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MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

musiQs
czas której z Konserwatorium hitlerowcy wywieźli całe archiwum,
bibliotekę i instrumentarium, odradzanie się po wojnie Państwowej
Agnieszka Radwan-Stefańska
Wyższej Szkoły Muzycznej z takimi profesorami na czele, jak chociażby Józef Chwedczuk, Stefania Łobaczewska, Artur Malawski,
Uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego 2017/2018 Bronisław Rutkowski, Ada Sari, Ludwik Stefański, Henryk Sztompka,
odbyło się tradycyjnie w murach Auli Florianka w piątek 6 paź- Eugenia Umińska, Stanisław Wiechowicz, aż do przemianowania
dziernika br. To istotne dla społeczności akademickiej wydarzenie w 1979 r. Uczelni na Akademię Muzyczną.
miało jak zawsze podniosły przebieg. W programie znalazło się
przemówienie JM Rektora, immatrykulacja studentów pierwsze- Nie zapominajmy, iż nasza Uczelnia we wszechstronnym działaniu,
go roku, wystąpienie studenta Jakuba Kołodzieja, przewodniczą- zarówno dydaktycznym, jak i artystycznym, wypełnia swą misję
cego Samorządu Studenckiego, wręczenie stypendiów oraz wy- kształcenia muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury
kład inauguracyjny, wygłoszony przez dra Macieja Negrey’a i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra. Wszechstronnie
pt. Władysław Żeleński i jego dokonania na tle polskiej kultury rozwijamy uzdolnienia i talenty, uwrażliwiamy na piękno, naukę
muzycznej XIX w.
sztuki muzycznej oraz otwieramy przyszłych adeptów na różne formy kulturalnej działalności.
Inaugurujemy dziś rok akademicki, który wprowadza wszystkich w 130lecie istnienia naszej Alma Mater – mówił podczas swojego przemó- Podczas swojego przemówienia, Rektor uczcił profesorów, którzy
wienia Rektor, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński. Rok jubileuszowy zmarli w zeszłym roku akademickim: prof. Teresę Głąb – wybitnego
staje się swoistą okazją do chwili refleksji nad splotem epizodów two- pedagoga, znawczynię zagadnień wiolinistyki, wielokrotną komentarzących krakowską Akademię Muzyczną. A do takich „epizodów” nale- torkę telewizyjną Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im.
żą chociażby: przekształcenie krakowskiej Szkoły Muzycznej w Kon- H. Wieniawskiego, prof. Wojciecha Jana Śmietanę – wokalistę, pedaserwatorium Towarzystwa Muzyczne- goga śpiewu, zafascynowanego symbiozą dydaktyki naukowej i dygo w 1888 r., rozkwit krakowskiej daktyki w sztuce oraz mgr. Mariana Machurę – organistę, twórcę
Uczelni w latach 30. ubiegłego stule- cyklu koncertowego w opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu.
WAŻNE TEMATY:
cia, gdzie kształcono ok. 800 studen- *dokończenie na str. 3.
tów, wybuch II wojny światowej, pod Harmonogram wyda-
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 poniedziałek 6 listopada
Międzynarodowa sesja naukowa Muzyka dawna organowa Niderlandów Północnych i Południowych w ramach XIV Międzynarodowego
Festiwalu Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia.



sobota 18 listopada
Międzynarodowa Sesja Naukowa Problematyka tonalności z perspektywy XXI wieku.



 7-8 listopada
Ogólnopolska Sesja Naukowa z serii Muzyka wobec poezji i nauczania
Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. VIII) w ramach XII Dni Jana Pawła II
Prawa Człowieka – Prawa Narodu.

niedziela 19 listopada
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej: Soliści –
studenci Katedry Fortepianu, Giuseppe Bruno – dyrygent.

 20-21 listopada

 środa 8 listopada

Konwersatorium Interpretacja współczesnych utworów organowych,
prof. Jon Laukvik, Norwegia/Niemcy.

Wykład i koncert dr hab. Mariusz Ciołko Roman Maciejewski – twórczość fortepianowa.

 20-22 listopada

19:00, Bazylika Jezuitów, ul. Kopernika 26, Koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej w ramach Dni Jana Pawła II: Kaja Danczowska –
skrzypce, Marcin Wolak – baryton, Jerzy Trela – lektor, Andrzej Korzeniowski – przygotowanie chóru, Stanisław Krawczyński – dyrygent.

 13-17 listopada
Forum altówkowe w kooperacji z Akademią Muzyczną w Poznaniu
i Katowicach Muzyka brytyjska XX wieku na altówkę. W programie
wykłady, warsztaty i koncerty.

 15-17 listopada
Ogólnopolska konferencja naukowa Światowe trendy wykonawcze
w odniesieniu do tradycji francuskiej szkoły fletowej.



czwartek 16 listopada
19:00, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach, Koncert Orkiestry Symfonicznej (projekt międzynarodowy z muzyką filmową): Orkiestra Symfoniczna, w skład której
wchodzą studenci Akademii Muzycznej w Krakowie, Hochschule für
Musik Karlsruhe, Hogeschool Zuyd Maastricht, Will Sanders, Rafał
Jacek Delekta – dyrygenci.

 17-26 listopada
Sesja naukowa Audio Art.
Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. Audio Art to integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów, performance i instalacji. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu
i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Audio
Art jest sztuką personalną: kompozytor, konstruktor i wykonawca
unifikują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Audio Art używa
prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal Audio Art prezentuje
artystów z całego świata oraz ich premierowe projekty. W ramach
festiwalu odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.
Wydarzenia festiwalu Audio Art są transmitowane na żywo przez
internet. Po szczegóły zapraszamy na http://www.audio.art.pl/
prof. dr hab. Marek Chołoniewski
Str. 2

Konferencja naukowa Styl brillant – rozważania nad epoką w kontekście rozwoju obojowej techniki wykonawczej.



poniedziałek 20 listopada
19:00, Sala organowa 404 AMK, Mistrzowski recital organowy:
Jon Laukvik.



wtorek 21 listopada
Sala kameralna AMK, Koncert edukacyjny dla dzieci.



środa 22 listopada
Konferencja międzynarodowa 50 lat w służbie muzyki kościelnej,
Instrukcja wykonawcza Soboru Watykańskiego II Musicam Sacram
(1967-2017).

 24-26 listopada
Sesja naukowa Współczesny język kompozytorów polskich i niemieckich w literaturze saksofonowej. Wykonawstwo i interpretacja najnowszych środków saksofonowych.

 28-29 listopada
Konferencja naukowa Wiedeńskie tradycje wykonawcze w muzyce
fagotowej.



środa 29 listopada
Sesja naukowa Muzyka cerkiewna – przeszłość i teraźniejszość. Spotkanie z Romualdem Twardowskim (wykład /warsztaty).
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* dokończenie ze str. 1
Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego stała się tradycyjnie
okazją do wręczenia nagród pracownikom Uczelni. W tym roku
otrzymali je: prof. Mieczysław Szlezer, dr Henryk Jan Botor oraz dr
Joachim Mencel – Srebrny Krzyż Zasługi, prof. dr hab. Janusz Pisarski, dr hab. Magdalena Długosz, dr hab. Renata Orzechowska oraz dr
Mateusz Bień – Brązowy Krzyż Zasługi. Złoty Medal za długoletnią
służbę otrzymała mgr Anna Mikulska, natomiast Brązowy Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dr Marcin Wolak.

Stypendium prof. Jerzego Katlewicza zostało przyznane Darii Proszek, studentce II roku studiów II stopnia Wydziału WokalnoAktorskiego, kierunek: wokalistyka, z klasy prof. dr hab. Agnieszki
Monasterskiej.
Podczas Inauguracji przyznano również Stypendium Rotary Club
Kraków, które otrzymał Dmytro Holovenko – student III roku studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego, kierunek: instrumentalistyka, specjalność: gra na gitarze klasycznej z klasy prof. dra hab.
Janusza Sochackiego oraz mgr. Krzysztofa Sadłowskiego.

W drugiej części uroczystości odbył się koncert, którego wykonawcami były: Dominika Grzybacz – fortepian oraz Magdalena Drozd –
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani: prof. dr sopran.
hab. Zbigniew Kamionka, prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab.
Marek Mleczko, prof. dr hab. Jan Pilch, prof. dr hab. Leszek Polony, Uroczystość obfitowała w udział dostojnych gości, społeczności peprof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak, dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha, dagogicznej naszej Uczelni, pracowników administracji, a także studr hab. Jacek Bylica, dr hab. Sławomir Cierpik, dr hab. Jacek Du- dentów, którzy, podobnie jak każdego roku, stworzyli niezawodnie
manowski, dr hab. Marek Kalinowski, ks. dr hab. Robert Tyrała, dr chór w celu wykonania tradycyjnych pieśni akademickich.
Maciej Negrey, mgr Grażyna Kowalczyk, mgr Jacek Kociuban, mgr
Jolanta Szmigielska.
Na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia przyjęto ogółem 275 osób
w tym na studia stacjonarne I stopnia licencjackie – 147 osób, na
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt studia stacjonarne II stopnia – magisterskie – 128.
dorobku otrzymał prof. dr hab. Józef Rychlik.
W ramach programu Erasmus Plus studia w naszej Uczelni podjęło 15
Laureatką nagrody Excellence in Teaching, przyznawanej od 1995 studentów z Anglii, Argentyny, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Turcji,
roku przez małżeństwo prof. Ray E. i Ruth A. Robinson z USA za Włoch oraz Wietnamu.
wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, a także za zaangażowanie w sprawy Uczelni, została prof. dr hab. Anna ZawadzkaGołosz.
W przyszłym roku odbędzie się
również 5. Krakowska Wiosna
Wiolonczelowa, Festiwal Duetów
Fortepianowych Duettissimo, 20.
Jubileuszowa Letnia Akademia
Muzyczna i 3. Międzynarodowy
Natalia Grygny – Love Kraków
Konkurs Wiolonczelowy im.
Akademia Muzyczna w Krakowie ma już 130 lat. W związku z jubi- Krzysztofa Pendereckiego.
leuszem uczelnia planuje koncerty, wydawnictwa płytowe oraz
promocję krakowskich kompozytorów. 25 lutego w Filharmonii Ustawa 2.0 wyzwaniem
Krakowskiej odbędzie się koncert galowy, podczas którego zabrzmią m.in. Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego i Magnificat Jubileuszowy rok upłynie również
Fot. Konrad Mika.
Mikołaja Zieleńskiego.
pod znakiem wyzwań. Chodzi
m.in. o ustawę 2.0, regulującą system szkolnictwa wyższego.
W piątek, 6 października Akademia Muzyczna uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. W 2018 roku przypada 130-lecie istnie- Nadchodzący rok przynosi istotne zmiany i nowe rozwiązania.
nia uczelni, dlatego też już za kilka miesięcy odbędzie się wiele wy- Dojdzie do podziału uczelni na akademickie i zawodowe. Będziemy
darzeń związanych z jubileuszem.
się zastanawiać, jak uczelnie artystyczne powinny się zachować wobec tej ustawy. Pojawia się wiele trudnych pytań – oby reforma
Na dobry początek – 25 lutego 2018 roku odbędzie się galowy kon- uwzględniła specyfikę artystycznych uczelni! – mówił podczas inaucert w Filharmonii Krakowskiej. W jego trakcie zabrzmią Magnificat guracji nowego roku akademickiego rektor Akademii Muzycznej,
Mikołaja Zieleńskiego, poemat W Tatrach Władysława Żeleńskiego prof. Stanisław Krawczyński.
i Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego. Niecały miesiąc później,
w połowie marca, po raz 23. zostaną zorganizowane Dni Bachow- Uczelnia stara się również o powstanie nowego budynku na krakowskie. Oprócz tego, każda z uczelnianych katedr przygotuje jeden skich Grzegórzkach. W sierpniu 2016 roku ogłoszono konkurs archireprezentacyjny koncert.
tektoniczny na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej w Krakowie. Obiekt powstanie na krakowskich Grzegórzkach przy ul.
Planowane jest również wydanie okolicznościowego albumu z utwo- Skrzatów za cztery lata, a jego budowa ma kosztować prawie 160
rami kompozytorów związanych z naszym miastem, m.in. Adama milionów złotych. Na razie jednak uczelnia musi poczekać na decyzję
Walacińskiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Krystyny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznaStr. 3 Moszumańskiej-Nazar.
nia dotacji na prowadzenie inwestycji.

