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MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

musiQs
Opłatek we Floriance
Agnieszka Radwan-Stefańska

W sobotę 14 stycznia br. w godzinach wieczornych w Auli Florianka społeczność
naszej Uczelni spotkała się na tradycyjnym „Opłatku”. Ta piękna tradycja ma już
swoją wieloletnią historię, sięgającą czasów, gdy rektorem Akademii Muzycznej
był śp. prof. Marek Stachowski, a stałym gościem uroczystości śp. Ks. Kard. Franciszek Macharski.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe otworzyła Prorektor ds. nauki i dydaktyki, dr hab.
Małgorzata Janicka-Słysz, która w imieniu nieobecnego z powodu choroby Rektora, prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego życzyła wszystkim zebranym trwania
w jednej wspólnocie, niegasnącego zapału do dalszej pracy i wszelkiej radości
w rozpoczętym Nowym Roku. Następnie głos zabrał ks. dr Dariusz Raś, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie i proboszcz mariackiej parafii, który udzielił
naszej Uczelni błogosławieństwa oraz w pięknych słowach wyraził istotę dzielenia
się opłatkiem z perspektywy wiary i życia codziennego.

Spotkanie opłatkowe w Auli Florianka, 14.01.2017 r.
Fot. Agnieszka Radwan-Stefańska.

Nie zabrakło oczywiście muzyki. Kwartet puzonowy przygotowany przez dr. hab. Zdzisława Stolarczyka
i dr. Tomasza Stolarczyka przywitał gości uroczystymi fanfarami. Tradycyjne polskie kolędy wykonał
chór Akademii Muzycznej pod kierunkiem dziekana Andrzeja Korzeniowskiego. Obecni byli przedstawiciele wszystkich pokoleń naszego
akademickiego środowiska, począwszy od nestorów, aż po najmłodszych studentów. Nie zabrakło także przedstawicieli administracji na
czele z Kanclerzem Akademii Muzycznej inż. Krzysztofem Rymarczykiem. Po części oficjalnej i wzajemnym składaniu życzeń przyszedł czas
na rozmowy, spotkania, a także delektowanie się świątecznymi przysmakami na suto zastawionym stole.
Starsi pedagodzy Uczeni wspominali pierwsze
spotkania opłatkowe i osobę nieodżałowanego
Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego,
Kalendarz lutowych
który każdorazowo pozostawał we Floriance do
wydarzeń artystycznych końca uroczystości, śpiewając kolędy i rozmaKartki z kalendarza
wiając ze wszystkimi obecnymi. Ksiądz Dariusz
Rozmowa z dr hab. Marią Raś podkreślił, że Kardynał w szczególny sposób doceniał artystów i każde spotkanie z nimi
Rydzewską
było dla niego wielką radością. Mówiono także,
Recenzje
iż tego rodzaju spotkania są nie tylko formą
Nagrody i wyróżnienia
naszej polskiej i religijnej tradycji, ale stanowią
Studencki kwadrans
okazję do integracji społeczności Akademii,
Informacje BK
których to okoliczności brakuje w dynamice
codzienności roku akademickiego.
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Kwartet puzonowy przygotowany przez dr. hab. Zdzisława Stolarczyka i dr. Tomasza
Stolarczyka oraz Chór Akademii Muzycznej pod dyr. Andrzeja Korzeniowskiego.
Fot. Agnieszka Radwan-Stefańska.

Osobliwością tegorocznego spotkania opłatkowego była „telekonferencja” z Rektorem, prof. dr. hab. Stanisławem Krawczyńskim, który poprzez telefoniczne łącza wysłuchał kolędy Wśród nocnej ciszy, spontanicznie
odśpiewanej przez wszystkich uczestników i tą samą drogą przekazał pozdrowienia dla całego świątecznego
zgromadzenia. Jak zauważali przybyli na spotkanie goście, Aula Florianka, tak dawniej, jak i obecnie, jest
miejscem nie tylko doniosłych wydarzeń artystycznych kreowanych przez Akademię Muzyczną, lecz także
sercem Uczelni, integrującym jej życie i akademicką wspólnotę. Zwróciła także uwagę na ten fakt w swoim
wystąpieniu Pani Prorektor, która przywołała refleksje prof. Kai Danczowskiej, gdy przy okazji wręczenia doktoratu honoris causa wybitna polska skrzypaczka określiła Floriankę miejscem najdroższym jej sercu, w którym koncertuje najchętniej.
Pozostaje mieć nadzieję, iż kolejne pokolenia muzyków związanych z naszą Uczelnią będą kontynuować
w przyszłości tę piękną i wielce potrzebną naszemu środowisku tradycję.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ
 niedziela 19 lutego
18:00, Aula Florianka, Portrety Romantyków: Fryderyk Chopin

 sobota 25 lutego
18:00, Sala Koncertowa AMK, koncert E. Morricone – wiolonczela
w muzyce filmowej.

 czwartek 23 lutego

19:00, Aula Florianka, koncert Only Cello 5! Muzyka Ameryki Południo-  niedziela 26 lutego
wej.
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie z udziałem pedagogów Uczelni, Ivan Monighetti – wiolonczela i prowadzenie.
 piątek 24 lutego
13:00, Aula Florianka, Święto Uczelni – wręczenie doktoratu honoris
Wielkimi krokami – 23 marca – zbliża się Dzień Otwarty Akademii Muzycznej
causa prof. Ivanowi Monighettiemu.
19.00, Aula Florianka, koncert Polska vs Brazylia. Nurty i tendencje.

 23, 24 lutego
19:00, Sala Koncertowa AMK, G.F. Haendel Xerxes: Studenci Wydziału
Wokalno-Aktorskiego, Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej
w Krakowie, kierownictwo muzyczne – Rafał Jacek Delekta. Reżyseria
– Włodzimierz Nurkowski, scenografia – Anna Sekuła, wizualizacja
multimedialna – Adrianna Bystrzycka.

Jedno z dziesięciu, czyli kto
stworzy Akademię Muzyczną?

w Krakowie. Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych, którzy chcą
naszą Uczelnię poznać – przynajmniej od podszewki. Kandydaci na studentów będą
mieli możliwość skorzystać z konsultacji z wybranymi pedagogami, posłuchać kilku
wykładów, a także wystąpień Kół Naukowych. Co najważniejsze jednak, chcielibyśmy, aby nowi adepci sztuki mieli także okazję posmakować nieco studenckiego życia
– przynajmniej w tym koncertowym wymiarze. Dlatego też zachęcamy wszystkich do
aktywnego, muzycznego uczestnictwa w nadchodzącym Dniu Otwartym. Jak co
roku, Samorząd Studencki w pełnej gotowości i z mnóstwem pomysłów przygotowuje się do tego wydarzenia i czeka na wszystkich z otwartymi ramionami. Pokażmy, że
warunki lokalowe nie są przeszkodą w tym, co na Akademii najważniejsze – muzykowaniu! Więcej szczegółów już wkrótce. Pozdrawiamy!
Wasz Samorząd

MOCAK. Z pracowni rodzimych wymieńmy warszawską JEMS Architekci,
krakowskie nsMoonStudio (Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie,
Alvernia Studios), czy biuro Romualda Loeglera (Opera Krakowska).

Wacław Krupiński – Dziennik Polski

– Generalnie poziom prac był bardzo wysoki, właściwie nie było wizji,
Inwestycje. Około 25 marca poznamy wyniki ogłoszonego przez rektora które można by od razu odrzucić. Komisja konkursowa naprawdę napratej uczelni konkursu, po czym 10 najlepszych projektów zobaczymy na cowała się, by wyłonić te dziesięć prac, bardzo przy tym zróżnicowanych –
specjalnej wystawie.
ocenia prof. Łapiński.
Z 33 biur architektonicznych, które wzięły udział w konkursie na projekt
nowej siedziby krakowskiej Akademii Muzycznej, powołany przez rektora
tej uczelni 9-osobowy sąd konkursowy wybrał dziesięć. Które, tego na
razie nie wie nikt, jako że jurorzy głosowali na prace zakodowane
i teraz zgłoszeniodawcy, z których każdy miał przypisany numer, dowiedzą się mailowo o dalszym losie każdego z projektów.

W drugim etapie konkursu zakwalifikowane doń pracownie będą miały
przedłożyć już projekty bardziej szczegółowe. Termin nadsyłania prac
minie 15 marca. Jury, które do końca będzie oceniało projekty nie znając
autorów, zamierza rozstrzygnąć konkurs, jak mówi prof. Łapiński, przed
25 marca, po czym 10 projektów zostanie zaprezentowanych na otwartej
wystawie.

– Kto został w tej dziesiątce, dowiemy się pod koniec marca. Mam nadzieję, że są w tym gronie najlepsze, uznane w świecie i Polsce biura, bo to ich
dalszy udział w konkursie będzie świadczył o jego randze, a pośrednio
o samej, tak ważnej dla uczelni i Krakowa, inwestycji – mówi prof. Zdzisław Łapiński, poprzedni rektor Akademii, który latem zdecydował
o ogłoszeniu konkursu. Aktualnie jest pełnomocnikiem obecnego rektora,
prof. Stanisława Krawczyńskiego, ds. budowy wspomnianej, tak potrzebnej uczelni nowej siedziby oraz zastępcą przewodniczącego jury (tę funkcję pełni z kolei Antoni Domicz, jeden z pięciu architektów w tej komisji).

Co dalej? – Pewnie nastąpią negocjacje ze zwycięzcą, zwłaszcza jeśli jego
projekt przekroczy założony koszt inwestycji, po czym, o ile dojdziemy do
porozumienia, biuro będzie miało rok na przygotowanie dokumentacji
technicznej i projektu wykonawczego. Następnym krokiem, oczywiście
pod warunkiem zgromadzenia przez uczelnię środków – a założony koszt
inwestycji to ok. 160 mln zł – będzie ogłoszenie przetargów i w roku 2019
ruszamy z budową, która potrwa około dwóch lat – mówi prof. Łapiński.
Jak zastrzega, to plan realistyczno-optymistyczny.

