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MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

musiQs
Agnieszka Radwan-Stefańska
Akademia Muzyczna w Krakowie – bezpośrednia spadkobierczyni
tradycji założonego w roku 1888 przez Władysława Żeleńskiego,
kompozytora i pedagoga, Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, uroczystym koncertem 25 lutego br. w Filharmonii Krakowskiej rozpoczyna obchody Jubileuszu 130-lecia swojego
istnienia. Uczelnia zajmuje kluczowe miejsce na mapie instytucji
kulturalnych Krakowa oraz znaczącą pozycję w polskim życiu muzycznym.
W budynku przy ul. św. Tomasza 43, siedzibie Uczelni od 2000 roku,
muzykę słychać wszędzie, zarówno w wykonaniach koncertowych,
jak również, może nawet częściej, w fazie przygotowań i tzw. ostatnich szlifów we wszystkich pomieszczeniach budynku. Ambitnych,
zdolnych i chętnych do grania młodych wirtuozów, pomimo nie
zawsze wystarczającej przestrzeni lokalowej, jest ok. 650 studentów
z Polski oraz ok. 50 w ramach wymiany międzynarodowej. Poza
nauką gry na instrumentach, szkolimy przyszłych kompozytorów,
dyrygentów oraz teoretyków muzyki.
Wśród naszych studentów, na WyWAŻNE TEMATY:
dziale Wokalno-Aktorskim zdobywają
wiedzę i doświadczenie przyszli adep 130-lecie Akademii
ci sztuki operowej i oratoryjnej.
 Rozmowa z Rektorem
W efekcie indywidualnego procesu
prof. dr. hab. Stanisłakształcenia, nasi studenci zdobywają
wem Krawczyńskim
nagrody w ogólnopolskich i między Relacje i recenzje z wy- narodowych konkursach.
darzeń artystycznych
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Jako jedyna uczelnia w Polsce,
w gronie swoich absolwentów ma
dwoje zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina: Halinę CzernyStefańską i Adama Harasiewicza.
Także dwoje absolwentów zostało
powołanych na stanowisko Ministra
Kultury: Joanna Wnuk-Nazarowa
(1997–1999) i Andrzej Zieliński (2001).

Doktoraty honoris causa krakowskiej Uczelni przyznano w ostatnim
czasie takim osobistościom, jak: luminarz światowej pianistyki Paul
Badura-Skoda (2013), amerykański muzykolog, pianista i kompozytor prof. Joshua Rifkin (2014), założyciel słynnej Academy
of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner (2015), wybitna polska
skrzypaczka, pedagog naszej Uczelni, prof. Kaja Danczowska (2016)
oraz światowej sławy wiolonczelista, jeden z ostatnich studentów
Mścisława Rostropowicza w Konserwatorium Moskiewskim, Ivan
Monighetti (2017).
Ogromnym wyróżnieniem dla społeczności Uczelni było
przyjęcie doktoratu honoris causa przez emerytowanego papieża
Benedykta XVI.
Istotne i wpisane na trwałe w panoramę kulturalną miasta, doroczne
wydarzenia związane z działalnością Akademii to przede wszystkim:
Letnia Akademia Muzyczna (od 1999), Dni Bachowskie (od 2000),
Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje” (od
2003), Międzynarodowy Konkurs Fletowy (od 1999) oraz Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy (od 2008). Jesteśmy również organizatorami licznych międzynarodowych sympozjów i seminariów
teoretycznych oraz wykonawczych.
Przez ostatnie kilka lat Orkiestra Akademii Muzycznej gościła
z występami w salach koncertowych znaczących muzycznych
ośrodków Europy i poza Starym Kontynentem, np. w Karlsruhe,
Maastricht, Wiedniu oraz w Pekinie.
Splendoru naszej Uczelni dodaje fakt, iż dysponuje ona jedną z najpiękniejszych w Polsce auli koncertowych, czyli dobrze znaną krakowskim melomanom Florianką. Mury tej pięknej Sali przepełnione
są chlubną tradycją i artystycznym duchem wielu pokoleń muzycznych znakomitości. Piękne świadectwo o naszej Floriance wyraziła
prof. Kaja Danczowska: „Każdy szczegół Florianki można nie tyle
opisywać, co przytulać się do niego myślami i słowami – po tylu
latach po prostu pamięta się każdy drobiazg [...] Tu wszystko jest
niezapomniane i jedyne”.

Fot. Konrad Mika.

PLURIMOS ANNOS, ACADEMIA!
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

 poniedziałek 5 lutego
19:00, Aula Florianka, Koncert Akademicki:
Maksymilian Lipień – obój, Piotr Lato – klarnet, Damian Lipień – fagot.

 poniedziałek 12 lutego
18:00, Sala koncertowa AMK, Koncert na
zakończenie Laboratorium Kompozycji
„Workin’Progress 2”: Spółdzielnia Muzyczna
Contemporary Ensemble, Mateusz Rusowicz
– dyrygent, Piotr Peszat – koordynator.

 czwartek 15 lutego
10:00-12:30, Sala organowa 404, Sesja naukowa Metodologia warsztatu badawczego
organisty w aspekcie naukowej tradycji dawnej
i nowej.
13:00, Sala organowa 404, Koncert organowy
w wykonaniu prelegentów sesji.

 niedziela 18 lutego
18:00, Aula Florianka, Koncert Kameralny:
Oleg Malovichko – klarnet, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Marceli Kolaska – dyrygent.