130. LAT AKADEMII MUZYCZNEJ.
JUBILEUSZOWE KONCERTY
I OBAWY O USTAWĘ 2.0
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TWÓRCZOŚĆ JAKO DROGA KU DUCHOWOŚCI
Prof. Anna Zawadzka-Gołosz, tegoroczna laureatka Nagrody Ruth i Ray’a Robinsonów
„Excellence in Teaching”, w rozmowie z Małgorzatą Janicką-Słysz
Małgorzata Janicka-Słysz: W jaki sposób na
Twojej drodze twórczej zaważyła postać Twojej Mistrzyni – Pani Profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar?

wymaga sporego wysiłku poszukania rozwiązań
wysublimowanych i wyrafinowanych, wysiłku
dystansowania się do konwencji, rutynowych
rozwiązań, inaczej – nie byłaby twórczością.

Anna Zawadzka-Gołosz: Postać Pani Profesor
Moszumańskiej-Nazar ma jasne kontury w mojej
pamięci i pozostawiła wiele śladów w moim życiu. Słyszę do dziś barwę jej głosu, a złotobrązowe koloryty jesieni zawsze będą kojarzyć
mi się ze światem barw Pani Profesor i to zarówno tych dźwiękowych, jak i barw świata materialnego – ubiorów czy kolorytu wnętrza domu. Te
złoto-brązowe odcienie wywołują też jakąś nieuchwytną aurę „przechodzenia” (czegoś w coś),
ciągłych metamorfoz „człowieka w drodze”,
wiecznego pielgrzyma… Ciepły, spokojny głos
Profesor Moszumańskiej-Nazar, którego mi po
ludzku dziś brakuje – ciągle mam w uszach,
a treść wypowiadanych myśli powraca przy różnych okazjach. Moja Mistrzyni nie została nigdy
moją koleżanką, bo to była dla mnie do końca
klasa profesora, ale nigdy też nie była na tyle
odległa, by „stanąć na własnym cokole” i z jego
wysokości głosić jakieś prawdy. Po śmierci moich
Rodziców (najpierw Mamy, po pół roku – Taty),
przyszła po prostu do mojego domu, w którym
wcześniej nie bywała, by usiąść ze mną przy stole
i towarzyszyć mi swoją bliskością. Zrobiła dla
mnie bardzo wiele tym gestem. A moje twórcze
wędrowanie? Na pewno od początku samodzielne i w duchu absolutnej odpowiedzialności za
swoje pomysły. Jeśli moja Pani Profesor sugerowała korekty, to dotyczyły one najczęściej spraw
warsztatowych, nigdy nie ingerowały w przestrzeń autonomii twórczej. Tu panowała wolność, żadnej smyczy. Wszyscy z Jej klasy kompozycji nabijaliśmy sobie guzy samodzielnie. I to
było nie do przecenienia.

MJS: W swoich wypowiedziach podkreślasz
duchowe wartości muzyki. Jak tłumaczysz
swoim studentom czym jest / może być duchowa muzyczna przestrzeń?

MJS: A czym jest dla Ciebie twórczość kompozytorska?
AZG: Tworzenie jest wędrówką w zaświaty,
które mieszczą się w głębi nas i poza nami, ale te
„zaświaty” potrzebują ciągłego rozwoju, dojrzewania. Moment tworzenia jest opuszczeniem
świata, t e g o świata i zatraceniem się w świecie
fantazji i wyobraźni. A zatem twórczość jest
metafizyką. Przejście do świata metafizycznego
to moment szczęśliwy. Pamiętam takie uczucie
ekscytacji z dzieciństwa, gdy miałam coś narysować, wyciąć, uszyć lalce ubranka czy wymyślić
bajkę dla mojego misia. To jest taki dreszczyk
emocji, towarzyszący stwarzaniu czegoś i powoływaniu do życia w oparciu o własną wyobraźnię.
Dziś, w dorosłym już życiu – procesy te bywają
bardziej skomplikowane, gdyż rozwiązania jakich szukamy są trudniejsze, wymagania wyższe
– poddawane krytycznej autoocenie, a przebyta
droga, zdobyte doświadczenia kształStr. 4
tują świadomość i nie ułatwiają zadania, stawiając wyżej poprzeczkę. Twórczość

AZG: No właśnie – to nie jest łatwe. Duchowości
nie można narzucić, nie można jej tłumaczyć, ani
jej „promować”. Trzeba więc raczej samemu
„dać się utkać z tkaniny metafizycznej”, by student, po „dotknięciu jej” – doznał odkrycia i rozpoznania. Człowiek jest istotą duchową i jeśli –
w ramach swojej wolności – skorzysta, niestety,
z wyboru zaprzeczenia i odetnie się od tej swojej
natury, może popaść w pułapkę lęku i samotności. Duchowa natura, jeśli będziemy do niej właśnie się odwoływać, zabezpieczy nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Poprowadzi też nas
przez światy metafizycznie, otwierając twórcze
możliwości. O dźwięku nie można myśleć tylko
fizycznie. On jest jedynie bytem fundamentalnym dla odczuć metafizycznych. Ale o dźwięku
trzeba dużo wiedzieć, znać jego fizyczną naturę,
by przeżycie estetyczne, czyli to, co nad tym
dźwiękiem się uniesie, co nad nim się nadbuduje
– mogło być komponowane w sferze niedźwiękowej, choć bez dźwięku niemożliwej.

Prof. Anna Zawadzka-Gołosz z Rektorem AMK
prof. Stanisławem Krawczyńskim. Fot. Jan Zych.

uniwersum: mechanizmów percepcyjnych towarzyszących nam podczas obcowania ze sztuką.
Niekiedy myśli Lutosławskiego są opacznie rozumiane, np. słynne zdanie, że „nowość najszybciej
się starzeje” została łapczywie przechwycona
przez apologetów epigoństwa i eklektyzmu,
podczas gdy cała twórcza droga Lutosławskiego
jest świadectwem najpełniej rozumianej postawy
poszukiwawczej i odkrywczej. Jemu chodziło
w tej krytycznej myśli o działania powierzchowne
i burzycielskie, skrajnie awangardowe w ostentacyjnej opozycji do wszystkiego, co wcześniej
istniało. Tymczasem wiemy jak twórczo Lutosławski korzystał z rozwiązań swoich poprzedników, by podjąć je z własnej, indywidualnej perspektywy, jak choćby w przypadku Haydna,
który swoimi grami percepcyjnymi (budowanie
podciśnienia etc.) zainspirował go w kierunku
kreowania koncepcji formy 2 częściowej. Myślenie twórcze Witolda Lutosławskiego stanowi
system otwarty, który można rozwijać, bo nadal
może być źródłem inspiracji. Ten twórczy język
udowadnia, że człowiek nigdy nie „dochodzi do
ściany”, bo oznaczałoby to zadekretowany kres
ludzkiej wyobraźni.
MJS: Interesujesz się, zaryzykuję takie stwierdzenie, „wnętrzem” dźwięku, jego naturą,
strukturą i barwą. Cały czas też szukasz oryginalnego języka dźwiękowego. Bycie w ciągłym
poszukiwaniu i stawianie sobie tak wysokich
wymagań twórczych nie jest zadaniem łatwym. I do tego jakże potrzebną staje się intensywna praca – właśnie ducha…
AZG: Intensywna praca twórcza stała się dla
mnie ostatnio… luksusem. Tak bardzo brak mi
czasu na własną twórczość… Doszło do sytuacji,
w której „praca uniemożliwia mi pracę”. Bo życie
to ludzie wokół nas. Również ich potrzeby. Ale
wnętrze dźwięku kusi i czeka. Tak – to cały kosmos; tam jest rodzenie się, wzrastanie, umieranie. Tam są warianty świata. Zwłaszcza barwa
dźwięku posiada ogromną siłę oddziaływania
i wpływa silnie na emocje. Czekam niecierpliwie
na kolejną „wędrówkę w zaświaty”, czyli komponowanie nowych utworów. A plany mam konkretne.

MJS: Jednym z autorytetów jest dla Ciebie
Witold Lutosławski. Zainspirował Twoje
„komponowanie percepcji słuchacza”. Zajmujesz się tym także od strony naukowej – jesteś
przecież również wykształconym teoretykiem
muzyki. Jaki to ma wpływ na kształt Twoich
utworów?

MJS: Czy osoby wykonawców, dla których
komponujesz, mają jakiś wpływ na styl utworu? Przykładowo: Concerto na ośmiostrunową
gitarę i orkiestrę smyczkową z fortepianem
(2002), dedykowane Krzysztofowi Sadłowskiemu, czy fortepianowe Chorały traw (2015) dla
Gabrieli Szendzielorz.