Przypomnijmy, o czym już informowaliśmy, że wśród firm projektowych,
mających chęć zaprojektowania kampusu Akademii Muzycznej, który ma
być ulokowany w zakolu Wisły, w okolicach Bulwaru Kurlandzkiego, znalazły się bardzo znane biura na świecie, m.in. najbardziej rozsławione,
firmowane przez mającego polskie korzenie Franka Gehry’ego z USA.
Przedstawiciel tego biura był specjalnie w Krakowie, by rozpoznać teren
przyszłej inwestycji. Przyjechał też reprezentant hiszpańskiego biura Fernando Menis, jak i występujący w imieniu polsko-francuskiej grupy projektowej Christian de Portzamparc, laureat prestiżowej architektonicznej
Nagrody Pritzkera. Dodajmy, że do konkursu przystąpili także Zvi Hecker
(izraelski architekt, urodzony w Krakowie, a mieszkający w Niemczech)
oraz Claudio Nardi z Włoch, twórca Muzeum Sztuki Współczesnej
Str. 2

Przypomnijmy, że nowa siedziba Akademii Muzycznej ma powstać
w ramach Centrum Muzyki w Krakowie, które ma mieścić nowe siedziby
Akademii Muzycznej oraz Filharmonii Krakowskiej, dając zarazem miejsce bezdomnym orkiestrom Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii.
– Bardzo się cieszę, że udało się do tego momentu doprowadzić – bo
budowa tej siedziby to dla uczelni być albo nie być – jak i z tego, że marszałek Jacek Krupa widzi, że to, co robimy, to nie jest działanie separatystyczne, tylko pierwszy, ważny etap, który doprowadzi do realizacji pięknego planu, jakim jest Centrum Muzyki. Wierzę, że do naszego konkursu
nawiąże jak najszybciej kolejny – poświęcony obiektowi, który będzie
służył Filharmonii. Bo Kraków tego naprawdę potrzebuje – dodaje prof.
Zdzisław Łapiński.
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Ulubione bębny Janusza Stefańskiego
przekazane Akademii Muzycznej w Krakowie
Jan Pilch – Kierownik Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji
Miniony rok nie był szczęśliwy dla świata muzyki. Odeszło od nas
bardzo wielu wybitnych artystów, których podziwialiśmy, których
twórczość stanowiła dla nas nierzadko inspirację lub których muzyki
po prostu słuchaliśmy. Są wśród nich tak wielcy twórcy, jak: Pierre
Boulez, Leonard Cohen, Prince, David Bowie, ale też wielu muzyków
jazzowych, jak: Gato Barbieri, Nana Vasconcellos, czy Bobby Hutcherson. Odeszli też przyjaciele, ludzie z naszego najbliższego kręgu, których znaliśmy i często spotykaliśmy.
Jednym z nich był zmarły 5 listopada Janusz Stefański – wybitna postać jazzowego świata perkusji, człowiek, który „przecierał szlak” dla
nowoczesnego – w wielu znaczeniach tego słowa – traktowania
bębnów. Jego muzyczna kariera była bardzo bogata i obfitowała
w wiele znaczących koncertów, współpracę z wybitnymi muzykami
i olbrzymią ilość nagrań płytowych. Był m.in. pierwszym perkusistą
słynnego Kwartetu Zbigniewa Seiferta, a także Kwintetu Tomasza
Stańki. Mimo, że od wielu lat mieszkał w Niemczech, gdzie na Uniwersytecie w Mannheimie prowadził klasę perkusji jazzowej, był
krakowianinem i do tego miasta najchętniej powracał. Tutaj zaczynał
swoją edukację muzyczną: najpierw w Państwowym Liceum Muzycznym, później w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie prof.
Józefa Stojko. To właśnie dla Janusza, na jego egzamin dyplomowy,
który odbył się w Filharmonii Krakowskiej w 1972 (co nie było wówczas tak zwyczajne), prof. Krystyna Moszumańska-Nazar napisała
3 Etiudy koncertowe na perkusję solo. Kilka lat później, zanim jeszcze
wyjechał na stałe do Niemiec, spotkałem go na wspólnej trasie koncertowej. To był rok 1978. Stefański był gwiazdą polskiego jazzu
i grał z zespołem „The Quartet”, a ja młodym, początkującym

„aspirantem”, świeżo po swojej pierwszej nagrodzie na konkursie
„Jazz nad Odrą”. Ta dwutygodniowa trasa koncertowa była niezapomnianą dla mnie „szkołą życia” i jazzu. Wówczas „Pan” Janusz widząc moją wielką chęć dalszego doskonalenia, zgodził się spotkać ze
mną w Warszawie (mieszkał wtedy przy ul. Sanockiej) i pozwolił mi
skopiować ok 10. amerykańskich podręczników gry na perkusji,
z których korzystał w Berklee. Dzisiaj, w dobie ogólnej dostępności
wszystkiego, nie wydaje się to niczym szczególnym, lecz w owych
czasach trudno sobie nawet wyobrazić, co taki gest dla mnie
znaczył. Książki te są do dzisiaj udostępniane studentom. To jedne
z ponadczasowych podręczników, m.in. Joe Morello. Parę lat później, pomógł mi kupić bezpośrednio z fabryki „Sonor” zestaw perkusyjny tejże firmy dla jednego z moich ówczesnych studentów.
„Sonor” była jedną z bardziej elitarnych europejskich marek, z którą
był związany. Miał swój ulubiony zestaw, zrobiony z palisandru –
solidne i świetnie brzmiące bębny. I właśnie kilka dni temu zadzwonił
do mnie kolega, perkusista z pierwszych składów zespołu Laboratorium, Mieczysław Górka, mówiąc: „jest taka sprawa…” To właśnie
opisany powyżej instrument wkrótce stanie się własnością naszej
Uczelni.
Aby nie popadać w zbędny patos: czy nie jest to wielce symboliczne?
Czy nie ma w tym czyjejś ręki? Instrument ten będzie grał nadal.
Będzie „grał jazz” w miejscu, w którym On nie mógłby tego już robić.
Będzie obecny na każdym koncercie z cyklu „Jazz w Akademii”. Będą z niego korzystać młodzi adepci sztuki, bo gdy Janusz był studentem w tej szkole, jazzu nie można było grać.

Dar serc
Katarzyna Słota-Marciniec
– Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Wydziału I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Czy muzyka może być prezentem dającym prawdziwe szczęście? Niewątpliwie
tak! Udowodnili to już po raz kolejny studenci i pedagodzy Instytutu Dyrygentury
Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Wydziału Twórczości, Interpretacji
i Edukacji Muzycznej naszej Akademii, występując (podobnie jak w roku ubiegłym) z koncertem kolęd w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego
w Krakowie. Koordynatorem, pedagogiem czuwającym nad całością i pomysłodawcą projektu była st. wykł. Katarzyna Słota-Marciniec, a ciekawy muzycznie
program dobrała i przygotowała ze studentami st. wykładowca Klaudia Romek.

Studenci i pedagodzy podczas koncertyu w Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. J. Babińkiego w Krakowie. Fot. Katarzyna Słota-Marciniec.

W budynku pięknego, zabytkowego szpitalnego teatru, 18 stycznia 2017 roku zgromadziła się ponad stuosobowa publiczność – zabrakło
miejsc siedzących! Niektórzy ze słuchaczy wysłuchali całego koncertu na stojąco. Kolędy w rytmach majestatycznego poloneza, pieśni bożonarodzeniowe z krakowskim akcentem oraz wzruszające liryczne kompozycje na chór żeński niezwykle podobały się słuchaczom. Kilka popularnych kolęd wykonano też jednogłosowo, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania. Pomysł okazał się bardzo dobry, bo pacjenci
chętnie włączali się do wspólnego śpiewania. Akompaniowała wykł. Izabela Kochańska-Półtorak. Dwie kolędy zaaranżował – w stylu nieco
bardziej rozrywkowym – student III roku – Szymon Strzeboński, który sam akompaniował, wówczas pianistka wspomagała chór… wokalnie.
Studenci-chórzyści zaprezentowali się bardzo dobrze. Konferansjerkę koncertu przygotowali i poprowadzili: Edyta Sędzik i Jakub Szewczyk.
Miła atmosfera koncertu i piękny śpiew zostały docenione przez publiczność; oczywiście nie pozwolono zejść wykonawcom ze sceny bez wykonania utworu na bis. Niektórym ze słuchaczy nie wystarczyło podziękowanie w formie oklasków i osobiście przychodzili ze słowami uznania
i podziękowaniami po zakończonym koncercie. Organizatorzy – dyrekcja Szpitala – docenili pracę studentów i pedagoStr. 3
gów, nazywając występ „spełnieniem dobrego uczynku”.
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II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli
Milena Kędra – Kierownik Międzywydziałowego Zespołu Przedmiotowego Fortepianu Obowiązującego
To już druga edycja konkursu dla młodych pianistów, odbywająca się pod patronatem Instytutu Włoskiego w Krakowie i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W tym roku partnerem
wydarzenia została również Akademia Muzyczna w Krakowie – Rektor Uczelni prof. Stanisław Krawczyński umożliwił realizację koncertu laureatów w Sali koncertowej przy
ul. św. Tomasza 43.
Pomysłodawcą konkursu jest Pani Elżbieta Hoffman, a organizatorami PSM I st. w Trzcianie, POSM II im. F. Chopina w Krakowie i stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w Sali im. Ireny Rolanowskiej w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie. Jury w składzie: Milena Kędra, Elżbieta Hoffman, Urszula GątkowskaWęgrzyn, Sławomir Zubrzycki, pracowało pod kierunkiem prof. Dr. hab. Andrzeja Pikula –
kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.
Młodzi Laureaci Konkursu wraz z prof. dr. hab. Andrzejem Pikulem
podczas rozdania nagród. Fot. Milena Kędra.
Poziom wykonawczy konkursu był wysoki, młodzi artyści zaprezentowali zróżnicowany
program od baroku do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów
muzyki włoskiej – D. Scarlattiego. D. Cimarosy, D. Zipoli, E. Turini czy E. Pozzoli. Szczególne miejsce w prezentacjach konkursowych miała
też muzyka polska – młodzież z powodzeniem interpretowała kompozycje Romana Palestra, Pawła Mykietyna, Piotra Perkowskiego, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Miłosza Magina. Obecny na koncercie laureatów dyrektor Instytutu Włoskiego, Ugo Rufino – fundator nagród dla młodych pianistów – gorąco zachęcał do korzystania z oferty Instytutu, szczególnie w zakresie
możliwości uzyskania stypendiów twórczych, ukierunkowanych na studia czy kursy mistrzowskie, odbywające się na terenie Włoch.

Najważniejszym jednak aspektem tego wydarzenia wydaje się być radość muzykowania, entuzjazm i spontaniczność interpretacji młodych
adeptów sztuki pianistycznej. Jestem przekonana, że wielu z nich będzie w przyszłości studentami naszej Uczelni. Warta również podkreślenia jest pozytywna atmosfera panująca w czasie trwania przesłuchań konkursowych – mam nadzieję, że zaowocuje to rozwojem konkursu,
który stanie się istotnym wydarzeniem w świecie pedagogiki pianistycznej.
Zygmunt Stojowski, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów
i pianistów przełomu XIX i XX wieku, którego postać w ojczystym kraju została
Marek Szlezer – Katedra Fortepianu
na wiele lat prawie całkowicie zapomniana, już za życia był jednym
z symboli pomijania w szeroko pojętej historiografii wybitnych postaci w kulturze rodzimej, pomimo ich niekwestionowanych osiągnięć na polu aktywności, jakie reprezentowali. W dziedzinie sztuki takie postępowanie
poniosło za sobą szczególnie dotkliwe konsekwencje, które kultura polska odczuwa do czasów nam współczesnych. Nie tylko bowiem poskutkowało to wieloletnim brakiem informacji o niektórych postaciach w literaturze przedmiotowej, lecz także rozpraszaniem ich dorobku,
który w latach wojen i niepokojów ulegał bezpowrotnemu zaprzepaszczeniu. Oprócz tego, pośrednią konsekwencją owych zaniechań było,
niekiedy celowe, lecz w większości przypadkowe, wynaturzanie hierarchii pewnych zjawisk i znaczenia danych osób dla kultury narodowej.

