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Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych „Duettissimo!” jest wyjątkową na świecie imprezą
poświęconą tylko i wyłącznie właśnie tej formacji kameralnej. O rosnącej randze Festiwalu świadczyć
może obecność duetowych gwiazd światowego formatu, takich jak Genova&Dimitrov Piano Duo, Duo
Turgeon, Ravel Piano Duo, Miroirs Piano Duo, które nie tylko cenią sobie udział w Festiwalu, wyjeżdżają z Krakowa usatysfakcjonowane, ale również deklarują wyraźnie chęć powrotu.
Głównym Organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie
oraz współpracująca z nią od początku istnienia Festiwalu Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. W ramach tej współpracy podczas każdego Festiwalu odbywa się konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim, na której – obok refleksji muzyczno-teoretycznej – omawiane są ważne aspekty
życia muzycznego oraz problemy edukacji młodzieży i studentów. Do udziału w konferencjach zapraszani są wybitni przedstawiciele środowisk kulturalnych, naukowcy – muzykolodzy i praktycy – ale
również szefowie najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce.
Za główny cel swoich działań Organizatorzy postawili sobie przywrócenie duetowi fortepianowemu
należytego miejsca w świadomości pianistów, jak i w życiu koncertowym oraz popularyzowanie repertuaru na ten wyjątkowy skład kameralny. Na świecie formacja ta szybko zyskuje zainteresowanie słuchaczy i melomanów.
Powstają klasy mistrzowskie, prowadzone przez wybitne zespoły, w których młodzi
adepci tej trudnej sztuki mogą zdobywać
kolejne szlify. Czas i na
Polskę. Kraków, z racji
swej historii, tradycji
oraz statusu miasta
kultury, wydaje się
miejscem najwłaściwszym dla Festiwalu
o tak szczególnej i niespotykanej
formule.
(Dokończenie str. 4).

Ravel Piano Duo. Fot. Kinga Karpati.
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Harmonogram wydarzeń
kwiecień 2019
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 5 kwietnia
19:00,Kościół św. Krzyża – Recital organowy Markusa Eichenlauba (Niemcy).
19:00, Aula Florianka – Recital fortepianowy Ivana Klánský’ego (Czechy).
 8-10 kwietnia
Konferencja naukowa Flet współczesny
 8-9 kwietnia, Narodowa Galeria Sztuki “Zachęta”, Warszawa, Plac Małachowskiego 3
XXIII Międzynarodowe Sympozjum – Beethoven i pieśń romantyczna.
 11, 12 kwietnia, 18:30, Sala koncertowa AMK – G.F. Haendel Juliusz Cezar – Opera z udziałem Wydziału Wokalno-Aktorskiego,
Andrzej Zawisza, Dominika Peszko – przygotowanie zespołów, Paul Esswood – prowadzenie.
 14 kwietnia, 18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego – Koncert Orkiestry Symfonicznej: Ewa Mrowca, Joanna KwintaZielińska, Aleksander Mocek – klawesyn, Irena Czubek-Davidson – harfa, Mariusz Sielski – fortepian, Tomasz Sowa – klarnet, Rafał
Jacek Delekta – dyrygent.
 23-28 kwietnia – 3. Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych „Duettissimo”.
 28 kwietnia, 18:00, Sala Koncertowa AMK – Koncert Orkiestry Dętej: Jędrzej Mehring – euphonium, Jarosław Ignaszak –
dyrygent.
 29 kwietnia, 19:00, Bazylika Jezuitów w Krakowie – Koncert Orkiestry Kameralnej: Marianna Połtorak – sopran, Yana Hurtova
– alt, Karol Mieliński – tenor, Franciszek Szmyd – bas, Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Maciej Tworek
– dyrygent.
 30 kwietnia, 19:00, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu – Koncert Orkiestry Kameralnej: Marianna Połtorak – sopran,
Yana Hurtova – alt, Karol Mieliński – tenor, Franciszek Szmyd – bas, Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie,
Maciej Tworek – dyrygent.

szczegóły na www.amuz.krakow.pl
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Promocje doktorów
i doktorów habilitowanych
Agnieszka Radwan-Stefańska
W dniu 7 marca w Auli Florianka odbyły się
promocje naukowe.
Na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej tytuły doktora sztuki w roku
2018/2019 otrzymali:
 Marta Dramowicz-Wojtacka
 Wojciech Antoni Groborz
 Anna Maria Wieczorek
 Iwona Maria Sowińska-Fruhtrunk
 Rafał Janusz Kłoczko
 Tadeusz Henryk Płatek

Tytuły doktorów sztuki Wydziału Instrumentalnego otrzymali:
 Marta Bielawska-Świgoń
 Jarosław Duda
 Krzysztof Guńka
 Małgorzata Isphording
 Magdalena Kantor-Michna
 Michał Kocot
 Magdalena Kotowska
 Piotr Kowal
 Magdalena Kuszewska
 Aleksandra Lelek
 Błażej Michna
 Dariusz Micorek
 Dorota Moliszewska
 Wiesław Ochwat

Fot. Jan Zych.

Wśród doktorów habilitowanych sztuki Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji
Muzycznej znaleźli się:
 Bożena Stasiowska-Chrobak
 Michał Marcin Pawełek
 Mateusz Andrzej Bień










Tomasz Romanek
Marek Romanowski
Fabio Salmeri
Wioletta Strączek
Marcin Ślusarczyk
Leszek Wiśniowski
Jakub Witek
Wei Zhang

Wśród doktorów habilitowanych sztuki na Wydziale Instrumentalnym znaleźli się:
 Danuta Augustyn
 Justyna Duda-Krane
 Aneta Dumanowska
 Michał Dziad
 Milena Kędra
 Joachim Mencel
 Wiesław Suruło
 Jakub Urbańczyk
 Piotr Wyleżoł
 Łukasz Żyta
Tytuły doktorów sztuki Wydziału Wokalno-Aktorskiego otrzymali:
 Łukasz Dulewicz
 Anna Lichorowicz
 Jolanta Pawlikowska
 Sebastian Szumski