 18-24 lutego
Sesja naukowa Muzyka fortepianowa VIII.
W dniach 18-24 lutego odbędzie się kolejna
edycja sesji naukowej Muzyka fortepianowa VIII.
W tym roku tematem będzie muzyka hiszpańska. W ramach sesji wygłoszone zostaną wykłady, odbędzie się kurs mistrzowski, który poprowadzi prof. Jordi Camell (ESMUC Barcelona).
Sesji towarzyszyć będzie festiwal muzyki hiszpańskiej. Na 7 koncertach wykonane zostaną
arcydzieła muzyki hiszpańskiej, między innymi:
Iberia I. Albeniza, Goyescas E. Granadosa, dzieła M. de Falli, J. Turiny i innych. Wykonawcami
będą studenci oraz wykładowcy Katedry Fortepianu (Mariola Cieniawa, Gajusz Kęska, Andrzej
Pikul) oraz zaproszeni goście.
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W lutym 1888 roku Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie uzyskało
decyzją Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego CK Austrii status uczelni wyższej.
Data ta wyznacza czas rozpoczęcia działalności naszej Akademii, pozwalając uroczyście świętować 130. rocznicę jej powstania.
Zapraszamy na uroczystości jubileuszowe
jakie odbędą się w dniach 24 i 25 lutego
2018. Zapraszamy studentów, pracowników
oraz tych wszystkich, którzy w przeszłości
byli związani z Akademią, jej sympatyków
i wiernych słuchaczy koncertów akademickich; swoją obecnością potwierdźmy przywiązanie do wartości, które wpisane są
w misję Akademii Muzycznej w Krakowie.

 sobota 24 lutego
18:30, Msza Św. w Bazylice Mariackiej
w intencji tych, którzy odeszli i tych, którzy
dziś tworzą Akademię.

 niedziela 25 lutego
11:00, Aula Florianka, Matinée.
18:00, Filharmonia Krakowska – Główne
uroczystości jubileuszowe połączone z koncertem.

 środa 28 lutego
19:00, Aula Florianka, Koncert Akademicki: Kaja Danczowska – skrzypce, Maria
Dutka – altówka, Barbara Łypik-Sobaniec –
wiolonczela, Wiesałw Suruło – flet, Maksymilian Lipień – obój, Piotr Lato – klarnet,
Damian Lipień – fagot, Tadeusz
Tomaszewski – waltornia, Krzysztof Firlus
– kontrabas, Stanisław Krawczyński – prowadzenie, Małgorzata Janicka-Słysz –
słowo o muzyce.
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HISTORIA – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ / ROZMOWA
Agnieszka Radwan-Stefańska
Agnieszka Radwan-Stefańska: Jubileusz skłania zawsze do podsumowań. Jakie wydarzenia z historii Akademii Muzycznej
w perspektywie minionych 130 lat określiłby Pan Rektor mianem
kamieni milowych tego czasu?
Stanisław Krawczyński: Tak, 130 lat istnienia w środowisku krakowskim naszej uczelni to szmat czasu. W tym okresie wydarzyło
się bardzo wiele, mieliśmy piękne, wspaniałe chwile, ale były też
momenty trudne, ważące niejednokrotnie na naszym bycie; i o nich,
tych najistotniejszych właśnie, kilka słów. Pierwsze i chyba najistotniejsze wydarzenie to powołanie 1 lutego 1888 roku przez Ministra
Wyznań i Oświecenia Publicznego CK Austrii Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. To był początek, któremu
zaczyn dali Władysław Żeleński i księżna Marcelina Czartoryska, tak
powstaliśmy jako jedna z pierwszych polskich uczelni muzycznych,
rozpoczęliśmy służbę krzewienia i tworzenia kultury polskiej, co
również w dniu dzisiejszym stanowi priorytet ujęty w misji uczelni.
Drugim niezwykle istotnym, ważącym na możliwościach rozwoju
uczelni wydarzeniem było jej zamknięcie 1 lutego 1940 roku przez
władze hitlerowskie i wywiezienie biblioteki, archiwum oraz całego
instrumentarium konserwatorium. W ten sposób odcięto nas od
korzeni, od historii, od dorobku tych, którzy tworzyli początki naszej
uczelni. I trzecie wydarzenie, jeszcze przed nami, kiedy Akademia
będzie mogła przeprowadzić się do nowego miejsca, miejsca,
w którym w sposób wreszcie nieskrępowany będzie mogła tworzyć
sztukę na najwyższym poziomie.
ARS: Gdy zsumujemy lata Pana kadencji rektorskich otrzymamy
ich na prawdę sporo. Czy zechce Pan Rektor podzielić się z nami
refleksjami dotyczącymi najtrudniejszych wyzwań tej zaszczytnej funkcji, a także okazji do satysfakcji i radości z jej piastowania?
SK: Chwil radosnych było wiele, doświadczam ich co dzień, a są
nimi: życzliwy uśmiech studenta czy pedagoga, miłe słowo, zaufanie i wiara, że to co razem robimy przyczynia się do rozwoju Akademii. Oczywiście sprawowanie funkcji to nie tylko chwile piękne, to
także trudne momenty i do takich zaliczam zdarzenia, kiedy trzeba
było pochylić się nad niełatwymi indywidualnymi, niejednokrotnie
życiowymi problemami osób z naszej społeczności akademickiej,
kiedy mając bardzo ograniczone możliwości należało podejmować
ważkie dla nich decyzje.
ARS: Czy możemy dowiedzieć się jak wyglądać będą obchody
Jubileuszu oraz co stanowi jego istotę i przesłanie dla nas i tych,
którzy tworzyć będą przyszłość krakowskiej uczelni muzycznej?
SK: Takie wydarzenie jak jubileusz staje się, oprócz możliwości podkreślenia wartości Akademii, chwilą refleksji nad jej historią – biegiem przemijających wydarzeń, postaci, ich znaczenia dla kultury
polskiej i całego naszego środowiska. Wracając myślą do przeszłości, która nas kształtowała nadając dzisiejszy wymiar uczelni, wytyczamy plany na przyszłość, stawiamy sobie nowe zadania na miarę
potrzeb i możliwości. Tak więc uroczystości jubileuszowe, trwające
cały rok, tworzyć będą trzy wymiary: historyczny, teraźniejszy
i przyszły. HISTORYCZNY – jako prezentacje koncertowe i nagrania
twórców związanych z czasami konserwatorium, wystaStr. 3