AZG: Odkrycie postaci Witolda Lutosławskiego
było dla mnie poważnym zwrotem w moim twórczym ego. System dźwiękowy, cała twórcza
koncepcja okazały się mi niezwykle bliskie i uporządkowały moje kompozytorskie myślenie.
Zaintrygowała mnie jego koncepcja komponowania percepcji, a nie samych dźwięków. Wiele
lat poświęciłam badaniom twórczości i myśli
Lutosławskiego. Uważam go za twórcę genialnego i unikalnego. Nauczył też mnie szacunku dla
przeszłości i zrozumienia dla pewnego rodzaju

AZG: Tak, był czas, kiedy większość utworów
była pisana z myślą o konkretnym wykonawcy
i one uwzględniały jego możliwości technicznointerpretacyjne i pewien rodzaj wrażliwości artystycznej. Mam wiele utworów napisanych „na
człowieka”. Na danego człowieka. Jest to sytuacja niezwykła, bo powstaje pewien rodzaj przymierza: wykonawcy, który chce zagrać utwór
danego kompozytora z kompozytorem, który
chce napisać muzykę dla tego wykonawcy. To
bardzo miłe uczucie dla twórcy. Być chcianym…
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Kiedy prof. Józef Patkowski – jako szef warszawskiego studia elektronicznego – zamawiał u mnie utwór na perkusję i taśmę
(Girare), powiedział: „chciałbym, byś napisała utwór na Jaśka Pilcha”. Kunszt instrumentalny tego perkusisty wręcz porywał mnie na
wierzchołki gór wyobraźni. Gnałam z szaloProf. Anna Zawadzka-Gołosz.
Fot. Jan Zych.
nymi pomysłami, bo wiedziałam, że on wykona wszystko, a jeśli braknie rąk do pałek,
będzie te pałki trzymał w zębach. No i te kocie ruchy pomiędzy instrumentami, które gwarantowały niezakłócanie niepożądanymi efektami
dźwiękowymi – niuansów narracji utworu. Podobnie powstawał utwór
Glissbigliando dla (na) Kazimierza Dawidka, który przy nagrywaniu materiałów dźwiękowych do konkretnych później przetworzeń – zafundował
mi glissando permanentne, trwające 1’40” (!). Oczywiście technika permanentnego oddechu na oboju daje pewne możliwości, ale pociągnięcie
bez „kiksów”, gładko w górę długiego glissanda przez całą skalę instrumentu wymaga niezwykłego kunsztu. I tak właśnie Glissbigliando się
zaczyna – owym naturalnym, szalonym glissem przez całą skalę instrumentu… Później, m.in. powstało Concerto na 8-strunową gitarę, fortepian, klawesyn i orkiestrę smyczkową dla Krzysztofa Sadłowskiego. Partia ośmiostrunowej gitary, jaką skonstruował u lutnika dla siebie, miała
szczególne możliwości, co uwzględnić mogłam w harmonii, a że do tego
zawarliśmy „umowę”, że nie będzie zewnętrznych atrakcji w tym utworze i że wirtuozeria „wejdzie do środka dźwięku” – sięgnęłam po metafizykę „cofającego się czasu”, i różne gry percepcyjne. Do tego miało być
„pięknie” (jak to określał Krzysztof Sadłowski), poza światem… I tak też
próbowałam tkać te dźwięki. Chorały traw dla Gabrieli Szendzielorz też
pisane były z myślą o jej niezwykłej otwartości na pole estetyczne i nowe
techniki, no i ogromne doświadczenie w obszarze muzyki współczesnej.
Tworząc ten utwór miałam w uchu wrażliwe interpretacje innych kompozycji tej artystki. Dlatego nie bałam się niuansowania i niekonwencjonalnego użycia instrumentu. Nie wspomniałam o Bartoszu Koziaku: dla
niego skomponowałam Zstępowanie na 2 wiolonczele i orkiestrę symfoniczną. Po kilku wspólnych spotkaniach nabrałam odwagi do rozwijania
skrzydeł. Nie czułam się niczym skrępowana – żadnymi ograniczeniami
ze strony tego artysty. Pisząc partie wiolonczel, czułam ciekawość Koziaka dla nowopowstającego utworu. Słuchałam jego uszami, bo chciałam
koniecznie
zafundować
mu
niespodzianki.
Podobnie
było
z Mariolą Cieniawą, dla której powstało Preludium i fuga i z Andrzejem
Pikulem, który zamówił Fantazję i chorał. Oczywiście, moja wolna dusza
kompozytorska nie potrafiłaby napisać utworu „podyktowanego” przez
zamawiającego, bo to jest nie do przyjęcia przez kompozytora. Jego
istotą jest tworzyć, a nie odtwarzać, wykonywać zlecenie. Ale to, co mówi wykonawca – o ile jest możliwość takiej wspólnej rozmowy „prekompozycyjnej” – jest dla mnie raczej wsłuchiwaniem się we wrażliwość
artysty, który będzie wykonywał moją muzykę, w barwę jego myśli –
pejzaże tych myśli, rodzaj temperamentu, w opowieść o swoim przeżywaniu. To pozwala zbudować pierwszy pomost. Pod nim popłynie rzeka.
MJS: Gratulując pięknej nagrody, serdecznie życzę, aby rzeka ta płynęła jak najszerszym nurtem, w bujnej zieloności traw, zmierzając ku
wartościom duchowym…

DRACULA, SZERSZEŃ
I GWIEZDNE WOJNY
dr Wojciech Kamionka
W listopadzie bieżącego roku akademickiego odbędzie się projekt
międzynarodowej orkiestry symfonicznej, złożonej ze studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, Hochschule für Musik Karlsruhe i Hogeschool Zuyd Maastricht. Podobnie jak Akademia Muzyczna w Krakowie w Polsce, tak uczelnie w Karlsruhe i Maastricht zaliczane są do
wiodących ośrodków w Niemczech i Holandii. Orkiestrę
Str. 5 przygotują i poprowadzą prof. Will Sanders i prof. dr hab.
Rafał Jacek Delekta, zaś koncerty odbędą się w Europejskim

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (czwartek
16.11), w Sali koncertowej Theater am Vrijthof w Maastricht (niedziela
19.11) oraz w Wolfgang Rihm Forum Saal w Karlsruhe (poniedziałek
20.11). W programie koncertów znajdą się wspaniałe dzieła muzyki
filmowej i będą one miały coraz popularniejszą oprawę wizualną,
tj. wyświetlane w czasie koncertu fotografie związane z filmami, za
którą to część artystyczną odpowiada Computer Studio Institute for
Music Informatics and Musicology z uczelni w Karlsruhe.
Repertuar, ze względu na znaczącą popularność muzyki filmowej, jest
cenny dla utrwalania i podnoszenia renomy naszej Akademii. Pierwszą
pozycją będzie Suita z muzyki do filmu Dracula Wojciecha Kilara, którą
poprowadzi prof. Rafał Jacek Delekta, doświadczony dyrygent, znany
szerokiej publiczności, znakomity pedagog, kierownik Katedry Dyrygentury w naszej Uczelni. Muzyka Kilara jest również istotnym akcentem
polskiej kultury, szczególnie znaczącym w kontekście koncertów zagranicznych w Holandii i Niemczech. Drugą pozycję stanowi Suita z muzyki
do filmu Szerszeń (The Gadfly Suite op. 97a) Dymitra Szostakowicza. Muzyka promienieje charakterystycznym dla kompozytora mistrzostwem
oddawania scen pesymizmu, miłości, nadziei, oporu, egzekucji, śmierci.
Treścią drugiej części koncertów będzie muzyka Johna Williamsa do filmu
Gwiezdne wojny. Przygotowującym zespół i prowadzącym orkiestrę
w utworach D. Szostakowicza i J. Williamsa będzie prof. Will Sanders,
znany krakowskiej publiczności ze znakomitego przygotowania i prowadzenia Orkiestry Dętej AMK podczas trzech koncertów. Jego dynamicznie
rozwijająca się obecnie kariera dyrygencka, której częścią jest współpraca
z artystami, takimi jak: Simon Rattle i Kirill Petrenko, oparta jest na niezwykle bogatym doświadczeniu muzyka orkiestrowego. Słyszalny w kilkuset nagraniach waltornista-solista Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks i Bayreuther Festspielorchester oraz gościnnie Wiener
Philharmoniker, przez wiele lat pracował pod batutą największych, m.in.:
L. Bernsteina, C. Abbado, R. Muti’ego, C. Kleibera, J. Levine’a,
G. Solti’ego. Zdobytym doświadczeniem i dogłębną znajomością sztuki
pracy w orkiestrze będzie się dzielił ze studentami podczas projektu listopadowego.
Oczywiście, zadać można pytanie o sens, celowość i adekwatność wykonania przez studentów programu, na który składa się muzyka filmowa.
Odpowiedź może być wielopłaszczyznowa, poruszająca różne aspekty
projektu. Istotny jest wymiar marketingowo-promocyjny, ważny w kontekście rozwoju naszej Uczelni. Projekt adresowany do szerokiej publiczności przybliża Akademię i jej działania rozległemu kręgowi społecznemu.
Międzynarodowa współpraca Uczelni z renomowanymi instytucjami zagranicznymi i wykonawstwo takiego repertuaru niewątpliwie przyciąga
również kandydatów do AMK, jak również wpływa korzystnie na potwierdzanie
wysokich
standardów
dydaktycznych,
artystycznych
i organizacyjnych panujących w uczelni. Koncerty zagraniczne
w cenionych ośrodkach dają możliwość prezentacji wysokich umiejętności studentów AMK i uczelni partnerskich. Od dłuższego czasu wszystkie
czołowe orkiestry amerykańskie prezentują koncerty, których treścią jest
muzyka filmowa. Ten kierunek zawitał również do Europy i od kilku lat
takowe programy znajdują się regularnie w kalendarzach koncertowych
m.in.: Berliner Philharmoniker, Concertgebouw Amsterdam, London
Symphony Orchestra, czy najbardziej „konserwatywnej” Wiener Philharmoniker. Wykonawstwo muzyki filmowej stało się częścią życia koncertowego, rzeczywistością. A jak głosi mądrość: „na rzeczywistość nie wolno
się obrażać”. Dla studentów będzie to więc możliwość zetknięcia się
z repertuarem muzyki filmowej już w toku studiów, korzystnie wpływająca na ich rozwój instrumentalny. Przybywający z Karlsruhe i Maastricht
studenci są w znacznej części członkami Gustav Mahler Youth Orchestra,
Schleswig Holstein Festival czy Verbier Festival Academy i wspólna gra
w sekcjach powinna być dla wszystkich obopólną korzyścią i cennym
doświadczeniem. Projekt współpracy uczelni z Krakowa, Karlsruhe i Maastricht jest znaczącym wydarzeniem dla wszystkich partycypujących
instytucji, z pewnością zyskującym rozgłos i utrwalającym pozycję naszej
Akademii w Polsce i w Europie. Realizacja projektu stała się możliwa także dzięki wsparciu programu DAAD.
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PROF. ADAM WALACIŃSKI
IN MEMORIAM
dr Renata Guzik
W czerwcu 2015 roku przeprowadziłam wywiad na temat wybranych aspektów muzyki współczesnej. Nie wiedziałam wówczas,
że będą to ostatnie wypowiedzi prof. Adama Walacińskiego. Pytania zawarte w tym wywiadzie zadawałam wielu kompozytorom, jednak te wypowiedzi są szczególnie ważne w czas listopadowej zadumy nad Tymi, którzy odeszli ze świata muzyki.
Renata Guzik: Co kształtuje odrębność języka muzycznego każdego kompozytora i co sprawia, że rozpoznajemy autora po stylu
pisania?
Adam Walaciński: Trudno to ująć w trzech słowach, ponieważ na
indywidualność stylu składa się wiele elementów. Jest to z jednej
strony kwestia języka muzycznego, samej warstwy harmonicznomelodycznej struktur dźwiękowych, a z drugiej – kwestia prawie
nieuchwytna – indywidualności kompozytora. Powiedzmy z grupy
kilkunastu kompozytorów, operujących tym samym językiem dźwiękowym, jeden lub dwóch to kompozytorzy oryginalni, których wyróżniamy. Obecnie jest to na pewno oryginalność ujęcia koncepcji
utworu.
RG: A co z oryginalnością użytego języka kompozycji?
AW: Oryginalność języka jest warunkiem niezaprzeczalnym. Dlaczego? Bo rozpoznajemy kompozytora po pewnych charakterystycznych cechach języka dźwiękowego. Bartóka identyfikujemy nie tylko
po tym, że jest węgierski, ponieważ było wielu kompozytorów z tej
szkoły Kodalya-Bartóka, którzy operowali podobnymi zwrotami, ale
nie byli tak oryginalni w ujęciu materiału i pewnych szczegółów.
RG: Czy kompozytor poszukuje form swoich wypowiedzi, czy jest
to tajemnica?
AW: Nie wszyscy kompozytorzy chcą na ten temat mówić. Są jednak
tacy, którzy rzucili pewne światło. Dla przykładu Olivier Messiaen
opublikował traktat Technique de mon langage musical, gdzie odkrył
pewne tajemnice swoich poszukiwań języka muzycznego. W związku
z tym były pewne nieporozumienia, ponieważ system modalny nie
on wymyślił, on go jedynie zastosował. Na przykład II modi Messiaenowskie wielokrotnie występowało już u Liszta. Później zresztą
Messiaen opublikował drugi traktat, w którym uchylił rąbka tajemnicy: pisał o organizacji materiału muzycznego, inspiracji śpiewem
ptaków, inspiracji religijnej – ważnej u niego – połączonej
z inspiracjami czysto techniczno-muzycznymi. Są jednak kompozytorzy, od których nie można było się niczego dowiedzieć.
RG: Czy wykonawca jest w stanie przekazać intencje kompozytora?
AW: Mówię z punktu widzenia kompozytora. Może czasem wystąpić
konflikt między interpretacją wykonawcy a wyobrażeniem kompozytora. Ale zdarza się, że wykonawca wnosi nowy element do utworu.
Kompozytor jest zaskoczony tym, że tyle można wydobyć z instrumentu, albo że można właśnie w ten sposób zagrać dany utwór. Być
może on go inaczej słyszał w swojej wyobraźni, a wykonawca – jak
w ekonomii – wnosi wartość dodaną do utworu przez emocjonalizm,
barwę dźwięku, czy pewne finezje techniczne. Kompozytor może
być zaskoczony w sensie pozytywnym. Jest to odkrycie
Str. 6 czegoś, czego kompozytor nie był w stanie sobie