Fot. Jan Zych.
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Duettissimo po raz trzeci
Agnieszka Draus
W roku 2019 Festiwal „Duettissimo!”
odbędzie się już po raz trzeci. Tym
razem obok repertuaru klasycznego:
dzieł Jana Sebastiana Bacha,
Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Johannesa Brahmsa, Maurice’a
Ravela czy Sergiusza Rachmaninowa
najlepsze zespoły kameralne zaprezentują dzieła mniej znane – Charlesa Camilleriego, Dereka Charke’a
i Anne Louis-Turgeon. Wśród wykonawców ponownie usłyszeć będzie
można zarówno studentów krakowskiej Akademii Muzycznej, jak i jej
wykładowców i mistrzów, a także
laureatów Międzynarodowego Konkursu
Duetów
Fortepianowych
w Białymstoku. Ideą przewodnią
Festiwalu, w tym przede wszystkim
towarzyszącej mu sesji naukowej,
będzie kształcenie wrażliwości muzycznej, wpisujące się w szlachetną
wartość edukacji muzycznej, jaką
jest wychowanie przez sztukę. Za
Herbertem Readem i Marią Przychodzińską podjęty zostanie wątek
uwrażliwiana wyobraźni na wartości
muzyczne, możliwe do osiągnięcia
w sekretnej relacji mistrza i ucznia,
dojrzałego doświadczenia i młodzieńczego imperatywu. Stąd przewidywany udział w konferencji
przedstawicieli różnych szczebli
polskiego systemu edukacji muzycznej: dyrektorów, nauczycieli i adeptów szkół podstawowych, średnich
i wyższych. Gdyż – jak głosił Karol
Szymanowski: „muzyka jest sztuką
najbardziej demokratyczną, najpotężniej i najgłębiej sięga do bezpośredniego odczucia zbiorowiska
ludzkiego, ignorując szablonowe
pojęcia klas, warstw społecznych,
indywidualnego stopnia kultury, czy
wykształcenia. Stąd jej olbrzymie
wychowawczo-społeczne znaczenie,
stale i uparcie u nas ignorowane”.
Chcąc przerwać krąg ignorancji,
pragniemy jako organizatorzy podkreślić wagę kształcenia tak warsztatu, jak i wrażliwości poprzez
kontakt z muzyką jako tą najpiękniejszą ze sztuk.
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Horn in Romance
Wojciech Kamionka
W dniach 26 kwietnia – 1 maja,
po raz drugi w naszej Uczelni
odbędzie się International Hornweek. Pierwsza „krakowska”
edycja miała miejsce w roku
2015, zaś koncerty finałowe zespołów waltorniowych odbyły
się przy 450-osobowej publiczności w Komorze Ważyn bocheńskiej kopalni soli oraz wypełnionej Sali Koncertowej Akademii.
Wydarzenie ma formułę festiwalu i intensywnego masterclass,
na który składają się: codzienne
poranne ćwiczenia nad techniką
w czteroosobowych grupach,
lekcje indywidualne z pedagogami, trzyetapowy konkurs studiów orkiestrowych, wykłady,
dwa wieczory recitali uczestników, koncert zespołów waltorniowych w dniu 1 maja. Grono
pedagogiczne złożone będzie ze znakomitych wykładowców:
prof. José Asensi (gościnny pierwszy waltornista London Symphony Orchestra podczas styczniowego koncertu w Krakowie),
prof. Guido Corti (profesor Akademii we Florencji, czołowa postać włoskiej szkoły gry), prof. Willy Bessems (wykładowca akademicki w Maastricht oraz 1. waltornista Opery w Kolonii), Mariela Rodriguez (1. waltornistka Orquesta Sinfónica Provincial de
Rosario / Argentyna), absolwent AM Kraków Albert Gałka, obecnie stale współpracujący jako I waltornista z czołowymi orkiestrami hiszpańskimi oraz Malaysian Philharmonic Orchestra,
prof. Will Sanders (wybitny waltornista i pedagog, wychowawca
ponad 100 waltornistów, grających w czołowych orkiestrach
świata, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Hornweek). Ze
strony naszej uczelni wykładowcami będą koordynujący tegoroczny Hornweek dr Wojciech Kamionka oraz dr Tadeusz Tomaszewski. Zespół pedagogów współtworzą pianiści znakomicie
znający waltorniowy repertuar: p. Wioletta Fluda (AMK), p. Robert Weirauch (Maastricht), dr Olena Pavlova (Akademia Muzyczna w Odessie).

Fot. Piotr Markowski.