Rektor, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński. Fot. Jan Zych.

wy, projekt Mosty – przypominający wybitne postacie uczelni tworzące jej wizję w przeszłości, TERAŹNIEJSZY – prezentujący obecny
dorobek uczelni – koncerty, nagrania, wydawnictwa, filmy itd.,
PRZYSZŁY – przedstawiający wizję uczelni w przyszłości, zwłaszcza
w nowej siedzibie w wymiarze XXI wieku. Rok Jubileuszowy rozpoczniemy uroczystościami 24-25 lutego br., na które wszystkich
serdecznie zapraszam, bądźmy wtedy razem, cieszmy się, że możemy iść tą wspaniałą drogą jaką prowadzi nas najpiękniejsza ze sztuk
– nasza muzyka.
ARS: Na koniec ośmielę się zapytać o plany, a może nawet marzenia dotyczące naszej Almae Matris, z którymi wchodzi Pan
Rektor i wprowadza naszą społeczność w czternastą dekadę
dziejów Akademii...
SK: Dzisiaj chyba wszyscy w Akademii mamy jedno marzenie – znaleźć się w swoim własnym domu – uczelni, która stanie się symbolem pracy i sukcesów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń studentów oraz ich profesorów, a spełniając nasze wymagania
tętnić będzie życiem młodych ludzi niosących w świat najpiękniejsze wartości polskiej sztuki muzycznej.
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JAZZOWY WTOREK W NOSPR / RELACJA
Jan Pilch / Marcin Ślusarczyk
Jak co roku (od czterech lat) w listopadzie lub grudniu Big Band
Akademii Muzycznej w Krakowie zapraszany jest do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej PR w Katowicach na koncert w ramach cyklu „Jazzowe wtorki w NOSPR”. W roku 2017 był to wtorek
19 grudnia. Wszyscy, choć trochę interesujący się muzyką, wiedzą,
że Katowice to jedno z najlepszych obecnie miejsc do grania koncertów, a jazzowy cykl wtorkowy (będący w pewnym sensie nawiązaniem do istniejącej przed laty w Krakowie tradycji wtorkowych koncertów i jam session’s w klubie „Pod Jaszczurami”) cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Trochę oczywiście żal i zazdrość, że w Krakowie idea ta skończyła się już chyba bezpowrotnie,
a w Katowicach rozwija się coraz lepiej. Sala kameralna NOSPR-u
jest miejscem wprost idealnie stworzonym do tego typu koncertów.
Posiada odpowiedniej wielkości scenę, świetną akustykę i bardzo
fachową, a przede wszystkim życzliwą obsługę techniczną
i nagłośnieniową. Sala z reguły wypełniona jest do ostatniego miejsca. Tym razem też tak było.