Prof. Adam Walaciński (1928-2015), kompozytor, krytyk muzyczny i pedagog.
Fot. Krzysztof Rymarczyk.

wyobrazić wcześniej. Mówi się, że najlepszym interpretatorem jest
kompozytor jako dyrygent czy wykonawca. Nie zgadzam się z tą
opinią.
RG.: Kompozytor nie ma dystansu do swojego dzieła.
AW: Tak, kompozytor jako wykonawca nie może wyjść poza sferę
tego, co sobie wyobraził komponując. Natomiast ktoś, kto zaczyna
pracować nad tekstem bez tego balastu, może dostrzec inne wspaniałe rzeczy. Są kompozytorzy, którzy na każdym kroku poprawiają
wykonawcę – „tu czegoś za mało, a tam za dużo, tu większe diminuendo, a tam przyśpieszenie”. Przykład autentyczny. Artur Malawski
był kompozytorem i dyrygentem, pamiętam go doskonale. Pojechał
do Katowic na wykonanie swojego utworu. Grzegorz Fitelberg był
świetnym aktorem i uwielbiał wszelkiego typu prowokacje. Na próbie orkiestra zaczęła grać utwór i po paru minutach Malawski nie
wytrzymał, wstał i podążył w stronę dyrygenta z uwagami. Fitelberg
tylko na to czekał. Odwrócił się do kompozytora i powiedział: „drogi
Arturze, Ty już swoje zrobiłeś, teraz ja”.
RG: Ważnym elementem jest myślenie abstrakcyjne, które wyrywa wykonawcę z pewnych schematów, także umiejętność poruszania się na scenie.
AW: Dotykamy zjawiska teatru instrumentalnego, który istniał wcześniej. Wkraczamy tu już w działania parateatralne na scenie. Wykonawcy prezentują akcje wcześniej wyreżyserowane. Musimy także
wspomnieć Johna Cage’a, który był osobowością bardzo interesującą. Wprowadzał on elementy graficzne, improwizacyjne. Ważny był
także w jego twórczości element przypadku w jego twórczości.
RG: Należy jednak przypomnieć fakt, że muzyka ta spotkała się
z wielkim sprzeciwem środowiska muzycznego. Do tej pory pokutuje takie stwierdzenie, że w muzyce współczesnej można grać
„byle co”.
AW: Tak, to prawda. Przyczynili się do tego w dużym stopniu sami
muzycy niezbyt biegli w tej materii, którzy skończyli swoją edukację
na muzyce z końca XIX wieku. Mam doświadczenie z telewizyjnego
nagrania mojej muzyki w Warszawie, kiedy to zebrano zespół przypadkowych muzyków. Ja oczywiście dyrygowałem, a panowie tam
siedzący nie wiedzieli, że jestem skrzypkiem z wykształcenia. Zauważyłem, że jeden z nich gra z nonszalancją tzw. „byle co”. Po czwartej
powtórce, kiedy muzycy zaczęli się już denerwować, wyjaśniłem o co
chodzi i odesłałem Pana przeszkadzającego.
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XERXES G.F. HAENDLA W PIĄTYM DNIU
51. FESTIWALU IM. JANA KIEPURY
źródło – sadeczanin.info, fot. Tomasz Cichocki
Malik – Haller), Arsamene (Agata DembskaKornaga ) i Amastry (Daria Proszek).
Wątki się ze sobą przeplatają, a bohaterowie
snują intrygi i spiski. A to wszystko do znakomitej muzyki, w wykonaniu młodych, utalentowanych muzyków krakowskiej Akademii Śpiewakom towarzyszyli: Chór Wydziału
Muzycznej, jednej z najlepszych polskich Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
uczelni.
oraz Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie.
W piątym dniu (16 sierpnia), 51. Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju w koncercie wieczornym melomani wysłuchali
opery Xerxes G.F. Haendla, niemieckiego
kompozytora okresu późnego baroku.

Realizatorami wydarzenia byli:
Reżyseria: Włodzimierz Nurkowski
Scenografia: Anna Sekuła
Światło: Ada Bystrzycka
Kierownictwo muzyczne: Rafał Jacek
Delekta
Współpraca muzyczna: Dominika Peszko,
Teresa Piech.

Opera opowiada o miłosnych meandrach głównych bohaterów, perskiego króla
Xerxesa (Jarosław Bielecki), Romildy (Julia

Mosty ukazują relację mistrz-uczeń. Wykonawcami podczas koncertów będą zarówno
studenci, którzy zmierzą się z utworami wydr hab. Agnieszka Draus /
bitnych kompozytorów XX wieku, jak
dr Monika Płachta
i pedagodzy realizujący zamierzenia dzisiejProjekt Mosty to cykl koncertów-prezentacji szych twórców po raz pierwszy.
oraz wystaw, poświęconych wybitnym muzykom, pedagogom, absolwentom i studentom związanym z Akademią Muzyczną
w Krakowie. Jest wynikiem współpracy
międzykatedralnej
i międzypokoleniowej Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz działań
osób, którym bliska jest działalność
artystyczna przekraczająca granice, łącząca środowiska i dyscypliny
pod egidą krakowskiej uczelni oraz
ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Małopolska Manufaktura
Sztuki.

MOSTY

M o s ty
łączą
przeszłość
z teraźniejszością. Na każdym
z koncertów projektu zaprezentowany zostanie utwór wybitnego kompozytora, zaliczanego do kręgu twórców tzw. Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej. Obok
repertuaru mającego ugruntowaną już pozycję koncertową ukazane zostaną utwory nowe – w cyklu prawykonań – autorstwa kompozytorów z pokolenia młodszego, kontynuującego pryncypia swoich nauczycieli.
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twórczość i postacie, które trwale wpisały się
w historię Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, a jednocześnie zaprezentowane talenty tych, którzy budują historię dzisiejszej Akademii Muzycznej
w Krakowie. Założeniem cyklu jest prezentacja dwóch koncertów każdego roku
akademickiego.

Pierwszy koncert w roku 2017 odbył
się 29 marca o godz. 18.30 w Auli
Florianka i został poświęcony czworgu wybitnym postaciom krakowskiego świata muzycznego: Arturowi
Malawskiemu, Eugenii Umińskiej,
Józefowi Mikulskiemu oraz Janowi
Hoffmanowi. Drugi koncert odbędzie
się 2 grudnia o godz. 18.30 i dedykowany będzie założycielowi krakowskiej uczelni: Władysławowi Żeleńskiemu oraz jej wybitnym pedagogom: Zbigniewowi Drzewieckiemu
i Aleksandrowi Frączkiewiczowi.
W Auli Akademii Muzycznej Florianka
ponownie zostaną zaprezentowane
Mosty kultywują tradycję, otwierając na no- kompozycje krakowskich twórców, a słowo
woczesność.
wstępne wygłosi dr Maciej Negrey. Serdecznie zapraszamy.
Zamierzeniem twórców projektu było
wskrzeszenie pamięci o postaciach wybit- Organizatorzy:
nych kompozytorów, ale także innych wiel- dr Barbara Łypik-Sobaniec, dr Milena Kędra,
kich osobowości muzycznych: instrumentali- dr Monika Płachta, dr hab. Agnieszka Draus,
stów, teoretyków muzyki i wspaniałych pe- mgr Michał Ziółkowski.
dagogów. W Mostach przywołana zostanie
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POD OKIEM MISTRZÓW / relacja
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz – Radio Kraków
Najlepsi młodzi muzycy, wytypowani przez
pedagogów, wystąpili na estradzie Auli AM
Florianka prezentując swoje muzyczne możliwości. Dwadzieścioro artystów, którzy jeszcze się uczą, ale już stoją w boksach by ruszyć do wyścigu, do którego przygotowywali
się często 15 czy nawet 20 lat. Dla nich każdy
koncert jest okazją do prezentacji, do sprawdzenia się, do pokazania swoich możliwości.
Oni chcą grać, bo doskonale wiedzą, że jest
to ich ogromna szansa. Może właśnie dlatego emocje tego wieczoru były wielkie,
a na widowni zasiedli ci, którzy ciekawi są
młodych talentów. Koncert, który odbył się
w piątek 1 września, był kolejną odsłoną
trwającej właśnie w Krakowie 19. Letniej
Akademii Muzycznej.

wzięło w nich udział 150 artystów, z kilkunastu krajów świata, ucząc się u 26 pedagogów,
wśród których znaleźli się m.in.: Yair Kless,
słynny skrzypek, solista i kameralista z Izraela, Charlotte Lehmann, mieszkająca
w Niemczech sopranistka światowej sławy,
Jerzy Artysz, dawniej solista czołowych scen
polskich, obecnie juror wielu międzynarodowych konkursów, czy Piotr Tarcholik, koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Forma kształcenia w trakcie wakacji jest bardzo modna na światowych i na polskich uczelniach muzycznych.
A do tego miejsce nauki, czyli Kraków, dla
wielu studentów jest wyjątkowo atrakcyjne.
Pamiętam, jak wiele lat temu prof. Stanisław
Krawczyński, dziś rektor krakowskiej AM
mówił o uczestnikach Akademii: „przybywają
tu jako goście z całego świata – by zetknąć
się z niepowtarzalną atmosferą Krakowa,
poznać jego zabytki i kulturę, wreszcie by
znaleźć, podczas zajęć Letniej Akademii,
wskazówki jak być prawdziwym artystą”.