Uczestnikami będzie 39 studentów klas waltorni z partycypujących uczelni, pochodzących z: Polski, Niemiec, Holandii, Włoch,
Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Wenezueli, Brazylii, Chin, Japonii,
Czech, Iranu, Ukrainy, Francji – wszyscy tworzą mieszankę narodowości, których połączyła pasja gry na rogu.
Intensywny plan, który wypełni każdy dzień w godz. 8:30-21:00,
będzie dla studentów sposobnością do rozszerzenia wiedzy,
a także rozwoju strony interpretacyjnej i artystycznej oraz
w zakresie techniki gry, poznania różnych spojrzeń dydaktycznych, jak również porównania swoich umiejętności z rówieśnikami studiującymi w innych krajach. Festiwal z pewnością przyniesie również bardzo wiele nowej motywacji. Niegdysiejsi
uczestnicy, grający obecnie z orkiestrami Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, Concertgebouw Orchestra czy London Symphony, określają Hornweek,
jako jeden z istotnych czynników ich rozwoju.
Rdzeniem International Hornweek jest gra w zespołach liczących 8-12 waltornistów. Tegoroczny motyw przewodni to „Horn
in Romance”. Romantyczny charakter utworów jest stylistyką,
w której waltornia być może najpełniej ukazuje swe piękno,
ekspresję i głębię brzmienia. Na koncert finałowy złożą się aranżacje na Hornensemble fragmentów następujących dzieł:
G. Bizet – Carmen; P. Czajkowski – V Symfonia, cz. II; S. Prokofiew – Romeo i Julia; J. Horner – Braveheart (Waleczne serce).
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Profesor Mieczysław Tomaszewski. Fenomen
Małgorzata Janicka-Słysz
Trudno w czasie, który wypełnia smutek po utracie Ukochanego Mistrza, odnieść się do jego fenomenu i zbliżyć do prawdy o nim. Ale
Profesor podkreślał, że trzeba takie próby wznoszenia się na poziom nawet najbardziej złożonej problematyki podejmować. Aby
„uchwycić nieuchwytne… twarzą w twarz… w zadumie nad…”.
Otwarta życzliwość
Pamiętam, że kiedy pojawiłyśmy się z Ewą Siemdaj u Mieczysława Tomaszewskiego w jego ówczesnym mieszkaniu na ulicy Siedleckiego w Krakowie (tuż przy Hali Targowej), z prośbą o to, abyśmy mogły pisać pod jego promotorskim kierunkiem prace doktorskie:
ona z symfoniki Andrzeja Panufnika, ja – z muzyki kosmicznej Vytautasa Bacevičiusa, zgodził się od razu, entuzjastycznie-motywująco.
Na tym, między innymi, polegała wielkość Profesora: obdarzał nas, o wiele młodszych od siebie, zaufaniem, ale to zaufanie wiązało się
z odpowiedzialnością. Zajmowanie się muzyką to (według niego) etyczna odpowiedzialność – za każde słowo, za przeprowadzoną
analizę, za interpretację, która winna być osadzona w szerokim kontekście kultury – kontekście organicznym, bo dzieła nie wolno zagadać, zasłaniając jego istotę. Po latach, już po naszych obronach, zadał pytanie, które nam, jego uczennicom-doktorantkom, dało do
myślenia: „Dlaczego żadna z was nie poszła w moje Chopinowskie ślady? Tyle przecież miejsc pozostawiłem do wypełnienia!”. A my na
to, lekko przerażone: „Przecież nikt nie odważyłby się w Krakowie nawet dotknąć tematu Chopina, zarezerwowanego dla Pana Profesora”. W roku 1998 ukazała się słynna Chopinowska biblia – Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans; wcześniej krążyły już w środowisku dwie
ważne publikacje: hasło Chopin z Encyklopedii Muzycznej PWM oraz wydana w krakowskiej Akademii w roku 1996 Muzyka Chopina na
nowo odczytana. Studia i interpretacje. Tylko Krzysztof Bilica zajął się w swym doktoracie Chopinowskimi kadencjami. Ale on miał większe
od nas prawo – był warszawski. Wyłamał się.
Szczawa i jej przyciągający ton
W okresie pisania prac doktorskich miałyśmy szczęście bywać z Ewą Siemdaj u Profesora w Szczawie refrenicznie. Dom w górach był
nie tylko oazą-pracownią, ale także, lub może przede wszystkim, cudowną przystanią dla wielopokoleniowej rodziny Mistrza. W centrum: pani Wanda, potem pięcioro dzieci, następnie wnuki i – sukcesywnie – prawnuki. Na ścianie w pokoju kominkowym wisiał kodeks
zachowania: Przykazania domowe dla mieszkańców i ludzi więcej niż trzy dni bytujących, rodem z Lata leśnych ludzi Rodziewiczówny.
Przykazanie szóste: „Nie będziesz się gniewać ani podnosić głosu, z wyjątkiem śpiewu i śmiechu”. Czy dziewiąte: „Zachowaj przyjacielstwo dla bożych stworzeń za domowników przyjętych, jak koty, psy, ptaki, jeże i wiewiórki”. Taki szczawiński dekalog nadawał, jak
mówił Profesor, ton temu wyróżnionemu miejscu na ziemi. Ze ścian patrzyły na nas zdjęcia rodziny. Szczawa pachniała piękną roślinnością i domowym jedzeniem. Na przykład pyszną jajecznicą na rydzach, zbieranych przez Profesora w lesie, specjalnie dla gości. Jej
smak pamiętam do tej pory… Często też na nas czekały dwa warianty bigosu: jeden postny, z samymi grzybami; drugi – suty, mięsnogrzybowy. I obowiązkowo towarzystwo kieliszeczka ginu – świetnie łączył się jałowcową nutą z polskim kapuścianym daniem. Kiedy