go dr. hab. Grzegorza Nagórskiego, w wykonaniu którego publiczność usłyszała The Cross Kurta Rosenwinkela oraz Nobody Else But
Me Jeremy’ego Kerna. Kolejną formacją było klasyczne trio jazzowe, które w pierwotnej wersji miało być Triem Piotra Wyleżoła,
a okazało się Triem… (!) Wojciecha Groborza w doborowym towarzystwie Macieja Adamczaka na kontrabasie i Łukasza Żyty na perkusji. Wszystko to z powodu zamiłowań Piotra Wyleżoła do sportu,
a dokładniej piłki nożnej i kontuzji, jakiej nabawił się podczas treningu na dzień przed koncertem. Jak mówi przysłowie; „gdyby kózka
nie skakała”… Skład ten zaprezentował Tin Tin Deo Dizzy’ego Gillespiego i Chano Pozo oraz Minor Hop Wojciecha Groborza, z udziałem Marcina Ślusarczyka. Jako ostatni wystąpił Big Band AM pod
kierownictwem Wojciecha Groborza, wzbogacony brzmieniem instrumentów perkusyjnych Jana Pilcha, w wykonaniu którego publiczność wysłuchała cztery kompozycje: Happy-Go-Lucky Local
Duke’a Ellingtona, A Night In Tunisia Dizzy’ego Gillespiego, Bean
And the Boys Colemana Hawkinsa oraz El General Roda Levitta.

Na koncercie 19 grudnia zaprezentowały się cztery zespoły złożone
z wykładowców oraz studentów Katedry Muzyki Współczesnej,
Jazzu i Perkusji. Pierwsza formacja – septet pianisty, kompozytora
oraz aranżera Wojciecha Groborza – Orchestra Dedicated & Cronies, w składzie: Mateusz Wachtarczyk – trąbka, Marcin Ślusarczyk
– saksofon altowy, Bartłomiej Noszka – saksofon tenorowy, Marcin
Konieczkowicz – saksofon barytonowy, Wojciech Szwugier – kontrabas, Grzegorz Pałka – perkusja; przedstawiła dwie kompozycje:
Woodyn’ You Dizzy’ego Gillespiego, z gościnnym udziałem Jana
Pilcha na instrumentach perkusyjnych oraz Locomotive Theloniusa
Monka. Następnie wystąpił kwartet studentów (Marcin Konieczkowicz – saksofon altowy, Jakub Banaszek – fortepian, Kamila Drabek
– kontrabas, Kacper Kaźmierski – perkusja) z klasy comba jazzowe-

Koncert bardzo się podobał. Miał dobre tempo, zróżnicowany, choć
utrzymany w głównym nurcie jazzu repertuar i – mimo że trwał ponad półtorej godziny – publiczność domagała się bisów. Tak więc po
raz kolejny jazzmani godnie reprezentowali swoją uczelnię, za co
należą im się serdeczne gratulacje i podziękowania. Dla studentów
było to z pewnością kolejne, bardzo ciekawe doświadczenie i zarazem lekcja obycia ze sceną. Była to też kolejna okazja grania ze
starszymi muzykami – swoimi nauczycielami, co zapewne jest motywacją do dalszej pracy. Myślimy, że był to bardzo udany wyjazd
i choć jedyną gratyfikacją był bardzo dobry obiad, nikt z tego powodu nie czuł się obrażony, a wręcz przeciwnie – mieliśmy sporą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
Agnieszka Radwan-Stefańska, fot. Tomasz Cichocki

bas Marcin Wolak oraz Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Maestro Stanisława Krawczyńskiego. Gośćmi specjalnymi świątecznego wieczoru byli Maja i Andrzej Sikorowscy. Kolędowaliśmy na rzecz Stowarzyszenia Lekarze
Nadziei, dzięki pomocy finansowej udzielonej przez: Województwo
Małopolskie, Teatr Słowackiego, Mota Engil, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, MARR SA, Małopolskie Dworce
Autobusowe SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp.
z o.o. Koncertowi patronował Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Chór i Orkiestra Kameralna AMK.

Akademia Muzyczna w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem „TAK,
Kraków!” oraz Parafią Mariacką zaprosili w święto Trzech Króli do
bazyliki Mariackiej na wyjątkowy koncert. W ten poświąteczny czas,
gdy nastrój radosnego przeżywania Bożego Narodzenia wciąż jeszcze trwa, a kalendarz wyznaczył dopiero pierwsze dni Nowego Roku, najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewali dobrze znani krakowskiej, i nie tylko, publiczności artyści: sopranistka
Str. 4 Jolanta Kowalska-Pawlikowska, tenor Zdzisław Madej,

Od lewej: Marcin Wolak, Zdzisław Madej, Andrzej i Maja Sikorowscy.
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ADESTE FIDELES / RELACJA

REFLEKSJA NAD MISTRZOSTWEM

Katarzyna Słota-Marciniec

Marcin Słonina

Adeste Fideles – hymn w języku łacińskim Bożego Narodzenia – kolęda
z kancjonału staniąteckiego oraz kilka pieśni bożonarodzeniowych
w czterogłosowych aranżacjach zostały wykonane przez Studentów
Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Wydziału I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w trakcie
dwóch styczniowych koncertów. Opiekę artystyczną nad wydarzeniami sprawowały st. wykł. Klaudia Romek i st. wykł. Katarzyna SłotaMarciniec.

RECENZJA Z KONCERTU ORGANOWEGO W DN. 14 XII 2017
Organy: Andrzej Białko
Słowo o muzyce: Karolina Dąbek, Olgierd Juzala Deprati,
Ewa Laska, Marcin Słonina, Paulina Zgliniecka
Z jednej strony postawić można Die Kunst der Fuge Jana Sebastiana
Bacha. Ucieleśnienie najwyższego kunsztu polifonicznego, dzieło
podsumowujące muzyczny barok, a także, jak to określił Christoph
Wolff w monografii na temat kompozytora pt. Muzyk i uczony,
„wyraz pragnienia prześcignięcia innych i samego siebie”. Sztuka
fugi to nie tylko muzyka w pełnym spektrum artystyczna. Stanowi
ona również traktat polifoniczny, który zdaniem syna Bacha, Carla
Philippa Emanuela, z powodzeniem zastępował kosztowne wówczas lekcje kontrapunktu. W cyklu tym niebagatelne znaczenie
mają też matematyczna precyzja, możliwości przekształceń tematu
oraz ich liczne kombinacje. Wszystko to składa się na wielowymiarowe arcydzieło polifoniczne, stanowiące w tej dziedzinie wzór do
dziś niedościgniony.

Studenci Katedry Chóralistyki na scenie
teatru w Szpitalu Specjalistycznym im.
dr. J. Babińskiego. Fot. K. Słota-Marciniec.

Kolędowanie w dniu 12 stycznia 2018 r., w Domu Pomocy Społecznej
przy ulicy Praskiej 25, adresowane było do seniorów, osób o znacznie
ograniczonych możliwościach samodzielnego poruszania się. Studencki koncert przyjęty był z wielkim wzruszeniem. Słuchacze z chęcią włączali się do wspólnego śpiewania tradycyjnych polskich kolęd
i pastorałek. Posypały się zaproszenia na kolejne występy – dyrekcja
placówki od lat stara się zapewnić podopiecznym jak najszerszy kontakt ze sztuką. Seniorzy z DPS-u przy Praskiej zapewne niejednokrotnie jeszcze wysłuchają koncertów przygotowanych przez adeptów
chóralistyki krakowskiej AM.
Z drugiej strony, wykonanie Die Kunst der Fuge przez Andrzeja Białkę, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, jest wyrazem równie wielkiego mistrzostwa w grze na organach oraz kreacji muzycznej. Cykl ten rzadko można usłyszeć w całości, nie mówiąc już
o wersji organowej, czy o tak znakomitej interpretacji. Organista,
dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i niekwestionowanemu talentowi, dokonał splotu cech, które zazwyczaj trudno ze sobą
odpowiednio połączyć – wirtuozerii i ekspresji. Kunszt instrumentalny Białki nie budzi wątpliwości, mowa tu przecież o doświadczonym muzyku i pedagogu. Trzeba jednak zaznaczyć, że zwrócenie
uwagi słuchacza nie tylko na wirtuozowską grę, ale też na samo
dzieło, w tym przypadku niezwykle skomplikowane, wymaga rozwagi i ogromnego wysiłku.

Występ w dniu 18 stycznia na scenie pięknego, zabytkowego teatru
w Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
był kontynuacją miłej, trzyletniej już współpracy Instytutu z Interdyscyplinarnym Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów. Na hasło
czekamy na Państwa, jak w poprzednich latach… studenci Katedry
Chóralistyki natychmiast się zorganizowali: umówili na próby, poświęcili wolny czas i przygotowali program do wspólnego kolędowania ze słuchaczami. Obok prezentacji artystycznych aranżacji utworów związanych z Bożym Narodzeniem, wykonanych przy fortepianowym akompaniamencie wykł. Izabeli Kochańskiej-Półtorak, młodzież
akademicka zadbała, by zachęcić do wspólnego śpiewania pacjentów
i pracowników Szpitala. Najpopularniejsze polskie kolędy studenci
zaśpiewali unisono, na ekranie wyświetlano teksty kolęd, a ciekawie
zharmonizowany akompaniament fortepianowy opracowany i wykonany przez Oskara Czechowicza sprawił, że prawie cała sala włączyła
się do kolędowania. Niemal setka śpiewających z uśmiechem ludzi
była wspaniałą nagrodą za trud włożony w przygotowanie występu.
Koncerty dla seniorów i osób przewlekle chorych przynoszą nie tylko
bezpośrednią satysfakcję wykonawcom i słuchaczom. Wpisują się
(m.in. obok Akademii Chóralnej 60+) w działania edukacyjne Instytutu, przygotowujące studentów do przyszłej pracy, która przecież,
w dobie starzejącego się społeczeństwa i potwierdzonego przez psychologów faktu o rozwoju człowieka w każdym wieku, nie może się
ograniczać jedynie do edukacji dzieci i młodzieży.
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Sztuka fugi w wersji organowej to jedno z największych wyzwań
z kręgu muzyki polifonicznej dla instrumentalistów. Artysta zachwycił swoją niezwykłą biegłością. Szczególnie zaskakujące
(i z pewnością rzadko spotykane) było granie na klawiaturze nożnej
niejednokrotnie w podobnym tempie co na manuałach. Kilka razy
w głowie pojawiło się pytanie: „Jak taka gra za pomocą nóg jest na
organach w ogóle możliwa?”. Wykonawca jednak na tym nie poprzestał. Podszedł do Kunst der Fuge z należnym szacunkiem i dokonał interesującej interpretacji tego dzieła, wydobywając z poszczególnych kontrapunktów różnorodne odcienie. Charakter wahał się od dramatycznego, przez dostojny, po nawet taneczny, lecz
wszystko miało odpowiedni nastrój, a wizja artystyczna była spójna
od początku do końca. Przeniesienie wirtuozerii i kunsztu gry na
instrumencie na drugi plan w taki sposób, iż słuchacz skupia się na
dziele, jednocześnie podziwiając wykonanie, to ogromne wyzwanie. Wyzwanie, które Białko podjął i któremu w pełni sprostał.
Podczas tego koncertu ukazane zostały dwa oblicza mistrzostwa –
dzieła i wykonania. Stanowią one niewątpliwą inspirację do bycia
lepszym wykonawcą czy kompozytorem oraz zachętę do dążenia
ku doskonałości. Podczas tego wydarzenia było miejsce na zachwyt, podziw, zadumę, a przede wszystkim kontemplację geniuszu i piękna. A właśnie to prawdopodobnie jest najcenniejsze oraz
szczególnie ludziom potrzebne.

musiQs

OKIEM FLECISTKI: PYTANIA O MUZYKĘ WSPÓŁCZESNĄ
cz. I. MAREK CHOŁONIEWSKI
Renata Guzik
Renata Guzik: Co kształtuje odrębność języka muzycznego każdego kompozytora i co sprawia, że rozpoznajemy autora po stylu
pisania?
Marek Chołoniewski: Zastosowane środki. Jeśli stylem pisania
określamy notację, to młodsi kompozytorzy posługują się komputerowymi programami notacji, więc następuje ujednolicenie stylu
pisania poprzez stosowane znaki.
RG: Czy kompozytor tworzący w XXI wieku może powiedzieć, że
poznał wszystkie walory brzmieniowe dostępnych mu instrumentów i to, co wykonawca odtwarza z zapisu, zgadza się z jego
wyobrażeniem?
MCh: Od parędziesięciu lat kompozytorzy poszerzają standardowy
system notacji tradycyjnej o znaki częstokroć wprowadzone indywidualnie dla uzyskania nowego oryginalnego brzmienia.
RG: Co jest źródłem natchnienia kompozytora przystępującego
do pisania na instrument solowy – jednogłosowy? Czy tego typu
utwory wymagają użycia odrębnego języka?
MCh: Większość instrumentów solowych można traktować jak zespół kilku instrumentów, w przypadku fletu stosowanie multifonów
jest tego przykładem. Jednak nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy sposobem komponowania na instrument solowy i zastosowaniem odrębnego języka.
RG: Czy współczesny instrumentalista może zainspirować kompozytora, czy ma Pan jakieś doświadczenia we współpracy z flecistami?
MCh: To stosowana od wielu lat technika – utwory zamawiane
przez wykonawców zawierają szczególne walory brzmieniowe,
efekty, rozwiązania nietypowe, dostępne wyłącznie dla konkretnego instrumentalisty. W ten sposób utwór posiada cechy indywidualnie powiązane z określonym wykonawcą, który go zamówił.
RG: Współczesny język muzyczny jest dla części odbiorców zbyt
skomplikowany. Jak według Pana można rozwiązać ten problem?
MCh: Nie istnieje tego rodzaju problem. Muzyka złożona, posługująca się tzw. skomplikowanym językiem, może być łatwo dostępna
poprzez rozwiniętą edukację muzyczną, lecz także przez większą
dostępność tego typu utworów.
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?
MCh: Oczywiście, bez inspiracji innymi kulturami muzyka naszych
czasów byłaby uboższa, ale też bardzo trudno stwierdzić,
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Prof. dr hab. Marek Chołoniewski. Fot. Maria Wiktoria Hübner.

się na inspiracjach muzyką innych kultur, ale przede wszystkim na
maksymalnym otwarciu i zdobyczach okresu eksperymentalnego,
począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.
RG: Wielu kompozytorów fascynuje się matematycznymi algorytmami, opierając się na nich tworzy swoje dzieła. Czy w takim
przypadku odtwórca jest w stanie odczytać właściwie intencje
kompozytora?
MCh: Czy abstrakcyjne wyliczenia pozbawiają utwór duchowości?
To nieprawda, Bach stosował „algorytmy”, bo komponowanie
utworu musi zawierać porządek w odniesieniu do budowy struktur
rytmicznych, ale także konstrukcji faktury utworów w większej obsadzie.
RG: Czy Pana zdaniem zapis utworów graficznych i nowej złożoności B. Ferneyhougha jest ostatnim ogniwem rozwoju notacji
muzycznej?
MCh: Notacja nie ma ograniczeń, ograniczenie jej postrzegania do
dwóch podstawowych form, tradycyjnej i graficznej, jest uproszczeniem i zawężeniem problemu.
RG: Czy rozwój notacji muzycznej osiągnie kiedyś punkt krytyczny, po przejściu którego niemożliwy będzie powrót do notacji
klasycznej?
MCh: Takie założenie nie ma sensu, bo odejście od notacji tradycyjnej następowało w dwóch niezależnych kierunkach: radykalnym
poprzez grafikę i ewolucyjnym poprzez stopniowe wprowadzanie
do notacji tradycyjnej oznaczeń niezbędnych dla uzyskania nowych
kategorii dźwiękowych. Zarówno notacja graficzna, jak i ta posługująca się tradycyjnym zestawem znaków, posiada wiele odgałęzień
i permutacji i form pośrednich, które należy traktować jako nowe,
niezależne formy zapisu materiału dźwiękowego.
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MIĘDZY KÜRTEN, KRAKOWEM A KOSMOSEM
2. DNI MUZYKI KARLHEINZA STOCKHAUSENA / RELACJA
Agnieszka Draus, fot. Marek Szybalski

Johanna Janning.

Karlheinz Stockhausen, jeden z najwybitniejszych kompozytorów
XX wieku, z rocznika 1928, niepoprawny wynalazca warsztatowych
rozwiązań, niepokorny i bezkompromisowy wizjoner, osobowość
budząca respekt, szacunek i niejednokrotnie dozgonną fascynację,
zgromadził w swym dorobku 376 utworów (wg oficjalnego katalogu
opublikowanego
przez
Stockhausen-Verlag),
drobnych
i monumentalnych, wokalnych i instrumentalnych, obejmujących
różne formy i gatunki. Kojarzony był głównie z awangardą szkoły
darmstadzkiej, z eksperymentami w zakresie organizacji materiału,
muzycznego, brzmienia, continuum formalnego, zapisu nutowego,
ale także chęcią wizualizacji, rytualizacji,
wreszcie totalnej teatralizacji własnej twórczości, jak i performatyzacji całego swojego
życia. Wierząc w szczególną więź jaka łączyła go z kosmosem, w ów kosmiczny
pozaczas udał się 5 grudnia 2017 roku…
Dziesięć lat później Katedra Instrumentów
Dętych Drewnianych i Akordeonu Akademii
Muzycznej w Krakowie postanowiła uczcić
rocznicę śmierci autora Licht w szczególny,
najbardziej mu bliski sposób – współcelebrowania jego sztuki. W dniach 18-20 grudnia 2017 roku odbyły się więc właśnie
w Krakowie 2. Dni Muzyki Karlheinza Stockhausena (1. Dni, te z 2008 roku, czciły 80tą rocznicę urodzin kompozytora). Tym
razem tematem przewodnim Festiwalu
stała się muzyka klarnetowa. Podczas
trzech koncertów publiczność miała niezwykłą okazję wysłuchać najważniejszych
utworów przeznaczonych na ten wyróżniony przez Stockhausena instrument – słynne
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Im Freundschaft istniejące w wielu wersjach,
ale pierwotnie napisane właśnie na klarnet,
miniatury z heptalogii operowej Licht oraz
cyklu Klang. Zaproszenie organizatorów
przyjęły wybitne klarnecistki, znawczynie tej
twórczości, przede wszystkim pojawiła się
sama Suzanne Stephens – trzecia żona
Stockhausena, adresatka większości dedykacji muzycznych męża, obecna strażniczka
jego spuścizny, szefowa Fundacji i Wydawnictwa im. K. Stockhausena. Wraz z nią przybyły Johanna Janning, Merve Kazokoğlu,
Roberta Gottardi, Rumi Sota-Klemm. Nad
realizacją dźwięku czuwał Florian Zwissler
(niegdyś asystent kompozytora). Instrumentalnej praktyce towarzyszyła także teoretyczna refleksja. W dwudniowej Konferencji naukowej – obok wspomnianych klarnecistek –
polskich specjalistów reprezentowali: Barbara Borowicz i Agnieszka Draus z Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz Monika Pasiecznik z Uniwersytetu Warszawskiego. Susanne
Stephens zgodziła się także poprowadzić warsztaty klarnetowe,
ukazując polskim studentom mozolny proces docierania do perfekcji w pracy nad analizą, realizacją, wreszcie odpowiednią interpretacją tej trudnej acz fascynującej muzyki. Po trzech dniach pozostał
ogromny niedosyt – świadomość złożoności muzyki i wizji, wątków
treściowych konkretnych i abstrakcyjnych, wreszcie formułowego
sposobu kształtowania narracji w połączeniu ze skomplikowanym
systemem gestów i ruchów scenicznych. Należy więc mieć nadzieję
na kolejne spotkania z kosmiczną sztuką dźwięków mistrza
z Kürten, być może już za rok, z okazji jego 90-tych urodzin!

Barbara Borowicz.
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PODSUMOWUJĄC 2017
Amelia Kacperczyk
Rok 2017 – 129. rok istnienia naszej Almae
Matris, w której studenci, wykładowcy
i pracownicy administracyjni spędzają wiele
godzin każdego dnia, wniósł kilka zmian
oraz zaowocował licznymi projektami, które
warto podsumować na początku roku obecnego.

Projekt nowego budynku uczelni – już za
(miejmy nadzieję) 4 lata ma być gotowy
gmach Akademii, będący częścią Centrum
Muzyki. Za jego projekt odpowiedzialny jest
znakomity amerykański architekt Frak
Gehry. Kompleks powstanie w pięknej, nadwiślańskiej okolicy – na Grzegórzkach. Oby
szybko, bo każdy z pewnością chciałby
wejść do nowej sali koncertowej opartej na
planie kwadratu, z publicznością rozmieszczoną wokół na kilku poziomach. Miejmy
nadzieję, że w nowym budynku będzie wystarczająco dużo sal…
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Muzyka filmowa – był to chyba najciekawszy projekt Orkiestry Symfonicznej ubiegłego roku. Repertuar powszechnie znany –
ścieżki dźwiękowe z filmów Dracula, Star
Wars oraz Szerszeń. Koncert niezwykły,
gdyż dwóch dyrygentów – Will Sanders
i Rafał Jacek Delekta – prowadziło zespół
składający się z trzech orkiestr z różnych
krajów – Polski, Holandii i Niemiec. W ramach projektu odbyły się trzy koncerty
w trzech miejscach– Lusławicach, Maastricht i Karlsruhe. Z pewnością było to
niezwykle interesujące i inspirujące doświadczenie dla muzyków, gdyż grając taką
piękną, lecz wymagającą muzykę, mogli
zawiązać nowe znajomości oraz zwiedzić
inne kraje.
Sesje naukowe – każdy student (a także
pedagog) ma okazję, by poszerzyć swoje
horyzonty, wiedzę, a czasem by podzielić
się swoim doświadczeniem z innymi oraz
podyskutować na ważne dla współczesnej
muzyki i sztuki wykonawczej tematy.
W zeszłym roku nasza Uczelnia zorganizowała m.in:
 sesję Akademia chóralna 60+, podczas
której poruszano sprawy emisyjne oraz
tematykę pracy z zespołem amatorskim
(była to druga edycja);
 międzynarodową sesję Synteza barw,
podczas której muzycy grający na instrumentach dętych blaszanych zgłębiali
tematykę wykonawstwa oraz sposoby
modyfikowania barwy;
 sesję naukową Artysta muzyk – między
sztuką, edukacją i zarządzaniem, która
dotykała pozycji muzyka we współczesnym świecie;
 Międzynarodową konferencję naukową
Voice & Piano, podczas której odbyły się
liczne
koncerty
oraz
sympozjum
o systemie kształcenia kameralistów;
 Ogólnopolską sesję naukową Muzyka
wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły
i Jana Pawła II (już po raz 8), dotyczącą
problematyki praw człowieka i praw
narodu;
 Dni muzyki Karlheinza Stockhausena przybliżające słuchaczy do twórczości tego
kompozytora od strony merytorycznej
podczas paneli naukowych oraz od strony
praktycznej na warsztatach i koncertach.
W Akademii odbywały się także: XXII Dni
Bachowskie, VII Międzynarodowy Konkurs
Fletowy oraz seria koncertów zorganizowanych przez Katedrę Fortepianu – Portrety
romantyków.

Per academiam ad astra – to cykl nadzwyczajnych spotkań z wybitnymi artystami
naszych czasów. Wtedy też jest okazja, by
móc uczyć się pod okiem tak znakomitych
osobistości podczas kursów mistrzowskich.
W minionym roku nasza Akademia gościła
Abla Korzeniowskiego, Piotra Beczałę,
Sophie Dartigalongue, Petera Jablonskiego.
Dla studentów to okazja, by móc skonfrontować swoją wizję artystyczną z mistrzem,
a także zaczerpnąć inspirację na dalszą drogę twórczą.
Restobistro Metrum – to
chyba najbardziej zauważalna
zmiana, jaka zaszła w naszej
uczelni, nie tylko dla nas,
społeczności akademickiej,
ale i dla mieszkańców Krakowa i zwiedzających. Dlaczego? Widok z tarasu przyciągał
zawsze, jednak stylowy wystój – od października. Dania, nawet te proste, jak jajecznica, podane są w sposób wyrafinowany.
Czasem jednak można odnieść wrażenie
przerostu formy nad treścią i pojawia się
pytanie: czy w miejscu głównie przeznaczonym dla studentów czymś normalnym jest
obiad za 30 zł? Niemniej jednak dobrze, że
coś w sprawie uczelnianej kuchni ruszyło do
przodu!
Bardzo trudno jest wybrać jedynie kilka
najważniejszych festiwali, koncertów…
W naszej uczelni organizowanych jest dużo
wydarzeń artystycznych ważnych dla społeczności akademickiej oraz rozwoju kulturalnego miasta. Oby rok 2018 przyniósł tyle
samo, jak nie więcej, wspaniałych przedsięwzięć!
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KIM SĄ ARTYŚCI JUTRA?

MOