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musiQs
WIOSENNE DUETTISSIMO
Bartłomiej Kominek
Wraz z pełnią wiosny, bo w dniach 24 kwietnia do 13 maja br.
zabrzmią w Akademii Muzycznej w Krakowie zdwojone siły
w sztuce gry na fortepianie. Katedra Kameralistyki we współpracy z Katedrą Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz Katedrą Dyrygentury naszej Uczelni zaprasza na II edycję Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych „Duettissimo!”
Zaproszenie organizatorów do udziału w tegorocznej edycji festiwalu przyjęły niezwykłe gwiazdy, artyści najwyższej rangi, rozpoznawalni na wszystkich kontynentach, zwycięzcy najbardziej prestiżowych konkursów w kategorii duetu fortepianowego: ARD w Monachium oraz Dranoff w Miami – Genova / Dimitrov Piano Duo. Koncert światowej sławy duetu, który zainauguruje „Duettissimo”, odbędzie się w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej i będzie zapewne niezwykłym wydarzeniem artystycznym nie tylko samego
Festiwalu, ale i całego sezonu koncertowego Krakowa. To trzeba
koniecznie usłyszeć!
WAŻNE TEMATY:
Plany festiwalowe obejmują osiem
koncertów, w tym dwa z towarzyszepianowych „Duettissimo” niem orkiestry. 28 maja Koło Kamera Harmonogram wydarzeń listów zaprasza na koncert Orkiestry
artystycznych
Festiwalowej, którą poprowadzi ma Projekt Chicago Philhar- estro Jakub Chrenowicz, a w programie będzie można usłyszeć między
monic
innymi Koncert na dwa fortepiany
 Fryderyki 2018
c-moll Jana Sebastiana Bacha oraz
 Artyści jutra
 Relacje z wydarzeń arty- niezwykle interesujący Koncert na
dwa fortepiany i perkusję Ivo
stycznych
Josipovićia – chorwackiego kompozy Pianiści Krakowa
tora i… byłego prezydenta kraju. Wy Pytania o muzykę współ- stąpią dwa polskie Duety: EMES Piaczesną cz. III
no Duo w składzie Małgorzata Zdeb Pan Wiesiek i jego...
ska / Anna Włodarczyk oraz CHOPIN
Piano Duo w składzie Anna Boczar /
Bartłomiej Kominek.

 Festiwal Duetów Forte-
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Dzień przed inauguracją Festiwalu
zaplanowano koncert niemalże mistyczny:
prolog
Schubertowski,
w programie którego znalazły się
między innymi wszystkie Fantazje na
4 ręce Franza Schuberta. Istnieje jeszcze „duetowa magia” poza słynną
Fantazją f-moll! (*dokończenie str. 4)

Telegram
Nadano: 15/03/2018 Kraków
Drodzy Pracownicy i Studenci stop Spektakle
„Oniegina” 9 i 10 kwietnia o 18:30 stop Sala Koncertowa AMK stop Reżyseria Błażej Peszek stop
Kierownictwo muzyczne Rafał Jacek Delekta stop
Soliści najlepsi z najlepszych stop PianistaKorepetytor Dominika Peszko stop Zaprasza Wydział Wokalno-Aktorski.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
czwartek 5 kwietnia
20:00, Bazylika Karmelitów „Na Piasku”, Recital organowy
Ignace‘a Michielsa (Brugia/Gandawa, Belgia).
sobota 7 kwietnia
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Barokowej, Katarzyna
Drogosz, Zbigniew Pilch – prowadzenie.
18:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert w ramach II Edycji Programu Muzyka Naszych Czasów.
niedziela 8 kwietnia
19:30, Bazylika Jezuitów ul. Kopernika 26, Koncert Katedry Chóralistyki w ramach obchodów 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie.
9, 10 kwietnia
18:30, Sala Koncertowa AMK, Spektakl operowy: P. Czajkowski
Eugeniusz Oniegin.
piątek 13 kwietnia
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert symfoniczny połączonych
orkiestr: Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, Chicago Philharmonic.
sobota 14 kwietnia
VI Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą”.
niedziela 15 kwietnia
O godz. 16:00 w Filharmonii im. K. Szymanowskiego odbędzie się
koncert Kwiatki zewsząd dla Joanny Kulmowej z okazji jubileuszu
90-tych urodzin Poetki. Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych
i Katedra Chóralistyki są współorganizatorami projektu, który obejmuje m.in.: badania nad percepcją muzyki, poezji i dzieł plastycznych przez dzieci, pobudzenie kreatywności młodych kompozytorów (ogłoszony konkurs na piosenkę) oraz przygotowanie kreacji
artystycznych studentów na potrzeby koncertu (chór, soliści: Annika Mikołajko, Kuba Kędzior, Anna Wołczańska, zespoły rytmiki:
interpretacje Anniki Mikołajko i Moniki Moskały). W koncercie wezmą również udział pedagodzy: dr Joanna Wójtowicz i mgr Magdalena Żak de Carvalho. Współorganizatorami koncertu są Filharmonia Krakowska (kwintet dęty, Chór Chłopięcy pod dyr Lidii Matynian), uczniowie POSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego (chór pod
dyr. Tomasza Półtoraka, uczniowie-soliści) oraz Teatrzyk KUCYKI
przy Fundacji Hipoterapia – na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (spektakl Dmuchawce nie tańczą).
poniedziałek 16 kwietnia
10:00, s. 210 AMK, Laboratorium Gabrieli Ortiz – wykład z autorefleksją kompozytorską My works and the Mexican contemporary
music scene.
środa 18 kwietnia
9:00, s. 419, Laboratorium Ivana Buffa – wykład z autorefleksją
kompozytorską My Composing Poetics.
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piątek 20 kwietnia
18:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Koła Naukowego Studentów Kompozycji w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu
Kompozytorów Krakowskich.
sobota 21 kwietnia
17:00, Aula Florianka, Koncert zorganizowany przy współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach konferencji Muzyka Armenii i Ormian Polskich: Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Maciej Tworek – dyrygent.
niedziela 22 kwietnia
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Orkiestry
Symfonicznej, Aleksander Daszkiewicz – skrzypce, Mirosław
Błaszczyk – dyrygent.
wtorek 24 kwietnia
III Ogólnopolska konferencja naukowa Ars et Vox.
Koncert arii i pieśni Władysława Żeleńskiego.
24-29 kwietnia II Międzynarodowy Festiwal
Duetów Fortepianowych „Duettissimo!”
wtorek 24 kwietnia
19:00, Aula Florianka, Prolog Schubertowski: pedagodzy i studenci Katedry Kameralistyki: Jerzy Tosik-Warszawiak / Danuta Mroczek-Szlezer / Anna Dębowska-Jaroszek / Renata ŻełobowskaOrzechowska / Justyna Kapusta / Maria Dziedzic / Markijan
Ivashkevych / Oleksiy Vorobets / Anna Dudkiewicz / Magdalena
Wojtczak.
środa 25 kwietnia
19:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Recital Nadzwyczajny; Genova & Dimitrov Piano Duo.
czwartek 26 kwietnia
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert pedagogów i studentów
Katedry Kameralistyki. Geoffrey Jennings Haydon (USA) / Jerzy
Tosik-Warszawiak / Dominika Grzybacz / Klara Kraj.
piątek 27 kwietnia
11:00, Sala Koncertowa AMK, Konferencja naukowa Polski duet
fortepianowy. Roman Maciejewski in memoriam.
19:00, Aula Florianka, Koncert duetów: Michał Dziad / Milena
Kędra / Monika Wilińska-Tarcholik / Sławomir Cierpik.
sobota 28 kwietnia
16:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert studentów Katedry Kameralistyki : Julia Kukuczka / Aleksandra Biśta / Mateusz Perz /
Maria Słysz / Faustyna Krajewska / Guillermo Rodriguez.
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert: Orkiestra Festiwalowa
Koła Kameralistów, Bartłomiej Kominek / Anna Boczar / Małgorzata Zdebska / Anna Włodarczyk / Jan Pilch / Maciej Hałoń / Jakub Chrenowicz.
niedziela 29 kwietnia
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert duetów: Manuel Casares
Gestal / Mateusz Kurcab / Michał Rot / Michał Dorman.
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POD ZNAKIEM AMERYKI
Karolina Jarosz
Razem
W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie organizowany jest niezwykle interesujący projekt polskoamerykański: do Krakowa przyjeżdża grupa instrumentalistów
i dyrygent orkiestry Chicago Philharmonic. Amerykańscy muzycy
poprowadzą z naszymi studentami kursy mistrzowskie (indywidualne
i symfoniczne) oraz próby, których rezultatem będzie wspólny koncert. Udział w tym przedsięwzięciu nie był wpisany w żaden z obowiązkowych studenckich projektów orkiestrowych, dlatego tym bardziej cieszy, że jego kształt, repertuar – a przede wszystkim prowadzący – stali się wystarczającą zachętą, aby swoje uczestnictwo zgłosiło ponad dziewięćdziesiąt osób z naszej Uczelni. Na wymagający
i niezwykle interesujący program koncertu, który odbędzie się w Sali
Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w piątek 13 kwietnia 2018 o godz.
19:00, złożą się dzieła kompozytorów amerykańskich, rzadko wykonywanych w Krakowie – i ten aspekt z pewnością będzie
stanowił dodatkową atrakcję zarówno dla
uczestników projektu, jak i krakowskiej
publiczności. Koncert zestrojony zostanie
z dwóch części: kameralnej – w interpretacji
Chicago Philharmonic oraz symfonicznej –
w wykonaniu specjalnie powstałej na tę
okoliczność orkiestry złożonej z muzyków
Chicago Philharmonic i studentów Akademii Muzycznej w Krakowie.
Plejada wspaniałych muzyków
W Akademii gościć będziemy wspaniałych
artystów z Nowego Świata. David Perry to
koncertmistrz Chicago Philharmonic, grający na skrzypcach Francesco Gobetti z roku
1711 i współpracujący z takimi wytwórniami
jak Deutsche Grammophon, Delos, Naxos
czy Albany. Kathleen Brauer jest
skrzypaczką z powodzeniem łączącą
zainteresowania muzyką barokową
i klasyczną, a także wykonawstwo
solistyczne, kameralne i symfoniczne. Sally Chisholm – altowiolistka
– reprezentuje Zarząd Amerykańskiego Towarzystwa Altówkowego:
publiczność krakowska zna już ją z 41. Międzynarodowego Kongresu
Altowiolowego. Warto przypomnieć, że była członkiem jury
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Tadeusza
Wrońskiego, odbywającego się w roku 1992 w Warszawie. Barbara
Haffner to z kolei pierwsza wiolonczelistka Chicago Philharmonic
oraz Music of the Baroque, odnosząca także liczne sukcesy
pedagogiczne. Jej interpretacje stały się inspiracją do stworzenia
specjalnie skomponowanych dla niej dwóch utworów: Triste na
7 wiolonczel i głos Richa Mannera – artystka wykonuje w tej
kompozycji wszystkie siedem partii – i Concerto for cello and 10
players Richarda Wernicka.
W projekcie uczestniczą także trębacze Chicago Philharmonic:
William Dentoni i Mike Brozick; puzoniści – absolwenci Eastman
School of Music oraz Julliard School of Music: Jeremy MoStr. 3 eller i Graeme Mutchler; pierwszy waltornista Neil Kimel
oraz perkusista Robert Everson, który już po swoim debiu-