siadywaliśmy przed domem, w niekończących się rozmowach o sprawach istotnych, podziwialiśmy jeden z Gorców. Taki wzniosły widok dawał poczucie transcendencji, duchowej jedności z naturą. Kilka lat temu (może kilkanaście) zrodziła się idea utworzenia w Szczawie, na zboczu, parku-labiryntu z drewnianymi posągami kompozytorów: od Bacha, poprzez Chopina, do Pendereckiego. Przestrzeń
natury została uporządkowana, jak muzyka – muzyka domowa czy duchowo udomowiona.
Magia wykładów
Pierwsze doświadczenie z wielkością Profesora to wykłady z literatury muzycznej. Kiedyś były one wspólne dla studentów Akademii
Muzycznej w Krakowie, na poszczególnych latach, niezależnie od studiowanego kierunku, i służyły integracji całej społeczności. Do
dziś przechowuję notatki – te z ulubionych wykładów Profesora. Don Giovanni Mozarta, pieśni Schuberta i Schumanna (z ukochanym
cyklem Dichterliebe) czy symfonika Mahlera (pamiętam otwarcie wykładu od słów: „Mahler to secesja w muzyce”). Wykłady przygotowane były perfekcyjnie: miały swoją dramaturgię napięć i odprężeń, łącznie z przykładami dźwiękowymi. Taki przykład musiał pojawić
się w precyzyjnie zaplanowanym czasie, co do sekundy. I brzmiał nieanonimowo, gdyż ważny był dla Profesora interpretator utworu:
w przypadku Nokturnów Chopina – ukochana Maria-João Pires, w przypadku pieśni Karłowicza – niezrównany Andrzej Hiolski, w przypadku pieśni Szymanowskiego – wspaniała Urszula Kryger, w przypadku pieśni Schuberta czy Schumanna – znakomity Dietrich Fischer
-Dieskau. Kaja Danczowska wyznała mi kiedyś, że chodziła na Profesora wykłady podwójnie – i w piątek, i w sobotę. Chciała utrwalić
jego sposób myślenia i ich szeroki horyzont. Bez zarzutu była też strona techniczna wykładów. Profesor przeszedł metamorfozę związaną z postępem techniki. Droga prowadziła od słynnych folii, pokazywanych na rzutniku, po prezentacje komputerowe, które nauczył
się przygotowywać sam. Hierarchizacji wystąpienia, wyodrębniania myśli znaczących i stosowania wyróżnionych kolorów, uczyć się
można było od niego w każdym momencie. Tak, w postaci zhierarchizowanych i ustrukturowanych plansz, zrodził się pomysł multimedialnego leksykonu Fryderyk Chopin. Życie twórcy (1995). Profesor uczył nas metody sporządzania naukowych fiszek, posegregowanych w tematyczne bloki. Dlatego cytaty najczęściej przywoływał z pamięci, a robienia przypisów nie lubił. Redaktorzy tekstów Profesora musieli często szukać tych źródeł w iście benedyktyński sposób.
Pochwała porządku
Każdy z nas w Katedrze Profesora był od „kogoś” lub „czegoś”: Regina Chłopicka – od chorału gregoriańskiego i Krzysztofa Pendereckiego; Teresa Malecka – od muzyki rosyjskiej, zwłaszcza Musorgskiego oraz Henryka Mikołaja Góreckiego i Zbigniewa Bujarskiego;
Krzysztof Droba – od pokolenia Stalowej Woli i Litwinów; Anna Oberc – od Richarda Straussa; Roman Kowal – od jazzu; Leszek Polony
– od Mieczysława Karłowicza, estetyki i hermeneutyki; Krzysztof Szwajgier – od muzyki najnowszej; Joanna Wnuk-Nazarowa – od
musiQs
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muzyki filmowej; Ewa Siemdaj – od Mahlera i Panufnika; ja – od wspomnianego Bacevičiusa, także Charlesa Ivesa i Karola Szymanowskiego (nie sposób wymienić wszystkich, dochodziło z nowymi tematami młode pokolenie). Uprawialiśmy te nasze ogrody z wyboru
zgodnie z nadrzędną regułą interpretacji integralnej: od genezy do recepcji i rezonansu, na poziomie zarówno języka, jak i muzycznej
poetyki. Kiedy pojawialiśmy się u Profesora w mieszkaniu już na ulicy Soroki, mogliśmy z łatwością odnaleźć wzrokiem na półkach
z książkami również swoje. Nie ginęły w gęstwinie tytułów, lecz zostawały wyróżnione. Czekały też na nas filiżanki z wypisanymi ręcznie naszymi imionami – kiedyś ofiarowaliśmy je w prezencie Mistrzowi. A herbata w towarzystwie czegoś słodkiego stawała się przy
tego rodzaju spotkaniach kanonem.
Powaga i szacunek
Wzrastałam, jako teoretyk muzyki, w kulcie dla Spotkań Muzycznych w Baranowie Sandomierskim. Ci, którzy z racji wieku nie mogli
w nich uczestniczyć, zazdrościli baranowskich przeżyć i doświadczeń przekazywanych w barwnych opowieściach. A co tam musiało się
twórczo dziać! Nocne niekończące się Polaków rozmowy o wolnej kulturze, konwersatoria kompozytorskie, seminaria i koncerty.
A wszystko to w niepowtarzalnej atmosferze, sprzyjającej kreowaniu wartości i środowiska przedstawicieli różnych sztuk. W takim
właśnie kontekście zakiełkowała idea Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, zorientowanej humanistycznie. Na dziewięćdziesiąte urodziny
Mistrza przygotowywaliśmy księgę z wpisami jego przyjaciół i uczniów – z całej Polski. Profesor Ludwik Bielawski wpisał doń jakże trafną sentencję: „Mieczysław Tomaszewski zastał muzykologię scjentystyczną, pozostawia – humanistyczną”.
Nigdy nie zdrabniał imion, zwracał się do nas per: Tereso, Regino, Krzysztofie czy Józefie. Było w tym coś wyjątkowego: powaga złączona z szacunkiem dla człowieka. Słuchał naszych wystąpień uchem skupionym i czujnym. Na konferencjach naukowych wszyscy
