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Jak się skrzypcom da, powiedzmy „pięć jednostek”, to skrzypce oddają dziesięć i wyczują każdą nieszczerość i zdradę – mówi wielka polska skrzypaczka Kaja Danczowska, która obchodzi jubileusz 70.
urodzin.
Mateusz Borkowski: Pani Profesor, przyznam, że mnie Pani zaskoczyła, nie tylko zresztą mnie...
Mam na myśli Pani występ-niespodziankę podczas jubileuszu Bogdana Toszy w Filharmonii Krakowskiej, na którym zagrała Pani na skrzypcach, kręcąc jednocześnie hula-hoop. Ten filmik zrobił
furorę w Internecie!
Kaja Danczowska: Całe życie człowiek ćwiczy, gra te najtrudniejsze utwory, jakie istnieją na świecie, a później sześć sekund pokręci kółkiem, no i jest wreszcie furora, jak Pan sam się wyraził. To było
moje pierwsze „Sto lat” zagrane na skrzypcach, nigdy wcześniej nie grywałam tego typu repertuaru,
ale w końcu do tego dorosłam [śmiech]. Co do hula-hoop, kręcę nim nie tak długo, bo zaledwie od
ponad dwóch lat. Dostałam go od mojej córki Justyny na Dzień Matki. Powiedziała, że mam poruszać
się trochę, no więc długo, sumiennie i systematycznie kręcę. Bardzo to polubiłam.
MB: Pływać też późno Pani zaczęła...
KD: Nie chcę nic mówić o pływaniu, bo
mi Pan o wakacjach przypomina. Oczywiście, że lubię pływać, szczególnie w naszym zimnym morzu.
MB: Czy wiek dla skrzypka stanowi jakąś
barierę?
KD: Oczywiście. Wiek dla każdej czynności jest barierą. Granie na skrzypcach jest
dosyć wysiłkowe – nienaturalne ułożenie
rąk, bardziej naturalne jest dla wiolonczeli
czy fortepianu.
MB: Skrzypkowie mają łatwiej?
KD: Przeważnie mężczyźni są silniejsi,
mają jednak tych mięśni podobno więcej.
Wiek na pewno jest barierą, każdy z nas to
wie, nawet po schodach się chodzi wolniej
im jesteśmy starsi, a cóż dopiero granie na
skrzypcach. Są jednak takie anomalie
w przyrodzie, np. może być ktoś, kto coraz
bardziej będzie ćwiczyć. Zamyka się
w pokoju, zaciąga story na okna, żeby nikt
nie słyszał i sobie codziennie dłubie, czyści, próbuje i czyta coś nowego.

Fot. Arch. Artystki.
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Harmonogram wydarzeń
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 wtorek 7 maja, 18:00, Aula Florianka – Koncert akademicki –
40-lecie pracy pedagogicznej Romana Reinera – skrzypce.

 czwartek 9 maja, 11:00, Sala koncertowa – Perkusyjne Matinée.
 niedziela 12 maja
 17:00, Sala 404, Recital organowy – Monica Melcova;
 18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego – Koncert mu




zyki kompozytorów Akademii Muzycznej w Krakowie:
Jan Kalinowski – wiolonczela, Paweł Przytocki – dyrygent.
poniedziałek 13 maja, 18:30, sala 404 – Wieczór wspomnień w 40. rocznicę śmierci prof. Józefa Chwedczuka.
środa 15 maja, 19:00, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha – Koncert Big Bandu, Wojciech Groborz – prowadzenie.
16-18 maja – Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.
poniedziałek 20 maja, 19:00, Aula Florianka – Recital mistrzowski – Catherine Vickers – fortepian.

szczegóły na www.amuz.krakow.pl

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie
Inf. prasowa
Już po raz 19 Kraków stanie się świadkiem wielkiego święta nauki.
Mowa tu oczywiście o Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, którego główne wydarzenia będą miały miejsce w dniach 16-18 maja
na krakowskim Rynku Głównym.
Przez trzy dni stać będzie tam Naukowe Miasteczko Festiwalowe,
gdzie swój dorobek i osiągnięcia zaprezentują krakowskie uczelnie oraz liczne instytucje naukowe.
Hasłem tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie jest
Przyszłość w nauce. Nauka w przyszłości, natomiast jego patronem
został wybitny polski chemik, wicepremier, minister przemysłu
i handlu oraz minister skarbu II Rzeczypospolitej – Eugeniusz
Kwiatkowski.
W tym roku po raz pierwszy otwarta zostanie festiwalowa
„Kawiarenka Naukowa”. Będzie w niej można wysłuchać ciekawych wykładów, spotkać się z ważnymi osobistościami naukowymi, a także wziąć udział w dyskusjach i debatach.





16.05.2019 r. – 10:00-18:00 (o godz. 12:00 uroczyste otwarcie miasteczka);
17.05.2019 r. – 10:00-18:00;
18.05.2019 r. – 10:00-17:00.

Wydarzenia kulturalne:







15.05.2019 r. – Koncert Inauguracyjny „JAZZ in ACADEMIA” (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul.
Marii Konopnickiej 26, Kraków) przygotowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie;
16.05.2019 r. – Spektakl „Ostatni dzwonek. Utopia” (Scena
Teatru AST im. St. Wyspiańskiego – ul. Straszewskiego 22,
Kraków) przygotowany przez Akademię Sztuk Teatralnych
w Krakowie;

18.05.2019 r. – koncert „Poruszenia – muzyka w ruchu” (Scena Teatru AST im. St. Wyspiańskiego – ul. Straszewskiego 22, Kraków) przygotowany przez Akademię
Muzyczną w Krakowie.