Chopin według Stojowskiego

Jak sam Stojowski celnie napisał we wstępie do wykładów o Chopinie, przeprowadzonych w 1944 roku w nowojorskiej Juilliard School of Music: „Jeżeli chcecie coś naprawdę docenić i ocenić, musicie być poinformowani”. Od wielu
lat zajmując się twórczością kompozytorów polskich, zarówno jako wykonawca, jak i edytor mogłem naocznie przekonać się, jak wielkie spustoszenia ów brak dostępu do informacji poczynił w krajobrazie muzyki polskiej. Brak źródeł,
które niegdyś istniały, lecz poprzez lata świadomej, bądź nieświadomej ignorancji zniknęły bezpowrotnie, utrudnia
znacząco codzienną pracę badawczą i kontekstualizację zjawisk wyjątkowych. Przeświadczenie, tak nagminne i rozpowszechnione, iż rękopis, obraz lub inne dzieło sztuki zachowane w galerii, bibliotece, archiwum prywatnym lub
państwowym będą istniały wiecznie, już nieraz w historii sztuki okazywało się być przeświadczeniem krótkowzrocznym i nieuwzględniającym nieprzewidywalności jutra.
Z powyższego powodu naczelnym zadaniem każdego naukowca zajmującego się badaniami, w tym nad muzyką polską, w szczególności
powinno być przybliżenie zachowanych szczęśliwie źródeł. W przypadku niniejszej publikacji nie było niestety możliwym doprowadzenie do
wydania źródła w jego wersji oryginalnej, niemniej żywię głęboką nadzieję, że ta forma upowszechnienia istniejącego jedynie w rękopisie
opracowania Mazurków Chopina, dokonanego przez Zygmunta Stojowskiego, stanie się dla kogoś bodźcem do podjęcia pracy nad udostępnieniem gronu wykonawców i muzykologów tego unikatowego w polskiej literaturze pianistycznej wydania praktyczno-wykonawczego, aby
mogło ono w przyszłości zaistnieć w świadomości kolejnych pokoleń muzyków.
Chciałbym serdecznie podziękować Panu Markowi Żebrowskiemu i Kryście Close z Polish Music Center w Los Angeles za możliwość konsultacji rękopisów Stojowskiego, Pani Aleksandrze Biście i Pani Annie Gluc oraz Panu Piotrowi Kowalowi za ich cenny wkład i pomoc w przygotowaniu publikacji. Specjalne podziękowania składam na ręce prof. dr. hab. h.c. Mieczysława Tomaszewskiego za zainicjowanie i wykrystalizowanie idei niniejszej pracy. Starałem się z tego zadania wywiązać tak uczciwie, jak mogłem.
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Książkę Opracowanie Mazurków Chopina w redakcji Zygmunta Stojowskiego… można nabyć: sklep.amuz.krakow.pl
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Karnawał w rytmie jazzu / RECENZJA
z koncertu Jazz w Akademii w dn. 19 I 2017 r.
Gabriela Czechura – Kulturatka
W okresie karnawału Akademia
Muzyczna w Krakowie rozgrzewa publiczność mocną dawką
jazzu.
Wprawdzie
zabrakło
dźwięków samby i krzykliwych
strojów znanych z Rio, mimo to
miłośnicy gatunku na pewno nie
byli zawiedzeni. 19 stycznia na
scenie sali koncertowej przy ul.
św. Tomasza 43 wystąpili przedstawiciele młodego pokolenia
muzyków jazzowych.

– S.O.T.A. (saksofon tenorowy – Bartłomiej Noszka, fortepian – Mateusz Pałka, kontrabas – Adam Tadel, perkusja – Grzegorz Pałka).
Członkami zespołu są studenci Akademii Muzycznych w Krakowie
i w Katowicach. Bartłomiej Noszka – lider zespołu, student Akademii
Muzycznej w Krakowie, pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie współpracę z wieloma muzykami, liczne warsztaty jazzu, koncerty w kraju i za granicą oraz nagrody i wyróżnienia (zarówno indywidualnie jak i w zespołach), zdobyte na konkursach i festiwalach
Jazzu. Adam Tandel – basista, student Instytutu Jazzu Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zdobywca
wielu nagród na prestiżowych konkursach w kraju i za granicą. Ma na
swoim koncie koncerty w całej Europie. Grzegorz Pałka – student
Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat wielu konkursów i festiwali
Widzowie mieli okazję posłuchać perkusyjnych. Znany jest publiczności w USA, Indonezji i Europie.
dwóch klasycznych triów jazzowych (kontrabas, perkusja, forte- Zespół S.O.T.A. zajął trzecie miejsce na jubileuszowym –
pian) oraz kwartet jazzowy, 40-tym, Międzynarodowym Konkursie Młodych Zespołów Jazzogdzie dźwięk dodatkowo wzbogacał saksofon tenorowy. Prowadzą- wych – Jazz Juniors. Na koncercie 19 stycznia usłyszeliśmy utwory:
cymi byli prof. Jan Pilch (kierownik Katedry Muzyki Współczesnej, Artlessness i Spring.
Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie) oraz mgr Wojciech
Groborz (wykładowca i lider Big Bandu Akademii Muzycznej Na co zwróciłam uwagę w czasie występów? Na lekkość wykonania
w Krakowie w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji; kom- i widoczny warsztat każdego z muzyków. Jazz nie jest u mnie fawopozytor, pianista jazzowy). Koncert zakończył występ Big Bandu rytem, jeśli chodzi o style muzyki, niemniej, podobnie jak i w moim
Akademii Muzycznej kierowany przez Wojciecha Groborza.
przypadku, sympatycy pozostałych gatunków nie mogliby nie docenić charakterystycznych dla jazzu: improwizacji i wirtuozerii. Siedząc
Tria i kwartet jazzowy są formacjami złożonymi z wychowanków w fotelu i obserwując grających, miło było zobaczyć i usłyszeć zabakrakowskiej Akademii Muzycznej oraz studentów akademii muzycz- wę muzyką i zgranie zespołów, gdzie grający nie tyle wykonywali
nych z innych miast Polski. Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu z góry narzuconą kompozycję, co przede wszystkim podążali
i Perkusji w Krakowie z dumą zaprezentowała zespoły, które mogą za liderem, dodając jednocześnie coś od siebie.
się pochwalić występami i nagrodami zdobytymi na prestiżowych
festiwalach jazzu. Biorąc pod uwagę osiągnięcia, młody wiek Zwieńczeniem koncertu był występ Big Bandu Akademii Muzycznej.
i mniejszą popularność jazzu od gatunków muzycznych słyszanych Grupa czerpie z tradycji muzyki jazzowej i jest głównym zespołem
na co dzień w radiu, myślę, że warto przybliżyć nieco sylwetki muzy- jazzowym Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji, powstałej
ków:
w 2006 r. Obecnie formacja jest w trakcie tournée z okazji 100-lecia
urodzin Edwarda Czernego.
– Mateusz Pałka Trio (fortepian – Mateusz Pałka, kontrabas – Piotr
Południak, perkusja – Patryk Dobosz). Lider grupy – Mateusz Pałka – Myślę, że ze względu na większy skład zespołu, liczący kilkanaście
to kompozytor, pianista jazzowy, student Akademii Muzycznej osób, a tym samym mocniejsze i wyraźniejsze brzmienie melodii
w Krakowie. Ma na swoim koncie udział w warsztatach w kraju i za dzięki instrumentom dętym, ich wykonanie nieco bardziej trafiło
granicą oraz liczne koncerty w całej Europie. W 2015 roku, w ramach w mój gust. Spośród utworów (o tym, jakie utwory zagra Big Band,
projektu Mateusz Pałka / Szymon Mika Quartet ukazał się album publiczność dowiedziała się dopiero w trakcie występu): Diabelski
Popyt, który otrzymał pozytywne opinie wśród krytyków. Zespół Młyn Edwarda Czernego, kompozycji Stana Kentona, Ballad
Mateusz Pałka Trio może pochwalić się m.in. drugim miejscem na Gerry’ego Mulligana oraz jazzowej aranżacji White Christmas Irvinga
jubileuszowym 40-tym, Międzynarodowym Konkursie Młodych Ze- Berlina, ten ostatni spodobał mi się najbardziej. Chyba dlatego, że
społów Jazzowych – Jazz Juniors. W trakcie koncertu usłyszeliśmy zna go prawie każdy, Boże Narodzenie obchodziliśmy dopiero co,
kompozycje Goodbye truth and consequences i Eleven.
a niezagranie tego utworu przynajmniej raz na godzinę przez każdą
rozgłośnię radiową byłoby ujmą na jej honorze, White Christmas
– Kuba Banaszek Trio (fortepian – Kuba Banaszek, kontrabas – Alan „wryło się” w pamięci. Usłyszenie znajomego utworu w tej formie
Wykpisz, perkusja – Max Olszewski). Grupa powstała w 2015 roku, jej było ciekawym eksperymentem i jak najbardziej udanym!
członkami są studenci Akademii Muzycznej w Krakowie. Ich muzyka
łączy w sobie elementy współczesnej amerykańskiej muzyki impro- Może jazzowe aranżacje popularnych utworów mogłyby być sposowizowanej oraz cechy jazzu europejskiego. Zespół zdobył nagrody bem na przybliżenie jazzu fanom pozostałych gatunków muzyczna konkursach jazzowych, takich jak: Jazz na Wsi, Azoty Jazz Contest nych? W każdym razie czekam na więcej!
oraz Jazz Juniors. Lider zespołu – Jakub Banaszek to laureat zeszłorocznej IX edycji Novum Jazz Festival w Łomży. Trio wykonało dwa
utwory, zatytułowane One Word oraz Unexpected Guest.
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Muzycy, nie uchodźcy.
Syryjscy artyści znaleźli u nas przystań
Piotr Drabik – Dziennik Polski
Polska kojarzyła im się tylko z wielkimi kompozytorami. Wojna w ich
ojczyźnie sprawiła, że Wassim, Christina i Nadim przyjechali tutaj szlifować muzyczne talenty i poznawać język. Uczą się, pracują i tworzą
w Krakowie. Nie planują. Zbyt dobrze wiedzą, jak krucha może być
przyszłość.

Akademię Muzyczną. – Jedyne, co wiedziałam wtedy o Polsce,
to Chopin, II wojna światowa i film „Pianista” – wylicza. Po
powrocie do Syrii okazało się, że nie może kontynuować nauki
śpiewu operowego.

Wraz z Wassimem przyjechała do Krakowa w styczniu 2013 r.
Nie znała ani słowa po polsku. - Na początku przez trzy dni powtarzałam „cześć”. Największy problem mam z wymową „sz” i „cz” – przypomina sobie. Studia w Akademii Muzycznej okazały się bardzo kosztowne. Śpiewaczka operowa rozumie tych, którzy szukają lepszego życia
poza Syrią.

Dyrygent, kompozytor i śpiewaczka operowa. Muzułmanin, druz
i chrześcijanka. Miłość do muzyki sprawiła, że trójka Syryjczyków znalazła się w Krakowie. Pod Wawelem starają się normalnie żyć. Jednak
każdego dnia tęsknią za rodzinami i ogarniętą bratobójczą wojną ojczyzną.