czekali na jego podsumowania-syntezy. Przeszły do legendy – były jak gotowe teksty o charakterze inspirującej puenty. Profesor wyciągał przed nawias istotę rzeczy, nie zapominał o uczestnikach, stawiał pytania-problemy i czynił nas lepszymi. Nie mógł początkowo
zrozumieć mojej fascynacji Ubu królem Krzysztofa Pendereckiego. Z lekkim tonem wartościującego oburzenia strofował mnie:
„Małgorzato, jak można burleskę nazwać arcydziełem?! Arcydziełem jest Czarna Maska, nie Ubu”. Kiedy jednak zaczęłam używać argumentów, że to doskonały intertekstualny „zlepieniec” – zwłaszcza w genialnej reżyserii Krzysztofa Nazara, w której, przykładowo, scena wymóżdżania oddana została przy użyciu maszynki do mięsa – po pewnym czasie, nie bez lekkiego egzystencjalnego bólu, przyznał
mi rację. Zaznaczał jednak, że to moja opinia.
W żywiole kolorów
Potrafił dostrzec piękno w każdej postaci: i to wielkie, i to małe – codzienne. Na konferencji w Zurychu miałam balerinki koloru złotego.
Błyszczały z daleka, choć ja tego nie dostrzegałam, były wygodne. Jednak ich barwa nie umknęła uwadze Profesora, który stwierdził:
„Jakie ładne pantofelki, takie złociste”. Formułowane przez niego określenia nie były zwyczajne. Podczas jednej z inauguracji roku akademickiego – a Profesor bywał na wszystkich uroczystościach w jego ukochanej Akademii – przełamałam konwencjonalną czerń i założyłam sukienkę w odcieniu malinowej czerwieni. Mistrz usiadł koło mnie i spytał: „A jaki to kolor?”. Ja, zgodnie z wymaganym przez
niego kolorystycznym uwrażliwieniem, odpowiedziałam: „malinowy z domieszką mleka”. Mistrz poprawił mnie z uśmiechem:
„malinowy z kroplą mleka”. Miał rację. Lubił róże bez przybrania, które zaburzyło by strukturę ich piękna, niewymagającego dodatków.
Kiedy mówiłam z dumą, że posadziłam w swoim ogródku pelargonie-krakowiaki, od razu podawał ich łacińską nazwę: Pelargonium
zonale. Parę razy chciałam, w ludzkiej przewrotności, zaskoczyć Profesora znajomością profesjonalnych nazw kwiatów – niestety, nigdy mi
się to nie udało. A w przypadkach niejednoznacznych odpowiadał: „a, to – egzot”.
Kręgosłup moralny
Profesor nie ukrywał swoich prawicowych poglądów. Nie znaczy to, że do nich nakłaniał. Wiadomo jednak było, że ma określony
i niewzruszony światopogląd. Dlatego przyznanie mu Orderu Orła Białego stało się ukoronowaniem jego zasług dla polskiej kultury
muzycznej i humanistyki. Jakże był wzruszony, gdy w Akademii dostał od Anny Zawadzkiej-Gołosz biało-czerwone kwiaty. Do symboliki przywiązywał szczególną wagę. Był też, czego nie ukrywał, a co tak wzruszająco przedstawił w homilii w czasie mszy żałobnej ksiądz
Robert Tyrała, człowiekiem głębokiej wiary. Takiej, którą (kierując się przesłaniem pieśni Święty Franciszek ze Słopiewni Karola Szymanowskiego) określił mianem semplice e divoto. Zdobywał się także na dystans wobec samego siebie. Miałam szczęście przeprowadzić
z Profesorem rozmowę dla magazynu „Maszkaron” (Kraków, 2000). Zakończył ją konkluzją: „Piekło wyszło Dantemu lepiej niż niebo”.
Tuż przed wigilią 2018 roku, razem z Teresą Malecką, odwiedziłyśmy Profesora w jego krakowskim mieszkaniu. Wcześniej, tego samego dnia, łamaliśmy się opłatkiem w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, będącej jego dziełem. Kierował nią – on, poznaniak – wizjonersko, wyprzedzając swój czas, przez wiele lat. Profesor – kruchy fizycznie, wielki duchem – z czułością patrzył na żonę
Wandę; w ugoszczeniu nas pomagał syn Paweł. Mistrz przekazywał nam myśli – brzmiały, teraz tak to odczuwam, nieco testamentarycznie. Kiedy głos odmawiał mu posłuszeństwa, złościł się sam na siebie. Głowa była pełna energetyzujących pomysłów, a ciało już nie
pozwalało ich wyrażać mocnym słowem. A te myśli były takie fascynujące i inspirujące. Jedne lapidarne, inne – ulotne. Jak skategoryzowana przez niego romantyczna miniatura.
Zgodnie z nauką Mieczysława Tomaszewskiego tekst winien mieć określony porządek wyższego rzędu. Można zatem ułożyć konkluzję
z tytułów książek i tekstów Profesora; ich wariantów, wariacji, parafraz, reminiscencji czy aluzji. Profesor Tomaszewski chciał uchwycić
fenomeny i paradoksy muzyki, tworząc syndromy w rodzaju coincidentia oppositorum, wyróżniając differentia specifica rozważanych zjawisk, w szerokim kontekście kultury. Nie bał się podnosić zagadnień wartości uniwersalnych i fundamentalnych, także – problematyki
ekspresji, z akcentami położonymi na węzłowe momenty życia twórcy. W centrum – zawsze stał człowiek. Człowiek pełny. A przede
wszystkim: kochający – ludzi i muzykę, która była dla niego kształtem życia. Jestem przekonana, że życia spełnionego. To wielka
radość znaleźć się w kręgu promieniowania jego osobowości.
Tekst ukazał się w lutowym numerze „Ruchu Muzycznego”.
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Muzyczna galeria
w wersji dętej,
acz bez nadęcia