Program XIX edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.
Festiwalowe Miasteczko Naukowe, w ramach którego odbędą się
pokazy, konkursy, wykłady, prelekcje, prezentacje, eksperymenty
i wiele innych atrakcji dostępne będzie:
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MB: Tak jest z Panią właśnie...
KD: Tak jest jakoś ze mną. Sama się temu przyglądam i bardzo
mnie to bawi, dlaczego właściwie lubię to coraz bardziej. Dziś wolę
grać nowe utwory. Mnóstwo zrobiłam przez ostatnie lata nowych
utworów, których być może nikomu nigdy nie zagram. Jednak to
wielka radość poznawać literaturę, na którą wcześniej nie miałam
czasu. To tak, jak się czyta książki, prawda? Nie po to, żeby zdać
z nich egzamin, czy odpowiadać na pytania i dostawać dobre stopnie, stypendia, czy pieniądze, tylko po to, żeby je połknąć, żeby
zaczęły istnieć w środku człowieka, żeby zaczęły budować. Tym
budulcem wewnętrznym jest dla mnie muzyka i kompozycje, których nie znam, a które są tak niebywale piękne.
MB: Powiedziała Pani parę lat temu, że wypoczywa ćwicząc.
KD: To prawda, właściwie coraz bardziej. Nie umiem tego wyjaśnić, ale tak właśnie jest.
MB: Z tych nowych kompozycji zadedykowany Pani Koncert
skrzypcowy Henryka Jana Botora był jednym z tych ważnych
utworów?
KD: Grałam ten Koncert wiele razy publicznie i nagrałam na
płytę. Pan Botor pisze dla mnie kolejny utwór. Już mam nawet
termin po wakacjach do wykonania – 5 listopada, pod dyrekcją
naszego Pana Rektora prof. Stanisława Krawczyńskiego. Ogromnie tego wyczekuję.
MB: Mobilizacja jest większa, jeśli ma już Pani ustalony termin
prawykonania?
KD: Nie mam tych terminów tak wiele, ale taką mobilizację
odczuwam codziennie. Wstaję rano z największą radością, otwieram jakieś nuty, często są to właśnie nowe utwory. Utrzymuję
w ten sposób przede wszystkim formę i taką świadomość, że mogę
grać. W ten sposób ten wiek odsuwa się jakoś w świadomości.
MB: Jednym z Pani niedawnych muzycznych odkryć był turecki
kompozytor Fazil Say.
KD: Zachwycona jestem jego Sonatą na skrzypce i fortepian. Po
raz pierwszy usłyszałam w radiu nagranie z udziałem samego kompozytora, który grał na fortepianie, na skrzypcach grała Patricia
Kopatchinskaja. Robili to zupełnie fenomenalnie. Później zobaczyłam to na wizji i bardzo zapragnęłam zapoznać się z tym utworem.
Jak już się zapoznałam, to wiedziałam, że się od niego nie odkleję.
Ostatnio kupiłam płytę z jego Koncertem skrzypcowym i to moja
aktualna fascynacja.
MB: To kolejna pozycja na liście?
KD: Musiałabym poznać najpierw partyturę. Tam są jakieś czarodziejskie instrumenty, których nie mogę zidentyfikować. W pewnym miejscu podejrzewam, czy nie ma tam fal Martenota.
MB: Jakie jeszcze współczesne utwory lubi Pani grać?
KD: Przeczytanych mam całe mnóstwo. Teraz pracuję nad szalenie wciągającą Sonatą Philipa Glassa. Minimal music, coś fantastycznego. Jak sobie ją pogram, to czuję jakbym miała co najmniej
kilka mózgów [śmiech]. Nie da się jednym mózgiem objąć tej muzyki, pulsacji „na ukos”. To niesamowita zabawa. Już się Pan nie
dziwi, że mnie to niesłychanie wciąga. Zrobiłam Sonatę Schnittkego, której też jeszcze nigdzie nie grałam. Nauczyłam się Partity
Grażyny Bacewicz, już najwyższy czas na to, zrobiłam Sonatę Romana Maciejewskiego. Podejrzewam, że nikt publicznie jeszcze jej
nie grał, bo nuty do niej zostały wydane dopiero miesiąc temu
przez Antoniego Cofalika. Poszłam więc do jego klasy w liceum
muzycznym przy ul. Basztowej, zapukałam do drzwi i powiedziamusiQs

Fot. Arch. Artystki.

Dokończenie ze str. 1

łam „dzień dobry Antosiu, chcę Ci zagrać tę Sonatę, którą wydałeś niedawno drukiem, taki mam dla Ciebie prezent”. Otworzyłam skrzypce i zagrałam ją. Chyba się bardzo cieszył. Ja też
[śmiech]. Nawet się nie gniewał, że zmieniłam kilka palców, które
on tam napisał. To daje dużą radość i świeżość.
MB: Ktoś mógłby powiedzieć, że takie coś odmładza człowieka.
KD: Z całą pewnością!
MB: Jest coś w tym sportowego…
KD: Mniej więcej 63 lata uprawiam ten sport [śmiech]. Zawsze
brałam sobie coś „na wyrost”. Nie tak dawno dostałam od mojego byłego studenta Kazimierza Skowronka wybitnie sportowe
ćwiczenia skrzypcowe Demetriusa Constantine’a Dounisa. Jest to
piekielnie trudne. Całe te kilkaset stron przerobiłam. Po czymś
takim skrzypce wydają się bardzo łatwym instrumentem
[śmiech]. Oczywiście to są ćwiczenia niepotrzebne do żadnych
utworów, o czym pisze sam kompozytor, ale później „normalne”
utwory wydają się proste. Na tym polega wielka radość i zabawa.
A całkiem niedawno dostałam od jednego z naszych doktorantów 10 Preludiów Eugène'a Ysaÿe'a. To chyba najtrudniejsze
utwory, jakie widziałam w życiu. Króciutkie Preludia na jedną
stronniczkę, które zawierały tak trudne i absurdalne chwyty, że
czytałam je dosłownie po jednym takcie, żadnej utartej ścieżki.
Później podobnie, wszystko stało się łatwiejsze. Polecam te Preludia wszystkim skrzypkom, oczywiście z palcowaniem oryginalnym! Można zwątpić, jak się trzyma skrzypce, ale to szalenie
odświeża. To są takie łamigłówki i tak, są to właśnie sportowe
wyzwania.
MB: Stojąc w kolejce w barze mlecznym w Krakowie, mało kto
wie, że pierogi zamawia właśnie słynna skrzypaczka.
KD: No już teraz nie wiedzą, ale w czasach, kiedy nie płacono
jeszcze tantiem, to każda pani, która sprzedawała truskawki, czy
pani w aptece mnie rozpoznawała, ponieważ jako przerywniki
w telewizji, a był wtedy jeden program, szły jakieś miniatury
w moim wykonaniu. Jak już zaczęto płacić tantiemy, to muzyka
poważna przestała być w ten sposób prezentowana.
MB: Zmierzam w ten sposób do sławy i Pani ogromnej skromności.
KD: Wie Pan, siedzę przy tym wspólnym stole w jadłodajni, bo
jem jak to się mówi tylko „na mieście” i całe szczęście, że ludzie
mnie nie rozpoznają, bo dzięki temu zaczynamy rozmawiać. Okazuje się przy takich okazjach, że tylu rzeczy nie wiem, o czym
wiedzą moi rozmówcy, że z chęcią o tym słucham. Jak dobrze
więc, że się nie znamy, bo może jakbyśmy się znali, to by tak nie
mówili wtedy? Bywa też tak, że mnie ktoś rozpoznaje na ulicy, jak
idę z zakupami i mówi „to Pani chodzi?” [śmiech]. No i wtedy jest
klops, bo oczywiście zaczynam się śmiać.
[…]
Cały wywiad Mateusza Borkowskiego z prof. Kają Danczowską w kwietniowym
wydaniu „Ruchu Muzycznego”.
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Ad multos annos!
Oriana Masternak
7 maja 2019 r. o godz. 18:00 w Auli Florianka zabrzmiało aż 19
miniatur w wykonaniu prof. Romana Reinera, który obchodzi
w tym roku 40-lecie swojej pracy artystycznej, oraz Jego 17 absolwentów. Skrzypkom przy fortepianie towarzyszyli pianiści
związani z krakowską Akademią Muzyczną: dr hab. Sławomir
Cierpik, mgr Anna Nowak-Dańda i mgr Martyna Zakrzewska.
Roman Reiner urodził się w Krakowie i tu przeszedł wszystkie
szczeble edukacji muzycznej, kończąc z wyróżnieniem w 1979 r.
Akademię Muzyczną w klasie prof. Eugenii Umińskiej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w kraju i na arenie międzynarodowej. Koncertuje na świecie podczas znaczących festiwali muzycznych, a Jego koncerty cieszą się uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. Dysponuje szerokim repertuarem
(utwory solowe, kameralne, koncerty skrzypcowe, miniatury).
Od kilku lat występuje w duecie ze swoją córką i jednocześnie
absolwentką, Agnieszką. W 1995 r. założył trio fortepianowe
Reiner Trio wraz z pianistą Sławomirem Cierpikiem i wiolonczelistką Barbarą Łypik-Sobaniec. Dokonał nagrań dla Polskiego
Radia i TV, Niemieckiego Radia, Niemieckiej TV. Jego dyskografia obejmuje albumy wydane przez firmę nagraniową STEBO,
Fundację Judaica w Krakowie, Austeria, Vienna Modern Masters
(Austria) czy Ars Sonora. Jest pedagogiem Akademii Muzycznej
w Krakowie od 1979 r., gdzie wykłada jako tytularny profesor
sztuk muzycznych na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest
członkiem jury przesłuchań skrzypcowych, a także prowadzi
kursy mistrzowskie oraz warsztaty skrzypcowe. W swojej klasie
wychował kilkudziesięciu absolwentów, w tym koncertmistrzów
wiodących krakowskich orkiestr oraz cenionych artystów i pedagogów wszystkich stopni.
Karolina Curzydło i Berenika Friso, studentki Profesora, tak
o Nim piszą: W klasie Profesora mamy przyjemność studiować
od czterech lat. Jest to bardzo owocny czas, z którego staramy się
czerpać garściami. Nie od dziś wiadomo, że Profesor ceni sobie
pracowitość i systematyczność, czym sam daje nam przykład.
Niejednokrotnie okazuje nam również swoją empatię i zrozumienie,
ale konstruktywna krytyka też nie jest mu obca. Jego wiedza inspiruje nas do ciągłego zgłębiania tajników gry skrzypcowej. Służy nie
tylko swoim doświadczeniem muzycznym, ale także znajomością
w dziedzinie... farmaceutycznej. Gdyby nie był znakomitym skrzypkiem z pewnością doskonale odnalazłby się w branży nowinek
technologicznych. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy pracować pod okiem tak znakomitego muzyka i człowieka, jakim jest
profesor dr hab. Roman Reiner.

