dramaturgiczną,
adekwatnie do relacji Oblubienicy i Oblubieńca. Oczywiście partia wiolonczeli jest w
tym duecie asemantyczna, niemniej jednak założeniem fragmentów angażujących
oboje solistów była konfrontacja głównych bohaterów1.

Dialogi między Oblubienicą i Oblubieńcem czasem realizują soliści, a czasem
chóry, ustawione przestrzennie - z podziałem na żeński i męski. Ich funkcja w
przebiegu utworu bywa różnorodna. Podział na role przeważnie wynika za
przedstawianej opowieści. Głosy chóralne przejmują więc głos Oblubieńca2, innym
razem mogą towarzyszyć refleksji Oblubienicy3, a równocześnie mogą stawać się
„głosem ludu" obserwującego parę kochanków i komentującego ich wzajemne relacje4.
Korzystając z przestrzennego rozmieszczenia chórów wicie fragmentów podzielonych
zostało między chór żeński i męski. Oprócz rozdzielenia tekstu z uwagi na jego bieżącą
funkcję, pojawiają się leż odcinki, gdzie pomiędzy głosami przechodzą poszczególne
wersety bądź słowa5, bądź gdzie samo słowo poddawane jest wariantowaniu,
przekształceniom, aż po techniki dekonstruujące jego sylabiczną lub zgłoskową
budowę.

Z dramaturgią tekstu wiąże się ściśle zagadnienie formy. Rozwój utworu podąża
za obrazem lirycznym naszkicowanym w wersetach wybranych do kompozycji nad
Pieśniami. Konstrukcja formalna była zatem zdeterminowana wcześniej i do niej
dobrane zostały odpowiednie fragmenty literackie. Pod tym także kątem ustalony
został, niekiedy odmienny, porządek ich występowania. W rozwoju dramaturgicznym
tekstu słownego wyróżnić można cztery fazy. Pierwsza faza (1 -93) jest rodzajem
inwokacji. Intonują ją chóry występujące w różnych relacjach względem siebie -
śpiewane razem, na przemian, solowo. W fazie drugiej (94-195) następuje
charakterystyka postaci Oblubienicy i Oblubieńca ukazująca ich idealną miłość.
Pierwsze wersety tego tekstu prezentowane są przez głos solowy (z towarzyszeniem
wiolonczeli). Jesl to szczególnie istotny formalnie odcinek utworu, ponieważ dopiero w
tym miejscu, tj. po około 11 minutach (numer 94), pojawia się po raz pierwszy sopran
solo. Jego początkowe brzmienie, mogące zaskakiwać po tak długim odcinku bez
spodziewanego solowego głosu, spotęgowane jest przez ustawienie wykonawczyni

1 Por. partytura nad Pieśniami, nr 96.
2 Por. partytura nad Pieśniami, t.26, chór II.
3 Por. partytura nad Pieśniami, nr 252, chór I.
4 Por. partytura nad Pieśniami, t.98-105.
5 Por. partytura nad Pieśniami, t.38, chóry I i II.
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z tyłu (za publicznością). Kontrastem dla kantylenowej partii głosu sopranowego
prezentującego śpiewne frazy wraz z solową wiolonczelą jest opracowanie partii
chóralnych z wykorzystaniem mowy, nieokreślonych wysokości dźwięku oraz
dekonstrukcji słów na sylaby lub poszczególne głoski. Owo zniekształcenie mowy
chóru ma na celu maksymalne zwiększenie kontrastu między nieziemską, idealną
miłością obrazowaną przez solowy głos sopranowy, a jej ludzkim, ułomnym
postrzeganiem. Kolejna faza (196-273) w pierwszym odcinku jest czysto instrumentalna
(do 237). Istotą jej kształtowania są omówione dalej konstrukcje modułowe, które
doprowadzają do kulminacji całego utworu. Kulminację współtworzy głos solowy
(238-252). Użyte w tym fragmencie wersy przedstawiają zrozpaczoną Oblubienicę, która
poszukuje swego ukochanego. Jej rozpacz, szaleństwo, wzmocnione zostały przez
zastosowanie sposobu emisji wykorzystującego głos piersiowy (yoce naturale]. Celem
tego zabiegu było umożliwienie adekwatnej ekspresji do tej osiąganej w orkiestrze.
Owo napięcie w głosie utrzymane jest do taktu 253 (momentami wzmacniane przez
chór żeński) i stanowi rodzaj konkluzji całego utworu.

Szereg ścisłych koncepcji kompozytorskich wyzyskanych w procesie
powstawania utworu, w połączeniu z kontekstem warstwy literackiej, nie przesłonił
wartościowania estetycznego i kierunku twórczych decyzji podlegających
nadrzędnemu kluczowi pożądanych kategorii brzmieniowych. Istotna była także
pragmatyka w o d n i e s i e n i u do preferowanych wykonawców, wyniesiona
z wcześniejszych doświadczeń w kompozycjach orkiestrowych, chóralnych
i solistycznych - szczególnie, że zwieńczeniem pracy miało stać się prawykonanie
utworu przez znakomite zespoły podczas największego wrocławskiego festiwalu
muzycznego. Prawykonanie to odbyło się z powodzeniem i według założonego planu,
a opisane w niniejszym tekście koncepcje znalazły odzwierciedlenie w pełnej
zaangażowania i adekwatnej do założeń realizacji.
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