Muzyka
w objęciach przeszłości

Marcin Słonina

Przełom lutego i marca w Akademii Muzycznej w Krakowie jest od kilku
lat czasem Elementi – corocznego wydarzenia, obejmującego konferencję
naukową oraz koncerty muzyki nowej. W poprzednich edycjach poruszano takie zagadnienia jak kolor, przestrzeń i czas, instrument czy technologia. Tegoroczna, trwająca od 28 lutego do 3 marca 2019 roku, upłynęła
pod znakiem retro, rozumianego jako odwołania do dawniejszej, choć
niekoniecznie bardzo odległej muzyki. Refleksja nad tematem została
poszerzona o rozważania nad muzyką z perspektywy nostalgii oraz
w odniesieniu do widmontologii i duchologii. Wśród zaproszonych na
konferencję wykładowców i gości znaleźli się Mateusz Bień, Andrzej Mądro, Olga Drenda, Roman Dziadkiewicz czy Artur Zagajewski. Koncerty
uświetnili tacy artyści, jak: Gośka Isphording i Erik Bosgraaf, Spółdzielnia
Muzyczna contemporary ensemble, Waghalter Quartet, a także szereg
studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, współtworzących różne zespoły kameralne i Orkiestrę Smyczkową Elementi.

Koncerty Orkiestry Dętej Akademii Muzycznej w Krakowie cieszą się niesłabnącą popularnością, między innymi ze względu na interesujący repertuar – 10 marca
w uczelnianej Sali Koncertowej było podobnie, choć
trzeba przyznać, że szczególnie różnorodnie. Wykonawcy zostali poprowadzeni, jak zawsze, przez Jarosława Ignaszaka, a tym razem dodatkowo na klarnecie
solo towarzyszył im Mateusz Woźniak.
Wydarzenie rozpoczęło żywiołowe Undercurrents Roberta Buckleya, od początku do końca wymagające
kunsztu wykonawczego i dużego skupienia. Jako następne zabrzmiało Viktor’s Tale z filmu Terminal, do
którego muzykę napisał John Williams. Występująca tu
partia solowego klarnetu była jednocześnie pełna figuracji oraz wykonana w sposób delikatny i ze szlachetnością. W Arabesce Samuela Hazo, wyraźnie nawiązującej
do muzyki Bliskiego Wschodu, ornamentalne partie
instrumentów dętych drewnianych przeplatały się
z rytmicznością sekcji blaszanej i perkusji. Uspokojenie
oraz sielski klimat pojawiły się w Londonderry Air, popularnej irlandzkiej pieśni w wersji Percy’ego Graingera.
Nie zagościły one jednak na długo, bowiem Cloud Factory Johana de Meiji stanowi względem poprzedniego
utworu absolutny kontrast. Dysonansowe brzmienia,
uporczywa rytmiczność i użycie interesujących efektów
dźwiękowych stworzyły klimat iście industrialny, jak
z tytułowej fabryki. Na sam koniec orkiestra weszła
w świat swingu i zaprezentowała popularny standard
jazzowy Sing, Sing, Sing – również z udziałem Mateusza Woźniaka.
Słuchacze mieli zatem do czynienia z prawdziwą muzyczną galerią. Jakkolwiek tak duża różnorodność mogłaby stanowić pułapkę (zwiększa ona ryzyko niespójności oraz zmieszania i zmęczenia słuchaczy), akademicka Orkiestra Dęta, szczególnie na czele z towarzyszącym jej solistą, wybroniła się świetnym wykonaniem
i odpowiednim wyważeniem programu. Tego wieczoru
każdy mógł znaleźć coś dla siebie, i to, niezależnie od
preferencji, na profesjonalnym poziomie. Wśród kilku
ostatnich koncertów Orkiestry Dętej Akademii Muzycznej w Krakowie ten jawi się z pewnością jako jeden
z lepszych i najbardziej zapadających w pamięć.

Marcin Słonina

Prolog do całego wydarzenia stanowił wykład Mateusza Bienia o protokole MIDI, jako zapomnianym elemencie warsztatu współczesnego kompozytora, który odbył się 28 lutego. Oficjalnie, 1 marca, konferencję rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Mądro poświęcone zagadnieniom nostalgii
i tzw. „retromanii” w muzyce rockowej i metalowej. Podczas kolejnych
paneli zaprezentowane zostały referaty dotyczące twórczości, m.in.
György Kurtága, Rafała Augustyna, Aleksandra Nowaka, Georga Friedricha Haasa czy Marka Andre. Niektóre wystąpienia dotyczyły takich zagadnień jak śmierć nowej muzyki czy wykonawcy. Kolejny dzień konferencji (2 marca) otworzyły wykłady Olgi Drendy, dziennikarki i pisarki
zajmującej się duchologią; oraz Romana Dziadkiewicza, wykładowcy
krakowskiej ASP na Wydziale Intermediów. Zakres tematyczny kolejnych
referatów wahał się od hip-hopu, przez muzykę w reklamie, po kulturę
Bliskiego Wschodu. Konferencję zamknął wykład Artura Zagajewskiego
poświęcony inspiracjom synth popem, nową falą i punkiem w jego twórczości.
W ramach tegorocznego Elementi odbyły się trzy koncerty. Pierwszy
z nich (1 marca) był recitalem Gośki Isphording (klawesyn) oraz Erika
Bosgraafa (flety proste), wykładowców Konserwatorium w Amsterdamie.
Wykonali oni utwory studentów krakowskiej Akademii Muzycznej: Wiaczesława Kyrylowa, Oktawii Pączkowskiej i Pawła Malinowskiego, ale też
Moniki Szpyrki, Marcela Chyrzyńskiego i Artura Zagajewskiego. W drugim
koncercie (2 marca) wykonawcami byli członkowie Spółdzielni Muzycznej
contemporary ensemble. Zespół zaprezentował kompozycje Jarosława
Płonki, Artura Zagajewskiego (ponownie), Pawła Szymańskiego i Pierre’a
Bouleza, a wydarzenie zwieńczył własną improwizacją. Podczas koncertu
finałowego (3 marca), bodaj najbardziej ze wszystkich różnorodnego,
słuchacze byli świadkami wykonania utworów m.in. na orkiestrę smyczkową z dwoma perkusistami, kwartet smyczkowy i inne składy kameralne,
a także dwóch solowych (flet i fortepian) oraz jednego na taśmę i wideo.
Ożywione dyskusje po każdym panelu konferencyjnym świadczą o niewątpliwym potencjale tematu. Prelegenci i wykładowcy zajęli się nie tylko
muzyką nową, ale też tą z kręgu kultury popularnej, do której w wielu
przypadkach termin retro pasuje nadzwyczaj dobrze. W wielu kompozycjach wykonywanych na koncertach idea sięgania do przeszłości objawiła
się szczególnie wyraźnie i udzieliła się słuchaczom. Pozostaje jedynie
liczyć na taką samą, a nawet jeszcze bardziej owocną edycję Elementi
za rok.
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Nasze osiągnięcia
Anna Janeczek
 LAUREACI VI Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla Duetów Wokalno-Instrumentalnych i Duetów
Instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w dn. 15-16.03.2019 r.,
w kategorii duetów instrumentalnych:
 I MIEJSCE
 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI – fortepian,
 OLEG MALOVICHKO – klarnet;

 II MIEJSCE
 MARIAN MICHALSKI – fortepian,
 MARTYNA KASZKOWIAK – skrzypce,
Przygotowanie duetów – dr hab. Michał Dziad.

 MICHAŁ JANIA, student z klasy klarnetu dra hab. Pawła
Krauzowicza, zdobył II NAGRODĘ w Międzynarodowym
Konkursie International Competition DAVORIN JENKO
w Belgradzie, 05.03.2019 r.

 LAUREACI 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych
Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego 2018
w Krakowie, studenci z klasy kompozycji dra hab. Marcela Chyrzyńskiego:
 OLGIERD JUZALA-DEPRATI – NAGRODA GŁÓWNA
 ANDRZEJ OJCZENASZ – WYRÓŻNIENIE.

 EWA MENASZEK, studentka z klasy śpiewu prof. dr hab.
Agnieszki Monasterskiej, zdobyła III NAGRODĘ w VI Konkursie Wokalnym Imienia Jana, Edwarda, Józefiny RESZKÓW w Częstochowie, w dn. 25.02-01.03.2019 r.