Fot. Arch. AMK.

Z Profesorem Reinerem miałam przyjemność pracować podczas
studiów magisterskich w krakowskiej Akademii. Profesor był
również promotorem mojej rozprawy doktorskiej, a w ciągu moich pierwszych lat pracy pedagogicznej byłam asystentką w Jego
klasie. Profesor Reiner, przybliżając tajniki wiedzy swojej Mistrzyni, prof. Eugenii Umińskiej oraz obdarzając dużym zaufaniem,
znacząco wpłynął na mój rozwój skrzypcowy. Jego bezkompromisowość i wysokie wymagania, również wobec siebie samego,
były cenną lekcją pokory, tak potrzebnej podczas obcowania ze
sztuką.
Profesor nieustannie motywuje nas, absolwentów i studentów,
do samodzielnej pracy. Mawia: „Musisz szukać!”. Idea poszukiwania własnych rozwiązań oraz drogi artystycznej jest nam bliska do
dziś, co postaramy się przekazać publiczności podczas Koncertu
Jubileuszowego.
Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze!
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„Artyści Jutra” –
wszystko, co dobre…

„Festiwal Prawykonań”
po raz ósmy

Małgorzata Nowak-Fecica

Zuzanna Daniec

„Wszystko co dobre, kiedyś się kończy”! 28.02.2019 zakończył się
również trwający od 2016 roku projekt „Artyści Jutra – podniesienie kompetencji studentów Akademii Muzycznej w Krakowie”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki wsparciu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. A przez te trzy lata wiele się działo!
Poniżej krótko o projekcie w liczbach:
 120 – tylu studentów ostatnich lat studiów kierunków Instrumentalistyka i Wokalistyka wzięło czynny udział w projekcie
i otrzymało certyfikaty ukończenia programu;
 576 – tyle odbyło się godzin certyfikowanych kursów podnoszących kwalifikacje muzyczne, w tym pracy w przygotowaniu się do przesłuchań;
 144 – po tyle godzin odbyło się przez trzy lata warsztatów
z Techniki Alexandra oraz Kompetencji Miękkich;
 480 – w tylu wizytach na próbach oraz koncertach w kraju
wzięli udział uczestnicy projektu;
 120 – tyle zorganizowano łącznie wizyt studyjnych w zagranicznych instytucjach kultury.

W ciągu ostatnich trzech dni marca (29-31 III 2019) przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Teorii Muzyki uczestniczyli
w ósmej już edycji Festiwalu Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza” organizowanego w Katowicach przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. O jego wyjątkowości stanowi
fakt, iż jako jedyny w Polsce obejmuje serię koncertów kumulujących tak dużą liczbę rodzimych kompozycji, które w kraju i na
świecie wykonywane są po raz pierwszy. Uczestnictwo młodych
krakowskich teoretyków muzyki w festiwalu jest już tradycją: od
roku 2005, kiedy odbyła się jego pierwsza edycja, co dwa lata
udajemy się grupowo do Katowic, by słuchać najnowszych utworów polskich kompozytorów.

Poza niezwykle cennymi zajęciami, które odbywały się w każdym
roku akademickim w weekendy – od października do lutego –
najwięcej emocji wzbudzały oczywiście wizyty studyjne, głównie
zagraniczne. Trudno zliczyć, ile ciekawych przygód spotkało studentów w podróży oraz na miejscu, a musieli sobie radzić przez te
trzy lata w takich miastach, jak Neapol, Berlin czy Wiedeń, dokąd
podróżowali zwykle samolotem. Na szczęście w przypadku problemów zawsze można było zadzwonić do organizatorów i wytłumaczyć, że hotel jest zamknięty i piętnaście osób stoi z bagażami
na ulicy i trzeba coś zrobić. Albo że uczestnicy pogubili się w metrze i nie zdążyli na próbę. Albo utknęli w pociągu, który miał
awarię na środku pola i nie zdążą na samolot. Ewentualnie nie
mogą kogoś znaleźć, bo albo nie wrócił do hotelu, albo nie doleciał na miejsce. Może akurat nocował w połowie drogi, czyli
w Warszawie, bo jest awaria tym razem samolotu? Grunt, że
wyruszył w drogę, a nie napisał wieczór wcześniej, że chyba jednak nie leci. Część osób ma już doświadczenie w poszukiwaniu
zaginionego bagażu, a część w skomplikowanych lotach z przesiadkami po całej Europie, bo z powodu pogody zmieniono im lot.
Niektórzy dowiedzieli się przy okazji, co dla Włochów znaczy
„latte” i czemu nie jest to kawa.
Nie mniejszych wrażeń dostarczały krajowe wyjazdy, na przykład
do NOSPR w Katowicach. Zatrzymanie wynajętego busa przez
Inspekcję Ruchu Drogowego sprawiło, że duża grupa uczestników
przybyła na miejsce akurat w momencie, gdy międzynarodowej
sławy solista-skrzypek skończył grać…
Podobne przygody jednak już się zakończyły (będzie ich bardzo
brakować), a ja mam nadzieję, że oprócz kompetencji i doświadczeń wynikających z formuły projektu, uczestnikom zostaną również miłe wspomnienia, historie do opowiadania, wrażenia z wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyli oraz nawiązane
znajomości zawodowe i prywatne! I oby projekt przyczynił się
chociaż w małym stopniu do znalezienia dla siebie wymarzonego
miejsca w świecie artystycznym!
musiQs