tanckim występie solowym został określony przez „Chicago Tribune”
mianem najwybitniejszego wykonawcy, a przez „Chicago SunTimes” – mistrzem-kotlistą. Należy zaznaczyć, że w roku 2001 Everson uczestniczył w nagraniu albumu Boulez* Conducts Varèse* z Chicago Symphony Orchestra pod batutą Pierre’a Bouleza, które zostało
uhonorowane nagrodą Grammy w kategorii najlepszego wykonania
orkiestrowego.
Próby i wspólny koncert poprowadzi znakomity dyrygent Scott
Speck, który po ostatnich występach w Londynie, Paryżu, Moskwie,
Pekinie, Chicago, San Francisco i Los Angeles – m.in. z Moskiewską
Orkiestrą Radia i Telewizji oraz z artystami tej miary, co Yo-Yo Ma,
Itzhak Perlman, Joshua Bell, Midori, Evelyn Glennie czy Olga Kern –
zdobył międzynarodowe uznanie jako silna i pełna pasji osobowość.
Za przygotowanie orkiestry studentów Akademii Muzycznej
w Krakowie odpowiedzialny jest Błażej Kozłowski, utalentowany
student naszej Akademii, z klasy dyrygentury dra hab. Pawła
Przytockiego.
Pochwała programowej różnorodności
Program koncertu wypełnią utwory kontrastujące zarówno pod względem obsady, jak
i charakteru, autorstwa tych kompozytorów
amerykańskich, którzy już zaznaczyli mocno swoją obecność w przestrzeni kultury.
Utworzą zróżnicowany ciąg-dialog. American Suite for Unaccompanied Snare Drum
Guy’a G. Gauthreauxa II (utwór na werbel
solo, reprezentujący bogatą paletę technik
perkusyjnych) i barwne pod względem orkiestracji Tańce symfoniczne z West Side
Story Leonarda Bernsteina. Naprzeciw pogodnych brzmień Scherza Johna Cheethama
(z bardzo trudną partią tuby) staną ciemne
barwy w przejmująco smutnym Adagio na
smyczki Samuela Barbera. Usłyszymy zarówno kwintet blaszany, wykonujący Frost
Fire Erica Ewazena, jak i „jasny” i „zadziorny”
kwartet smyczkowy w charakterystycznych
Three Rags for String Quartet Williama Bolcoma. Artyści zaprezentują także ekspresyjne i bardzo osobiste kompozycje XX wieku.
Będą to: Lyric for Strings z roku 1946, opatrzone przez uhonorowanego nagrodą Pulitzera kompozytora Georga Walkera dedykacją: „dla mojej babci”
i Blue cathedral Jennifer Higdon, z roku 1999 – utwór, który stał się
swoistym hołdem dla zmarłego brata kompozytorki.
Ameryka na 100-lecie niepodległej Polski
Zapowiadane wydarzenia artystyczne są częścią Chicago Philharmonic Festival: Poland 2018, organizowanego przez Chicago Philharmonic Society i wpisują się w obchody upamiętniające 100-lecie Niepodległości Polski na całym świecie. Wizyta muzyków jest także wynikiem rozmów pomiędzy prorektorem ds. studenckich, prof. dr. hab.
Janem Pilchem a dyrektor wykonawczą The Chicago Philharmonic
Society, Donną Milanovich, którzy spotkali się przy okazji prawykonania utworu Marty Ptaszyńskiej. Ponieważ początkowo artyści planowali przyjazd tylko na koncert kameralny do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, tym bardziej
jesteśmy szczęśliwi, że nasi studenci będą mogli stać się również
beneficjentami tego przedsięwzięcia.
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WIOSENNE DUETTISSIMO
*dokończenie ze str. 1.

Genova & Dimitrov Piano Duo – goście specjalni tegorocznej edycji Festiwalu.
Fot. Irène Zandel.

26 kwietnia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie
będziemy świadkami koncertu pokoleń. Wystąpią najmłodsi, laureaci Konkursu Duetów Fortepianowych „Grajmy razem” w Zamościu
oraz wschodzące gwiazdy kameralistyki fortepianowej czyli Appassionato Piano Duo w składzie Dominika Grzybacz / Klara Kraj, ozłocone blaskiem Grand Prix na jednym z ważniejszych konkursów
duetowych w Europie czyli Roma Piano Competition. Koncert
zwieńczy występ dwóch nestorów polskiej i amerykańskiej pianistyki: Jacka Tosika Warszawiaka oraz gościa specjalnego z Uniwersytetu w Kansas, szefa Katedry Fortepianu Geoffreya Haydona.

Tradycją Festiwalu staje się współistnienie twórczej interpretacji
z teoretyczno-muzyczną refleksją. Tym razem – podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – jej uczestnicy dyskutować będą
o muzyce polskiej w kontekście duetu fortepianowego. Tytuł konferencji Duet fortepianowy w muzyce polskiej. Roman Maciejewski in
Memoriam upamiętnia równocześnie dwudziestą rocznicę śmierci
wybitnego kompozytora polskiego. Organizatorzy konferencji –
Agnieszka Draus oraz Mateusz Kurcab – zaprosili do udziału w sesji
znakomitych polskich muzykologów i teoretyków muzyki, tak
z rodzimej uczelni, jak i zaprzyjaźnionych instytucji: Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i w Łodzi oraz Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina.

Bardzo interesująco zapowiada się koncert 27 kwietnia w Auli Florianka. Wystąpią pedagodzy z Katedry Kameralistyki – Michał
Dziad, Monika Wilińska-Tarcholik, Sławomir Cierpik oraz gościnnie,
z zaprzyjaźnionej Katedry Fortepianu – Milena Kędra.
Kolejny koncert 29 kwietnia – to okazja do posłuchania wyróżniających się studentów zagranicznych naszej uczelni oraz doktoranta
Mateusza Kurcaba w towarzystwie Michała Rota z Akademii Muzycznej w Łodzi.
Festiwal zakończy wydarzenie wyjątkowe. 13 maja w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Stanisława Rzepieli, wykonany zostanie niezwykły i bardzo rzadko podejmowany, niezwykle trudny i technicznie wymagający Koncert na cztery ręce Carla
Czernego. Znakomity poziom wykonania dzieła gwaranStr. 4 tują Justyna Danczowska i Lech Napierała.

Już po raz drugi nadarza się okazja, aby w pełni ukazać fenomen
duetu fortepianowego, formacji wynikającej z fascynującej współpracy dwóch pianistów, dwojga osobowości, dwóch różnych bytów,
z których w efekcie finalnym rodzi się jeden organizm o czterech
rękach. Mamy nadzieję, że duet fortepianowy jako zjawisko, dzięki
naszemu zyskującemu coraz większy rozgłos festiwalowi, zajmie
należną mu pozycję wśród takich zespołów kameralnych, jak trio
fortepianowe czy kwartet smyczkowy.
Zwłaszcza, iż posiada niezwykle bogaty i różnorodny repertuar.
Obok dzieł mistrzów: Bacha, Schuberta, Rachmaninowa, na Festiwalu zabrzmią mniej znane, aczkolwiek równie piękne dzieła Guastavino, Josipovića, Zarębeskiego czy Maciejewskiego.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w koncertach, kursach
mistrzowskich, w sesji. Piękna muzyka, znakomici artyści... Nic,
tylko słuchać i przeżywać!
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Agnieszka Radwan-Stefańska
W dniu 1 marca br. w Auli Florianka odbyły się promocje naukowe doktorantów i habilitantów Akademii Muzycznej w Krakowie.
Na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej tytuły doktora sztuki otrzymali: Andrzej Korzeniowski, Teresa MajkaPacanek, Michał Papara, Piotr Peszat, Marcin Simela, Małgorzata
Tęczyńska-Kęska, Maria Wilczek-Krupa, Amador Valdez Josué.
Wśród doktorów habilitowanych sztuki Wydziału Twórczości,
Interpretacji i Edukacji Muzycznej znaleźli się: Marzena Diakun
i Agnieszka Draus.
Tytuły doktorów sztuki Wydziału Instrumentalnego otrzymali:
Maciej Adamczak, Marcin Banaszek, Arkadiusz Bialic, Barbara Borowicz, Katarzyna Feiner, Krzysztof Firlus, Bartosz Gaudyn, Marta
Mołodyńska-Wheeler, Paweł Motyczyński, Dominika Peszko, Daniel
Prajzner, Anna Rutkowska, Joanna Solecka, Tadeusz Tomaszewski,
Michał Wierzba.
Wśród doktorów habilitowanych sztuki na Wydziale Instrumentalnym znaleźli się: Gajusz Kęska, Paweł Solecki, Lech Napierała,
Beata Urbanek-Kalinowska, Dominik Wania.
Tytuły doktorów sztuki na Wydziale Wokalno-Aktorskim otrzymali: Łukasz Dulewicz i Anna Lichorowicz.

W imieniu wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych
głos zabrała zaproszona na estradę przez JM. Rektora, prof. dr. hab.
Stanisława Krawczyńskiego dr hab. Agnieszka Draus – teoretyk
muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
naszej Uczelni. W jej dwuczęściowym wystąpieniu zgromadzona
w Auli Florianka publiczność usłyszeć mogła przede wszystkim podziękowania skierowane do mistrzów – tak promotorów i recenzentów, jak i pozostałych autorów sukcesów bohaterów promocji.
Agnieszka Draus – nawiązując do swoich doświadczeń i spotkań
z ważnymi w jej życiu zawodowym postaciami m.in.: Teresy Maleckiej, Mieczysława Tomaszewskiego, Reginy Chłopickiej, Zofii Helman, wreszcie Karlheinza Stockhausena i Marka Stachowskiego –
wskazała na istotny aspekt długiego procesu, jakim jest praca naukowo-artystyczna, na której ostateczny kształt ma wpływ zawsze
grupa wspierających pozytywnie osób i zbieg szczęśliwych okoliczności. Stąd adresatami podziękowań byli także najbliżsi – rodzina
i przyjaciele.
W drugiej części wystąpienia zgromadzeni usłyszeli życzenia nawiązujące do istoty roku 2018, upamiętniającego stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości, ogłoszonego rokiem Praw Kobiet,
a także wielu ważnych rocznic w świecie muzycznym.
Autorka życzyła wszystkim prawdziwej wolności – tak ważnej dla
kreatywności artystów, prawdziwej solidarności – umiejętności
współdziałania ponad podziałami, wreszcie prawdziwej zmiany,
a właściwie nieustającej auto-przemiany wewnętrznej i swoistego
„efektu Feniksa” – aby symboliczny koniec pewnego etapu stał się
początkiem kolejnego, jeszcze bardziej znaczącego.