 EWA MENASZEK, studentka
z klasy śpiewu prof. dr hab.
Agnieszki Monasterskiej, zdobyła II MIEJSCE oraz NAGRODĘ
SPECJALNĄ za wykonanie pieśni I.J. Paderewskiego w VI
Konkursie Wokalnym im. Ignacego
Jana
Paderewskiego
w Bydgoszczy, w dn. 6-9 listopada 2018 r.

 dr DOROTA MOLISZEWSKA,
akompaniator Wydziału Wokalno-Aktorskiego, zdobyła
Wyróżnienie dla pianisty na VI Konkursie Wokalnym im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w dn. 6-9
listopada 2018 r.
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Nowość w Wydawnictwie
Piotr Papla
Nakładem Wydawnictwa
Akademii Muzycznej ukazały się dwie nowe publikacje książkowe. Pierwsza z nich, nosząca tytuł
Twórczość religijna Pawła
Łukaszewskiego. Muzyka
jako wyraz zmysłu wiary
artysty, jest rozprawą
habilitacyjną Renaty Borowieckiej i monografią
twórczości religijnej popularnego i wielokrotnie
nagradzanego polskiego
kompozytora średniego
pokolenia, Pawła Łukaszewskiego (ur. 1968),
który jest związany jako
absolwent i wykładowca
z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie. Książka ta ukazuje po pierwsze – osobę twórcy
z perspektywy jej zakorzenienia w danej kulturze, a po wtóre –
twórczość religijną kompozytora w aspekcie relacji słowa i dźwięku, a także stylu i funkcji.
Druga, napisana przez
Kingę Kiwałę i zatytułowana Pokolenie Stalowej
Woli. Eugeniusz Knapik,
Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń. Studia estetyczne jest również pracą
habilitacyjna, a poświęcona została trzem wybitnym polskim kompozytorom, którzy urodzili się
w tym samym roku (1951)
i zostali ukształtowani
przez fenomen schyłkowego PRL-u, czyli organizowany przez nieżyjącego
już wykładowcę naszej
Uczelni Krzysztofa Drobę
w latach 1975-1980 w Stalowej Woli Festiwal „Młodzi Muzycy
Młodemu Miastu”. Obie publikacje zostały wzbogacone o liczne
przykłady nutowe, a książka Renaty Borowieckiej również o kolorowe fotografie.
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Pianiści Krakowa – Bolesław Domaniewski
Marek Szlezer
Urodził się w Gronówku koło Sieradza 16 lipca 1857 r. Pochodził
z rodziny ziemiańskiej. Jego brat, Czesław był głównym architektem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (1891-1912) oraz późniejszym profesorem i dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Bolesław naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku lat 7. W wieku lat czternastu rozpoczął studia
w Warszawie u Józefa Wieniawskiego. W roku 1878 został przyjęty do Konserwatorium w Petersburgu do klasy Teodora Leszetyckiego, a po jego wyjeździe uczył się u Louisa Brassina, który
przejął po Leszetyckim klasę. Domaniewski pobierał również
lekcje u Anatolija Liadowa i Antoniego Rubinsteina. To właśnie
ten ostatni miał się stać znaczącą postacią w życiu młodego
pianisty. Bolesław ukończył Konserwatorium w 1882 roku ze
złotym medalem, a Rubinstein zaproponował mu serię tournée
koncertowych po Europie, podczas których Domaniewski często
wykonywał koncerty fortepianowe, z Rubinsteinem jako dyrygentem.
W roku 1890 na zaproszenie Władysława Żeleńskiego pianista
przyjechał na stałe do Krakowa, by zostać zatrudnionym w naszej uczelni na stanowisku profesora najwyższej klasy fortepianu. Powitano go z entuzjazmem, a swoją pracę w konserwatorium zainaugurował recitalem. Nie zarzucił swej aktywności
koncertowej. W 1892 roku zaangażował się w projekt budowy
pomnika Chopina we Lwowie, przeznaczając na ten właśnie cel
dochód z kilku koncertów. W tym samym roku był jedną
z osób organizujących „tydzień polski” w Wiedniu w ramach
Światowej Wystawy Przemysłu Muzycznego. Zaproszono do
niego najbardziej znanych polskich artystów (m.in. Paderewskiego, Stojowskiego, Barcewicza, Sembrich-Kochańską), jednak przedsięwzięcie z powodu waśni i sporów między organizatorami doszło do skutku w formie tak okrojonej, że aby ratować
honor Domaniewski w roku następnym próbował ponowić inicjatywę, ale i to zamierzenie skończyło się dla strony polskiej
blamażem ze względu na brak poparcia środowiska muzycznego w kraju. Będąc człowiekiem niezwykle aktywnym, w 1895
roku rozpoczął w Krakowie serię monograficznych „koncertów
historycznych”, poświęconych wybitnym kompozytorom, które
poprzedzał prelekcją. W trakcie pracy w krakowskiej Uczelni
zredagował też swe pedagogiczne opus magnum: Vade mecum:
pour pianistes modernes, wydane przez Breitkopf & Härtel w roku
1897. Intensywna koncertowa działalność Domaniewskiego
i jego szybkie sukcesy pedagogiczne coraz bardziej antagonizowały przeciwko niemu środowisko lokalne, przez co rozgoryczony pianista w roku 1900 porzucił Konserwatorium Krakowskie.
Zamieszkał w Warszawie. W 1902 roku został tam dyrektorem
Szkoły im. F. Chopina Towarzystwa Muzycznego (obecnie
ZPSMUZ przy ul. Bednarskiej). Trzy lata później został obrany
dyrektorem muzycznym Towarzystwa i to stanowisko zajmował
aż do śmierci. Przed pierwszą wojna światową musiał nagle
zakończyć działalność koncertową, gdyż ciężka choroba odebrała mu władzę w nogach. Do końca życia miał nadzieję, iż dane
mu będzie powrócić na estradę, którą uwielbiał. W roku 1924
zorganizowano mu koncert jubileuszowy w Teatrze Wielkim, na
którym występowali jego uczniowie z koncertami Brahmsa
i Liszta. Zmarł 11 listopada 1925 roku w Warszawie.
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Koncertował w wielu krajach Europy. Wykonywał najbardziej
wymagające pozycje fortepianowej literatury. Ceniony był
zwłaszcza za doskonałe interpretacje utworów Liszta – jako
jeden z pierwszych polskich pianistów wykonywał Totentanz
i najtrudniejsze parafrazy. Koncertował głównie w Polsce, Austrii, Rosji, Francji i we Włoszech.
Pozostawił po sobie parę kompozycji na fortepian o marginalnym znaczeniu. Z żoną Władysławą z Czaplińskich miał synów:
Bolesława i Janusza oraz trzy córki: Zofię, Jadwigę i Wiesławę
Eugenię.
Do grona jego krakowskich absolwentów należeli: Janina Łada
(pierwszy dyplom ze złotym medalem w historii naszej Uczelni),
Klara Czop-Umlauf, Kazimierz Krzyształowicz, Felicjan Szopski.
Uczył się u niego później również młody Bolesław Kon
(zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
w Wiedniu oraz zdobywca III nagrody w II Konkursie chopinowskim w roku 1932, późniejszy profesor fortepianu naszej
Uczelni).
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Pan Wiesiek i jego…
Mateusz Bień