Młodzi ludzie uciekają od wojny, bo chcą jeszcze coś zrobić w życiu,
a wokół nich jest tylko śmierć – podkreśla Christina. O tym, co dzieje się
w Tartus, wie z relacji rodziców. – Przez ciągłe przerwy w dostawach
prądu mieszkańcy tracą mnóstwo czasu na prozaiczne czynności jak
pranie ubrań. Ceny są bardzo wysokie. A jeśli chcesz kupić benzynę,
stoisz w 3-4-godzinnych korkach, bez gwarancji jej dostania – opowia– Pierwszy dzień w Polsce był straszny. Miałem problemy z wizą. Przy- da Christina. W domu nie była od roku i trzech miesięcy. Jest przekonajechałem tutaj dwa dni za wcześnie i nie mogłem opuścić lotniska na, że jeszcze będzie miała okazję wystąpić nie tylko przed syryjską
w Balicach. Spędziłem je w małym pokoju. Okropne – wspomina Na- publicznością. Najlepiej w wymarzonej operze Salome R. Straussa.
dim Husni.
– Ze swoimi uczniami mam umowę. Ja uczę ich muzyki, a oni mnie
To było w 2007 r., kiedy młody muzyk z Syrii pierwszy raz pojawił się polskiego – śmieje się Wassim Ibrahim. Kompozytor, instrumentalista,
nad Wisłą. Cel – Akademia Muzyczna w Krakowie, kierunek kompozy- doktorant w Akademii Muzycznej, nauczyciel w Szkole Waldorfskiej.
cja. Rodzina Nadima nie ma muzycznych korzeni. Ojciec malarz, matka Człowiek orkiestra. Zanim poświęcił życie muzyce klasycznej, doglądał
zajmuje się gospodarstwem domowym. Obydwoje z klasy średniej. budowy wielu obiektów w Damaszku. Dokładnie przez siedem lat po
Sam Nadim mówi o sobie muzułmanin niepraktykujący. Przygoda ukończeniu studiów inżynierskich. Wassim wychował się w muzykalnej
z muzyką w jego życiu rozpoczęła się w wieku 13 lat od gry na skrzyp- rodzinie, jednak tylko on podjął naukę w tym kierunku. Zaczął od nauki
cach oraz altówce. Talent i warsztat Nadim wykorzystał m.in. w Naro- gry na oudzie, potem były studia na kierunku harmonia i kontrapunkt
dowej Orkiestrze Symfonicznej, w której grał przez wiele lat. Koncerto- oraz kompozycja. – Ja i mój przyjaciel Saleh, który teraz jest we Francji,
wali w całej Syrii, często również w Aleppo. Kiedyś kulturalna stolica byliśmy pierwszymi absolwentami tego kierunku w Syrii – wspomina
kraju, dziś obrócony w ruiny symbol krwawego konfliktu.
muzyk. O tym, jak wyglądają studia w Krakowie, dowiedział się m.in.
od Nadima, z którym znali się jeszcze z czasów gry w Narodowej Orkie– Stamtąd pochodzi moja mama. Wspaniałe miasto, otwarci mieszkań- strze Symfonicznej. Ostatecznie do wyjazdu do Polski przekonała go
cy. To okrutne, że teraz wszystko jest zniszczone. Na zdjęciach ruin nie Christina. Kompozytor przez wojnę stracił bliskiego przyjaciela lekarza,
jestem w stanie poznać ulic starego Aleppo – przyznaje.
który zginął w eksplozji na ulicy Damaszku. Wassim jest przekonany, że
wojna w jego ojczyźnie nie skończy się, dopóki kraju nie opuszczą eksNadim po skończeniu studiów w Damaszku chciał iść w kierunku kom- tremiści z zagranicy. – Wtedy będziemy mogli znaleźć jakieś rozwiązaponowania muzyki i dyrygentury. Okazało się, że w Syrii nie ma takiej nie. Nie możemy szukać rozwiązania konfliktu poza granicami Syrii –
możliwości. Znajomy polecił mu Akademię Muzyczną w Krakowie, wskazuje. Tęskniąc za rodziną i ojczyzną (ostatni raz był u siebie 3 lata
choć Nadim początkowo planował edukację w Europie Zachodniej. i 9 miesięcy temu), stara się ułożyć życie w Krakowie. Poza pracą i stuSyryjczyk ostatni raz widział rodziców w 2009 r. Jednak stara się rozma- diami grywa dodatkowo w zespole „Projekt Kameleon”, w którym śpiewiać z nimi codziennie przez internet. O ile w Damaszku jest prąd. Jego wa również Christina. – Żyję tym, co się dzieje tutaj. Wieczorami zerzdaniem wojna skończy się dopiero wtedy, kiedy wszystkie strony kon- kam na wiadomości dotyczące Syrii, ale nic poza tym. Jestem muzyfliktu zaczną ze sobą rozmawiać.
kiem, dlatego nie wdaję się w politykę – zapewnia kompozytor. Wassim nie jest ani muzułmaninem, ani chrześcijaninem, ale druzem. – To
Przygoda z operą dla młodej Syryjki zaczęła się przypadkiem. „Masz bardzo mała grupa wyznaniowa. Wierzymy w jednego Boga, miłość
piękny głos. Czemu nie spróbujesz śpiewu operowego?” – usłyszała od i pokój – to dla nas najważniejsze – tłumaczy Wassim. Podobnie jak
znajomego z chóru kościelnego. Christina Eshak miała wtedy 24 lata. Nadim i Christina nie planuje przyszłości. Cała trójka tylko jednego jest
Teraz nie wyobraża sobie życia bez opery, choć w dzieciństwie chciała pewna – nie przestaną śpiewać, grać i komponować.
być pianistką. Dziewczyna pochodzi z portowego miasta Tartus nad
brzegiem Morza Śródziemnego. Podobnie jak większość jego mieszkańców Christina też jest chrześcijanką. Jej ojciec grywa na oudzie,
a wujek na kanunie. To dwa instrumenty orientalne popularne nie tylko
w Syrii. Zanim Christina trafiła na studia muzyczne, ukończyła literaturę
angielską. Potem już tylko opera. Jeszcze w Syrii debiutowała
w „Weselu Figara”, gdzie grała Barbarinę. Podczas pierwszego przedstawienia poznała Wassima, który był wtedy w chórkach. Od razu zostali przyjaciółmi. Eskalacja wojny sprawiła, że ich kariery muzyczne
zawisły na włosku. Christina po raz pierwszy pojawiła się pod Wawelem
Christina, Nadim
oraz Wassim.
w 2012 r. na letnich warsztatach operowych organizowanych przez
Fot. arch.
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Nadima Husni.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
 DARYA BUTSKAYA, studentka z klasy skrzypiec prof. Wiesława  LAURETKI I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych
Kwaśnego zdobyła wraz z zespołem Kapela z Innej Struny I nagrodę w Konkursie „Scena Otwarta” zorganizowanym w ramach
XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki
Folkowe” 2016, Lublin 8-11 grudnia 2016 r.

Kolaboracje orkiestrowe
Piotra Orzechowskiego
Barbara Orzechowska-Berkowicz – Music Consulting Agency
Uczestnik II roku studiów doktoranckich krakowskiej Akademii, pianista Piotr Orzechowski, ma za sobą pasmo udanych występów z najważniejszymi polskimi zespołami orkiestrowymi. Tylko w ostatnim
półroczu ten występujący i wydający płyty również pod pseudonimem
Pianohooligan muzyk zadebiutował w repertuarze klasycznym z towarzyszeniem: Sinfonii Varsovii, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Polskiej Orkiestry Radiowej, czy Orkiestry Kameralnej
AUKSO.
Piotr Orzechowski jest absolwentem studiów licencjackich Akademii
Muzycznej w Krakowie u dr. Joachima Mencla (2013), a obecnie realizuje II rok studiów doktoranckich pod opieką artystyczną prof. dr. hab.
Andrzeja Pikula. Jest również absolwentem studiów magisterskich
Berklee College of Music.

„Finalis” w Białymstoku, w dn. 12-13.11.2016 r., studentki z klasy
oboju prof. dr. hab. Marka Mleczki:
KATARZYNA MROZEK – II nagroda
KLAUDIA LIGAS – III nagroda

jego współpracy z najważniejszymi polskimi orkiestrami w repertuarze klasycznym. Listę otwierają
koncerty z Orkiestrą Kameralną AUKSO (Mediateka
w Tychach oraz Filharmonia Szczecińska), po których przyszła inauguracja
Fot. z arch. Artysty, wykonane w Studio im. W. Lutosławskiego w Warszawie przez Grzegorza Śledzia.
festiwalu Tauron Nowa
Muzyka wraz z Narodową
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w sali koncertowej NOSPR
(sierpień 2016). Wykonał partie solowe Koncertu na klawesyn i orkiestrę
smyczkową Henryka Mikołaja Góreckiego (na Rhodes Pianie) oraz Tirol
Concerto Philipa Glassa (na fortepianie). Następnie we wrześniu, znów
z NOSPR, w siedzibie orkiestry, pod dyrekcją Alexandra Liebreicha,
Piotr wykonał partię solową Koncertu Góreckiego zgodnie z pierwotnym zamysłem kompozytora – na klawesynie amplifikowanym. Na
grudzień ubiegłego roku przypadł jego debiut z Polską Orkiestrą Radiową. W Studiu im. W. Lutosławskiego zabrzmiał rzadko wykonywany Koncert fortepianowy Henryka Warsa. Koncert 21 stycznia br.
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odbywający się na okoliczność 80-tych urodzin Philipa Glassa, domyka pasmo koncertowych
sukcesów Piotra jako solisty w repertuarze klasycznym. W programie
wieczoru pt. 3xGLASS znalazł się m.in.: Tirol Concerto, tradycyjnie już
w jego wykonaniu wzbogacony autorską improwizowaną kadencją.

Od wygranej Grand Prix w konkursie dla pianistów jazzowych Montreux Jazz Solo Piano Competition w 2011 roku porusza się z powodzeniem na gruncie muzyki klasycznej i improwizowanej, nierzadko zacierając ich granice. Ma na swoim koncie kilka albumów, sygnowanych
logo Decca Classics, czy Em Arcy Record, m.in. solowe Experiment:
Penderecki i 15 Studies for the Oberek, wydane z High Definition Quartet krążki pt. HOPASA i Bukoliki, czy nagrany wraz z Marcinem Masec- Na kwiecień br. przypadnie natomiast debiut Piotra z Filharmonią
kim z towarzyszeniem Capelli Cracoviensis album pt. Bach Rewrite. Krakowską. Pianista wykona Koncert fortepianowy Henryka Warsa.
Niedawny koncert z Sinfonią Varsovią (styczeń br.) wpisuje się w cykl
Nakładem Akademii Muzycznej w Krakowie ukazała się
Piotr Papla
książka pt. Alfredo Casella.
Szkic sylwetki i drogi twórczej
napisana przez Beatę Urbanek-Kalinowską, asystentkę w Katedrze Kameralistyki naszej Uczelni.
Praca jest monografią życia i twórczości włoskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, krytyka
i wydawcy muzycznego Alfredo Caselli (1883-1947). Poza przedstawieniem drogi twórczej Caselli
i jego działalności koncertowej na różnych kontynentach (Europa, Stany Zjednoczone, Egipt), autorka ukazuje niełatwe balansowanie kompozytora pomiędzy wymaganym przez reżim faszystowski
Benito Mussoliniego czerpaniem z tradycji muzyki włoskiej a propagowaniem współczesnych kompozytorów i prądów muzycznych (np. Ravela, Debussy’ego, Berga i Schönberga).

Nowości Wydawnicze

Publikacja dostępna na stronie internetowej sklep.amuz.krakow.pl
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KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
 25 lutego 2016
Wręczenie prof. Kai Danczowskiej doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

 27 lutego 1898
We wsi Komaje (obecnie na Białorusi) urodził się Bronisław Rutkowski, organista, pedagog, publicysta, rektor PWSM w Krakowie w latach 1955-64.

 17-20 lutego 2011
7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Źródła i inspiracje. W programie m.in. pierwszy w Europie występ tajwańskiego zespołu Succession Percussion Group.

 21-23 lutego 2005
Sesja naukowa Maurice Ravel – muzyka fortepianowa w 130.
rocznicę urodzin kompozytora.

 16 lutego 1998
Wizyta Helmuta Lachenmanna, koncert z udziałem niemieckiego kompozytora w Auli Florianka.

 27 lutego 1995
Koncert duetu fortepianowego Ewa Wolak-Moszyńska –
Andrzej Pikul. W programie m.in. Sonata D-dur KV 381
W.A. Mozarta i Souvenirs S. Barbera.

 21 lutego 1988
Inauguracja obchodów 100-lecia Uczelni – Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej pod dyr. Ewy Michnik, w programie
m.in.: W. Żeleński – W Tatrach, K. Szymanowski – I Koncert
skrzypcowy.

Komaje, miejscowość urodzin prof. Bronisława Rutkowskiego. Na zdjęciu park jego imienia.
Fot. Marek Stefański.

 7 lutego 1888
Oficjalna inauguracja Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.