Podczas tegorocznej edycji festiwalu w siedzibie NOSPR-u wykonanych zostało ponad 25 kompozycji twórców reprezentujących
pełny przekrój pokoleń i ośrodków, od kompozytorów najstarszej
generacji (Zbigniew Bargielski, Krzysztof Meyer, Ryszard Gabryś), po twórców urodzonych w latach osiemdziesiątych XX
wieku (Dariusz Przybylski, Mikołaj Majkusiak, Justyna KowalskaLasoń, Sonia Brauhoff). Festiwal zainaugurował koncert, w którym królowały chóralne i instrumentalne składy kameralne. Obok
utworów Adriana Konarskiego, Ryszarda Gabrysia i Tomasza
J. Opałki wykonana została kompozycja Macieja Jabłońskiego.
W swoim V Concerto grosso na klarnet kontrabasowy, marimbę
i orkiestrę kameralną krakowski twórca podążył obraną przez
siebie ścieżką eksploracji możliwości tkwiących w tzw. harmonii
barw, uwspółcześniając kluczową dla gatunku ideę koncertowania. Tego samego dnia uwagę przyciągnęły dwa wieczorne prawykonania: A linea na orkiestrę Zbigniewa Bagińskiego oraz
Prélude et Grande Fugue „La Catastrophe” na orkiestrę i sopran
chłopięcy Joanny Wnuk-Nazarowej – kompozycje postmodernistyczne, zdecydowanie przystępne w odbiorze (choć niebanalne!).
Drugi dzień Festiwalu zdominowany został przez recital Agaty
Zubel, która w wirtuozowski sposób wykonała trzy cykle pieśni:
Cezarego Duchnowskiego, Sławomira Kupczaka i – przyjęte owacyjnie – Pieśni konstruktywistyczne Artura Zagajewskiego. Podczas
następnego koncertu prawykonany został m.in. utwór Wojciecha
Ziemowita Zycha Półskrzenie-półśnienie na perkusję, fortepian
i amplifikację dźwięku w systemie przestrzennym – kompozycja
bardzo skupiona, od początku kierująca uwagę słuchacza na kolorystyczny aspekt spektrum zastosowanych środków wykonawczych.
Następne koncerty przyniosły prawykonania utworów m.in. Hanny Kulenty, Tadeusza Wieleckiego i Aleksandra Nowaka. Trudno
byłoby przekazać wszystkie nasze wrażenia, ale nie sposób nie
wspomnieć o tych związanych z towarzyszącymi festiwalowi
instalacjami dźwiękowymi. Jako teoretyków muzyki szczególnie
zainteresował nas projekt mYear19 Michała Moca – utworzony
w krzewach pod siedzibą NOSPR-u labirynt sprawdzający słuchowe zdolności uczestników w zakresie rozpoznawania krótkich,
abstrakcyjnych motywów muzycznych. Zawoalowane wśród
dźwięków płynących ze stu rozmieszczonych na krzewach głośników, okazały się trudne do wychwycenia. Mimo że nie udało nam
się zidentyfikować żadnego – wędrówka przez labirynt była dla
nas ciekawym „przeżyciem edukacyjnym”.
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Fortepianowy zachwyt
Małgorzata Kruczek
Zapraszam do zachwycenia się Kołem Naukowym Pianistów. Za
współtworzenie tego artykułu dziękuję panu dr. hab. Markowi
Szlezerowi, dr. Piotrowi Kowalowi oraz Julii Kukuczce.
GENEZA, POWSTANIE, PIERWSZE PROJEKTY
Prof. Andrzej Pikul zawsze miał na względzie nieustanny rozwój
studentów. Nie dziwi więc fakt, iż to on był pomysłodawcą powstania Koła Naukowego Pianistów i jednocześnie pierwszym
jego opiekunem. W pierwszym roku działalności (2011) Koło
liczyło 40 osób. Pierwszym przewodniczącym został Piotr Różański. Kolejnymi byli: Aleksander Mocek, Piotr Kowal (którego
poprosiłam o opowiedzenie mi o początkach działania Koła),
Mateusz Zubik i aktualnie Julia Kukuczka. Koło działało intensywnie już od początku swojego istnienia. Pierwsze 3 lata to
przede wszystkim koncerty monograficzne oraz Quodlibet
(dowolny repertuar). Już wtedy troszczono się o ogólnopolski
zasięg działalności (koncerty wyjazdowe do Białegostoku). Koło
proponowało członkom nie tylko możliwości licznych konfrontacji scenicznych; niedługo potem weszło w posiadanie zooma
h4n i nagranych akompaniamentów do koncertów fortepianowych.
FORTEPIANOWE MOZAIKI
W 2017 roku (przew. Mateusz Zubik) podjęto inicjatywę stworzenia cyklu koncertów wymiennych („Fortepianowe Mozaiki”)
kół z całej Polski – właśnie dobiega końca druga jego edycja. Nie
wyobrażam sobie tego przedsięwzięcia bez dr. hab. Marka Szlezera, opiekuna Koła, który swoim zaangażowaniem mobilizował
wszystkich do działania. Współpraca między Kołami z innych
uczelni nie miałaby szans na szerszy oddźwięk, gdyby nie upór
profesora oraz wyjątkowy Zarząd Koła (przew. Julia Kukuczka).
Julia Kukuczka: Jestem dumna ze studentów Katedry Fortepianu. Zawsze, kiedy ogłaszam zapisy na koncerty organizowane przez nasze Koło, jest więcej chętnych niż miejsc. To samo
dotyczy kursów mistrzowskich. Oczywiście nie można nie wspomnieć o prof. Andrzeju Pikulu oraz dr. hab. Marku Szlezerze, bez
których te wszystkie przedsięwzięcia byłyby niemożliwe do
zrealizowania.
Obecnie na stałe współpracujemy z trzema uczelniami (AM
w Łodzi, UMFC w Warszawie, AM w Katowicach). Co roku organizujemy 3-4 koncerty z cyklu Fortepianowe Mozaiki. Mamy
szansę nie tylko zaprezentować własną kreację artystyczną. Jest
to projekt pod tym względem wyjątkowy – celem nie jest konkurowanie ze sobą, ale otwarcie się na siebie artystów z różnych
części Polski. Ukoronowaniem współpracy studenckiej był wyjazd na I Cieszyńskie Spotkania z Muzyką (wrzesień 2018).
I znów należy uwzględnić ogromny wkład pracy profesorów
z całej Polski – nie pobierając żadnego wynagrodzenia spędzili
tydzień z pianistami młodego pokolenia, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem. Byli to prof. dr hab. Jerzy Sterczyński
(UMFC w Warszawie), prof. dr hab. Andrzej Pikul i dr hab. Marek
Szlezer (AM w Krakówie), prof. dr hab. Robert Marat i dr hab.
Mariusz Drzewicki (AM w Łodzi). Nie mogę również nie wspomnieć o pomocy ze strony Szkoły Muzycznej w Cieszynie, która
zgodziła się przyjąć naszą gromadę, zapewniając nam świetne
warunki i możliwość zorganizowania dwóch koncertów.
musiQs