Hałas nie był znaczący, jednak wkradł się w sen Pana Wieśka z niezłomną bezwzględnością. Cóż to za dźwięk?
Otumaniona wyobraźnia sugerowała, że napad, albo inna zbrojna interwencja, i wywoływała w naszym bohaterze jednocześnie gwałtowne wzburzenie i strach.

Nerwowo szukał pod łóżkiem siekiery i zajęło mu chwilę, zanim przypomniał sobie, że została zabezpieczona
jako dowód „w sprawie”. Bez podręcznego oręża poczuł się słaby. Zrobiło mu się zimno i dreszcz przebiegł po
plecach. Wzburzenie uciekło – pozostał strach. Schował głowę pod kołdrę i nasłuchiwał. Trwało to chwilę.
Hałas ustawał, a po chwili pojawiał się znowu. Za kolejnym razem wydał się jednak znacznie mniej groźny
i bardziej konkretny. Najwyraźniej ktoś drapał w szybę okienną. „Co u licha?”. Pan Wiesiek lekko wystawił
głowę spod kołdry. Na parapecie siedział Ptak i obdziobywał szybę. „O ty…!”. Złapał poduszkę i chciał nią
cisnąć w okno, ale uświadomił sobie, że dawno nie widział żadnego zwierzęcia. Zwłaszcza z tak bliska. Ręka
z poduszką zamarła i opadła na kołdrę. „Dziwne” – pomyślał. Ostatnio natura zdawała się wycofywać z ewolucji. Znikały bardziej rozwinięte gatunki, głównie kręgowce. Zostawały wyłącznie jakieś pajęczaki, muchy
i inne robale. Jakby nie warto było inwestować w rozwój, jakby natura szykowała się na przetrwanie, pozostawiając tylko najprostsze i najbardziej wytrzymałe organizmy albo te, które żywiły się śmieciami i padliną. Pan
Wiesiek wpatrywał się w okno. Ptak na parapecie był szary, gruby i brudny. W przerwach między dziobaniem
gulgotał coś nieskładnie. „Ależ jesteś brzydki” – odezwał się z niesmakiem. Ptak podniósł głowę i spojrzał na
człowieka. „Tak – ty, ty. O tobie mówię…”. Ptaka wyraźnie to zainteresowało. Miał czarne, przenikliwe, lecz
pogodne oczy. Skupił je przed sobą i Pan Wiesiek poczuł się nieswojo. Przez to spojrzenie brzydota Ptaka odsunęła się na dalszy plan. Bardzo dziwne uczucie. Oczy Ptaka miały w sobie ciekawość, ale taką niezwykle
prawdziwą. Nic niezdrowego, tylko szczere zainteresowanie. Wywołało to sprzeczność pomiędzy widzeniem
i odczuwaniem. Zewnętrzna brzydota i wewnętrzne piękno. Po kolejnej chwili wpatrywania się, Pan Wiesiek
gotów był uznać, że na jego parapecie siedzi Piękny Ptak i zapewne prowadzi go wprost do zachwytu i ekstazy. Niestety, Ptak najwyraźniej się znudził i ponownie zaczął dziobać szybę.
Zaspany Wiesiek chwilę jeszcze na niego patrzył, a potem rozejrzał po pokoju. Pokój nie miał zaciekawionych
czarnych oczu i pozostał brzydki. Kolorowe ściany nie pomagały. Jedynym ładnym elementem wnętrza był
kibord. Podobnie jak Ptak, Q1 był szary, ale ta szarość miała w sobie coś szlachetnego. Kształt kibordu, jak pamiętamy, był zwyczajny – płaska płyta. Jednak drobne zaokrąglenia na rogach i połyskujące grafitowym wykończeniem brzegi sprawiały, że wyglądał ładnie. Może nie pięknie, ale estetycznie. Pan Wiesiek uświadomił
sobie, że ładność go onieśmiela. Nawet kiedy nie znał jeszcze możliwości instrumentu, sam jego widok wzbudzał szacunek. Widać było, że to bardzo profesjonalne urządzenie. Świadomość nobilitującej funkcji estetyki
go zaskoczyła i choć nie umiał połączyć tego z pięknem spojrzenia Ptaka pomyślał, że piękno może być potrzebne. „Choć nie jest oczywiste” – dodał skwapliwie. Wtedy przypomniał sobie, że ptaki były obecne w jego
dzieciństwie dźwiękiem. Ćwierkały i sprawiały, że świat wyglądał jakoś lepiej. I tu w jego głowie zaczął się
rodzić plan na nowe podejście do kibordu. Skoro jest to tak nowoczesne urządzenie, czy potrafi śpiewać jak
ptak? Czy można tak je zaprogramować, aby stało się mniej oczywistym źródłem dźwięku. Może „ptasia”
muzyka to dobry biznes? A może nawet coś więcej…?
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