 24 lutego 1978
Podpisanie umowy o współpracy między PWSM w Krakowie
a krakowskim Teatrem Muzycznym.

 26 lutego 1959
Oddanie do użytku nowych elektropneumatycznych organów
w Auli Florianka.

 1 lutego 1946
Oficjalne utworzenie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

 5 lutego 1940
Zamknięcie przez gestapo krakowskich szkół muzycznych,
w tym Konserwatorium.

 14 lutego 1913
Wieczór muzyczny złożony z utworów profesora Konserwatorium Michała Świerzyńskiego. W programie m.in. Idylla i Dwa
walce na dwa fortepiany, Romanza z Kwintetu fortepianowego
oraz Śpij serduszko, śpij i Jagoda na chór żeński.
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Fot. Archiwum Państwowe w Krakowie.

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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KARTY HISTORII
dr hab. Maria Rydzewska
Agnieszka Radwan-Stefańska: W kolejnej odsłonie Kart historii naszej Uczelni, na łamach
„Musiqsa” gościmy w tym miesiącu panią dr hab. Marię Rydzewską, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie. Po przedstawicielach Wydziału Instrumentalnego i Edukacji Muzycznej pora
na reprezentanta Wydziału Wokalno-Aktorskiego. No właśnie… Nie byłam do końca pewna,
czy po rozmowie z Panią Profesor nie zostanę posądzona jednak o preferencje dla Wydziału
Instrumentalnego. Jest Pani przecież pianistką i jako instrumentalistka zapisała się Pani
w pamięci społeczności Akademii Muzycznej. Tymczasem to właśnie z Wydziałem WokalnoAktorskim związała Pani większą część swojej akademickiej biografii… Jak do tego doszło?
Spoglądając na moje życie muzyczne z dzisiejszej perspektywy mogę stwierdzić, iż przebiega ono od
pasji do pasji – zawsze, na każdym jego etapie, była obecna w nim miłość do jakiegoś kompozytora,
który mnie w danym czasie fascynował i którego twórczość dawała mi impuls oraz siłę do działania.
Od początku nauki w szkole podstawowej towarzyszy mi miłość do Bacha. Pierwsze pytanie, jakie
zadawałam koleżankom, brzmiało: „czy lubisz Bacha?”. Ponieważ nikt na tym etapie nie podzielał mojej
miłości, nie miałam z kim rozmawiać.
Tradycji muzycznych, w sensie zawodowym, w mojej rodzinie nie pamiętam, ale było za to dużo zdolności artystycznych. Moje dwie przyrodnie siostry: Magdalena Myczka i Elżbieta Ekielska-Skóra były piekielnie uzdolnione w kierunki muzyki. W domu rodzinnym stały dwa fortepiany. Ustawione były
w dwóch pokojach. Pomiędzy nimi, pośrodku, znajdowały się drzwi z powieszonym dywanem, żeby ćwicząc, siostry wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Wydawało się, że Magda z Elżbietą stworzą w przyszłości
duet fortepianowy. Razem uczyły się w Średniej Szkole Muzycznej pod kierunkiem prof. Ludwika Stefańskiego. Później jednak Magda dostała się na studia do
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej do klasy klawesynu. Każda z nas poszła więc innym szlakiem muzycznej pasji. Nie wchodziłyśmy sobie nigdy w drogę,
nie przeszkadzałyśmy wzajemnie i nie konkurowałyśmy ze sobą. Miałam jednak pewien kompleks niższości wobec nich, bo one dysponowały znakomitym
Od lewej: Elżbieta Ekielska, Maria Rydzewska, Kaja Danczowska,
słuchem muzycznym, a ja nie. Bardzo mi to przeszkalata 70-te. Fot. arch. Artystki.
dzało podczas lekcji kształcenia słuchu. Nigdy nie
napisałam samodzielnie dyktanda. Z tego powodu siedziałam w sąsiedztwie lepszych uczniów
i po prostu… odpisywałam.

Granie tego samego
repertuaru z różnymi
solistami było czasem
pewnym problemem,
elastyczność też ma granice.
Ułożyłam wówczas, na
własny oczywiście użytek,
dość osobliwą definicję
akompaniamentu, jako
formy „prostytucji”
w muzyce: ciągle to samo,
lecz z każdym inaczej i tak,
by każdemu dogodzić.
Po wielu latach powiedzenie
to wróciło przypadkowo do
mnie z ust innego muzyka,
w formie świetnego dowcipu.
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Maria Rydzewska w sali pianistycznej
PWSM przy ul. Starowiślnej, 1968 r.
Fot. arch. Artystki.

Maria Rydzewska – pianistka

 emerytowany profesor Akademii Muzycznej w Krakowie

 w 1986 ukończyła studia
w PWSM w klasie fortepianu
prof. Ludwika Stefańskiego

 w latach 2003-08 była dziekanem Wydziału
Aktorskiego

Wokalno-

 pracowała i koncertowała
jako pianistka-kameralistka
z wybitnymi artystami: Kają
Danczowską,
Wiesławem
Kwaśnym, Elżbietą Towarnicką, Andrzejem Dobberem,
Elżbietą Szmytką

Nasza mama miała przepiękny głos. Posiadała wszelkie predyspozycje, aby
zostać wielką śpiewaczką. Była niezwykle muzykalna. Miała także niezwykłe  dokonała wielu archiwalwyczucie talentu u ludzi. Jako że w naszym domu były aż trzy pianistki, koledzy
nych nagrań liryki wokalnej
ze szkoły często przychodzili do sióstr, ale tak naprawdę to rozmawiała z nimi
oraz muzyki kameralnej
nasza mama. Byłam raczej typem samotnicy, celem odwiedzin w naszym
mieszkaniu były zatem zawsze moje siostry. Antoni Wit – mój rówieśnik – po-  wielokrotnie nagradzana na
znał moją mamę (znała jego nazwisko już uprzednio z koncertów i radiowych
konkursach za najlepszy
transmisji) podczas jednego z takich właśnie spotkań rodzinnych. Gdy wyjechał
akompaniament.
jakiś czas później do Berlina jako uczestnik konkursu dla młodych dyrygentów
Herberta von Karajana, przesyłał kartki pocztowe do mojej mamy z każdego  w 2008 otrzymała nagrodę
etapu konkursu. Gdy otrzymał na tymże konkursie II nagrodę, przyszedł do niej
Ruth i Ray'a Robinsonów
z potężnym bukietem kwiatów, który był formą podziękowania za to, iż to
„Excellence in Teaching”
właśnie ona wierzyła niezmiennie w jego talent. Podobna sytuacja przydarzyła
się ze znakomitym pianistą i pedagogiem Stefanem Wojtasem.
Do Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej dostałam się, śpiewając wiele
piosenek Zygmunta Noskowskiego. Padło wówczas takie zdanie: „kto temu
dziecku głos stawiał, przecież to jest Ada Sari!”.

musiQs

Ogromną przyjemnością był dla mnie w latach szkolnych (rok 1953) udział w audycjach radiowych, przygotowywanych i prowadzonych
przez profesora Bronisława Rutkowskiego. Poprzez fale radiowe uczyliśmy dzieci w całej Polsce śpiewać najrozmaitsze piosenki. Przy tej
okazji moim udziałem stał się nawet występ w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie zostaliśmy „zawiezieni” z Krakowa, aby inne dzieci
mogły „na żywo” zobaczyć „jak wyglądamy”, poznać nas niejako spoza „radiowego pudełka”.
Bardzo wcześnie zaczęłam akompaniować. Stało się to już w podczas nauki w podstawowej szkole muzycznej. Przy
tej okazji warto nadmienić, iż należę do pierwszego rocznika, który rozpoczął kształcenie w Podstawowej Szkole
Muzycznej przy ul. Basztowej 23! Można powiedzieć, że jeszcze nie potrafiłam grać na fortepianie, a już akompaniowałam. Ta forma muzykowania tak mi się spodobała, że gdy trzeba było grać z kimś, to nagle wszystkie trudności techniczne i trema uciekały.
W latach pięćdziesiątych minionego wieku w Podstawowej Szkole Muzycznej w Krakowie uczył gry na skrzypcach
Artur Tenenbaum. Był pięknym, wysokim mężczyzną. To właśnie w jego klasie stawiałam pierwsze kroki jako
„profesjonalny” akompaniator. Dostrzegł on we mnie potencjał akompaniatorski i powiedział nawet, że gdy dostanę się do liceum muzycznego w Warszawie, będzie wysyłał po mnie specjalnie samolot, żebym mogła grać w jego
klasie. Miałam już wtedy chęć słuchania drugiej osoby, nienawidziłam natomiast grać solo. Podczas solowych prezentacji czułam się dosłownie jak „goły w pokrzywach”.
Liceum Muzyczne, wbrew obawom profesora Tenenbauma, ukończyłam w Krakowie w klasie fortepianu…

Profesor Ludwik Stefański
był jednak wielce
„elastyczny”
w indywidualnym
spojrzeniu na każdego
studenta, potrafił dostrzec
w nim to, co było
wyjątkowe i wartościowe.
W klasie Profesora każdy
czuł się wolny. Jestem mu
niezmiernie wdzięczna, że
zawsze godził się na to, co
ja chciałam grać. A pomysły
miałam różne.
Niejednokrotnie mówił
przerażony: „tylko nie to!”,
a ja zawsze odpowiadałam:
„wyłącznie to,
Panie Profesorze!”

Jestem z tego samego rocznika, z którego pochodzą np. Stefan Wojtas i Elżbieta, starsza siostra prof. Teresy Głąbówny – laureatka Konkursu Chopinowskiego. Na studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie dostałam się z trzecią lokatą. Uważam to za wielki
sukces, gdyż nie czułam się nigdy pewnie przy fortepianie. Rektor Jan Hoffman powiedział do mnie po zakończeniu egzaminów: „Wiesz za
co się dostałaś? Za Bacha…”.
Zostałam przyjęta do klasy fortepianu prof. Ludwika Stefańskiego. Jestem niezmiernie
wdzięczna Profesorowi, że wytrzymał ze mną i wykazał tyle cierpliwości. Byłam bowiem dość specyficzną studentką: bardzo muzykalną, ale jednocześnie z ogromnymi
trudnościami technicznymi. Gdybym studiowała nieco później i jeśli objęłaby mnie
tzw. ramówka, polegająca na tym, że na każdym roku studiów trzeba zagrać obowiązkowo pewne utwory z danej grupy repertuarowej, zostałabym wyrzucona z uczelni
zaraz po pierwszym roku studiów, gdyż nawet nie dałabym rady przygotować do egzaminu wymaganego programu. Nie sprostałabym takim wymogom.

Z prof. Eugenią Umińską, studio Telewizji Katowice, lata 70-te.
Fot. arch. Artystki.

Profesor Ludwik Stefański był jednak wielce „elastyczny” w indywidualnym spojrzeniu
na każdego studenta, potrafił dostrzec w nim to, co było wyjątkowe i wartościowe.
W klasie Profesora każdy czuł się wolny. Jestem mu niezmiernie wdzięczna, że zawsze
godził się na to, co ja chciałam grać. A pomysły miałam różne. Niejednokrotnie
mówił przerażony: „tylko nie to!”, a ja zawsze odpowiadałam: „wyłącznie to, Panie
Profesorze!”.

Profesor Stefański miał zawsze kompletną lub nawet nadkompletną klasę studentów. A nie należy zapominać, iż uczył również w Średniej
Szkole Muzycznej. Zaczynał lekcje bardzo wcześnie, już o godzinie 8 rano, kończył zaś o godzinie 22. Lekcje odbywały się u niego w mieszkaniu przy ulicy Garncarskiej, niejednokrotnie nawet w niedziele. Bywało, że o terminie lekcji dowiadywaliśmy się zupełnie spontanicznie,
dosłownie z dnia na dzień. Czasami lekcje były odwoływane, zwłaszcza wtedy, gdy z podróży koncertowych powracała do domu żona profesora, Halina Czerny-Stefańska. Profesor doskonale wiedział, iż moja przyszłość muzyczna związana będzie z kameralistyką, dlatego postawił w moim przypadku na tę dziedzinę muzyki. Pamiętam, że kiedyś przedstawił mnie swoim gościom z Niemiec, jako przyszłą „gwiazdę
kameralistyki”.
Jeśli chodzi o repertuar, to moje muzyczne fascynacje prowadziły mnie, jak już wspomniałam na początku naszej rozmowy, od kompozytora
do kompozytora. Pierwszą fascynacją był oczywiście Johann Sebastian Bach, następnie Johannes Brahms, ale tu już wchodzimy w obszar
kameralistyki…
Podczas studiów miałam przyjemność grać również w trio: fortepian, skrzypce, wiolonczela. Zajęcia prowadził początkowo prof. Witold
Herman, potem prof. Eugenia Umińska, a po jej śmierci prof. Jan Hoffman. Wtedy to zetknęłam się z tym niezwykłym artystą i pedagogiem.
Kilka jego uwag technicznych pomogło mi pokonać niektóre problemy, z jakimi się borykałam. Był niezwykle inspirujący i sugestywny.
Jako studentka bardzo dużo akompaniowałam, wyręczając niejednokrotnie pedagogów zatrudnionych w uczelni w tym celu. Współpracowałam na przykład regularnie ze skrzypkiem Bolesławem Bieniarzem, z którym muzykowaliśmy przez cały okres studiów. Dzięki niemu
poznałam wiele pozycji muzyki kameralnej. Przez wiele lat pracowałam w klasie prof. Zenona Felińskiego, prof. Eugenii Umińskiej, prof.
Witolda Hermana, grając między innymi z Januszem Miryńskim, Wiesławem Kwaśnym czy ze Stefanem Stałanowskim.
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Wspólnie uczestniczyliśmy w kilku konkursach. Z Wiesiem [Kwaśnym] byłam
na przykład w Lizbonie na konkursie Vianna da Motta w 1973, z Tadeuszem
Gadziną z Wrocławia na Konkursie Królowej Elżbiety w Brukselii w 1976. Granie
tego samego repertuaru z różnymi solistami było czasem pewnym problemem,
elastyczność też ma granice. Ułożyłam wówczas, na własny oczywiście użytek,
dość osobliwą definicję akompaniamentu, jako formy „prostytucji” w muzyce:
ciągle to samo, lecz z każdym inaczej i tak, by każdemu dogodzić. Po wielu
latach powiedzenie to wróciło przypadkowo do mnie z ust innego muzyka,
w formie świetnego dowcipu.
Mam w repertuarze wiele sonat skrzypcowych, ale moją ukochaną jest 3ème
Sonate pour piano et violon (dans le caractère populaire roumain) George Enescu. Jest to zapisana improwizacja zespołu rumuńskiego. Pierwszymi wykonawcami byli: kompozytor i Dinu Lipatti! Grałam ją z kilkoma skrzypkami,
w tym z muzykiem rumuńskim w Brukseli, który był zdumiony moim wyczuZłota Sala Filharmonii Krakowskiej. Od lewej: Jacek Berwaldt,
ciem tego specyficznego stylu. Z powodu tej Sonaty zdecydowałam się wiele
Zbigniew Melanowski, Wiesław Kwaśny. Fot. arch. Artystki.
lat później, w wieku 59 lat, przystąpić do przewodu kwalifikacyjnego drugiego
stopnia w macierzystej uczelni. Chciałam po prostu raz jeszcze zagrać to dzieło. Moim partnerem podczas koncertu przewodowego był tym
razem Wiesław Kwaśny.

Spośród klas wokalnych
najczęściej pracowałam
w klasie prof. Heleny
Łazarskiej. Był taki czas, że
akompaniowałam wszystkim
jej studentom. Było to
kilkanaście godzin
tygodniowo. Do tego doszedł
z czasem wątek mojej
aktywności administracyjnej
jako dziekana Wydziału
Wokalno-Aktorskiego. Czas
ten wspominam jako
prawdziwe „incubo”,
czyli totalny koszmar.

Jeśli chodzi o życie pozamuzyczne podczas studiów, muszę przyznać, iż moja pamięć jest tutaj mocno dziurawa,
żeby nie powiedzieć uboga. Byłam osobą szalenie poważną, stąd niewiele się pod tym względem w moim życiu
działo. Nie wiedziałam nawet długi czas, że istnieje nasze uczelniane „Przytulisko”, słynna akademicka restauracja, a raczej bufet w podziemiach budynku przy ul. Starowiślnej, gdzie skupiało się życie towarzyskie muzycznej
młodzieży. W ogóle nieco chyba inaczej przedstawiały się w tamtych czasach międzyludzkie relacje. Pomimo iż
było biednie i szaro, nie było tak dalece posuniętej depersonifikacji, jak w czasach obecnych. Wszystkie wydarzenia i przeżycia dnia codziennego, mniejsze i większe, miały swój koloryt i tzw. smaczek. Znaliśmy się wszyscy
dobrze i pomagaliśmy sobie wzajemnie. Wystarczy powiedzieć, że w zasadzie całą administrację uczelni stanowiły dwie osoby, na czele z niezapomnianą panią Wandą Urbańską.
Po studiach udało mi się otrzymać angaż w macierzystej uczelni. Do pracy przyjął mnie rektor Jan Hoffman w roku
1968. Byłam bardzo szczęśliwa, spełniło się moje marzenie. Czułam się dalej jak studentka – właściwie nic się nie
zmieniło – tylko ciągle nowe pozycje do opanowania. Pracowałam nie tylko na Wydziale Instrumentalnym, ale
oczywiście na Wokalnym, który w pewnym momencie wybrałam jako jedyny.

W minionych dekadach, za kadencji rektorskiej prof. Jana Hoffmana, istniała jakże mądra i pożyteczna zasada,
iż akompaniatorzy powinni doświadczyć pracy z najrozmaitszymi instrumentalistami, a także z wokalistami. Należało grać praktycznie we wszystkich katedrach i z tych doświadczeń czerpać wiedzę i umiejętności przydatne w działalności akompaniatorskiej. Później to się niestety zmieniło. Wprowadzono specjalizację. Uważam, że zbyt wczesna specjalizacja nie jest korzystna dla rozwoju
artystycznego. W moim wypadku była to świadoma decyzja, której nie żałowałam. Specyfika tej pracy wymagała znacznie większego zaangażowania, niż w przypadku akompaniowania instrumentalistom. Śpiewaka bowiem należy otoczyć specjalną formą troski i opieki, gdyż
jego organizm jest jednocześnie instrumentem: w nim ma powstać dźwięk i tylko i wyłącznie od niego zależy, jaka będzie jego jakość.
Z Wydziałem Wokalno-Aktorskim związałam swoje całe dalsze życie, jako pianistki i pedagoga. Spośród klas wokalnych najczęściej pracowałam w klasie prof. Heleny Łazarskiej. Był taki czas, że akompaniowałam wszystkim jej studentom. Było to kilkanaście godzin tygodniowo.
Do tego doszedł z czasem wątek mojej aktywności administracyjnej jako dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Czas ten wspominam
jako prawdziwe „incubo”, czyli totalny koszmar. Wiedziałam, że obejmując ten urząd po prof. Andrzeju Buszewiczu będę musiała przeprowadzić nadchodzącą nieuchronnie akredytację. A ja nawet nie umiałam jeszcze posługiwać się komputerem. W tajniki dziekaństwa wprowadzała mnie nieoceniona Marta Strzebońska. Sprawozdanie akredytacyjne przygotowałam zupełnie sama, do późnych godzin nocnych spędzając czas w dziekanacie przy dokumentach i nad klawiaturą komputera. Podczas tej pracy niejednokrotnie z pomocą przychodził mi prof.
Andrzej Godek.
Zawsze starałam się i czynię to do dzisiaj bronić wokalistów przed kpinami, wyśmiewaniem lub ośmieszaniem. Twierdzę, iż aparat głosowy,
instrument wokalisty, jest częścią układu rozrodczego, który, podobnie jak na przykład u ptaków, uaktywnia się jako jeden z pierwszych
w momencie uwodzenia. Wszystkie dźwięki, które z ust człowieka wychodzą, oddają jego stan fizyczny, psychiczny, duchowy, często nawet
intelektualny. Śpiewanie jest więc aktem tak bardzo osobistym, można rzec pewnego rodzaju formą ekshibicjonizmu, za pośrednictwem
której to czynności wyraża się siebie. Staram się być niezmiennie przyjacielem śpiewaków, wszystkim im kibicuję i z całego serca życzę zawsze satysfakcji i spełnienia w tej bardzo trudnej drodze muzycznego rozwoju.
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STUDENCKI KWADRANS
„Artyści jutra” w Neapolu
Małgorzata Stachura – Koło Naukowe Wokalistów

W dniach 14-17 grudnia 2016 roku grupa studentów Wydziału WokalnoAktorskiego, uczestnicząca w programie „Artyści Jutra”, trwającym od
1 października 2016 roku, miała przyjemność wziąć udział w wyjeździe
studyjnym do Teatro di San Carlo w Neapolu.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w próbie oraz premierze jednego z najwspanialszych dzieł operowych Giacomo Pucciniego, La Boheme, w reżyserii Francesco Saponaro i pod kierownictwem muzycznym Valerio Galli. Niezwykle interesująca była obserwacja pracy dwóch
różnych międzynarodowych obsad spektaklu – jednej podczas próby, drugiej w czasie samej premiery – ukazująca, jak różne mogą być indywidualne interpretacje muzyczne i aktorskie tej samej koncepcji spektaklu. Mimo identycznych rozwiązań i sugestii reżyserskich, soliści
wykreowali zupełnie różne w odbiorze postacie, zgodne z ich indywidualnymi cechami osobowości oraz techniką wykonawczą. Ta sama
sztuka była inna w odbiorze i wywoływała różne uczucia i przemyślenia w odbiorcach. Świadczy to kolejny raz o tym, jak ważna jest osobowość sceniczna w karierze śpiewaka operowego i to, czy swoje indywidualne cechy, zarówno charakteru, temperamentu, jak i głosu uda mu
się zamienić w zalety; zwłaszcza przy tendencji do minimalistycznej scenografii, jak w Teatro di San Carlo, gdzie gra aktorska wykonawców
jest cały czas na pierwszym planie.
Dodatkowo, ciekawym doświadczeniem była obserwacja reagującej żywiołowo włoskiej publiczności, zupełnie różnej w zachowaniu od polskich widzów.
Włoscy słuchacze nie krępują się wykrzykiwać swojego zdania tuż po opadnięciu kurtyny, bez względu na to czy jest ono pozytywne czy negatywne. A sprostać ich wymaganiom wcale nie jest łatwo, gdyż we Włoszech tradycja opery
jest głęboko zakorzeniona w kulturze, a uczestnictwo w spektaklach oczywiste
dla osób w każdym wieku. Z przyjemnością patrzy się na wchodzące na salę
całe rodziny, a nawet pary na randce! Bilety wyprzedają się bardzo szybko,
a pod gmachem opery nieustająco tłoczy się ogromna rzesza ludzi – od
uczniów całych szkół na poranne spektakle, po zażyłych melomanów oczekujących nie tylko na premiery, ale również próby. Przyszli absolwenci studiów
wokalnych czuli się więc doskonale w atmosferze żywej pasji panującej wokół
opery.
Ponieważ sjesta we Włoszech to wciąż rzecz święta – nawet w operze – my
wolny czas wykorzystaliśmy na zapoznanie się z okolicą. Neapol, z naszej perspektywy, można śmiało nazwać miastem pizzy i opery (temat mafii podobno
lepiej pomijać). Co najlepsze, pizza i opera, będące dla Polaków dwoma skrajnymi biegunami kultury, w Neapolu doskonale się uzupełniają.
Wspaniały, XVIII-wieczny budynek otoczony jest zewsząd ulicznymi mini-lokalami z pizzą na wynos. Nie zdziwiłabym się nawet, gdyby podawano ją w przerwie spektaklu. Tam jednak Włosi, ubrani w najelegantsze stroje, wybierali raczej wino i szampana oraz koreczki, walcząc
o nie w typowo włoskiej, ogromnej i niezorganizowanej kolejce, przekrzykując jedni przez drugich swoje zamówienia.

Teatro di San Carlo, Neapol. Od lewej: Beata Kraska, Małgorzata Stachura, Marcin Gruba,
Joanna Wójcik, Natalia Czuhaj, Karolina Filus, Stanisław Olejniczak.
Fot. Natalia Czuhaj.

Po obejrzeniu kilku wspaniałych, średniowiecznych zamków, stojących tuż
nad słonecznym brzegiem Zatoki Neapolitańskiej, postanowiliśmy pójść
również krok dalej. Uzbrojeni w kolejne kawałki pizzy na wynos, w niedługim czasie znaleźliśmy się prawie dwa tysiące lat wcześniej – w odkopanym spod lawy mieście Pompeje, zniszczonym przez wybuch Wezuwiusza
w 79 r.n.e. Jako śpiewaków nogi same nas zaniosły prosto do amfiteatru,
gdzie każdy mógł wypróbować właściwości akustyczne budowli. Z pewną
dozą zazdrości porównaliśmy akustykę kilku znanych nam gmachów oper,
bo w Pompejach najlżejszy dźwięk odbija się momentalnie od najdalszych
siedzeń. Niewiarygodne, jak na dokonania ludzi sprzed blisko dwóch tysiącleci... Widok górującego nad miastem wulkanu przyprawia jednak
trochę o dreszcze.
Do Krakowa wróciliśmy bogatsi o nową wiedzę, doświadczenia i mnóstwo
energii do dalszej pracy. Bo tam, u podnóża Wezuwiusza, najlepiej widać,
jak wysoka jest stawka. W końcu być może – „Artyści jutra” to właśnie my,
czego wszystkim koleżankom i kolegom gorąco życzę! A projekt ten uważam za niezwykle udany.
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Amfiteatr, Pompeje. Od lewej: Marcin Gruba, Natalia Czuhaj, Joanna Wójcik,
Małgorzata Stachura, Stanisław Olejniczak., Karolina Filus, Beata Kraska.
Fot. Małgorzata Stachura.
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„Edukacja” świętuje!

W dniach 11 oraz 12 stycznia br. studenci Edukacji Artystycznej obchodzili swoje – nie przesadzę, używając tego słowa – święto.

Oskar Czechowicz – Koło Naukowe Dyrygentury
Zaśpiewaliśmy dwa koncerty. Pierwszy odbył się w klasztorze Braci
Mniejszych Kapucynów w Krakowie, następnego dnia zaś wyjechaliśmy
do Rzeszowa i na estradzie tamtejszej Filharmonii powtórnie pochwaliliśmy się efektem naszej pracy. Wykonaliśmy A Ceremony of Carols Benjamina Brittena – cykl pieśni łacińskich oraz staroangielskich, rozpisanych
na chór (oryginalnie chłopięcy) z akompaniamentem chyba najbardziej
celtyckiego instrumentu, o jakim można pomyśleć, czyli harfy – oraz 10
kolęd, skomponowanych przez naszego wykładowcę, Teresę Frączkiewicz-Kirkov, z czego aż siedem stanowiły prawykonania. Na harfie grała
Irena Czubek-Davidson, dyrygowali natomiast dyplomanci trzeciego
roku: Edyta Sędzik, Szymon Strzeboński, Jakub Szewczyk, Anna Warzecha oraz Magdalena Wrażeń.
Chór Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Fot. Oskar Czechowicz.

Zadaniom podołaliśmy, pomimo trudnych warunków, czyli zimna w kościele i, dla odmiany, dusznej estrady w Rzeszowie. Najważniejszym po koncercie doznaniem było zobaczyć uśmiech kompozytorki, którym
życzliwie wynagrodziła nasze wykonanie kolęd.

wypełniły program recitalu i były tematem wykładu. Członkowie
naszego Koła – studenci kompozycji, wzięli udział w warsztatach
z wiolonczelistką, dla której napisali wcześniej miniatury solowe
Paweł Malinowski – Przewodniczący Koła Naukowego
i które artystka wykonała. Dyskusja nad koncepcją i interpretacją
Studentów Kompozycji
pomysłów zawartych w czterech partyturach stanowiła podstawę
Dla Koła Naukowego Studentów Kompozycji miniony rok był bardzo warsztatów kompozytorskich.
intensywny. Koncerty organizowane przez Koło stały się okazją do
zaprezentowania swojej własnej twórczości, a także porównania jej Pod koniec roku mieliśmy również zaszczyt wziąć udział
do głosu młodego pokolenia spoza Krakowa (gościliśmy w niezwykłym wydarzeniu, obchodach 95. rocznicy urodzin Pana
kompozytorów z UMFC w Warszawie, a także studiującego obecnie Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Nasze Koło aktywnie
w Kolonii Antoniego Covello). W 2016 roku odbyła się 4. edycja włączyło się w organizację tych wydarzeń, a młodzi kompozytorzy
konferencji Elementi, podczas której poruszaliśmy problem napisali
specjalnie
na
tę
okazję
miniatury,
będące
twórczego artykułowania wizji kompozytora w dzisiejszej kulturze. swoistym hommage, próbą twórczego – choć okazjonalnego –
Wydarzeniu towarzyszyły trzy koncerty (wystąpiły: Sort Hul odczytania na nowo dorobku naukowego Profesora. W tym
Ensemble, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, a także cyklicznym, dźwiękowym zamyśle, obecna była szeroko pojęta
Lutosławski Orchestra Moderna). Zaprezentowane zostały utwory metafora. W każdej z sześciu miniatur symbolika punktów
członków Koła oraz ambitny program cenionych kompozytorów węzłowych życia twórcy podjęta została przez każdego autora
współczesnych (Michaela Beila, Witolda Lutosławskiego).
z indywidualnej perspektywy. W rezultacie powstało swoiste zadanie
dla słuchaczy – odczytania udźwiękowionej, aforystycznej
Ważną częścią Elementi były spotkania z gośćmi, znakomitymi interpretacji kluczowych pojęć wprowadzonych do koncepcji
twórcami – Jagodą Szmytką i Sławomirem Wojciechowskim. Ich tworzenia przez Profesora Tomaszewskiego.
momentami radykalne poglądy stały się okazją do tak potrzebnej
nam dzisiaj estetycznej refleksji i twórczej wymiany zdań. W marcu
2017 roku odbędzie się piąta już edycja tego wydarzenia.

Spojrzenie na rok 2016

W ubiegłym roku studenci kompozycji uczestniczyli również
w przełomowym projekcie Workin’ Progress, organizowanym
z młodym, wyróżniającym się zespołem muzyki najnowszej,
Spółdzielnią Muzyczną. Warto tu zaznaczyć, że to Spółdzielnia
Muzyczna dokonała brawurowego pierwszego wykonania w Polsce
opery Luci mie traditrici Salvatore Sciarrina na tegorocznej, 59. edycji
festiwalu Warszawska Jesień. Projekt skupiał się na bezpośredniej
współpracy pomiędzy kompozytorem a wykonawcami i został
zwieńczony koncertem prawykonań.
Jednocześnie, w listopadzie, Katedra Kompozycji wraz z Katedrą
Wiolonczeli i Kontrabasu gościły niemiecką wiolonczelistkę Christinę
Meißner. W jej repertuarze znalazły się utwory współczesne, które
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Góra, lewa strona: wykonanie
Quizzle translate Jagody
Szmytki (Spółdzielnia Muzyczna) podczas „Elementi 4.”.
Prawa strona: Michał Lazar
podczas prób do koncertu
prawykonań Premiery!
(wraz z Kołem Naukowym
Gitarzystów).
Dół: przygotowania do koncertu
dyplomowego Moniki Szpyrki.
Fot. Arch. własne KNSK.
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gwiazdą>> na horyzoncie sztuki muzycznej”. W Wiedniu przebywał
również Fryderyk Chopin, gdy wybuchło Powstanie Listopadowe. To
Agnieszka Machała – studentka w Katedrze Skrzypiec i Altówki tutaj zaczęła się wielka kariera Jana Kiepury. Był on ulubieńcem wiedeńskiej publiczności. Podobno po swoich przedstawieniach często
W przedświątecznym tygodniu, grupa studentów biorących udział bisował na ulicy, stając na dachu któregoś z samochodów i śpiewając.
w projekcie „Artyści jutra” wybrała się do Wiednia, by uczestniczyć Wiedeńska publiczność po prostu go kochała…
w koncercie i próbie Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej. W programie
koncertu znalazł się cykl poematów symfonicznych Bedřicha Smetany No właśnie, wiedeńska publiczność... Nie potrafię oprzeć się temu
– Moja ojczyzna. Mieliśmy okazję wysłuchać go dwukrotnie – na kon- wrażeniu – jaka tam w ludziach tkwi potrzeba kultury. I to nie jest snocercie oraz dzień wcześniej, podczas otwartej próby generalnej. Ta bizm. To jest autentyczna potrzeba kultury. Oczywiście powiemy, że
ostatnia była przeznaczona zdecydowanie dla publiczności, nie dla wynika ona z tradycji. Przecież to jeszcze Habsburgowie wykreowali
orkiestry. Żadnych poprawek. W przerwach dyrygent zwracał się jedy- Wiedeń na stolicę kultury i to
nie do słuchaczy, opatrując kolejne poematy odpowiednim komenta- dzięki nim do dzisiaj jest miastem
rzem.
artystów, ale – kultury trzeba się
uczyć. My w Polsce jeszcze nie do
Owym dyrygentem był Daniel Barenboim – człowiek, którego nagra- końca to rozumiemy. Nie byłoby
nia telewizyjne znajdziemy jeszcze w wersji czarno białej... te najpięk- na przykład dyskusji w sądach,
niejsze, gdy występuje razem z Jacqueline du Pré. To niesamowite czy muzyk orkiestrowy ma swój
móc obcować z taką postacią, zamienić jedno zdanie, zdobyć autograf wkład w dzieło, czy nie; nie byłoby
(nam się nie udało), zwyczajnie zobaczyć wyraz twarzy, przybliżyć się przy stole dyskusji teściowej
w jakiś sposób do geniuszu...
z zięciem czy „muzyk” to zawód,
czy jakiś inny twór... Pod tym
Każdy z nas przeżył ten koncert w inny sposób. Można było się za- względem raczkujemy. Dlatego
Jarmark świąteczny pod Pałacem Schönbrunn.
chwycić Smetaną. Można było podziwiać piękną salę Musikverein (ja artystom jest u nas tak ciężko.
Od lewej Agnieszka Machała, Natalia Jarząbek,
na przykład byłam tam pierwszy raz). Można było też podejść bardziej
Karolina Ganczar, Monika Krasicka.
Fot. Karolina Ganczar.
„na chłodno”. Skupić się na warsztacie genialnych muzyków A w Wiedniu wiedzą, po co jest
i wydobyć dla siebie to, co najbardziej wartościowe, no bo w końcu kultura. Może dlatego jest on jedaspirujemy do tego, by być profesjonalistami, a nie melomanami, nie- nym z głównych kierunków, w którym podążyli młodzi „Artyści jutra”.
prawdaż? Każdy z nas zapewne mógłby powiedzieć coś innego…
Wiedeń jest równocześnie staroświecki i awangardowy, uczy i inspiruje, daje możliwości i pokazuje wzorce. Nam też dał cudowny wzorzec
Wiedeń… To miasto jest chyba szczególnym dla nas Polaków miej- – samych Filharmoników Wiedeńskich!
scem. W Konserwatorium Wiedeńskim kształcił się chociażby Juliusz
Zarębski, który studiował kompozycję oraz fortepian. Kolejny polski Mimo zimna, czas przedświąteczny był chyba jednym z najlepszych
kompozytor – Andrzej Panufnik, studiował tam dyrygenturę. Ignacy możliwych terminów na wycieczkę do Wiednia. Mieliśmy okazję wyPaderewski mieszkał w Wiedniu przez blisko 3 lata. Tak wspominał brać się na jarmarki świąteczne. Wyjazd ten, oprócz niesamowitych
swój pierwszy wiedeński recital: „krytycy przyjęli mnie z prawdziwym wrażeń, przyniósł mi jeszcze jedną, bardzo miłą znajomość. Pozdraentuzjazmem i, muszę się tu przyznać, okrzyknięto mnie <<nową wiam Cię, Natalio, serdecznie. I oby jutro było artystów.