Fot. Jan Zych.
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FRYDERYKI 2018

oraz producentów muzycznych.
Ogłoszenie wyników tajnego
Agnieszka Radwan-Stefańska, Paulina Zgliniecka
głosowania członków Akademii
Fryderyk to polska nagroda muzyczna Fonograficznej i gala wręczenia nagród
przyznawana od 1995 roku za wybitne odbywają się w marcu każdego roku w Warosiągnięcie – lub za ich całokształt – szawie. Nazwa nagrody wzięła swoją inspiw muzyce, za miniony rok kalendarzowy. rację od imienia najbardziej rozpoznawalneOd roku 1999 jej dysponentem jest Zwiągo w świecie polskiego kompozytora. Symzek Producentów Audio-Video Akademia bolem nagrody jest charakterystyczna złota
Fonograficzna.
statuetka autorstwa Doroty DziekiewiczPilich. Wśród dwudziestu dziedzin, w któW skład Akademii Fonograficznej wchodzi
rych przyznawane są nagrody, znajduje się
ponad półtora tysiąca artystów, krytyków sześć kategorii muzyki zwanej poważną

DOMINIK WANIA
Gdyby nie szkoła muzyczna
i fortepian dzisiaj pewnie…
nie wyobrażam sobie innej
profesji niż zajmowanie się
muzyką.

oraz trzy w jazzie. Cieszy fakt, iż w gronie
członków Akademii Fonograficznej oraz
wśród laureatów dotychczasowych edycji
konkursu, znajdują się pedagodzy i absolwenci naszej Uczelni. W tym roku również
ich nie zabrakło. Do nagrody muzycznej
Fryderyk, za rok 2017, zostali nominowani:
Katarzyna Pietrzko i Jakub Więcek – fonograficzny debiut roku oraz Dominik Wania
i Piotr Orzechowski w kategorii Artysta
roku. Zadaliśmy im te same pytania. Oto
wypowiedzi nominatów, udzielone specjalnie dla „musiQsa”:

PIOTR ORZECHOWSKI
Gdyby nie szkoła muzyczna
i fortepian dzisiaj pewnie...
byłbym aktorem albo początkującym
reżyserem.
Moja wyobraźnia bardzo
lubi zmieniające się kształty.

KATARZYNA PIETRZKO

Pierwszy raz zasiadłem za
klawiaturą
fortepianu… Pierwszy raz zasiadłem za
w wieku 3 lat.
klawiaturą fortepianu… jak
miałem 3, może 4 lata.
Nie wyobrażam sobie muzyki bez improwizacji, ponie- Nie wyobrażam sobie muważ… dzięki niej można być zyki bez improwizacji, poFot. arch. Artysty.
cały czas kreatywnym artystą. nieważ...
improwizując
Jazz jest dla mnie… polem do przekazuję innym moją audziałania, do eksperymentów, do nieograniczonej wypowiedzi.
tentyczność. To najpiękniejszy sposób na twórczość.
Najbardziej kocham muzykę za… to, że jest abstrakcyjnym, ale jak
żadna inna dziedzina sztuki bardzo uniwersalnym językiem.
Jazz jest dla mnie... konfeFot. arch. Artysty.
sjonałem ludzkich emocji. To nowa formuła
Na wiadomość o nominacji do tegorocznego Fryderyka… byłem muzyki, która zmieni oblicze sztuki.
bardzo zaskoczony, ale jednocześnie to miłe uczucie, że jest się docenionym i pamiętanym.
Najbardziej kocham muzykę za... to, że nie naśladuje natury. Za
apolityczność, pozajęzykowość, tajemniczość.
Za 25 lat widzę siebie, jako… mam nadzieję spełnionego człowieka,
zarówno rodzinnie, jak i artystycznie.
Na wiadomość o nominacji do tegorocznego Fryderyka... ponownie pochyliłem się nad moim doktoratem.
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Fot. Katarzyna Kukiełka..

Gdyby nie szkoła muzycz- Za 25 lat widzę siebie, jako... kogoś lepszego, podważającego
na i fortepian dzisiaj pew- siebie – kto nie zawodzi innych.
nie… nie rozmawiałabym
z Panią, przecież nikt z nas nie wie co było mu pisane. Być może prowadziłabym restaurację albo
szyła ciuchy.
Pierwszy raz zasiadłam za klawiaturą fortepianu… w wieku 6 lat. Był to stary olejny grzejnik,
który zamieniałam w Bechsteina.
Nie wyobrażam sobie muzyki bez improwizacji, ponieważ... wtedy czuję się wolna.
Jazz jest dla mnie... drogą, sposobem na życie.
Najbardziej kocham muzykę za... to, że mogę się wyrazić przez nią, nie używając słów.
Na wiadomość o nominacji do tegorocznego Fryderyka... zareagowałam zaskoczeniem i radością.
Za 25 lat widzę siebie jako... nie wiem, to zbyt długi czas, by przewidzieć, jak potoczy się moje
życie. Na pewno chciałabym w dalszym ciągu być aktywnym artystą na scenie jazzowej.

Joh
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BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ
Małgorzata Stachura
Program „Artyści Jutra” tworzą przede wszystkim wybitni wykładowcy. Tym razem zgłębimy idee kursu ukrytego pod tajemniczą
nazwą „Warsztaty kształcące kompetencje miękkie”, skierowanego
do wszystkich grup uczestników projektu. Rozmawiamy więc z panem Adamem Prucnalem – skrzypkiem i klawiszowcem, kompozytorem, menedżerem, producentem muzycznym i członkiem m.in.
zespołów BRAThANKI, czy Krakowskie Przedmieście, a u nas prowadzącym warsztaty kompetencji miękkich od samego początku trwania projektu.
Małgorzata Stachura: „Kompetencje miękkie” – brzmi raczej mało
muzycznie, czym właściwie są?
Adam Prucnal: Po pierwsze – to świadomość wszystkich okoliczności, jakie decydują lub mogą zadecydować o skutecznym zaprezentowaniu artysty – ergo twardych kompetencji, czyli umiejętności gry
na instrumencie lub śpiewie. Po drugie – to zdobycie wiedzy na temat niezbędnych kwalifikacji pozamuzycznych artysty i możliwości
osobistego rozwoju. Tematy przygotowujące do aplikowania do
projektów i instytucji, współpracy z mediami oraz o możliwych usługach i handlu i obowiązujących w nich mechanizmach. Po trzecie – to
zwrócenie uwagi na uwarunkowania obowiązującego otoczenia organizacyjno-prawnego pracy artysty w kontekście działań w grupie –
dobór współpracowników, rodzaje aktywności, kreowanie celów,
przynależność do stowarzyszeń oraz dbałość o własny wizerunek
i prezentację.
MS: Czy to wszystko jest jednak konieczne? Czy nie wystarczy, że
potrafi się świetnie grać na instrumencie lub śpiewać, a kariera
sama się rozwinie?
AP: Jeżeli na proces szlifowania umiejętności technicznych i niuansów wykonawczych poświęcamy tyle czasu, to najwyższa pora
uświadomić sobie, że niesłychanie ważne jest przygotowanie się do
sytuacji związanych z ich zaprezentowaniem i planem właściwej
współpracy w różnych, dalszych okolicznościach. Nie powinniśmy
być oderwani od całego szeregu zjawisk formalnych i zwyczajowych,
jakie mają miejsce w otoczeniu artysty. Nasze cele powinny być zweryfikowane z refleksją nad tym, co może nas spotkać po ich osiągnięciu lub po nieudanej próbie. Mając ogromną wrażliwość, artysta nie
powinien sam fundować sobie rozczarowań, tylko dlatego, że nie
poświęcił trochę czasu na zbadanie wielu okoliczności i zdobycie
informacji.
MS: Co więc właściwie robią studenci na Pańskich warsztatach?
AP: Rozmawiamy. Mam przygotowanych 12 dużych tematów i staram się je zawsze przedstawiać od tej praktycznej strony. Zachęcam
do aktywności i do omawiania ich na przykładach, jakie przedstawiają studenci. Czas jaki jest poświęcony danemu tematowi zależy od
potrzeb grupy, bo nieco inaczej wygląda to wśród instrumentalistów
i wokalistów.
MS: Brzmi bardzo ciekawie! Czy uczestnicy bywają zaskoczeni
tym, czego się dowiadują?
AP: Myślę, że zdziwienie pojawia się po podaniu przeze mnie jednej
z teorii najbardziej kluczowego momentu zmiany definicji muzyki.
Od końca XIX wieku nie jest już możliwe mówienie jedynie o wolnej idei artystycznej i wykonawczej, która do
Str. 7
zaistnienia potrzebowała przede wszystkim wykonania

Fot. arch. Artysty.

przy odbiorcach. Pojęcie muzyki do tego czasu odnosiło się wyłącznie do określonego zbioru utworów powstałych
i wykonywanych w konkretnym czasie i miejscu. Zwracam uwagę na
zmianę tej definicji i funkcji muzyki, gdyż obecnie musimy odnieść jej
wytworzenie i wykonanie do określonych zasad kapitalizmu
i wolnego rynku. Od kiedy nastąpiła możliwość magazynowania pracy kompozytorów, muzyków, czy wykonawców, nastąpiło powstanie
i rozwój przemysłu kultury z takimi samymi prawami, jakie dotyczą
innych dziedzin gospodarczych.
MS: Czego w takim razie może brakować w polskim szkolnictwie
muzycznym?
AP: Moim zdaniem brakuje na polskich uczelniach muzycznych zajęć,
na których studenci mogliby się zapoznać z wiedzą na tematy zarządzania i udoskonalania siebie w pozamuzycznym zakresie. Od praktycznej wiedzy o dozwolonym prawnie utrwalaniu, rozpowszechnianiu, udostępnianiu i promocji utrwalonych dzieł, do tematów związanych z alternatywnymi drogami rozwoju absolwenta w innych obszarach i dziedzinach zawodowych. Przecież nie wszyscy po takich studiach zostają profesjonalnymi muzykami czy pedagogami. Pochwalę
się, że ponad 10 lat temu, na studiach podyplomowych na tutejszej
Akademii Muzycznej, stworzyłem pracę pod opieką dr Małgorzaty
Sternal Współczesne otoczenie artysty i muzyki. Program edukacyjny
dla studentów Akademii Muzycznych.
MS: Jak w tym kontekście ocenia Pan więc koncepcję projektu
„Artyści Jutra”?
AP: Projekt ten idealnie wpisuje się w tą wymienioną wcześniej przeze mnie lukę. Zakres zajęć jaki obejmuje program „Artyści Jutra” jest
naprawdę bardzo bogaty i realnie dostarcza, poprzez spotkania, tak
na uczelni z dobranymi wykładowcami, jak i na wyjazdach do różnych instytucji kultury w Polsce i Europie, praktyczną wiedzę.
MS: Bardzo dziękuję za niezwykle interesującą rozmowę. Czy na
zakończenie chciałby Pan coś przekazać jeszcze studentom naszej
uczelni?