Z PUNKTU WIDZENIA OPIEKUNA KOŁA
Marek Szlezer: Opiekunem Koła jestem od 3 lat. Bardzo się
cieszę, iż przypadła mi ta funkcja, bo jestem od dziecka związany z Uczelnią. Lubię widzieć, że ktoś działa na jej rzecz dobrowolnie, mając na uwadze jej rozwój i przyszłość.
Małgorzata Kruczek: Dlaczego tak ważne jest, by Koło działało, co nam daje – zarówno z punktu widzenia Pedagoga, jak
i Studenta?
MS: Świadomość studentów dotyczącą tradycji pianistycznej
w Krakowie – mam bowiem wrażenie, iż generalnie większość
z nich owej świadomości, kandydując na studia, nie posiada.
Wzięło się to stąd, iż Kraków nie afiszował się nią aż tak bardzo.
A przecież możemy pochwalić się najbogatszą tradycją w Polsce. Kraków był kojarzony z pianistyką już od 2. połowy XIX wieku. Teraz trochę uwagę kraju przyciągają inne ośrodki, podczas
gdy my znajdujemy się nieco w cieniu. Dlatego tak ważne jest,
abyśmy zdawali sobie sprawę i byli z tego dumni, iż mury naszej
Uczelni i naszego miasta opuściła ogromna liczba wybitnych
pianistów. Większość wyjechała za granicę i została zaanektowana przez tamtejsze ośrodki, przez co przestano łączyć ich
z Krakowem. A musimy pamiętać, iż wiele z nich miało swój
udział w założeniu takich szkół, jak chociażby Juilliard School.
Uważam, że najważniejsze zadanie, jakie stoi przed młodym
pokoleniem pianistów, to zaistnienie świadomości i integracja
tradycji. Budowanie razem marki Uczelni (pedagodzy wraz ze
studentami). Tylko wspólny wysiłek i obustronne działanie przyniesie efekty i nowe drogi rozwoju – dla Studentów, Pedagogów
i Uczelni. Na polu Kół Naukowych taka współpraca jest możliwa.
MK: Jak Pan ocenia dotychczasowe działanie Koła? Czy jest
Pan zadowolony ze współpracy z innymi Uczelniami oraz
I Cieszyńskich Spotkań z Muzyką?
MS: Oczywiście udało się zaktywizować i zaangażować mnóstwo osób, pokazać im, że to co robią, ma sens, nawiązały się
stałe, PONADPERSONALNE kontakty między pianistami młodego pokolenia na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Poczucie konkurencyjności, które jest zawsze obecne między artystami jednej
branży, nie przysłania nam idei wspólnotowości. Pamiętajmy, że
konwencja konkursów jest tylko tymczasowa. Najważniejsza
sprawa, z której powinniśmy zdać sobie sprawę, to jedność.
Stanowimy bowiem jeden organizm, mamy przed sobą jeden
cel.
***

Cóż więcej mogłabym dodać? Chyba tylko tyle, iż sama czuję się
niezwykle zachęcona do jeszcze większego pogłębiania wiedzy
na temat naszej krakowskiej tradycji pianistycznej oraz angażowania się w Koło Naukowe. Wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy do nas dołączyć, zapewniam, iż nie ma nic lepszego niż
wspólne działanie z ludźmi pełnymi zapału do pracy, którzy podzielają twoje zainteresowania – a takich w Kole na pewno nie
brakuje.
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uTWORY rąk
Jarosław Naliwajko SJ
– Farożu jo byłech na siatce rano. Miałem 8 lat, gdy usłyszałem te
słowa w kościele parafialnym, oczywiście na Śląsku. Z powodu
szkód górniczych stalowa siatka rozciągała się pod całym
sklepieniem kościoła. Słowa wypowiadał organista do
proboszcza, natomiast ja siedziałem w ławce, patrząc z ołtarza
na obraz przedstwiający ogromną Wniebowziętą Matkę Bożą.
Nigdy wcześniej nie widziałem twarzy organisty. Dlatego te
słowa były bardzo dziwne dla mnie. Do tej pory znałem tylko
jego głos, gdy rozpoczynał śpiewać pieśń lub niespodziewanie
w ciszy przed Mszą Świętą, gdy zeszło się już dużo osób na
niedzielną liturgię.
Będziemy uczyć się nowej pieśni – brzmiały, ale już w języku
literackim, jednak z tym charakterystycznym twardym
akcentowaniem śląskim. Nigdy wcześniej nie udało mi się
dostrzec jego rysów, choć uparcie odwracałem głowę do góry.
Organy od zawsze pamiętałem, jako ogromne „uśpione
zwierzę”, które od czasu do czasu budzi swoją dziką moc. I to nie
było w czasie liturgii.

Dopiero po latach, zaproszony do Hannoweru, do firmy
założonej w 1838 roku przez Emila Hammera (wybudowała ona
ponad 2000 instrumentów, między innymi w Polsce oraz
dokonała intonacji organów w kościele Arka Pana w Nowej
Hucie), a prowadzonej od 2011 roku przez Małgorztę i Georga
Schloetmannów, mogłem obserwować, jakim wysiłkiem rodzi
się to „zwierzę”.
Moje fotografie przedstawiają mały fragment remontu organów
w jednym z protestanckich kościołów w Hannowerze oraz prace
w siedzibie firmy.
Moje młodzieńcze przeczucie co do dzikości oraz łagodności
organów jedynie utwierdziło się. Co nie oznacza, że choć trochę
rozumiem ten instrument, czy znam się na muzyce.
Wystawę można oglądać w hallu Akademii Muzycznej
w Krakowie.

musiQs
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Duet z Kanady –
słyszałam orkiestrę
Anna Woźniakowska
Wczoraj wychodziłam z filharmonicznej sali z uczuciem żalu, co
nieczęsto mi się zdarza. Żalu, że to już koniec. Po prostu chciałam, by muzyka dalej brzmiała, bo wczorajszy koncert to był
jeden z najlepszych muzycznych wieczorów w tym sezonie. Nie
ze względu na prezentowany program, choć był piękny, interesująco zestawiony, ale ze względu na sposób jego wykonania.
Wczoraj, w sali Filharmonii, po raz pierwszy w Krakowie, koncertowało Duo Turgeon, czyli Anne Louise-Turgeon i Edward Turgeon. Artyści z Kanady należą do czołówki światowej kameralistyki. Do naszego miasta przyjechali na zaproszenie organizatorów III Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych
Duetissmo! i Filharmonii Krakowskiej. Swój koncert rozpoczęli
trzema miniaturami ze Szkiców Valerego Gavrilyna, potem zabrzmiał utwór Anne Louise-Turgeon Winter at Gros Cap. Pierwszą część koncertu zwieńczyła Rapsodia na temat Paganiniego
Siergieja Rachmaninowa. W drugiej części znów słuchaliśmy
muzyki współczesnej, utworu Drift Dereka Charke'a, potem
zabrzmiała Rapsodia hiszpańska Maurice'a Ravela, a na zakończenie Brahmsowskie Wariacje na temat Haydna. Na bis usłyszeliśmy nastrojową miniaturę, której twórca Francisco Mignone uważany jest za największego, po Heitorze Villi-Lobosie,
kompozytora brazylijskiego.
Każda z wymienionych kompozycji otrzymała wręcz idealną
postać, bo Duo Turgeon to artyści tak wrażliwi, z taką atencją
podchodzący do muzycznej materii, tyle wiedzący o samej sztuce pianistycznej, władający takimi zróżnicowaniami brzmień,
taką mnogością sposobów artykulacji dźwięku i taką jego szlachetnością, a przy tym tak szczerzy w swych muzycznych poczynaniach, że porywali i zachwycali słuchaczy. Dawno nie słyszałam tak pięknie brzmiących filharmonicznych fortepianów. Kanadyjscy artyści zaprezentowali i delikatne, ale nośne piano,
i potężne, ale nigdy nie „przebite” forte. Muzyka w ich wykonaniu
była po prostu elegancka. A ich poczucie czasu muzycznego...
Niezawodne!
Oba wielkie cykle wariacji grały dwa fortepiany, a ja słyszałam
solistę i orkiestrę. I to nie było złudzenie! Wystarczyło dwadzieścia palców, ale musiały to być palce muzyków-czarodziejów,
a takie jest właśnie Duo Turgeon.
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Nauka języka w internecie
Halina Boniszewska
Coraz szerszym zainteresowaniem cieszy się idea kursów
MOOC (ang. massive open online course), które zrewolucjonizowały podejście do nauczania na odległość.