Wiedeń jak zawsze wietrzny…

We wtorkowy wieczór 15 grudnia 2016 w Auli Florianka wystąpił Zygmunt Krauze – znany szerzej jako
z koncertu Zbigniewa Krauzego – fortepian, w dn. 15 XI 2016 w Auli Florianka twórca unizmu w muzyce. Kompozytor i pianista
Paulina Zgliniecka – studentka w Katedrze Teorii Muzyki
zaproponował własną interpretację dzieł takich twóri Interpretacji Dzieła Muzycznego
ców, jak: Andrzej Dobrowolski, Bogusław Schaeffer
i Tomasz Sikorski oraz czterech utworów własnych.
Recital fortepianowy stanowił rozpoczęcie wizyty artysty w Krakowie – następnego dnia odbył się bowiem arcyciekawy wykład o unizmie i muzyce przestrzennej w Sali Senackiej Akademii Muzycznej, w niedzielę zaś koncert symfoniczny w krakowskiej Filharmonii z Krauzem w roli solisty. W programie znalazły się przykłady na muzykę elektroakustyczną i eksperymentalną (Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo
Dobrowolskiego), przez minimal music (kompozycje Sikorskiego, z akcentem na jego Widok z okna oglądany w roztargnieniu), teatr instrumentalny i happening w jednym (Non-Stop Schaeffera), po… Chopina – na bis! Krauze przedstawił także wachlarz swojej twórczości: od utworu
z wczesnych lat 70. – Stone Music, poprzez kompozycje z lat: 1987 (Nightmare Tango) i 1993 (Refren), po wersję Rivière Souterraine na fortepian
i dźwięk elektroniczny z roku 2013.

Klawiszowy kalejdoskop / RECENZJA

Dwa utwory szczególnie utkwiły w mojej pamięci. Przede wszystkim Non-Stop – pierwszy polski happening Bogusława Schaeffera, jednej z najbardziej oryginalnych postaci polskiej kultury muzycznej. Czas trwania waha się tu między 7 minutami a 8 godzinami; Krauze wybrał wariant podstawowy, ograniczony do kilku elementów muzycznych i wokalnych, pozbawiając go choreografii. Sam jednak zażartował, żeby „przygotować
się na dłuższe posiedzenie…”. Intrygujący i zachwycający zarazem był Widok z okna oglądany w roztargnieniu Sikorskiego. Tytuł, zaczerpnięty
z twórczości Franza Kafki, w domyśle określa zapewne jakąś symboliczną sytuację, która znajdzie odzwierciedlenie w utworze. Jednak to nie
„widok”, a „roztargnienie” usytuowane zostało w centrum kompozycji, wprowadzając słuchacza w zupełnie inny wymiar.
A na deser… Chopin. Świetna improwizacja Krauzego na temat jednego z walców, zakończona słowami artysty: „czy jakoś tak…”. I pomyśleć,
że Fryderyk, będąc w Wiedniu, grzmiał w jednym z listów: „Oni tu walce dziełami nazywają!”. Trzeba przyznać, że Krauze pozoStr. 14
staje ciągle w formie. Ponad godzinny recital zagrany został bez przerwy. A kto nie był, niech żałuje!
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OPOWIEŚCI Z MELANDII
Nuty
Zanim poznamy kolejny język Melandii, spróbujmy przyjrzeć się szerzej tym, które już znamy. MIDI i OSC są skonstruowane raczej do
wydawania poleceń, niż opisu pewnego stanu. Było to widać od początku. Zdania w obu językach były proste: „włącz nutę”, „ubierz
skarpetki”, „zamilcz!” itp. Bez wątpienia istnieją bardziej wyrafinowane metody przekazywania informacji. Trudno jednak oczekiwać,
aby wyrafinowanie było jedynym kryterium jakości języka. Choćby
wydawanie wojskowych poleceń musi być szybkie i zrozumiałe, a nie
wysublimowane i wieloznaczne. Deficytem w obu poznanych do tej
pory językach był brak czegoś w rodzaju zdań podrzędnie złożonych,
a nawet jakieś informacji o upływie czasu. Wszystko odbywa się tu
i teraz. Uważni zauważyli zapewne, że zjawiska czasowe (np. crescendo trwające półnutę) wyrażone były bardzo enigmatycznym sformułowaniem o wysyłaniu komunikatu „co kilka milisekund”. Raczej obszerne pojęcie: kilka nieprawdaż? Precyzja wykonania omawianego
fragmentu zależała więc w znacznym stopniu od intuicji (lub jak kto
woli humoru) wysyłającego.

Pełna nazwa MXL to Music Extensible Markup Language i jeżeli wcześniej powiedziałem, że języki Melandii są łatwiejsze do nauczenia, to
MXL z pewnością nie należy do łatwych. Jest jednak językiem znacznie bardziej wyrafinowanym. Językiem opisującym partyturę z wieloma jej zawiłościami. Jego forma przypomina trochę oglądanie strony
internetowej w edytorze tekstu. Prawie wszystkie słowa są ujęte
w znakach mniejszy, większy, czasem nazywanymi nawiasami trójkątnym (<, >). Nuta to <note>, ale dokładniej opis nuty mieści się
między słowami <note> i </note>. To już dwa słowa, które nadal
niewiele mówią. Jeżeli chcemy dodać informację o wysokości, wtedy
powstaje nam coś takiego:
<note>
<pitch>
</pitch>
</note>

Teraz wiemy, że chcę opisać wysokość, ale nadal nie wiadomo jaką.
Nasze, ludzkie języki są zdecydowanie bardziej wszechstronne, ale Dopiero zapis:
i trudniejsze do szybkiego opanowania. W Melandii języki są bardziej
specjalistyczne, lecz przez to pragmatyczne i łatwiejsze do naucze- <note>
nia.
<pitch>
<step> F </step>
Warto jeszcze zauważyć, że załączony do obu poprzednich opowieści
<octave> 3 </octave>
bardzo prosty fragment muzyczny, przedstawiony był w nutach. Dla
</pitch>
większości z nas przedstawianie muzyki w takiej formie jest oczywi- </note>
ste, jednak my jesteśmy pewną specyficzną grupą rozumiejącą zapis
na pięciolinii. Dla innych mieszkańców naszego świata nuty są zbio- mówi nam coś o wysokości dźwięku, choć nadal nie wiemy, ile trwa,
rem niezrozumiałych znaków i nie niosą informacji o muzyce. Po- na jakiej jest pięciolinii itd.
wiedzmy sobie jeszcze więcej. Na świecie istnieje prawie 7 tysięcy
języków. Nawet, jeżeli znaczna większość populacji (96 %) posługuje W przeciwieństwie do MIDI, w którym było kilkanaście poleceń
się „tylko” 270 językami, nie istnieje coś takiego jak typowy język i OSC, w którym każdy mógł wymyślić sobie co chciał, bo ważna była
Ziemian. W przypadku muzyki wydaje się jednak, że zapis nutowy struktura, MXL ma dużą liczbę słów (na chwilę obecną prawie 700)
jest typowym ziemskim językiem reprezentującym muzykę, nawet i dosyć ścisłą budowę. Bardziej przypomina ludzkie języki. Tak zreszjeżeli nie jest zrozumiały dla dużej grupy homo sapiens. Oczywiście tą był pomyślany, aby mógł go zrozumieć zarówno mieszkaniec Menie jest jedyny, ale jego uniwersalność jest niezaprzeczalna! Jeżeli landii, jak i naszego świata.
ktoś chce nauczyć się zapisywać i odczytywać muzykę, po prostu
uczy się nut. Melandia jest równoległym światem muzyki elektroaku- W tym miejscu pragnę podziękować redakcji MusiQsa za dużą swostycznej. Wydaje się więc, że nuty powinny tam dominować. Cóż, bodę w zakresie długości Opowieści z Melandii. Jednak próba podajest akurat odwrotnie. Taka typowa dla równoległych światów drob- nia kolejnych przykładów omawianego języka wymaga znacznej
na różnica. Melandia za nutami, delikatnie mówiąc, nie przepada. ilości miejsca, dlatego pozwolę sobie kontynuować opowieść o MXL
Każde brzmienie, dźwięk rozumiane są jako obiekty, których różno- w następnym odcinku. Jak zacznę go pisać teraz, to może uda mi się
rodność zdecydowanie przekracza możliwości nut. Widzimy tego skończyć za miesiąc…
typu ograniczenia nawet przy próbach zapisu pewnych rodzajów
naszej muzyki instrumentalnej. Jednak dla komunikacji pomiędzy
naszymi światami, powstało kilka języków próbujących odwzorować
graficzny zapis nutowy.
Jednym z nich jest MXL, znany także pod nazwą MusicXML. MXL jest
niezwykle rozwlekły. Najprostsze zjawisko (pusty takt) wymaga kilkudziesięciu słów. Przypomina mi się znany z powieści J.R.R. Tolkiena język drzewo-podobnych Entów. W MXL, jak i w starożytnym
języku Entów, wyrażenie czegoś sensownego wymaga czasu. Nie
oznacza to oczywiście, że jest jakiś związek pomiędzy Śródziemiem
i Melandią, ale w zakresie języka podobieństwa są niezaprzeczalne.
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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.

musiQs

KROK DO KARIERY
INFORMACJE BIURA KARIER
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
ogłasza przesłuchania dla osób do 30 roku życia na stanowisko
muzyka orkiestrowego:
6 marca 2017
SKRZYPCE, KONTRABASY, WIOLONCZELE
7 marca 2017
KLARNETY, FAGOTY
8 marca 2017
WALTORNIE I/III, WALTORNIE II/IV, TRĄBKI, TUBY
Miejsce przesłuchań
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”
ul. Szczęśliwicka 56
Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
oferuje:
 umowę o pracę
 atrakcyjne wynagrodzenie
 pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
 szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie
www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy
przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2017 r.
Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia
akompaniatora.
Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności
na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji
drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji
poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

SPRAWDŹ SIĘ

ZNAJDŹ:
altówka
fortepian
klarnet
kontrabas
kontrafagot
ksylofon
marimba
organy
perkusja
puzon
saksofon
skrzypce
trąbka
waltornia
wibrafon

Str. 16

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