AP: Wasze wypracowane latami umiejętności, poparte ambitnymi
pomysłami i silną motywacją, mogą nie wystarczyć do przebicia się
i skutecznego zaprezentowania. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, to
zachęcam Was gorąco do korzystania z możliwości, jakie daje program „Artyści Jutra”. To od Was zależy, kto w sekwencji odbioru ma
mieć odpowiednią hierarchię: kompozytor, producent muzyczny, ja
sam, współwykonawca, dyrektor, krytyk muzyczny, rodzina czy
„Kowalski”. A może i ktoś inny? Bardzo dziękuję!
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SPOTKANIE
WSCHODU Z ZACHODEM
Oskar Czechowicz
Katedra Chóralistyki przygotowuje muzyczną ucztę, której głównym daniem będzie czołowe zderzenie – żeby nie powiedzieć
crash test. Bo jak inaczej nazwać koncert, podczas którego usłyszymy Pieśń Cherubinów (do tego czterokrotnie, bo w opracowaniach czterech różnych kompozytorów), poprzedzające Te Deum
Antona Brucknera? Mistyczny i kontemplacyjny charakter pieśni
prawosławnych, a więc wschodnich, przeciw romantycznemu
dziełu oratoryjnemu, śmiało udającemu się w lubiane przez Niemców wycieczki harmoniczne.

Dyplomanci – od lewej: Paulina Sobczyk, Joanna Szczerba, Maria Dziedzic i Oskar Czechowicz.
Fot. arch. .wykonawców.

Koncert poprowadzą dyplomanci z kierunku Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuki Muzycznej: Oskar Czechowicz (z klasy dyrygentury
chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian), Maria Dziedzic (z klasy dr.
hab. Marcelego Kolaski), Paulina Sobczyk (z klasy dr Małgorzaty
Chyły) oraz Joanna Szczerba (klasa dr. Andrzeja Korzeniowskiego).
Staną przed – bagatela – ponad 100-osobowym zespołem, w którego
skład wejdą połączone siły wspomnianej już Katedry Chóralistyki
i chóru z liceum muzycznego przy ul. Basztowej oraz orkiestra symfoniczna z tejże szkoły. Koncert odbędzie się 8 kwietnia (niedziela)
w znanej nam dobrze Bazylice Jezuitów przy ul. Kopernika 26.

BEETHOVEN I WIELKIE ROCZNICE
Olgierd Juzala-Deprati
Minęły już 22 lata od pierwszej edycji Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van Beethovena w Krakowie w 1997 roku, zorganizowanego w związku ze 170. rocznicą śmierci kompozytora. Z biegiem
lat festiwal, organizowany od czternastu lat w Warszawie, doczekał się międzynarodowego uznania, na stałe wpisując się w europejską, jeśli nie światową, mapę wydarzeń kulturalnych. Wydarzenie firmowane jest najwyższej klasy artystami, w tym roku
takimi jak Anne-Sophie Mutter czy Krystian Zimerman. Zasługą
festiwalu stało się również promowanie młodych artystów, wśród
których znaleźli się Szymon Nehring i Krzysztof Książek.
Jednym z wydarzeń towarzyszących Wielkanocnemu Festiwalowi
Ludwiga van Beethovena jest międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone tematyce związanej z postacią i twórczością ostatniego z trójcy wiedeńskich klasyków. Wiodąca rola w tym wydarzeniu przypadała zawsze teoretykom z Akademii Muzycznej
Str. 8 w Krakowie. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich profesor Mieczysław Tomaszewski – spiritus movens przedsięwzięcia, jak powiedziała o nim dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz.

Niestety, twórca sympozjum po raz pierwszy nie mógł w nim uczestniczyć osobiście. Skierował jednak serdeczne słowa do słuchaczy
w rozmowie przez telefon komórkowy, w trybie głośnomówiącym.
Zaznaczył jednocześnie, że pałeczkę po nim przejmuje profesor Teresa Malecka. Tegoroczną sesję pod hasłem Beethoven i wielkie rocznice otworzyli JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. dr hab.
Stanisław Krawczyński oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena – Pani Elżbieta Penderecka.
W dwudniowym sympozjum udział wzięło szesnastu referentów
z jedenastu ośrodków. Wśród zagranicznych gości znaleźli się – niejednokrotnie uczestniczący w konferencjach związanych z festiwalem – Helmut Loos, Hermann Jung i Michael Heinemann z Niemiec
oraz Liu Xiaolong z Chin. Zebrani mieli również możliwość wysłuchania Siglind Bruhn z USA oraz Susany Zapke z Austrii. Referaty wygłosili teoretycy z Akademii Muzycznej w Krakowie – Teresa Malecka
oraz Iwona Sowińska-Fruhtrunk, z Warszawy – Irena Poniatowska,
Katarzyna Szymańska-Stułka i Krzysztof Bilica. Akademię Muzyczną
w Łodzi reprezentowała Małgorzata Grajter, muzykologów z Poznania – Ewa Schreiber oraz Ryszard Daniel Golianek. Na stałe swym
uczestnictwem wpisał się w sympozja beethovenowskie Marcin Trzęsiok z katowickiej Akademii Muzycznej.
Na znaczenie sympozjów dla polskiej muzykologii zwróciła uwagę
Irena Poniatowska w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję.
Jak zaznaczyła, pierwsza sesja w 1997 roku stanowiła impuls do
prawdziwego przełomu w beethovenologii. Owocem spotkań był
wzrost liczby badań nad strukturą i ekspresją, inspiracjami
i kontekstem muzyki autora Eroiki. Wymiernym efektem jest niezwykły wprost przyrost tekstów naukowych o tematyce tak ściśle dotyczącej Ludwiga van Beethovena, jak i łączącej się z nim na różne
sposoby. Przykładem może być praca doktorska Małgorzaty Grajter
– uczestniczki tegorocznej oraz poprzednich sesji.
Recepcja muzyki Beethovena oraz jej rezonans w twórczości innych
kompozytorów to jeden z przewodnich tematów sympozjalnych.
Podczas tegorocznego spotkania tematyka ta podjęta została przez
Michaela Heinemanna, Hermanna Junga, Marcina Trzęsioka oraz
Ewę Schreiber. Szczególne miejsce wśród twórców podatnych na
impulsy beethovenowskie zajął Igor Strawiński. Odarty z romantycznego kultu geniuszy stosunek tego kompozytora do twórczości Beethovena w Sonacie i Symfonii in C przedstawił Marcin Trzęsiok. Septety Beethovena i Strawińskiego stały się również podmiotem analizy
porównawczej Hermanna Junga.
Polski akcent do rozważań wnieśli Ryszard Daniel Golianek, Katarzyna Szymańska-Stułka oraz Teresa Malecka. Podejmując wątek narodowy w kontekście wolności, w sto lat po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, nawiązali do tematu tegorocznego sympozjum –
wielkie rocznice. O ideałach wolności poza kontekstem narodowym
mówiły Siglind Bruhn oraz Iwona Sowińska-Fruhtrunk. Z kolei Helmut Loos przedstawił sposoby wykorzystania wizerunku kompozytora dla celów ideologiczno-politycznych. Przykładem była Oda do
radości z IX Symfonii, ucieleśnienie ideałów oświecenia – wolności,
równości i braterstwa– zaprzęgnięta w propagandowe tryby totalitarnych systemów XX wieku.
Minęły już 22 lata od pierwszej edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Zrośnięte z festiwalem Sympozja Beethovenowskie wypełniają referaty badaczy-naukowców z kraju i z zagranicy, rzeczowa i inspirująca dyskusja w kręgu humanistów oraz cechuje
wyśmienita organizacja, za którą gorące podziękowania należą się
Pani Magdalenie Chrenkoff.
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Uczestnicy warsztatów w Karlsruhe.
Fot. Wojciech Kamionka.

Wojciech Kamionka

W Wielkim Tygodniu br. odbyła się w University of Music Karlsruhe kolejna edycja kursu mistrzowskiego i festiwalu International
Hornweek z udziałem studentów AMK. Wydarzenie organizowane jest od 2004 roku przez prof. Willa Sandersa dla studentów
jego klas waltorni z Hochschule für Musik Karlsruhe i Academy of
Music Maastricht. W 2015 roku do projektu dołączyła klasa waltorni naszej Uczelni, zaś przedsięwzięcie odbyło się w Krakowie.
Podczas finałowych koncertów, przy wypełnionych po brzegi
Komorze Ważyn w bocheńskiej kopalni soli i Sali koncertowej
AMK, zaprezentowana została muzyka filmowa w aranżacji na
zespoły waltorniowe i perkusję. Wówczas też Stanisław Markowski nakręcił dokumentalno-muzyczny film pt. The Hornweek.
Corocznie do prowadzenia kursów mistrzowskich zapraszane są
wybitne postaci świata waltorniowego; w edycji 2018 jednym z prowadzących zajęcia był Stefan Dohr, waltornista-solista Berliner Philhamoniker. Zespół wykładowców tworzyli: Stefan Dohr, Peter Buhl,
Willy Bessems, Guido Corti, Wojciech Kamionka, Will Sanders oraz
pianiści: Robert Weirauch i Xiayi Jiang. Hornweek porównać można
do zgrupowania, którego celem jest osiągnięcie w ciągu tygodnia
znacznego postępu umiejętności instrumentalnych jego uczestników. Studenci każdego dnia mieli obowiązek przybywać do Akademii przed 8:30, by przez godzinę, w czteroosobowych grupach, pracować nad techniką i warsztatem gry. Na trzy dni rozłożone zostały
trzyetapowe przesłuchania orkiestrowe, odbywające się w formie
dokładnie takiej, jak w życiu zawodowym: losowanie numerów, gra
za kotarą, konieczność powtórzenia orkiestrówki wraz z realizacją
sugestii komisji. Inspirujące były recitale studentów zakwalifikowanych do prestiżowych konkursów, jak tegoroczna Praska Wiosna
oraz wykłady rozszerzające wiedzę na temat instrumentu.
Leitmotivem Hornweeka jest codzienna praca w zespołach waltornistów, liczących 10-16 wykonawców. Na tegoroczny repertuar
złożyły się zaaranżowane na zespoły waltorniowe kompozycje orkiestrowe ważne w repertuarze waltornistów: J. Haydn – Symfonia
„Hornsignal” nr 31, L.v. Beethoven – III Symfonia „Eroica” cz. I,
R. Schumann – III Symfonia „Reńska” cz. I i II, G. Mahler – Urlicht
z II Symfonii, M. Ravel – Pawana oraz kompozycje H. Villa-Lobosa.
Koncert finałowy odbył się w Wielką Sobotę w Sali koncertowej
VelteSaal w Karlsruhe.
Uczestnicy International Hornweek, studiujący w Karlsruhe, Maastricht, Krakowie oraz Rio de Janeiro stworzyli wspólnie 33osobową społeczność waltorniową, złożoną z przedstaStr. 9 wicieli narodowości: polskiej, niemieckiej, holenderskiej,

brazylijskiej, ukraińskiej, czeskiej, hiszpańskiej, wenezuelskiej, francuskiej, portugalskiej, tajskiej, australijskiej, kostarykańskiej, włoskiej, kolumbijskiej, chińskiej i japońskiej. Dla studentów AMK
udział w wydarzeniu jest bardzo owocny: rozszerza on horyzonty,
świadomość współcześnie obowiązujących światowych standardów
i mobilizuje do wytężonej pracy. Uczestnictwo w Hornweek jest dla
nich czynnikiem dydaktycznym potrzebnym, produktywnym i efektywnym.

MARIAŻ SZTUK
Katarzyna Słota-Marciniec
Malarstwo i muzyka kolejny raz obok siebie. Wernisaż prac malarki Agnieszki Dacy pt. Wielcy mistycy chrześcijańscy otworzony
22.03.2018 r. w galerii sztuki współczesnej Sztuka u seniorów.
Praska 25, został oprawiony utworami wokalnymi do tekstów
sakralnych w wykonaniu pedagogów i studentów Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Wydziału I
Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej naszej Akademii.
Jest to już 11 wystawa w historii galerii. Uroczystą laudację wygłosił
prof. dr hab. Lucjan Orzech. Następnie zabrzmiały arie i duety
w wykonaniu Alicji Gaweł, Karoliny Karajewskiej-Wilk, Justyny Łokcik, Anny Mrowiec, Julii Piotrowskiej, Aleksandry Puchalskiej i Anny
Wołczańskiej. A wszystko to dla zaprzyjaźnionych słuchaczy – pacjentów i personelu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej
w Krakowie oraz gości z 6 innych (również pozakrakowskich) placówek.
Wykonawcy koncertu towarzyszącego
wernisażowi prac malarskich
w galerii Sztuka u Seniorów.
Fot. Katarzyna Słota-Marciniec.

HORNWEEK 2018

Pomysł występu narodził się już przy poprzedniej „muzycznej” wizycie studentów (kolędowanie, 12.01.2018 r.). Wykonawcy i pedagodzy mieli więc czas, aby przygotować odpowiedni repertuar – adekwatny do tematyki prac malarskich, a jednocześnie interesujący
dla tak różnorodnego grona słuchaczy. Wybór padł na sekwencję
Stabat Mater oraz modlitwę Ave Maria. Do obu tekstów na przestrzeni wieków powstało wiele wspaniałych utworów. Tym razem
studenci sięgnęli po Ave Maria w kompozycji Camille Saint-Saënsa
na głos solowy oraz w wersji na duet. Zabrzmiała także pieśń Franciszka Schuberta. Ze Stabat Mater G.B. Pergolesiego wybrano
pierwszy duet, zestawiając barokowe arcydzieło z kompozycją
współczesną – krótkim, ale niezwykle wzruszającym utworem Mariusza Kramarza (studenta Katedry Chóralistyki) do polskiego przekładu średniowiecznej sekwencji. W programie znalazły się też duet
i arie Césara Francka.
Konferansjerkę koncertu w bardzo interesujący sposób prowadziła
Anna Wołczańska. Akompaniament fortepianowy zabrzmiał w wykonaniu wykładowcy Marii Guzik. Opiekę artystyczną nad koncertem sprawowali nauczyciele emisji: st. wykł. Klaudia Romek
i st. wykł. Katarzyna Słota-Marciniec.
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FORTEPIAN NA JUBILEUSZ; INTERESUJĄCY WIECZÓR / RECENZJA
Anna Woźniakowska – Polska Muza
W środowy wieczór [7 marca – przyp. red.] był
tłum słuchaczy we Floriance na jubileuszowym koncercie Katedry Fortepianu naszej
Akademii Muzycznej, ale też było czego słuchać. Pracownicy Katedry (znacząca jej reprezentacja) – i ci regularnie koncertujący, i ci –
którzy na estradzie pojawiają się okazjonalnie
– grali muzykę polską: utwory Chopina, Zarębskiego, Szymanowskiego i Krystyny Moszumańskiej-Nazar.
Jesienią tego roku obchodzić będziemy 10.
rocznicę śmierci tej krakowskiej kompozytorki, która wywierała wielki i różnoraki wpływ na
polskie życie muzyczne. W 2004 roku napisała
utwór na fortepian solo zatytułowany Apigram, a dedykowany wybitnemu pianiście
i pedagogowi Andrzejowi Pikulowi (stąd tytuł
utworu). Wczoraj prof. dr hab. Andrzej Pikul,
od siedmiu lat kierujący Katedrą Fortepianu,
właśnie tym utworem rozpoczął muzyczny
wieczór. Muzyka Krystyny MoszumańskiejNazar w jego interpretacji zabrzmiała świeżo,
uwodziła blaskiem, niemal impresjonistycznymi kolorami, wirtuozowskim rozmachem...

Finałem koncertu był Polonez Fis-dur op. 6
Juliusza Zarębskiego w wykonaniu Piotra
Machnika. Było to piękne przypomnienie
kompozytora, który z końcem XIX wieku miał
wszelkie dane by podjąć dzieło Chopina
i wejść do światowego panteonu muzyki.
Przedwczesna śmierć w dwudziestym dziewiątym roku życia nie dała mu tego doczekać,
jego dorobek został rozproszony, ale to, co
pozostało świadczy o prawdziwej jego wielkości, czego najlepszym przykładem wspomniany Polonez Fis-dur, będący wspaniałą fantazją
na temat polskiego tańca. Piotr Machnik zagrał obszerny utwór Zarębskiego pięknym
dźwiękiem, z wirtuozerią i romantycznym
uczuciem, znakomicie budując architektonikę
utworu. Nic więc dziwnego, że zebrał rzęsiste
brawa.
A w tej wspaniałej klamrze zamknięte zostały
m.in. i Chopinowskie Mazurki op. 17 z prawdziwą intymnością zagrane przez Mariolę
Cieniawę, i trzy walce Chopina, z których najbardziej ujął mnie Walc a-moll op. 34 nr 2,
w wykonaniu Janusza Skowrona i zaprezentowany prawdziwie brillant Chopinowski Polo-

nez Es-dur op. 22 poprzedzony Andante spianato. Po krótkiej przerwie, z radością słuchałam dawno nie widzianej na estradzie Romy
Podsadeckiej, także w repertuarze chopinowskim, urzekającej wrażliwością muzyczną.
Marek Szlezer z głębin zapomnienia wyciągnął Jadwigę Sarnecką, nieznaną dziś prawie
zupełnie krakowską kompozytorkę przełomu
XIX i XX wieku. Jej potężna, rozwichrzona, ale
intrygująca rozmachem i oryginalnością muzycznych pomysłów Ballada znalazła w pianiście wybornego interpretatora. A potem zanurzyliśmy się w świat muzyki Szymanowskiego dzięki pięknej prezentacji Szeherezady
przedstawionej przez Milenę Kędrę i ciekawe
cztery początkowe Mazurki op. 50 w wykonaniu Gajusza Kęski.
W sumie niesłychanie interesujący i repertuarowo i wykonawczo muzyczny wieczór,
wskazujący, że idee wielkich mistrzów fortepianu związanych niegdyś z krakowską muzyczną uczelnią wciąż są żywe i znajdują kolejne pokolenia artystów wcielających je
w życie.

JUBILEUSZ MOJEJ UCZELNI; BYŁO UROCZYŚCIE I WZRUSZAJĄCO
Anna Woźniakowska – Polska Muza
24 lutego mszą w Bazylice Mariackiej koncelebrowaną przez Metropolitę krakowskiego
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w intencji społeczności Akademii Muzycznej w Krakowie nasza muzyczna uczelnia zainaugurowała
obchody 130. rocznicy działalności. Te obchody trwać będą przez cały rok. Główne uroczystości inaugurujące święto uczelni odbyły się
w niedzielę 25 lutego. Najpierw w Auli Akademii, Floriance, odbyło się w południe spotkanie jubileuszowe, które muzyką umilił kwartet
smyczkowy „Dobry ton” oraz jeden z najlepszych polskich pianistów jazzowych Piotr
Orzechowski, wychowanek Akademii. Po
powitaniu gości przez rektora prof. Stanisława Krawczyńskiego studentom, którzy wyróżnili się w bezinteresownej pracy na rzecz społeczności uczelni, wręczone zostały dyplomy
Rektora. Po raz pierwszy samorząd studencki
przyznał swoją honorowa nagrodę pedagogowi najbardziej sprzyjającemu i pomagającemu
studenckiej braci. Przypadła ona prof. Janowi
Pilchowi. Nie brakło też okolicznościowych
wystąpień zaproszonych gości i odczytania
okolicznościowych adresów. Całość spotkania
rozpoczęła się fanfarą specjalnie napisaną na
tę okazję przez Wojciecha Widłaka.
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Ta fanfara w wykonaniu studenckiego zespołu
dętego była początkiem wieczornych uroczystości jubileuszowych tym razem w sali Filharmonii Krakowskiej. I tu nie zabrakło gratulacji
i życzeń wśród których najpiękniej zabrzmiały
nadesłane z Watykanu, a skreślone ręką doktora honoris causa krakowskiej uczelni muzycznej Benedykta XVI. Ze strony wicepremiera Jarosława Gowina i przedstawicielki
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego padły jakże wyczekiwane obietnice
finansowania budowy nowego kampusu Akademii Muzycznej. Odznaczeniami państwowymi i resortowymi uhonorowani zostali liczni
pracownicy uczelni. A potem zabrzmiała muzyka.
Na krótki jubileuszowy koncert wybrano tylko
trzy utwory, każdy z innej epoki, ale w całości
niosły one piękne przesłanie. Magnificat Mikołaja Zieleńskiego przypominał złoty wiek polskiej kultury, także muzycznej, który w działalności krakowskiej uczelni znajduje piękną
kontynuację. Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego wskazywała, że to właśnie w Krakowie
wykształcił się jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich twórców. Uwertura charakterystyczna „W Tatrach” Władysława
Żeleńskiego, pierwszego długoletniego dyrektora Konserwatorium Towarzystwa