Letnia Akademia
Muzyczna okazała się
sukcesem krakowskiej
uczelni.

Mateusz Kubat.
Fot. Katarzyna Korzeniowska.

Już stało się tradycją, że zawsze na przełomie
sierpnia i września Akademia Muzyczna
w Krakowie organizuje cykl kursów mistrzowskich, czyli Letnią Akademię Muzyczną. Zapraszane jest do Krakowa międzynarodowe grono pedagogów, za którym przyjeżdżają studenci z całego świata. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest Andrzej Pikul, pianista,
profesor AM, dyrektor artystyczny tego
przedsięwzięcia.
LAM okazała się sukcesem krakowskiej
uczelni. Letnie kursy od lat wzbudzają niesłabnące zainteresowanie wśród
Str. 8 młodych muzyków. W tym roku

I choć atmosfera miasta i jego historia jest
bardzo ważna, to jednak przede wszystkim
muzycy przyjeżdżają na kursy by doszlifować
swój program, by otrzymać rady dotyczące
wielu problemów wykonawczych z jakimi
muszą się zmierzyć. Samemu jest trudno, ale
uznany pedagog, który ma spore doświadczenie estradowe zapewne pomoże. Ci, którzy nie przeszli nigdy przez szkolnictwo muzyczne często się dziwią, co mogą dać jedynie cztery godziny lekcji, nawet u największych mistrzów? A jednak, okazuje się, że
mogą dać bardzo wiele: przede wszystkim
uświadomić własne niedoskonałości.

Prof. Elżbieta Stefańska i Maria Książkiewicz.
Fot. Katarzyna Korzeniowska.

młodych na koncercie w piątek miałam czasem wrażenie, że grają dla samego grania, że
czerpią przyjemność z pokonywania poszczególnych trudności technicznych, lecz
jeszcze niewiele mają w muzyce do powiedzenia.
Z klawesynistek szkolących się pod opieką
prof. Elżbiety Stefańskiej najbardziej wciągnęła mnie swoją grą Anna Kilchytska, przede wszystkim w Passacaglii g-moll
Georga Muffata. Uwagę zwróciła także Maria
Książkiewicz i jej interpretacja Andante B-dur
Mozarta. Chociaż właśnie przy Marii Książkiewicz można było dostrzec ogromną różnicę między uczniem a mistrzem. Bo trzeci
punkt programu tej młodej artystki to była
pierwsza cześć z Sonaty D-dur Mozarta, ale…
na cztery ręce. Do klawesynu zasiadła prof.
Elżbieta Stefańska i utwór w duecie mistrz
uczeń od razu wzbudził wielkie emocje
i ogromne brawa.

Wielkie brawa zebrał też najmłodszy uczestnik Letniej Akademii Muzycznej grający na
waltorni Mateusz Kubat (klasa Jacka Muzyka). Nie wiem ile miał lat, może 10, może 12,
ale już pokazał, że na tak trudnym dętym
instrumencie radzi sobie całkiem nieźle. Niektóre fragmenty Utworu koncertującego CaAntoni Wit, doskonały polski dyrygent, który mille Saint-Saënsa były przez niego wykonaw młodości brał udział w licznych kursach ne bardzo dobrze.
mistrzowskich otrzymał kilkadziesiąt lat
temu radę od mistrza, że „najważniejsza jest Młodzi artyści prezentowali utwory takich
muzyka”. Początkowo wydawało mu się to kompozytorów jak m.in.: Beethoven, Schustwierdzenie bardzo banalne i błahe, ale bert, Schumann, Moniuszko, Puccini, Rossikiedy zaczął się nad nim zastanawiać, zrozu- ni, Paganini, Głazunow. Wśród występująmiał, że młodzi artyści zbyt wiele uwagi po- cych artystów najwięcej było wokalistów
święcają technice, gubiąc to, co jest najważ- i skrzypków, co odzwierciedla tendencje
niejsze – muzykę. I coś w tym jest. Słuchając panujące w Letniej Akademii Muzycznej.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
NAGRODY STUDENTÓW:
 KRZYSZTOF MUSIAŁ, student z klasy organów prof. dr. hab.
Andrzeja Białki zdobył Nagrody w Międzynarodowych Konkursach Organowych:
 III nagroda X Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Mikaela Tariverdieva w Kaliningradzie, we wrześniu 2017 r.,
 III nagroda VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, 23-29 września 2017 r.
 LAUREACI V Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis – Tarnów-Tuchów 2017 Tarnów, 28-29 września 2017 r. studenci z klasy organów prof. dr. hab. Dariusza
Bąkowskiego-Koisa:
 MARCIN KUCHARCZYK – I miejsce
 JAKUB KAPAŁA – II miejsce oraz Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór romantyczny.
 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu XXVII International
Competition Prize of Lanciano w Lanciano we Włoszech, 26-30
września 2017 r. studenci z klasy akordeonu dr. Janusza Patera:
 VLADYSLAV ZHOVKLYI – I nagroda
 RAFAŁ PAŁACKI – I nagroda.
 MICHAŁ PRÓSZYŃSKI, student z klasy śpiewu dr. hab. Marka
Rzepki zdobył Nagrody w Międzynarodowych Konkursach
Wokalnych:
 Dyplom dla Najbardziej Obiecującego Tenora – Międzynarodowy Konkurs Wokalny The 3rd International Singing
Competition – The Alida Vane Award w Ventspils na Łotwie
– 3 sierpnia 2017 r.
 II wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs Wokalny Złote
Głosy w Warszawie – 9 września 2017 r.
 PIOTR JAWORSKI student z klasy fortepianu dr. hab. Piotra
Machnika zdobył III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Concorso Internazionale di Musica da Camera
Palma d’oro w Finale Ligure we Włoszech, 29.08-03.09.2017 r.
 BEATA TASARZ i JÁN SEDLICKÝ duet z klasy kameralistyki
prof. Mieczysława Szlezera zdobył II nagrodę Pierwszego Polsko-Chińskiego Festiwalu Młodzieży Artystycznej w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, 23-25 lipca 2017 r.
 LAUREACI II Konkursu Muzyki Organowej i OrganowoKameralnej Artem Cameralem Promovere w Mielcu, 3-6 lipca
2017 r. studenci z klasy organów i kameralistyki dr. hab. Wacława
Golonki:
 NENGYI CHEN – organy, ADRIANNA MĘTEL – flet –
I miejsce
 NENGYI CHEN – nagroda dla najlepszego organisty
 DAWID LISOWSKI – organy, MARIA RASZKA – flet – wyróżnienie za wykonanie najlepszej aranżacji oraz dla zespołu.
 SEBASTIAN PORTKA student z klasy trąbki dr. hab. Wacława
Mulaka zdobył Wyróżnienie w Konkursie Solistów w kategorii
otwartej VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu –
29 czerwca 2017 r.
 BARBARA PAPIERZ, studentka z klasy altówki dr Anety Dumanowskiej zdobyła II miejsce w grupie II, w III Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie, 24-25
Str. 9 czerwca 2017.

 JUSTYNA CHMIELEK-KORBUT, studentka z klasy dyrygentury











prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego oraz z klasy puzonu
prof. dr. hab. Zdzisława Stolarczyka zdobyła II miejsce oraz
Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu, na XVIII Festival Internazionale Bande Musicali w Giullianova, we Włoszech, w dniach 31.05 – 4.06. 2017 r.
LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 15° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Luigi Zanuccoli w Sogliano
al Rubicone, 26.05-02.06. 2017 r.:
 DOMINIKA WITOWICZ – I nagroda w kategorii F, studentka
z klasy skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego i dr Marii Sławek;
 TRIO: DOMINIKA WITOWICZ, KAROL SIKORA, KRYSTIAN MATEUSZ – II nagroda w kategorii zespołów kameralnych, studenci z klasy kameralistyki prof. dr. hab. Jerzego
Tosika-Warszawiaka i dr Marii Sławek.
MATEUSZ DUDEK, student z klasy akordeonu dr. Janusza Patera zdobył I nagrodę w Międzynarodowych Konkursach:
 VIII International Music Competition 2017 w Belgradzie –
9 maja 2017 r.
 42. Medunarodni Susret Harmonikaša International Accordion Competition 2017 w Puli, 26-29.05.2017.
KAMIL WIĘZOWSKI, student z klasy tuby dr. Jakuba Urbańczyka, zdobył III nagrodę w kategorii II w Międzynarodowym Konkursie 11th International Interpretative Competition for Wind
Instruments Brno 2017 w Brnie, 28.04-01.05. 2017 r.
LAUREACI 58. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, organizowanego przez Związek Kompozytorów
Polskich w Warszawie – 26 maja 2017 r.:
 PAWEŁ MALINOWSKI – Nagroda Główna im. Tadeusza
Bairda za utwór …über BWV 971 na flet i trio smyczkowe,
student z klasy prof. dr. hab. Wojciecha Widłaka
 mgr FRANCISZEK ARASZKIEWICZ – Wyróżnienie za
utwór Cum structura na flet i trio smyczkowe, uczestnik
studiów doktoranckich z klasy dr. hab. Marcela
Chyrzyńskiego.
PIOTR KRZACZKOWSKI, student z klasy akordeonu dr. Janusza
Patera, zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie VIII
International Music Competition 2017 w Belgradzie – 9 maja
2017 r.
26 września br. w Katowicach
miały miejsce obrady komisji
do konkursu jubileuszowego
25. Biennale Plakatu Polskiego w Galerii BWA. Na liście
osób zakwalifikowanych do
wystawy konkursowej, po raz
drugi, znalazł się Antek Korzeniowski, grafik Akademii
Muzycznej w Krakowie, który
w tym roku obchodzi 10-cio
lecie pracy artystycznej.

Prace naszego grafika zakwalifikowały się również do wystawy konkursowej Taiwan International Graphic Design Award.
Gratulujemy!
Antek Korzeniowski. Fot. arch. własne.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
NAGRODY PEDAGOGÓW:

 dr MAREK POLAŃSKI zdobył Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską z dziedziny sztuk
muzycznych Od kompozytora do wykonawcy. Ewolucja formy
kaprysu skrzypcowego w okresie postklasycznym na przykładzie kaprysów Joachima Kaczkowskiego i Fryderyka Augusta
Duranowskiego jako ważnych ogniw w procesie rozwoju tego
gatunku. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Mieczysław Szlezer.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
dr Piotr Papla
Nakładem Wydawnictwa Akademii
Muzycznej w Krakowie ukazała się
drukiem książka Andrzeja Mądro pt.
Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX
i XXI wieku. Jest to pierwsza monograficzna praca poświęcona muzyce
elektroakustycznej,
opublikowana
przez nasze wydawnictwo i jedna
z niewielu, która zajmuje się tym
obszernym nurtem muzyki na gruncie polskim.