Uniwersytet Harvarda umieścił na portalu EdX następujące
nieodpłatne kursy: Beethoven's 9th Symphony and the 19th
Century Orchestra, Berlioz’s Symphonie Fantastique and Program
Music in the 19th Century, Monteverdi’s L’Orfeo and the Birth of
Opera, Handel's Messiah and Baroque Oratorio, 18th-Century
Opera: Handel & Mozart, Stravinsky’s Rite of Spring: Modernism,
Ballet, and Riots (dostępne za darmo przy kliknięciu na opcję audit only).
Bardzo przystępne są anglojęzyczne prezentacje instrumentów
muzycznych na wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika portalu
KhanAcademy, który może pochwalić się wszechstronną
ofertą edukacyjną, Ponad 3000 wykładów przetłumaczono na
język polski. Warto też subkrybować kanał Philharmonia Orchestra na portalu YouTube. Osoby zainteresowane prezentacjami instrumentów i technik gry mogą odwołać się do playlisty Instrument Guides na ww. kanale.
Organizacja British Council posiada swój kanał edukacyjny na
portalu
YouTube.
Niektórzy
nadawcy,
np.
BBC
(www.bbc.co.uk), czy National Public Radio (NPR,
www.npr.org) oferują otwarty dostęp do swoich programów
zgromadzonych w formie podkastów.

Fot. pngtree.com

Poniżej przedstawiony jest zarys źródeł internetowych,
mogących służyć jako wsparcie dla muzyka. Najpopularniejszym
kursem muzycznym na portalu coursera.org jest kurs Introduction to Classical Music. Na ww. portalu, klikając na wersję full
course, no certificate, otrzymujemy bezpłatny dostęp do
anglojęzycznych kursów podstaw teorii muzyki Uniwersytetu
Stanowego Michigan i Uniwersytetu w Edynburgu. Z kolei Curtis
Institute of Music w Filadelfii przedstawił swą propozycję kursu
poświęconego analizie sonat Beethovena. Uniwersytet Rochester umieścił na portalu coursera.org kurs teorii i praktyki bluesa.
Northwestern University oferuje kurs pt. Teaching the Violin
and Viola. University of Rochester i University of Florida przedstawiły na coursera.org cały wachlarz rozmaitych kursów
poświęconych współczesnej muzyce rozrywkowej, z podziałem
na poszczególne gatunki. Berklee College of Music przedstawił
na portalu coursera.org najbogatszą ofertę kursów, choć dostęp
do większości z nich jest płatny. Jednak kurs Berklee o tytule
Foundations of Music Business i kilka innych jest bezpłatnych.
Jednocześnie Berklee partycypuje w edukacji masowej online na
portalu EdX, gdzie mamy pełny dostęp do darmowego kursu
poświęconego teorii muzyki i kilku innych.

Students poruszają ogrom zagadnień gramatycznych i leksykalnych.
Do samodzielnej pracy z rozumieniem ze słuchu zaprasza doskonały portal lyricstraining.com, oferujący ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów piosenek, dysponujacy filtrami pozwalającymi na wybór gatunku muzycznego (30 opcji), wykonawcy, a co
najważniejsze, poziomu zaawansowania.
Prawdziwą kopalnią wiedzy jest portal Open Culture dostępny
pod linkiem www.openculture.com, oferujący dostęp do ponad
tysiąca darmowych kursów ze wszystkich dziedzin, przeszło
tysiąca darmowych filmów oraz audiobooków.

Dzięki portalowi TedX zyskujemy dostęp do inspirujących
wykładów. Warto pamiętać o zasobach Naxos online: https://
www.naxos.com oraz następującej stronie dla muzyków: http://
www.englishformusic.com.

Strona www.achievement.org należąca do organizacji nonprofit zwanej Academy of Achievement, prezentuje biografie
słynnych postaci wraz z wywiadami wideo i ich transkrypcjami.

Na profilu MusicTeacherResources na Facebooku znajduje się
wiele przydatnych linków z możliwością pobrania darmowych ebooków. Profile facebookowe English Study i For My English

Warto też oglądać Mozart in the Jungle, serial amerykański
o perypetiach muzyków nowojorskiej orkiestry, dostępny
w internecie.

musiQs
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Nasze osiągnięcia

Podróże z klarnetem

Anna Janeczek

Izabela Żurczak

LAUREACI Międzynarodowego Konkursu PRO BOHEMIA 2019
17. ROČNIK MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĔŽE w Ostrawie, w dn. 4-7 kwietnia 2019 r.:
w kategorii gra na instrumentach dętych drewnianych – saksofon
studenci z klasy prof. dr. hab. Andrzeja Rzymkowskiego
 ANETA BAZIAK – I MIEJSCE;
 PRZEMYSŁAW CETNAROWSKI – II MIEJSCE;
w kategorii gra na instrumentach dętych drewnianych – klarnet
 OSTAP BACHYNSKYY – I MIEJSCE – student z klasy dr. hab.
Piotra Lato;
w kategorii śpiew solowy
 KAROL MIELIŃSKI – II MIEJSCE – student z klasy dr hab. Katarzyny Suskiej-Zagórskiej;
 MARTYNA CHMIEL – WYRÓŻNIENIE za akompaniament –
studentka z klasy fortepianu dr. hab. Gajusza Kęski;
w kategorii gra na instrumentach dętych drewnianych – fagot
 OLEKSANDR PECHENIUK – III MIEJSCE (I i II miejsca nie przyznano)
– student z klasy dr. Damiana Lipienia
w kategorii gra na instrumentach dętych drewnianych – flet –
 DANIELA BOROWSKA – WYRÓŻNIENIE – studentka z klasy
prof. dr. hab. Zbigniewa Kamionki.

Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Ale nie dla
zespołu klarnetowego Koła Naukowego Klarnecistów pracującego pod opieką dr Barbary Borowicz. W dniach 14-18.04.2019
zespół w składzie Sara Ślemp, Izabela Żurczak, Oleh Malovichko,
Kamil Gałecki, Mateusz Woźniak, Tomasz Sowa uczestniczył
w 2nd Gran Canaria International Clarinet Conference and Festival 2019 na Wyspach Kanaryjskich.