Muzycznego, którego tradycje kultywuje Akademia Muzyczna w Krakowie podkreśliła, że
idee przyświecające założycielom Konserwatorium wciąż są żywe i inspirujące.
Wszystkie utwory poprowadził Stanisław
Krawczyński. Wszystkie zostały wykonane
przez młodych muzyków z wielką wrażliwością i z wysokim profesjonalizmem. W trzychórowym Magnificat Zieleńskiego studentom Akademii Muzycznej towarzyszył Chór
Mieszany Katedry Wawelskiej i Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Na co dzień z tymi chórami pracują Andrzej
Korzeniowski i Włodzimierz Siedlik, wykładowcy muzycznej uczelni. Także przy pozytywach zasiedli pracownicy naukowi uczelni:
Andrzej Białko, Dariusz Bąkowski-Kois i Marcin Szelest. A gdy długimi brawami dziękowaliśmy młodzieży za piękne artystyczne doznania, zabrzmiała muzyczna niespodzianka
opracowana przez Tomasza Chmiela – krótki
symfoniczny utwór, w którym usłyszeć można
było i nawiązanie do uwertury Żeleńskiego,
i słynny toast „Sto lat”, w który włączyli się
śpiewem obecni na sali, i motywy średniowiecznej pieśni studenckiej Gaudeamus igitur.
Było radośnie i wzruszająco. I niech tak będzie
przez najbliższe 130 lat!
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STUDENCKI KWADRANS
KAMERALNIE – ACZ Z ENERGIĄ
WIELKIEJ ORKIESTRY
/ RECENZJA
Marcin Słonina
W Auli Florianka 18 marca na afiszu znaleźli się Felix Mendelssohn i Ludwig van Beethoven – wbrew chronologii, w tej kolejności.
Pierwszy nazywany był między innymi romantycznym klasykiem,
tudzież klasycyzującym romantykiem (z niewiadomych przyczyn
odnoszę wrażenie, że niektórzy, będąc określonymi za pomocą
takich epitetów, poczuliby się urażeni…). Drugi to jeden z prekursorów romantyzmu w muzyce, wzór XIX-wiecznego artysty, zyskującego coraz większą niezależność względem swoich poprzedników,
ufającego swemu geniuszowi i niepoddającego się współczesnym
mu konwenansom. Gdy spojrzymy na program wieczoru – późny
Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 Mendelssohna i dojrzała, acz klasyczna, IV symfonia B-dur op. 60 Beethovena – w głowie rodzi się
pytanie: jaki jest jego klucz?
Być może leży on nie w doborze utworów, lecz wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą Macieja
Tworka i z udziałem skrzypka Krzysztofa Katany? Pytanie stawiam
nie bez przyczyny, gdyż zarówno solista, jak i dyrygent to wzorcowe
przykłady muzycznych diabłów, co tutaj jest akurat szczodrym komplementem. Słuchanie Koncertu Mendelssohna w tym wykonaniu
było czystą przyjemnością. Krzysztof Katana – oprócz wzorowej
techniki skrzypcowej i wirtuozostwa – pokazał wyczucie stylu oraz
interpretacji. W dziele łączy się klasyczna forma z romantycznym,
a ściślej rzecz ujmując, sentymentalnym wyrazem. Łatwo tu więc
o przesadną ekspresję, jednak wszystkim wykonawcom z solistą na
czele udało się jej uniknąć.
Czwarta Beethovena natomiast, wbrew temu co podpowiadałaby
intuicja, stanowi jeden z trudniejszych pod względem technicznym,
szczególnie dla smyczkowców, utworów orkiestrowych geniusza
z Bonn. Orkiestra Kameralna miała istotnie sporo do zagrania,
a pomoc Macieja Tworka z pewnością była nieoceniona. Sposób
w jaki prowadził on muzyków wzbudzał niemały podziw: specyficzne gesty dyrygenckie połączył z umiejętnością pohamowania ekspresji tam, gdzie wymaga tego muzyka. Cenna to bez wątpienia
umiejętność.
Cóż jednak z ową energią? Dało się ją niewątpliwie odczuć wśród
wszystkich wykonawców. Oddali oni charakter dzieł i, mimo drobnych potknięć (dotyczą one głównie orkiestry), poradzili sobie
z technicznymi przeszkodami. Muzycy pokazali jednak coś znacznie
ważniejszego: umiejętność wspólnego muzykowania, pasję i energię muzyczną, której chyba nie sposób było nie czerpać od dyrygenta oraz uwalniać ją w stronę słuchaczy. Udzieliła się ona wszystkim
we Floriance niezwykle mocno, o czym świadczą gromkie owacje po
obu utworach i żywe rozmowy w kuluarach już po koncercie. Pozostaje mieć nadzieję na więcej tego typu energetyzujących wydarzeń.
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MUZYKA HISZPAŃSKA / RELACJA
Dominika Grzybacz, Weronika Skop, Aleksandra Szczepanik

W dniach 18-24 lutego w Akademii Muzycznej w Krakowie odbywał się Festiwal Muzyki Hiszpańskiej połączony z VIII edycją sesji
naukowej „Muzyka Fortepianowa”. Głównym Organizatorem
wydarzenia była Katedra Fortepianu.
Podczas ośmiu koncertów (kameralnych, solowych, wokalnoinstrumentalnych) zaprezentowano licznie gromadzącej się
publiczności wiele wspaniałych i znaczących fortepianowych (arcy)
dzieł, które nie są nazbyt często wykonywane. W programach
koncertowych dominowały utwory czołowych przedstawicieli
narodowej szkoły hiszpańskiej, tj. dzieła E. Granadosa (np. cykl
Goyescas), M. de Falli oraz I. Albeniza (Iberia). Wykonawcami byli
studenci oraz wykładowcy Katedry Fortepianu (Mariola Cieniawa,
Gajusz Kęska, Andrzej Pikul), a także inni, zaproszeni specjalnie na
tę okazję muzycy (np. pochodząca z Izraela sopranistka Sivan
Rotem). Na szczególną uwagę zasługuje recital naszego
„Specjalnego Gościa” – mowa tu o prof. Jordim Camellu, który
przybył do Krakowa z Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) w Barcelonie. Podczas wieczoru muzycznego dane nam
było posłuchać utworów E. Granadosa oraz dzieł nawiązujących
poprzez tytuł i styl do twórczości Fryderyka Chopina: mowa tu
o cyklach
F. Mompou (Variationes sobre tema de Chopin)
i S. Brotonsa (Tres nocturns alla Chopin op. 116). Do przywoływania
echa muzyki Chopina dołączył się również sam prof. Jordi Camell
wykonując swoją własną, bardzo ciekawą kompozycję, zatytułowaną Soran 1708, from questions that Chopin asks me (2010).
W ramach festiwalu zorganizowano sesję naukową oraz kursy mistrzowskie. Wygłoszono prelekcje, podczas których proponowano
słuchaczom interesujące tematy (np. przedstawienie genezy cyklu
Goyescas E. Granadosa). Poruszano zagadnienia dotyczące roli
fortepianu w XIX-wiecznej Hiszpanii, przedstawiano czynniki
wpływające na kształtowanie się stylu narodowego w okresie
poprzedzającym działalność Wielkich Mistrzów (I. Albeniza oraz
E. Granadosa). Studenci-pianiści mieli możliwość uczestniczenia
w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez prof. Jordiego
Camela. Czynny, bądź choćby i bierny udział w wydarzeniach
festiwalowych z pewnością poszerzył naszą wiedzę w zakresie
hiszpańskiej literatury fortepianowej, a tematyka sesji naukowej
pozwoliła przybliżyć nam jej historyczne znaczenie. Być może udział
w wydarzeniach festiwalowych skłonił do refleksji, zainspirował do
podjęcia działań na rzecz popularyzowania muzyki równie ważnej,
jak na przykład (dla nas) twórczość Fryderyka Chopina, jednak mniej
znanej, a także i niejednokrotnie stawiającej wykonawcy znacznie
wyższe wymagania (w zakresie warsztatu, kultury dźwięku oraz
wrażliwości muzycznej), niż repertuar bardziej „tradycyjny”,
powszechnie znany, jednak częściej wybierany przez polskich
pianistów.
Podczas festiwalu mieliśmy okazję poznać muzykę hiszpańską
w wielu odsłonach. Różnorodność, bogactwo, inspiracja tradycją,
wyrazistość charakterów… Oby te skojarzenia odnoszące się do
literatury muzycznej i tradycji pianistycznych Półwyspu Iberyjskiego
zainspirowały nas do własnych, dalszych poszukiwań…
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
LAUREACI ZŁOTEJ NAGRODY Międzynarodowego Konkursu
10th International Music Competition and Festival SVIRÉL 2018,
Dobrovo w Słowenii, w dn. 12.03 -08.04.2018 r.
KWINTET Z DUSZĄ, z klasy kameralistyki dr. hab. Pawła Soleckiego w składzie:
KAMILA GŁOWACKA – flet,
KAMIL KUC – obój,
DAWID DUSZA – klarnet,
PAULINA ZABŁOCKA – fagot,
ALEKSANDRA FEDYNA – waltornia.
JANUSZ KRZYSZTOF KORCZAK, student z klasy kompozycji prof.
dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz, zdobył I NAGRODĘ w kategorii C,
(utwór liturgiczny na chór mieszany a cappella) w XIV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova” 2018
w Gdańsku, 16-17 lutego 2018 r., za kompozycję Missa Sancti Josephi. Prawykonanie i nagranie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Musica Sacra Nova” w Brauweiler w Niemczech.

LAUREACI Międzynarodowego Konkursu Concorso Pianistico
Europeo Don Enrico Smaldone w Angri we Włoszech, 25 lutego
2018 r.:
student z klasy fortepianu dr Mileny Kędry
MATEUSZ PERZ – I NAGRODA Premio Assoluto,
studenci z klasy fortepianu dr. hab. Marka Szlezera
PAWEŁ SOPEL – I NAGRODA,
ALEKSANDRA BIŚTA – I NAGRODA ex aequo,
MAGDALENA WOJTCZAK – II NAGRODA,
student z klasy fortepianu dr. Mariana Sobuli
OLEKSIY VOROBETS – II NAGRODA ex aequo.
ANNA ŁAKOMY, studentka z klasy fortepianu prof. dr hab. Marioli
Cieniawy-Puchały, zdobyła NAGRODĘ Prezesa Podkarpackiej
Fundacji Rozwoju Kultury za najlepsze wykonanie koncertu fortepianowego na XIII Międzynarodowym Forum Pianistycznym
„Bieszczady bez granic”, w Sanoku, w dn. 4-9 lutego 2018 r.

LAUREACI III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
PATRI PATRIAE 2018 na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego
Jana Pawła II w Katowicach:
STANISŁAW RZEPIELA – II NAGRODA,
student z klasy dr. hab. Macieja Jabłońskiego,
SEONJIN YUN – III NAGRODA,
absolwent z klasy kompozycji dr. hab. Marcela Chyrzyńskiego.
OLGIERD JUZALA-DEPRATI, student z klasy kompozycji dr. hab.
Marcela Chyrzyńskiego, zdobył WYRÓŻNIENIE w I Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego 2017 w Krakowie.
LAUREACI I MIEJSCA Międzynarodowego Konkursu Zespołów
Kameralnych VI International Competition of Chamber Ensembles
– MUZIKINÉ AKVARELÉ 2018 w Onikszty na Litwie, w dniach 8-11
marca 2018 r. – kwintet z klasy kameralistyki dr. hab. Pawła Soleckiego w składzie:
AMELIA LEWANDOWSKA, ALEKSANDRA MAJDA, MATEUSZ
WOŹNIAK, MATEUSZ STAWIARSKI, PAWEŁ CAL.
LAUREACI V Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla
Duetów Instrumentalnych i Duetów Wokalnych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w dn. 8-9 marca 2018 r. :
w kategorii DUET INSTRUMENTALNY
III NAGRODA
ALEKSANDRA BESTER – skrzypce i WIKTORIA KARPENKO –
fortepian.
Klasa kameralistyki prof. Danuta Mroczek-Szlezer
w kategorii DUET WOKALNY
WYRÓŻNIENIE
PAULINA BIELARCZYK – sopran i MARIA DZIEDZIC – fortepian,
klasa nauki akompaniamentu dr. hab. Lecha Napierały.
MATEUSZ PERZ, student z klasy fortepianu dr Mileny Kędry, zajął
II MIEJSCE w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
Ettore Pozzoli, Trzciana-Kraków, w dn. 10-11 lutego 2018 r.
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Nowa publikacja Beethoven 7. Studien und Interpretationen pod
redakcją Magdaleny Chrenkoff do nabycia w Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Krakowie i na stronie internetowej sklepu
Wydawnictwa.

musiQs

PIANIŚCI KRAKOWA
MARCELINA CZARTORYSKA
(1817-1894)
Marek Szlezer
Trudno zacząć serię portretów pianistów związanych z Krakowem i Akademią Muzyczną od kogoś innego niż księżna Marcelina. Nie tylko bowiem była ona jednym z najbardziej znanych
pianistów polskich XIX wieku, lecz przede wszystkim to głównie
dzięki niej powołano w mieście do życia Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Ale zacznijmy od początku.
Urodziła się roku 1817 w Podłużnem na Polesiu. Matka Marceliny
zmarła, gdy ta miała 5 lat, przez co postanowiono przenieść ją do
Wiednia. Tam mała Radziwiłłówna (bo takie było jej panieńskie nazwisko) uczyła się gry na fortepianie u Czernego. W 1840 wyszła za
mąż za księcia Aleksandra Czartoryskiego, bratanka księcia Adama,
„niekoronowanego króla Polski” i przywódcy Wielkiej Emigracji.
Przez to Marcelina znalazła się w Paryżu, gdzie została uczennicą
i bliską przyjaciółką Fryderyka Chopina. Chopin zaliczał ją do grona
swoich najzdolniejszych adeptów, a sama księżna stać się miała
jednym z najważniejszych przekaźników jego tradycji wykonawczej.
Dbała o spuściznę kompozytora, zarówno materialną (wykupiła
większość jego rzeczy osobistych na aukcji zorganizowanej po
śmierci kompozytora w roku 1849), jak i duchową. Często podróżowała po Europie, dając liczne koncerty, nierzadko na cele dobroczynne. Występowali z nią najsłynniejsi wirtuozi owych czasów
m.in. Liszt, Vieuxtemps, Franchomme. W jej repertuarze chopinowskim znajdowały się liczne dzieła kompozytora m.in. Koncerty fortepianowe oraz Sonata b-moll. Brała udział w wieczorach muzycznych
w Hotel Lambert wraz z Tellefsenem, Alardem i Gounodem.
W dzień imienin Chopina zorganizowała w Paryżu, wraz z Franchommem, koncert na rzecz ubogich i chorych Polaków. Założyła
tzw. „Klub Mozartowski”. W latach 1856-1858 kilkakrotnie przyjeżdżała do Polski, występując solo i z towarzyszeniem orkiestry.
W Krakowie wykonywała m.in. Koncert fortepianowy e-moll Chopina
z Władysławem Żeleńskim, realizującym partię orkiestry przy drugim fortepianie. Ich spotkanie miało zaowocować dłuższą znajomością, która przyniosła początki naszej Uczelni.

podźwignąć upadłą szkołę muzyczną Mireckiego i podnieść do rangi
konserwatorium. Nie było to proste, ponieważ wymagało zgody
władz w Wiedniu. Czartoryska, dzięki swoim koneksjom i pieniądzom załatwiła Żeleńskiemu niezbędne dokumenty, dzięki czemu
w roku 1888 Konserwatorium otwarło swoje podwoje.
Pomimo iż księżna w 1886 przeniosła się z powrotem do Willi Decjusza, a miejska rezydencja została przebudowana na hotel, tradycja
koncertowa w tym miejscu trwała przez długie dziesięciolecia,
a sala jej pałacu była, przed Florianką, pierwszym miejscem, w którym mogli prezentować się publicznie ówcześni uczniowie Konserwatorium Krakowskiego.

Z powodów politycznych księżna mogła powrócić do kraju dopiero
w roku 1867. Zamieszkała początkowo we Lwowie, gdzie organizował jej recitale młody Aleksander Michałowski, późniejszy wybitny
pianista i pedagog. W 1870 r. przeniosła się do Krakowa. Jej rezydencją była Willa Decjusza, która stała się głównym miejscem pobytu księżnej i gdzie prowadziła salon muzyczny. Na jej cześć organizowane są tam obecnie przedsięwzięcia artystyczne. Drugą rezydencją Marceliny w Krakowie był tzw. pałac starostów przy ul. Sławkowskiej. Budynek ten został zakupiony przez Czartoryskich z przeznaczeniem na ich miejską siedzibę. Główna sala została przeznaczona na potrzeby koncertowe. Była na tyle przestronna, że umożliwiała występy orkiestry symfonicznej i chóru. Marcelina dawała
w niej koncerty dla zapraszanych w środy gości. Była wielką
protektorką młodych talentów. Jednym z nich był Zygmunt Stojowski, który zadebiutował u niej publicznie w roku 1882, jako dwunastolatek.

Marcelina nie prowadziła regularnej działalności pedagogicznej, lecz
z jej porad korzystali liczni pianiści, m.in: N. Janotha, Z. Stojowski,
J. Kleczyński oraz wspominany wcześniej Michałowski. Dzięki tym
licznym konsultacjom księżna stała się, obok Karola Mikulego,
głównym fundamentem chopinowskiej tradycji pianistycznej
w Polsce.

W tym czasie Czartoryska często występowała z Żeleńskim, przybliżając współczesny repertuar krakowskiej publiczności.
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Dzięki ich wspólnym koncertom pojawiła się idea, by

dr hab. Marek Szlezer – związany z Akademią Muzyczną w Krakowie od dziecka, a nawet jeszcze wcześniej. Lubi grać na fortepianie,
uczyć, czytać książki.

Po śmierci męża zaprzestała publicznych występów, poświęcając się
działalności charytatywnej i izolując stopniowo od życia publicznego. Udzielała mimo to wywiadów dla prasy, głównie dotyczących jej
wspomnień związanych z Chopinem. Pod koniec życia, podobnie do
Liszta, przyjęła niższe święcenia zakonne. Zmarła w roku 1894
i pochowana została na Cmentarzu Rakowickim. Została też upamiętniona tablicą epitafijną w bazylice Mariackiej.
O AUTORZE:
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PYTANIA O MUZYKĘ WSPÓŁCZESNĄ
cz. III MICHAŁ PAPARA
Renata Guzik: Czy współczesny instrumentalista może zainspirować kompozytora?
Michał Papara: Oczywiście, że tak. Niewątpliwie w stopniu zdecydowanie większym niż miało to miejsce dawniej.
RG: Pana zdaniem, czy wykonawca ma wpływ na kształtowanie
się wypowiedzi twórczej kompozytora?
MP: Powyższe pytanie dotyczy dwóch aspektów: po pierwsze sytuacji, w której wykonawca wpływa na ostateczny kształt i charakter
utworu już skomponowanego; po drugie zaś sytuacji, w której oddziałuje na utwór jeszcze komponowany i współpracuje on z kompozytorem przy jego powstawaniu. W obydwu przypadkach wykonawca ma wpływ na kształtowanie wypowiedzi twórczej kompozytora, ale o zakresie tego wpływu decyduje przede wszystkim koncepcja twórcy dotycząca konkretnego utworu oraz artystyczna postawa kompozytora; tzn. czy dopuszcza on, aby owe wpływy wykonawcy na kształt utworu decydowały o charakterze dzieła oraz czy
on sam chce tymże wpływom ulegać.
RG: Współczesny język muzyczny jest dla części odbiorców zbyt
skomplikowany. Jak według Pana można rozwiązać ten problem?
MP: Temat bardzo szeroki i jeden z częstszych, jakie poruszam
w moich przemyśleniach twórczych. Można oczywiście próbować
upraszczać ten język, ale to chyba nie do końca jest dobre rozwiązanie. Można również lepiej promować nowe utwory – ale to również
może okazać się zawodne, jeśli nie przygotuje się odpowiednio odbiorców do tego czym jest „stara”, a czym „nowa” muzyka. Wydaje
się, że najlepiej jest stosować szeroko rozumiane eksperymenty (od
instrumentacyjnych po te dotyczące materiału dźwiękowego) jako
pewnego rodzaju „uzupełnienia” tego, co w muzyce jest najważniejsze; aby współczesna muzyka nie była oparta wyłącznie na efektach, jako podstawowych czynnikach tworzących dzieło. A taki chyba właśnie obraz muzyki nowej mają osoby, nieobeznane ze sztuką
współczesną. Wciąż daje się odczuć powszechne przekonanie, że
dziedzictwem muzyki powojennej jest jedynie to, co proponowała
awangarda lat pięćdziesiątych. Co więcej: jakże wielu kształconych
muzyków, ma również takie właśnie o niej wyobrażenie... Tworząc
muzykę, nie można zapominać o takich jej istotnych aspektach jak:
narracja, forma, dramaturgia, szeroko rozumiane piękno (albo właśnie „niepiękno” jako świadomie podjęte założenie estetyczne),
wewnętrzna logika utworu, sens, idea...; o czymś takim jak „trzon”
dzieła muzycznego. Koncentracja wyłącznie na samym języku
dźwiękowym, czy też efekcie z zakresu instrumentacji, to często
zbyt mało do stworzenia utworu więcej niż jednorazowego, więcej
niż efektownego.
RG: Obecnie świat staje się trans-kulturowy, poznajemy szerzej
skale, rytmy czy oryginalne brzmienia instrumentów pozaeuropejskich kultur. Czy bez fascynacji np. Dalekim Wschodem, indyjskimi ragami czy arabskimi makamami mógłby powstać tak bogaty i fascynujący język, jakim posługują się obecnie kompozytorzy?
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MP: Na pewno ta wiedza pomaga w urozmaiceniu własnego języka twórczego, ale wielu artystów nie zajmowało się wspomnianą tematyką, nie interesowała ich

tamtejsza kultura, a przecież
ich język muzyczny również
był fascynujący lub co najmniej interesujący. Co więcej, wpływ muzyki afrykańskiej na rozwój szeroko rozumianej współczesnej muzyki rozrywkowej w ogóle,
wydaje się być nieporównywalnie większy niż wpływ
muzyki Wschodu oraz innych kultur na tzw. współczesną muzykę „poważną”.

dr Michał Papara. Fot. arch. własne.