NAGRODY DOKTORANTÓW:

 MAREK ROMANOWSKI, uczestnik studiów doktoranckich,



dyscypliny instrumentalistyka, z klasy dr. hab. Marka Kalinowskiego zdobył III NAGRODĘ Międzynarodowego Konkursu 2nd Bradetich Foundation International Double Bass
Solo Competition, w Denton, w Teksasie – USA, 1-5 września
2017 r.
KLAUDIA SYJUD (STRĄCZEK), uczestniczka studiów doktoranckich z klasy fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula
i dr. hab. Gajusza Kęski, zdobyła III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie w Berlinie The 2. Rising Stars Grand
Prix 2017 International Music Competition Berlin, w maju
2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------

 Pełne uznania gratulacje od kompozytora – Daniela Schnydera za wykonanie utworu Kompozytora subZero concerto
na puzon basowy I orkiestrę, podczas koncertu z udziałem
Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie
pod dyr. Macieja Tworka oraz solisty – Jana Szymańskiego.
Występ Solisty był nagrodą przyznaną przez jury IV Ogólnouczelnianego Konkursu „Gram z Orkiestrą”.

Pełny rozmiar dyplomów dostępny w wersji elektronicznej
musiQsa na www.amuz.krakow.pl
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W pierwszych dwóch częściach omawia historię muzyki elektroakustycznej, jej media (elektrofony), nurty,
poetykę, estetykę oraz wyjaśnia wiele pojęć, a w części ostatniej skupia
się na twórczości elektroakustycznej wybranych kompozytorów polskich, wśród których nie zabrakło również twórców związanych
z naszą Akademią Muzyczną, czyli Magdaleny Długosz i Marka Chołoniewskiego. Książka została wzbogacona o liczne fotografie, diagramy
i przykłady nutowe oraz indeks nazwisk. Warto też nadmienić, że będąca podstawą książki praca doktorska Andrzeja Mądro otrzymała w 2016
roku prestiżową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Księdza
Profesora Hieronima Feichta.
Kolejną nową publikacją są Ćwiczenia rytmiczne inaczej. To zbiór około
300 ćwiczeń jedno- i dwugłosowych przeznaczonych dla uczniów wyższych klas szkół muzycznych II stopnia oraz studentów akademii muzycznych. Opiekę redakcyjną nad Ćwiczeniami sprawowała Magdalena
Chrenkoff, zaś autorami ćwiczeń są doświadczeni pedagodzy naszej
uczelni. Można je wykorzystać na zajęciach kształcenia słuchu jako
materiał do realizacji przebiegów rytmicznych, dyktand oraz samodzielnej pracy. Cechą wyróżniającą na tle podobnych publikacji jest
połączenie problemów metrorytmiki z kolorystyką, melodyką, harmonią, elementami improwizacji, a także umieszczenie przy każdym ćwiczeniu sugestii dotyczących interpretacji (wykonanie głosem lub na
instrumencie klawiszowym, wykorzystanie różnorodnych skal, akordów, następstw harmonicznych). Warto też zaznaczyć, że zbiór ćwiczeń został przygotowany w wygodnej dla osób uczących się formie
tzw. kołowrotka (oprawa ze spiralą metalową).
Wszystkie pozycje Wydawnictwa dostępne są
w bardzo atrakcyjnych
cenach. Zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia
naszego
sklepu internetowego:
sklep.amuz.krakow.pl
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
MOJA RZECZYWISTOŚĆ

mediami cyfrowymi. Niestety nie udało się w ramach pracy skonkretyzować oryginalnej, spójnej i praktycznej metodologii badawczej,
dr Andrzej Mądro, autor książki Muzyka a nowe media,
adekwatnej do tego typu sztuki. Na to jest chyba jeszcze za wczew rozmowie z Agnieszką Radwan-Stefańską
śnie. Niemniej, stworzenie takiej metody interpretacji integr… – pardon! – transaudialnej pozostaje jednak w horyzoncie moich przyAgnieszka Radwan-Stefańska: Skąd pomysł na temat książki Mu- szłych działań.
zyka a nowe media?
ARS: Książka już została nagrodzona, zanim ujrzała światło dzienne?
Andrzej Mądro: Od zawsze fascynowała mnie wszelkiego rodzaju
elektronika, syntezatory, komputery i to w jaki sposób wpływają na AM: Powstała ona na podstawie mojej pracy doktorskiej, obronionej
świat muzyki – jej twórców i odbiorców. Zdałem sobie sprawę, że od w roku 2015, nagrodzonej przez Sekcję Muzykologów Związku Komczasów monografii Włodzimierza Kotońskiego pt. Muzyka elektro- pozytorów Polskich w roku 2016. W tym samym czasie wydawnictwo
niczna (pierwsze wydanie z 1989 roku) nie powstała na ten temat Akademii Muzycznej w Krakowie przyjęło pracę do druku. W ostażadna większa praca teoretyczna. Tymczasem w ostatnich dekadach tecznej wersji tekst jest odrobinę krótszy i skorygowany redakcyjnie.
zmieniło się bardzo wiele, chociażby w zakresie technicznych możli- Zmieniły się niektóre grafiki, doszedł indeks nazwisk.
wości systemów interaktywnych i przetwarzania dźwięku „na żywo”.
Powstały dziesiątki nowych pojęć, podgatunków i form artystycz- ARS: Gdyby wybierał się Pan w podróż i miał możliwość zabrania
nych. Teoretyczne zaplecze innych dziedzin sztuki jakoś tam jeszcze ze sobą tylko jednej książki, jaki tytuł by nosiła?
za tym wszystkim nadąża. Teoria muzyki – zwłaszcza w Polsce – nie
bardzo… Zatem temat – jakby powiedział Profesor Mieczysław To- AM: Mogłaby to być 2001: Odyseja kosmiczna Arthura C. Clarke’a
maszewski – „wisiał w powietrzu”. Poza tym, już od czasów (notabene uważam, że jest lepsza, niż napisane kilka lat wcześniej
studenckich najbardziej wciągały mnie tematy świeże, żywo związa- Solaris Stanisława Lema). Chyba dlatego, że łączy większość interene ze współczesnością, z „moją” rzeczywistością. Oczywiście, opisy- sujących mnie w ostatnim czasie wątków, związanych z technologiawanie jej staje się swoistą wiwisekcją – trudniej widzi się problem bez mi przyszłości, sztuczną inteligencją i kosmologią. Gdyby to miała
historycznego dystansu. Ale za to ma się świadomość wkraczania na być książka około-muzyczna wybrałbym Historię jazzu Andrzeja
niezgłębione, nieraz dziewicze dla muzykologii tereny. To przecież Schmidta. To niby podręcznik, ale pisany językiem tak gorącym,
okazja do wyznaczania nowych szlaków. Nie miałbym nic przeciwko wciągającym, i tak gęsto wypełniona mało znanymi faktami histowejściu w teoretyczny obieg zaproponowanego przez mnie w pracy rycznymi i różnymi ciekawostkami, że śmiało można do niej wieloterminu „muzyka transaudialna”, na określenie wiodących tendencji krotnie wracać. Poza tym, to jej zawdzięczam narastającą z roku na
w muzyce współczesnej – również akademickiej – która dzięki no- rok fascynację jazzem, który wciąż przecież czeka na naukowy kowym mediom chce coraz dalej wykraczać poza dźwiękowość.
mentarz z prawdziwego zdarzenia.
ARS: Co kryje zawartość?

ARS: Jakie są Pana naukowe plany na przyszłość?

AM: Książka składa się z trzech części. Pierwsze dwie mają charakter
porządkujący i „podręcznikowy”: omawiam historię muzycznego
instrumentarium, formy, gatunki i nurty, potem kwestie głębsze,
fundamentalne dla nowych mediów, jak interaktywność czy wirtualność, w perspektywie technologiczno-estetycznej. Trzecia część
pokazuje poruszone wcześniej zagadnienia na wybranych z twórczości polskiej przykładach. Całość jest zatem próbą wstępnego rozpoznania obszaru muzyki związanej elektroniką, przede wszystkim

AM: Wiążę je przede wszystkim z jazzem i muzyką popularną. Ostatnio nurtuje mnie na przykład problematyka improwizacji, zwłaszcza
w perspektywie estetycznej. Marzy mi się też napisać kiedyś większą
pracę o muzyce progresywnej, czyli o tzw. Trzecim Nurcie, art rocku
i tym podobnych, ciągnąc temat aż do djentu, jako swoistej modernie heavy metalu. Większość muzykologicznego obszaru polskich
jazz studies i popular music studies to wciąż białe plamy.

O AUTORZE:
dr Andrzej Mądro (1983) – teoretyk muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie wykładowca tejże uczelni. W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści
się przede wszystkim muzyka XX i XXI wieku, również ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna oraz jazz.
Jest także nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W ramach
pracy dydaktycznej bada możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych:
interaktywnych systemów MIDI, programów komputerowych oraz komunikacji sieciowej. Za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2015 roku otrzymał Nagrodę
Prezydenta Miasta Krakowa.
Str. 11
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KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
19-26 października 2014
Czwarta edycja Dni Muzyki,
poświęcona Andrzejowi Panufnikowi. W programie koncerty oraz konferencja naukowa „Pozostać wiernym sobie –
Andrzej Panufnik i kompozytorzy emigracji”.
19 października 2005
Koncert w siedzibie Radia
Kraków, w ramach cyklu
„Mistrzowie i Uczniowie”.
Wśród wykonawców Monika
Wilioska-Tarcholik, Piotr Tarcholik,
Zdzisław
Łapioski
i Sławomir Cierpik.

19 października 1989
Koncert w Sukiennicach w ramach Festiwalu Oliviera Messiaena,
w wykonaniu studentów klasy współczesnej muzyki kameralnej prof.
Adama Kaczyoskiego. W programie Kwartet na koniec czasu oraz
prawykonanie 7 Haikai.
20 października 1988
Złota Sala Filharmonii Krakowskiej: koncert studentów Wyższej Szkoły Muzycznej z Hamburga w ramach obchodów 100-lecia Akademii
Muzycznej w Krakowie.
1 października 1985
Utworzenie wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie
Katedry Wychowania Muzycznego.
1 października 1982
Uzyskanie na własnośd Domu Studenckiego przy ul. Przemyskiej.
6 października 1965
Nadanie Auli Florianka imienia Bronisława Rutkowskiego.

24 października 1995
Koncerty finałowe kolejnej edycji Akademii Bachowskiej, z udziałem
pedagogów Bachakademie w Stuttgarcie, pod kierunkiem Helmutha
Rillinga. W programie A. Dvořák – Stabat Mater.

Wnętrze Auli Florianka. Fot. Konrad Mika.

1 października 1957
Podział Uczelni na jednostki: utworzenie siedmiu katedr, w tym jednej wykraczającej poza jej mury – Międzyuczelnianej Katedry Organów.
1 października 1922
Rozpoczęcie nauczania w Konserwatorium gry na instrumentach
dętych.

15 października 1994
Wręczenie prof. Krzysztofowi Pendereckiemu doktoratu honoris
causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

Str. 12

O AUTORZE:
mgr Michał Ziółkowski – od lat związany z Akademią Muzyczną
w Krakowie – jako absolwent (Teoria Muzyki) i pracownik
(Biblioteka). Współpracuje również z Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich. Miłośnik malarstwa i kolarstwa.
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STUDENCKI KWADRANS
inż. Jakub Kołodziej – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Stając u progu nowego roku akademickiego, chciałbym jeszcze w kilku zdaniach podsumować pracę Samorządu Studenckiego
w roku ubiegłym. Otóż nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Teatrem Starym oraz
Teatrem
im.
Juliusza
Słowackiego
w Krakowie, dzięki której, rozdaliśmy naszym Studentom ponad 3500 zł w postaci
biletów i zaproszeń na spektakle i wydarzenia. Aktywnie włączyliśmy się w działalność
Forum Studentów Uczelni Artystycznych
oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowaliśmy Porozumienie
Samorządów Studenckich Uczelni Artystycznych Krakowa, w wyniku którego we
foyer naszej uczelni odbyła się pierwsza
wystawa prac Studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz dwie imprezy
integracyjne studentów Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii
Sztuk Teatralnych w Krakowie. Zorganizowaliśmy cykl koncertów charytatywnych
oraz zbiórki do puszek dla ciężko chorej
Mamy naszego Kolegi. Chcę powiedzieć, że
nie byłoby to możliwe bez pomocy Jego

Magnificencji, za co dzisiaj, w imieniu
wszystkich Studentów, bardzo serdecznie
dziękuję! Gorące podziękowania kieruję też
na ręce Pana Rektora ds. Studenckich prof.
Jana Pilcha, który o każdej porze dnia i nocy
służył nam pomocą i dobrą radą.
Władzom uczelni, z Szanownym Panem
Rektorem na czele, życzę dzisiaj dalszego
pogłębiania dialogu ze Studentami. Życzę,
aby Akademia Muzyczna w Krakowie była
dla Państwa zawsze sprawą nadrzędną.
Życzę dalszego tworzenia przestrzeni akademickiej, w której każdy znajduje dla siebie miejsce a muzyka jest nierozerwalnym
spoiwem. Naszym Profesorom, Pedagogom, nauczycielom akademickim serdecznie dziękuję za profesjonalizm, jakim wykazujecie się Państwo w szkoleniu młodych
artystów. Psycholog Jacek Walkiewicz powiedział kiedyś, że profesjonalizm nigdy nie
jest dziełem przypadku. To pasja rodzi profesjonalizm i tej pięknej pasji, jaką jest muzyka, serdecznie gratuluję.
trix „przed Matrixem braci Wachowskich” w projektach wirtualnej rzeczywistości lat 90. (Dorota Błaszczak),
usłyszeć,
jak
brzmi
„skomponowany” ogród, czyli Sonic Garden
(Lorenzo Brusci), dowiedzieć się jak artystycznie wykorzystać ultra-kierunkowe głośniki (Mauricio Valdés San Emeterio), dotknąć śpiewającego obrazu, stworzonego za
pomocą przewodzącej prąd farby (Bożena
Boba-Dyga) oraz usłyszeć jak może brzmieć
praca własnego mózgu (Beniamin Głuszek).
Można było w końcu nie tylko posłuchać o
doświadczeniach pracy z wirtualną rzeczywistością (Maciej Walczak), ale też doświadczyć
jej na własnej skórze za pomocą okularów
3D. A to tylko kilka z wielu wystąpień na konferencji „Imersja”.

POMIESZANIE ZMYSŁÓW
Karolina Dąbek
Imersja to tajemniczy stan angażujący
wszystkie zmysły, dający poczucie zanurzenia, utraty orientacji. Stan, w którym świat
realny przestaje oddziaływać i właściwie traci
jakiekolwiek znaczenie. Podobno zdarza się
przy okazji obcowania ze sztuką, ale chyba
częściej podczas kontaktu z technologią,
wejścia w cyberprzestrzeń, wirtualną rzeczywistość. No chyba, że będzie to połączenie
i sztuki i technologii. Wtedy efekt jest
podwójny.
Hasło „Imersji” stało się pretekstem do stworzenia niezwykłego wydarzenia (Akademia
Muzyczna w Krakowie, 13-16.10.2017), obejmującego konferencję, dwa koncerty i warsztaty kompozytorskie, które przeprowadził
Mauricio Valdés San Emeterio. Niezwykłego,
bo ani konferencja nie była sztampowa, ani
koncerty nie były pospolite. Nie było referatów sensu stricto, raczej inspirujące pokazy
autorskich projektów i badań artystów i kompozytorów z całego świata, którzy zajmują
się sztuką interaktywną, multimedialną,
imersywną. Można było m.in.
Str. 13 dowiedzieć się, jak wyglądał ma-

Wirtualna rzeczywistość przedostała się również na jeden z koncertów (Sala koncertowa,
14.10.2017, godz. 20:00), na którym Maciej
Walczak wykonał swój utwór pt. 2, realnymi
gestami spontanicznie wydobywając dźwięki
z nierealnej przestrzeni. Jedną z osi tego
wieczoru – jedynego, w którym miałam szansę uczestniczyć – stanowiła właśnie muzyka
improwizowana: fortepianowe Case X Anny
Jędrzejewskiej o poszarpanych, dramatycznych frazach, a zarazem pełne ciszy i wy-

Początkowo chciałem życzyć Państwu samych wybitnie zdolnych Studentów, ale
przecież innych na naszej uczelni nie ma,
w związku z tym życzę dalszego tak wielkiego zapału do pracy pedagogicznej, bo jak
wiemy, żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć.
Na koniec, podążając za słowami Papieża
Polaka, chciałbym życzyć moim koleżankom i kolegom – Studentom, abyście wymagali od siebie, nawet jeśli inni od Was nie
wymagają, bo o ile wiedzę możecie czerpać
od Waszych Pedagogów, o tyle mądrości
musicie nauczyć się sami. I dzisiaj chciałbym
się podzielić z Wami myślą Pewnej Pani
Profesor baletu z Moskwy, która powiedziała kiedyś swoim Studentom: „Nigdy nie
zostałam światowej sławy baletnicą, ale
zrobiłam wszystko żeby nią zostać. Życzę
Wam dzisiaj, abyście nie bali się dopytywać,
abyście czerpali z życia wszystko to, co buduje Was jako wartościowego człowieka,
tak żebyście kiedyś, niezależnie od tego jak
pokierują Was życiowe szlaki, mogli sobie
z czystym sumieniem powiedzieć: zrobiłem
wszystko, żeby spełnić swoje marzenia!”

brzmienia, czy finałowa, zbiorowa improwizacja Grup Labu, Plejrek 103, w której – pomimo, a może właśnie z powodu niezobowiązującej atmosfery – udało się z dźwięków, hałasów, szeptów, rozmów i śpiewu stworzyć coś
poruszającego i unikalnego.
Szkoda było nie uczestniczyć przynajmniej
w części tego wydarzenia, choć akurat ono
nie przeminęło w całości – nagrań koncertów
i referatów można szukać na stronie organizatorów (sme.amuz.krakow.pl). Można,
a nawet trzeba: posłuchać, poczytać, dać się
pochłonąć.

Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński
podczas referatu wygłoszonego w ramach „Imersji”.
Fot. Marek Chołoniewski.
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PAN WIESIEK I JEGO...
Przedstawiam Państwu Pana Wieśka. Pan Wiesiek jest muzykiem.
Można powiedzieć: trochę wykształconym muzykiem. Chodził kiedyś na lekcję do Pani Od Muzyki, ale tylko rok. Potem Pani Od Muzyki zaszła w ciążę z organistą, no i się skończyło.
Pan Wiesiek gra na kibordzie pisanym przez „i” i „dz”. Tak w każdym
razie każe pisać, bo jak twierdzi – „jesteśmy w Polsce i piszemy po
polsku”. Pan Wiesiek gra głównie na weselach, ale zdarza się, że
i przy innej okazji. W repertuarze ma nie tylko wspaniałą muzykę
disco polo, która zawsze porywa tłumy, ale także trochę piosenek
ludowych, biesiadnych, muzykę country i kilka standardów jazzowych, które sprawdzają się zwykle około czwartej nad ranem. No
i ma też klasykę. Nie jest tego dużo – dokładniej dwa utwory, marsze: weselny i pogrzebowy. Ale zawsze coś.

Q1 przypomina płaską płytę z dosyć niezwykłego, szarego tworzywa. Tworzywo to może nie tylko zmieniać kolor i wyświetlać obrazy,
ale także (choć w niewielkim stopniu) zmieniać kształt. Dokładniej,
na jego płaskiej powierzchni pojawiają się niewielkie wybrzuszenia
przypominające klawisze. Nie wystają tak bardzo jak te w fortepianie – tylko trochę, ale wystarczająco, aby można było na nich grać.
Tak robi Pan Wiesiek, zwłaszcza, kiedy realizuje jeden z klasycznych
marszy. Takie wykonanie najbardziej imponuje słuchaczom. Mówią
wtedy z podziwem: „on naprawdę gra!”. Zwykle jednak granie polega na tym co zwykle, że lewa ręka uruchamia akompaniament i perkusję, a prawa wykonuję melodię. No sami Państwo wiecie, typowe
wykonawstwo.
Q1 jest bardzo intuicyjny. Klawisze (te wypustki) zmieniają kolor
i podpowiadają który z nich nacisnąć. Wszystko pulsuje w tempie
utworu i trudno jest się pomylić zwłaszcza, że Q1 koryguje niedokładności rytmiczne. Wszystko więc jest zawsze we właściwym tempie i czasie. W górnej części Q1 wyświetla dodatkowe informację
o stylu muzycznym (folk, dance, pop itd.). Wykonawca wybiera dany
styl i obserwuje podświetlające się klawisze. Bajka.
Brzmienie Q1 jest zachwycające. Można wybrać absolutnie dowolny
instrument akustyczny. Wiele z nich ma nazwy, których Pan Wiesiek
nigdy wcześniej nie słyszał. Na przykład Timpani – strojone bębny,
albo Oboe. Są oczywiście i normalne, klasyczne instrumenty: pady,
synth, basy i oczywiście bity – klasyka. Q1 nie ma instrukcji (no bo
i po co, skoro jest tak intuicyjny). Od dawna zresztą technologia
przekroczyła pojmowanie zwykłego człowieka, ale zdradzę Państwu
tajemnicę, że wewnątrz Q1 jest coś w rodzaju komputera. Nie ma
generatorów ani krasnoludków, tylko olbrzymia pamięć i bardzo
wiele mikroprocesorów. To właśnie dzięki temu Q1 jest w stanie
udawać każdy inny akustyczny i syntetyczny instrument, a co się
z tym wiąże – każdą metodę syntezy. Wszystko odbywa się na drodze matematycznych obliczeń. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że aby wydobyć dźwięk, Q1 generuje po prostu ciągi liczb. Te
liczby zamieniane są następnie na prąd elektryczny, który wysyłany
jest do głośnika. A głośnik jak to głośnik, emituje dźwięk. Pan Wiesiek prawdopodobnie nigdy nie zastanowi się jak wyglądają te matematyczne operacje, my jednak spróbujemy poznać tajemnicę wnętrza Q1.

Nie będziemy jednak skupiać się na Panu Wieśku (znalazł się w naszej opowieści wyłącznie dla oddania swojskiego klimatu), skupimy
się kibordzie. To bardzo nowoczesny instrument. Pan Wiesiek dostał Do tej pory bowiem udawaliśmy się w podróż do Melandii i wydawago za udział w jakimś talent show lokalnej telewizji. Instrument był ło się, że jesteśmy odkrywcami, ambasadorami porozumienia międrogi i Pan Wiesiek zastanawiał się czy nie zamienić go na gotówkę. dzy światami. Okazało się jednak, że tamci od dawna są wśród nas.
Początkowo wydawało się, że instrument jest dlań zbyt skompliko- Zostaliśmy zinfiltrowani i obiekty takie jak Q1 dawno przeniknęły
wany. Jednak po kilku próbach okazało się, że spełnia wszystkie wy- pod nasze strzechy. Zapraszam więc w podróż science fiction do
magania, nie do końca wykształconego muzyka. Samo słowo kibord, wnętrza obiektów przybyłych z równoległego świata muzyki elektrona które tak mocno zwraca uwagę Pan Wiesiek, pojawiło się praw- akustycznej.
dopodobnie z nieco błędnego odczytania nazwy instrumentu,
brzmiącej oryginalnie: Q1-Board. Dlatego pozwolę sobie mówić na
O AUTORZE:
instrument pana Wieśka Q1 (oczywiście narażając się jemu samemu). Wydaje mi się to jednak bardziej profesjonalne.
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki
Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje
z UJ oraz AGH w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś z równoległych
światów.
Str. 14
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MIEJSCE ROBI RÓŻNICĘ?
Droga Agnieszko,

Miły Mateuszu,

zaciekawiony pewnym fenomenem, piszę do Ciebie w dość, wydawałoby się, błahej sprawie. Taka oto, prawdziwa skądinąd, sytuacja:
koncert pod batutą wytrawnego dyrygenta, ze świetnym solistą
i atrakcyjnym repertuarem. W cudownej, pachnącej drewnem sali
katowickiego NOSPR-u komplet ludzi i kolejny sukces, odnotowany
w mediach w całej Polsce. Ten sam koncert, w tym samym składzie,
w naszej poczciwej Filharmonii, w której drgania wywołane przez
przejeżdżające tramwaje to codzienność. I co? Nie uwierzysz, ale nic,
zamiast środowiskowych zachwytów, zainteresowania mediów
i pozytywnego snobowania się – te same narzekania, które doskonale znamy. A to, „że w Krakowie nie dzieje się nic”, „repertuar jak
z minionej dekady”, po prostu „stara bida”. A w Katowicach wielki
świat, pełno młodzieży i celebrytów, ludzie przyjeżdżający na koncerty z całej Polski. Znam nawet krakowian, którzy zamiast abonamentu
do naszej Filharmonii, kupują abonament do NOSPR-u.

z ogromnym zaciekawieniem przeczytałam Twój list. Muszę przyznać, że nigdy specjalnie nie zastanawiałam się nad tym, gdzie słucha się lepiej, a gdzie najlepiej. Wydaje mi się, że musimy zadać
sobie podstawowe pytanie: czy aby na pewno chodzi o odbiór muzyki, czy też o tak zwane pokazanie się w danym miejscu, jedynie pod
pretekstem jej słuchania.
Przywołałeś w swoim liście dwa miejsca: nowoczesną siedzibę
NOSPR oraz, mówiąc delikatnie, mniej nowoczesny, ale jakże historyczny budynek krakowskiej Filharmonii (co ciekawe – własność
Archidiecezji Krakowskiej). Spojrzę na to zagadnienie ze swojej
strony, jako, po profesji, muzyka-organistki: prastara krakowska
bazylika Mariacka, czy nowoczesna Świątynia Opatrzności Bożej
w Warszawie? W pierwszym przypadku mamy do czynienia z historycznym, zabytkowym wnętrzem, mającym swojego ducha i naznaczony upływem wieków klimat, niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju sacrum, które objawia się nie tylko w monumentalnym
Ołtarzu Wita Stwosza, ale na każdym kroku, przemierzając nawy
i transepty wzdłuż i wszerz. Zapach świec i kadzideł, zastygłe w polichromii słowa modlitw, wnikają tu w każdy zakamarek, a muzyka
weń rozbrzmiewająca, czy to chóralna, symfoniczna, czy też organowa, ma swój dostojny wyraz i zyskuje zdecydowanie inny odbiór,
niż w betonowym wnętrzu, które przypomina bardziej ogromną
halę, a co poniektórym nawet silos. „Głuchość”, pustka historii,
wszechogarniająca szara przestrzeń, taki monumentalizm bez wyrazu, nie są w stanie przekonać mnie, by spędzić w takim miejscu czas
i delektować się pięknem harmonii jakichkolwiek dźwięków. Obydwa te miejsca wypełnią się jednak publicznością, gdy zostanie ona
zaproszona na koncert. I w szacownych murach i w szarym betonie
może przydarzyć się nawet taki sam koncert. I tu i tam znajdą się
tacy, którym coś będzie przeszkadzało lub wręcz przeciwnie – zachwyci.

Skoro nie liczy się „gdzie” tylko „jak”, to dlaczego lepiej oceniamy
ten sam koncert w Katowicach niż w Krakowie? Może jednak miejsce, w którym słuchamy ma również ogromne znaczenie? Czy entourage jest aż taki istotny? Owszem, muzyki można słuchać wszędzie,
jak wiadomo także i pod gołym niebem, nie możesz jednak zaprzeczyć, że taki drobiazg, jak warunki do przeżywania sztuki, nie odgrywa ważnej roli. O ile przyjemnie słuchać koncertu w letni dzień, ciesząc się urokami przyrody, to niekoniecznie pozytywne wrażenia
wyniesiesz po koncercie wysłuchanym przy zgrzytach szyn, w niewygodnym fotelu, ze złą widocznością, kiepską akustyką, bez klimatyzacji i w miejscu niedostępnym z powodu barier architektonicznych
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Żeby nie pastwić się już nad
naszą niedoinwestowaną przez lata Filharmonią, dodam, że sytuacja
przy Zwierzynieckiej ulegnie w końcu poprawie. W czerwcu 2018 r.
w budynku rozpocznie się gruntowny remont, który poprawi warunki
do słuchania i pracy. Centrum Muzyki jednak nie powstanie, przynajmniej nie w najbliższym dziesięcioleciu, a należący do kurii gmach
Filharmonii nigdy nie będzie takim magnesem jak imponująca siedzi- Wracając do rzeczonych uprzednio obiektów muzycznych, nasuwa
ba Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, śnieżnobiały budynek się powiedzenie: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. To chyba taki
nasz kompleks, by doceniać wszystko wokół, a nie na własnym poFilharmonii Szczecińskiej czy ceglana bryła NOSPR-u.
dwórku. Fakt: w Krakowie nie ma sali koncertowej z prawdziwego
Nadal więc, będę powtarzać, jak mantrę, że miejsce robi różnicę. zdarzenia i sądzę, że minie jeszcze dobre kilkadziesiąt lat, zanim
Szkoda, że nie wiedzą tego rządzący naszym regionem. Wciąż jesz- takowa powstanie (nie chcę być złym prorokiem, ale… o ile w ogóle
cze wierzę, że Kraków może mieć swoją architektoniczną wizytówkę zostanie wybudowana!). Być może sytuacja ta spowodowana jest
tej klasy co Katowice i Wrocław, która stanie się prawdziwym do- okolicznościami, o których wspomniałeś, a zwanymi po prostu
„starą bidą”. Kraków żyje przeszłością – chlubną i wspaniałą, a świat
mem, godnym by zamieszkała w nim muzyka. Tylko kiedy? Amen.
idzie, a może nawet pędzi do przodu. Lecz dobra Muzyka, do tego
w doborowym towarzystwie Artystów Ją kreujących, obroni się
Twój nie tracący nadziei,
i ukaże zwycięsko wszędzie – czy to w NOSPR, czy też w warszawMateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny skiej świątyni. Byle tylko akustyka Jej nie przeszkodziła...
Jesiennie Cię pozdrawiam!

Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs
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KROK DO KARIERY
INFORMACJE BIURA KARIER
Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna
I st. w Tymbarku zatrudni NAUCZYCIELA
FORTEPIANU (zastępstwo) od 1 stycznia
do 31 sierpnia 2018 r.
Wymagane:
- wykształcenie kierunkowe lub z uprawnieniami do prowadzenia zajęć określonych na
tym stanowisku – przygotowanie pedagogiczne – zaangażowanie, kreatywność, sumienność – gotowość do pracy w godzinach
popołudniowych – prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
– umowę o pracę – atrakcyjne wynagrodzenie – podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia.
List motywacyjny , CV oraz zaświadczenie z
Uczelni proszę składać do 19 grudnia br. na
waszkiewiczrosiek@gmail.com

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im.
Stanisława Moniuszki we współpracy z Wydziałem UMFC w Białymstoku zaprasza
wokalistów w wieku: 18-33 lata do wzięcia
udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie
Moniuszkowskim ARIA i PIEŚŃ WIECZORNA, który odbędzie się 27-28 XI 2017 r.
w Białymstoku. Termin zgłoszeń do 8 listopada 2017 (drogą elektroniczną).
Program do wykonania:
– w I etapie: dwie pieśni Stanisława Moniuszki, w tym jedna z XII Śpiewnika Domowego – w II etapie: aria z opery lub operetki
S. Moniuszki i dowolna pieśń kompozytora
polskiego, tworzącego w XIX i w I połowie
wieku XX.
Nagrody: 4000 (grand prix)
I. nagroda = 3000 zł,
II. nagroda = 2000 zł,
III. nagroda = 1000 zł;
trzy wyróżnienia po 750 zł.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ogłasza przesłuchanie na stanowisko KONTRABASISTY, które odbędzie
się 30 listopada 2017 od godziny 13:15
w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Zgłoszenia wraz z informacją czy kandydat
przybędzie z własnym akompaniatorem,
prosimy nadsyłać do dnia 20 listopada br. na
adres: Katarzyna Zeuschner Filharmonia
Poznańska ul. Św. Marcin 81, 61-808
Poznań lub w wersji elektronicznej na adres:
kzeuschner@filharmoniapoznanska.pl
z dopiskiem: przesłuchanie – kontrabas.
Szczegółowy program na stronie Filharmonii Poznańskiej.

SPRAWDŹ SIĘ
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Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie
pok. 223, tel. 12 426 29 70
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