LAUREATKI XIII Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Krasiczynie – Przemyślu,
w dn. 4-6 kwietnia 2019 r.:
 MONIKA PALUCH – II MIEJSCE w kategorii 3 – studentka
z klasy fortepianu prof. dr. hab. Mirosława Herbowskiego;
 DOMINIKA KAPUSTA – WYRÓŻNIENIE w kategorii 3 – studentka z klasy fletu prof. dr. hab. Zbigniewa Kamionki;
 KINGA PUŚCIZNA – WYRÓŻNIENIE w kategorii 3 – studentka
z klasy klarnetu dr. hab. Piotra Lato;
 KONRAD SZUMAŃSKI – WYRÓŻNIENIE w kategorii 3 – student z klasy klarnetu dr. hab. Piotra Lato.
VLADIMIR ANISIMOV, student z klasy saksofonu prof. dr. hab.
Andrzeja Rzymkowskiego zdobył WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym odbywającym się w ramach
Europejskiego Forum Saksofonowego 2019 we Wrocławiu,
w dn. 29-31 marca 2019 r.
LAUREACI Międzynarodowego Internetowego Konkursu Muzycznego IMKA MUSIC COMPETITION w Sarajewie, 30.03.2019 r.:
 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI – I NAGRODA – student z klasy
fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula;
 OLEG MALOVICHKO – I NAGRODA – student z klasy klarnetu
prof. Andrzeja Godka i dr Barbary Borowicz.
ANIELA MADERA, studentka z klasy fortepianu prof. dra hab.
Andrzeja Pikula zdobyła II NAGRODĘ /kategoria G – sekcja I/
w Międzynarodowym Konkursie 11° Concorso Internazionaledi
Esecuzione Musicale „Giovani Musicisti” – Cittá di Treviso we
Włoszech, 29.03.2019 r.
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Zespół powstał w 2018 roku na potrzeby dwóch największych
wydarzeń klarnetowych organizowanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Klarnecistów. Były to ClarinetFest 2018 w Ostendzie (Belgia) oraz 8th ECA Clarinet Festival w Győr (Węgry).
W tym roku na 2nd Gran Canaria International Clarinet Conference and Festival zespół wystąpił w septecie, dokonując
prawykonania utworu poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej Confrontations, napisanego specjalnie na to
wydarzenie. Kompozycja zakłada połączenie muzyków w zespół
kameralny jako proces widoczny na scenie – klarneciści pojedynczo wychodzą na estradę w losowej kolejności, grając
w tym czasie krótkie, bardzo różniące się między sobą fragmenty
solowe. Kiedy wszyscy znajdują się już za pulpitami, rozpoczyna
się wspólna, jednoczesna improwizacja, oparta na materiale
z fragmentów solowych. Następuje potem część druga grana
tutti, wtedy też osiągnięta zostaje kulminacja dzieła muzycznego.
Następnie septet wykonał dwa utwory Izaaka Albéniza, by wyrazić uznanie dla hiszpańskiego dorobku kompozytorskiego. Było
to Tango i Chant d'amour. Oba wykonania spotkały się
z ożywioną reakcją publiczności. Podczas występu pojawiły się
też inne kompozycje jak: The Twelfth Night: A Picture Book
Without a Picture Masanori Taruya'i oraz Deux Dances Masamicza
Amano. Do jednego z utworów, Artana Hasaniego Funny Dialogue na oktet klarnetowy, krakowscy instrumentaliści zaprosili
chorwackiego klarnecistę Abdula-Aziz Husseina. Dzięki temu
studenci mieli możliwość integracji i wymiany doświadczeń.
Ponadto dr Barbara Borowicz uczestniczyła w koncercie inauguracyjnym 2nd Gran Canaria International Clarinet Conference
and Festival, występując wraz z bassethornistą Thierry Maisonem (Francja) oraz pianistą Ivanem Pernickim (Chorwacja),
a także w koncercie galowym, wykonując wraz z Laurą Sanchez
Koncert na 2 klarnety Carla Stamitza z towarzyszeniem Orquesta
Sinfónica de Las Palmas.
2nd Gran Canaria International Clarinet Conference and Festival towarzyszył konkurs klarnetowy, na którym doktorant Tomasz Sowa
otrzymał trzecią nagrodę. Konferencja była
wydarzeniem o przyjaznej dla uczestników
atmosferze, pozwalającym na swobodną wymianę spostrzeżeń
i doświadczeń między uczestnikami. Klarneciści wrócili pełni
zapału do pracy, z bateriami naładowanymi kanaryjskim słońcem.

Fot. Jesús Pérez Sosa.
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Pianiści Krakowa – Jerzy Lalewicz
Marek Szlezer
Urodził się 21 sierpnia 1875 w Wyłkowyszkach
k. Mariampola. Jego bratem był Marian Lalewicz,
znany architekt. Uczęszczał do gimnazjum w Suwałkach oraz do tamtejszej szkoły muzycznej. W 1894
roku wyjechał razem z bratem do Sankt Petersburga, gdzie rozpoczął studia prawnicze, które ukończył w roku 1897. Równolegle uczył się w tamtejszym Konserwatorium w zakresie gry na fortepianie
u Anny Jesipowej i teorii muzyki u Anatolija Ladowa
i Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Konserwatorium
Petersburskie ukończył ze złotym medalem w 1900
r. W tym samym roku otrzymał razem z Nikołajem
Medtnerem wyróżnienie w III Międzynarodowym
Konkursie im. Antona Rubinsteina w Wiedniu
(nagrodę główną wygrał wówczas Émile Bosquet).
W 1901 r. zadebiutował w Warszawie, następnie
udał się na długie tournée po Rosji. W Petersburgu
występował w duecie ze znanym skrzypkiem, Leopoldem Auerem. W latach 1902-1905 był nauczycielem fortepianu w Konserwatorium w Odessie. W roku 1905 został mianowany profesorem kursu wyższego gry fortepianowej
w Konserwatorium Krakowskim. Był wielkim propagatorem
szkoły Teodora Leszetyckiego, którą zaszczepił całemu pokoleniu tutejszych studentów i cenionym autorytetem, który wywarł
znaczący wpływ na tradycję pianistyczną naszej uczelni. Lalewicz, który był koncertującym muzykiem, kładł duży nacisk na
praktyczne umiejętności estradowe. Organizował comiesięczne
przesłuchania, na których każdy jego uczeń musiał wykonać
publicznie jeden lub więcej utworów. Podczas pobytu w Krakowie sam bardzo często i chętnie koncertował, wykorzystując
szeroko swoje umiejętności gry a vista. Dawał m.in. występy
w duecie fortepianowym z Henrykiem Melcerem i Ignacym
Friedmanem. W latach 1909-10 koncertował w Niemczech
i Austrii. 27 listopada 1909 w Berlinie w sali Blüthnera wykonał
z orkiestrą trzy koncerty fortepianowe: Henryka Melcera
(c-moll), Ludwiga van Beethovena (Es-dur) i Ferenca Liszta
(Es-dur). Był wielkim orędownikiem muzyki współczesnej. Popularyzował i prawykonywał dzieła, m.in. Sarneckiej, Szymanowskiego, Zarębskiego. W roku 1910 był jednym z jurorów Konkursu Kompozytorskiego im. Fryderyka Chopina we Lwowie.
W roku 1912 Lalewicz zakończył pracę w Konserwatorium Krakowskim i zamieszkał w Wiedniu, gdzie zaproponowano mu
prestiżowe stanowisko. W latach 1912-1919 był profesorem gry
na fortepianie w Akademie für Musik und darstellende Kunst. 20
lipca 1915 roku ożenił się z malarką Antoniną Lewak, swoją długoletnią narzeczoną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w roku 1919 odmówił przyjęcia obywatelstwa austriackiego
i wystąpił o polski paszport. Z tego powodu ostentacyjnie zwolniono go z wiedeńskiej uczelni. Przeniósł się do Lwowa, gdzie
dorywczo udzielał lekcji. W 1921 r. wyjechał do Paryża. Lalewiczowie prowadzili we francuskiej stolicy ożywione życie towarzyskie – odwiedzali m.in. salon polskiej śpiewaczki Marii
Freund, w którym gościli Aleksander Tansman i Mieczysław
Horszowski. U państwa Godebskich poznali Maurice’a Ravela.
Po paru miesiącach Lalewicz wyjechał do Buenos Aires w ArgenmusiQs

tynie, gdzie w roku 1923 zastąpił Ernesta Drangoscha na stanowisku profesora w Wyższej Katedrze Fortepianu Narodowego
Konserwatorium Muzyki i Sztuki Scenicznej (Conservatorio Nacional – obecnie wydział muzyczny Uniwersytetu w Buenos
Aires). Wkrótce objął posadę dyrektora tej instytucji, którą sprawował aż do swej śmierci. Funkcjonując pod zmienionym na
język hiszpański imieniem Jorge de Lalewicz, stworzył argentyńską szkołę pianistyczną, która oddziaływała silnie na całą Amerykę Południową. Do końca życia aktywnie koncertował. Ostatni
raz występował w Polsce w roku 1930, w 1948 odbył ostatnie
tournée po Stanach Zjednoczonych i dokonał nagrań studyjnych
dla Radio Corporation of America w Nowym Jorku
(zarejestrował wówczas utwory Schumanna, Brahmsa i Chopina). Zmarł 1 grudnia 1951 w Buenos Aires. Ciało Lalewicza przewieziono do kraju na prośbę rodziny. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Z inicjatywy Píi Sebastiani powołano do
życia w Argentynie Konkurs pianistyczny im. Lalewicza. Jedną
z jego laureatek została Martha Noguera.
Lalewicz dysponował bogatym repertuarem, który zawierał
prawie wszystkie dzieła Fryderyka Chopina oraz m.in. utwory
współczesnych mu polskich kompozytorów: Melcera, Paderewskiego, Brzezińskiego, Sarneckiej, Szymanowskiego, Zarębskiego i innych. Z wieloma z nich przyjaźnił się za życia.
Jerzy Lalewicz wykształcił wielu znakomitych pianistów – do
jego uczniów należą m.in.: Zofia Dawidowicz, Paweł Kowalew,
Zygmunt Dygat, Kazimierz Krzyształowicz, Mieczysław Münz
(absolwent naszej uczelni ze złotym medalem, profesor Julliard
School of Music w Nowym Jorku, nauczyciel m.in. Emmanuela
Axa i Eugena Indjica), Bronisław Poźniak, Artur Hermelin, Leopold Münzer, Leon Podolski, Artur Rodziński, Zygmunt Przeorski, Stanisław Schwarzenberg-Czerny, Kazimiera DrozdowskaTreterowa, Olga Stolfowa, Friedrich Wilckens, Lía Cimaglia
Espinosa, Pía Sebastiani, Silvia Eisenstein, Pedro Alejo Sáenz
Amedeo, Arnaldo D'Espósito, Victoria Khami.
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Pan Wiesiek i jego…
Mateusz Bień

Pan Wiesiek byłby lekko oszołomiony, gdyby wiedział jakie zamieszanie wywoła jego pomysł robienia „ptasiej” muzyki. Jak
pamiętamy Wieśkowy kibord Q1 jest de facto fizycznym nośnikiem dla sztucznej inteligencji, znanej jako program Oscilla. Raz
już odwiedziliśmy autorów programu po „tamtej stronie”, towarzysząc im w chwili podejmowania decyzji czy Pan Wiesiek nadaje się do dalszych etapów projektu. Dziś grupa ta zebrała się ponownie.
Hampus – przewodniczący – krótko przedstawił sytuację: „Schumann (taki pseudonim otrzymał Pan Wiesiek) poprosił Oscillę
o nauczenie go, cytuję: <<grać jakby ptaki śpiewały>>. Mamy wrażenie, że prośba ta była wynikiem spotkania z czymś, co przesiadywało na parapecie. Ów obiekt, zapewne ptak, nie jest określany mianem śpiewającego, a jednak spotkanie wywołało
wspomnienia (lub emocje) związane z muzyczną stroną natury”.
Zdanie było długie i trudne, zwłaszcza że dotyczyło osoby z niezrozumiałego świata, pełnego ignorancji i głupoty. Po chwili
odezwał się Geoff Martin: „No i co?”
„No i mamy problem, bo budując Oscillę nie przewidzieliśmy edukacji poprzez śpiew nieistniejących ptaków”.
„No i…?” – Geoff był nieubłagany.
„… i musimy zmodyfikować projekt. Nie będzie to bardzo trudne, tylko nikt wcześniej nie próbował takiej drogi” – wyjaśnił
Hampus.
„Dla jednego, za przeproszeniem, buraka, chcesz zmienić program?”
„Proszę… jakiego znowu <<buraka>>!?”
„Facet, czy ktokolwiek to jest, ma nierówno w głowie, rzuca się z siekierą na zabytki, a potem ma problemy egzystencjalne,
marzy o czymś wzniosłym, ale zasadniczo nic a nic nie robi. Jest niezorganizowany, nieestetyczny i prymitywny!”
„Geoff, oni tam wszyscy tacy są… a ten zabytek…”
„Wiem! Tylko nie umiem nie dostrzegać tego braku równowagi. Wyrafinowana technologia, efekt pracy wielu mądrych i cierpliwych, posłana w błoto. Przypomnę Ci, ile Q1 zostało zniszczonych, bo rozmawianie w tamtym świecie kończy się dewastacją
sprzętów, idei, wszystkiego…”
„Dlatego Schumann jest taki ważny. Jest jednym z ostatnich, u których została szczątkowa potrzeba kultury. A my mamy możliwość tę potrzebę rozwinąć do tego stopnia, aby mógł zarażać nią innych”.
„Chyba sobie żartujesz!?”
„Przecież taka jest idea projektu Oscilla…”
„Ta idea to utopia, nasza droga do samozadowolenia, że robimy coś dla innych”
„To dla kogo mamy coś robić?”
„Dla siebie!”
Cisza, która zapadła po tych słowach, była niewyobrażalnie pusta. Wyssała powietrze i rozciągnęła się na wszystkich. Próżnia.
Bardzo, bardzo ciężkie nic…
„Co proponujesz?” – głos Hampusa zabrzmiał zaskakująco głośno.
„Istnieją różne teorie dlaczego coś się wydarza” – Geoff starał się być uważny w słowach – „Jedne zwalają wszystko na przypadki, los, siły natury; inne mówią o sposobie postrzegania faktów, mocy ducha, postawie. Ja próbuję patrzeć matematycznie, bez
emocji. Zakładam, że jeżeli istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy – to się nie wydarzy. I tak jest w tym
przypadku. Wiesz, że do przełomu potrzeba więcej zmian, serii <<mutacji>> czy anomalii dziejących się w tym samym momencie. Wyjątki muszą zdarzyć się razem. Jeżeli ich nie będzie – pozostanie drobna zmarszczka w czasoprzestrzeni. Musimy zapomnieć, albo stworzyć korzystny zbieg okoliczności. Inaczej nic z tego nie będzie”.
***
W tym czasie Pan Wiesiek intensywnie dłubał w nosie i usiłował sobie coś przypomnieć. Po dłuższej chwili krzyknął: „Mam!”.
Pstryknął palcami, wystrzeliwując w powietrze małą szarą kulkę. „Ty” – zwrócił się do swojego kibordu – „A jak robi siekorka?”

musiQs

1 1

Redaktor naczelna:
Agnieszka Radwan-Stefańska
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl
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

www.amuz.krakow.pl