Renata Guzik

RG: Wielu kompozytorów
fascynuje się matematycznymi algorytmami, opierając się na
nich tworzą swoje dzieła. Czy w takim przypadku odtwórca jest
w stanie odczytać właściwie intencje kompozytora? Czy abstrakcyjne wyliczenia pozbawiają utwór duchowości?

MP: To zależy od oczekiwań odbiorcy oraz od tego, co uznajemy za
duchowość. Istnieją kompozytorzy i odbiorcy muzyki, dla których
wymiar duchowy zyskują ich odczucia estetyczne, jakich doświadczają przy wsłuchiwaniu się w wybrzmienia instrumentu, jak również tacy, dla których duchowość uzależniona jest od konkretnych
ukształtowań harmonicznych, czy też agogicznych. Jeszcze inni
duchowe przeżycia odnajdują w doświadczaniu ciszy. Dla mnie osobiście sztuka abstrakcyjna tworzona w oparciu o prawa matematyczne nie ma wymiaru duchowego, chyba, że kompozytor potrafi
umiejętnie nałożyć na ten naukowy aspekt dzieła jakieś inne warstwy; właśnie duchowe, emocjonalne, symboliczne lub też twórcze
w kontekście muzycznym, które nadają kompozycji „to coś”; po
prostu gdy nie zapomina on o tym, iż tworzy dzieło sztuki.
RG: Czy rozwój notacji muzycznej osiągnie kiedyś punkt krytyczny, po przejściu którego niemożliwy będzie powrót do notacji
klasycznej?
MP: Myślę, że nie, że powrót do notacji klasycznej zawsze będzie
możliwy. Ale to zależy od postaw twórczych kompozytorów, którzy
będą tworzyć w przyszłości oraz od przemian w zakresie technologii
powstawania muzyki. Niektórzy kompozytorzy już ten graniczny
stan, o którym mowa, osiągnęli i do notacji klasycznej nie są w stanie już powrócić. Jednocześnie wielu twórców pisze nadal wyłącznie
w oparciu o notację klasyczną. Myślę, że jest to zależne od poszczególnych osobowości artystycznych i stylu w jakim dany kompozytor
tworzy. Na uwagę zasługuje fakt, iż dziedzictwo muzyczne wieków
minionych zostało zapisane przy użyciu notacji klasycznej i każdy
kształcony muzyk, który styka się z utworami wielkich mistrzów,
grając je np. na instrumencie w ramach procesu kształcenia – chcąc
nie chcąc, jak również mniej lub bardziej świadomie – uczy się jednocześnie tejże właśnie notacji. Tę ścieżkę edukacji przechodzi również kształcony kompozytor. Z czasem notacja ta staje się dla muzyków na tyle naturalna i oczywista, że każda próba wyjścia poza wypracowany przez wieki system wydaje się być barierą trudną do
pokonania. Należy również pamiętać o istnieniu muzyków amatorów, którzy swój kontakt z muzyką rozpoczynają często od zapoznania się właśnie z tradycyjną notacją.
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PAN WIESIEK I JEGO...
Minęło kilka tygodni. Pan Wiesiek niechętnie wracał pamięcią do
wizyty w klubie, a zwłaszcza do tego, co stało się potem. Wrócił za
to do swoich zwykłych czynności, czyli godnego noszenia ciężaru
egzystencji i udawania, że jest tak, jak jest, bo (no wiecie) po prostu
musi tak być. Nabrał tylko ciut niechęci do siebie samego. Ten moment w naszej opowieści można nazwać węzłem. Tak jak w fali stojącej. Miejsce ciszy. Wychylenie się może dostarczyć jakichś wrażeń
słuchowych, czy jednak warto się wychylać, kiedy jest dobrze? I cicho? Coś jednak na trwale zmieniło się w myśleniu naszego bohatera. Nie opuszczało go przeczucie, że popełnił jakiś błąd. Jakąś niedokładność, która powtarzana wielokrotnie urasta do rangi katastrofy.
„Efekt motyla” – pomyślał, ale nie wiedział, co to znaczy. Tylko
pierwszy raz poczuł się źle z tym, że nie wie. Słyszał takie opowieści
o szkole. Uczniowie bali się zajęć, bo nie umieli. Potem świat się
zmienił. Uczniowie już się nie bali, choć dalej nie umieli, ale ktoś wyjaśnił im, że to normalne – nie wiedzieć. Nie ma się czego wstydzić,
a tym bardziej – bać! Potem było już łatwo. Świat stał się intuicyjny
w obsłudze. Wiedza była na wyciągnięcie ręki. Podana w sposób
zrozumiały, językiem prostym. Taka... dla ludzi. Ale gdzieś w tej
historii dzwoniło w uszach zdanie, które pan Wiesiek usłyszał od
kogoś z rodziny: „Posiadanie książki, nie oznacza posiadania wiedzy. Przeczytanie książki nie czyni cię jej autorem”. Co oni chcą od
tych książek? Zawsze były czymś magicznym, tylko w prawdziwym
życiu nie ma magii. Jest ciężka praca. Ciepłe piwo i zagrycha, albo
jej brak. Ot co! Pan Wiesiek zastanawiał się, czy w ogóle przeczytał
kiedyś jakąś książkę. Nie umiał sobie żadnej przypomnieć. „Co ja tak
o tych książkach” – zamruczał do siebie. Ale przeczucie popełniania
błędu pozostało.

że technika zabiera coś ludziom. Chodziło o to, że urządzenia stawały się coraz bardziej intuicyjne, co swoją drogą panu Wieśkowi
wydawało się dobre. Wprowadzono rozwiązania, określane intuicyjnością czwartej generacji, tzw. Intuicyjność Quadro – w skrócie iQ.
Jednak dla jakichś gości było w tym coś niebezpiecznego. Większości oczywiście to nie obchodziło. Jednak kiedyś w sklepie zepsuła
się kasa. Zrobiła się kolejka. Ludzie zaczęli narzekać, właśnie na tą
iQ. Oczywiście był też taki, który twierdził, że to jest wina kupujących. Jak zwykle. Ciekawe jednak, bo człowiek ten powiedział, że ta
cała intuicyjność maszyn to jedyna szansa dla ludzkości. Wszystkich
na chwilę zatkało, bo dziwnie wyszło, że zepsuta kasa jest jedyną
szansą dla ludzkości. Tylko, że przez chwilę Wiesiek popatrzył mu
w oczy i zobaczył w nich głębokie przekonanie, że naprawdę tak
jest. Nie zobaczył obłędu ani furii. Zobaczył… coś, co chyba nazywa
się mądrością. Ale trwało to krótko, bo kasa się naprawiła i wszyscy
wrócili do zakupów.
Może to wspomnienie, a może nuda, sprawiły że Wiesiek postanowił zmierzyć się ze swoim kibordem. Odpalić go wreszcie i zobaczyć,
czy jego Q1 jest w stanie zmieniać swój kształt tak jak ten u didżeja
Romana. Pamiętał, że stało się to po dotknięciu napisu INTERFAZA,
czy jakoś podobnie. Pan Wiesiek siadł przy instrumencie. Ten włączył się automatycznie. „O w mordę…” – pomyślał Wiesiek, bo faktycznie wszystko wokół włączało się kiedy znajdował się w pobliżu.
Było to tak oczywiste, jak samootwierające się drzwi. Ale nagle
przestało być oczywiste. Popatrzył na Q1 szukając napisu
i zdał sobie sprawę, że na jego powierzchni nie ma ani jednego słowa. „A więc jednak to inne instrumenty!?”. Jednak kiedy przyjrzał
się dokładniej, zrozumiał różnicę. Jego Q1 pokazywał tylko rysunki.
Takie kolorowe ikonki. Bez słów. Zobaczył, że przypominają one
kształty, które przybierał kibord didżeja Romana. A więc jednak…
Po chwili kibord pana Wieśka stał się instrumentem zmieniającym
kształty. Było to fascynujące. Odbywało się szybko i bezszelestnie.
Kształtów było naprawdę dużo. Większość ikonek przypominała je
dość dobrze, choć niektóre, jak się zdawało, odbiegały nieco od tego, w co zamieniał się instrument. Po kilku minutach zabawy uwagę
Pana Wieśka przykuła ikona, której kształt niczego mu nie przypominał. Co więcej, miał wrażenie, że wcześniej jej nie było. Wyglądała
jak stół, na którym ktoś zostawił kawałek sznurka. „Jak wszystko, to
wszystko” – dodał sobie odwagi dotykając ją...
Powierzchnia Q1 stała się płaska, jak widoczny stół, jednak nie pojawił się sznurek tylko twarz kobiety. Nie była wypukła. Po prostu –
wyświetliła się.
– Witaj! – powiedziała – Jestem Oscilla i z przyjemnością przedstawię Ci możliwości instrumentu.

Od powrotu z wojaży nie dotykał kibordu. Q1 stał sobie na miejscu,
milczący i (co najważniejsze) bez cienia pretensji. Był akurat taki
okres w roku, w którym raczej mniej było imprez. Zbliżały się chyba
jakieś święta, czy coś. Nie było gdzie grać. W praktyce pan Wiesiek
zaczął się trochę bać tego głupiego urządzenia. Po tym, co zobaczył
u Romana i doświadczył samemu, pojawiło się wrażenie, że kibord
jest czymś bardzo wyrafinowanym. Oczywiście wspominaliśmy już
o tym, że nikt nie rozumiał nowoczesnych sprzętów, bo to one miały
rozumieć nas. Zresztą, tak się stało. Jakiś czas temu było nawet
o tym głośno, za sprawą protestów. Jakaś grupa uznała,
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O AUTORZE:
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.
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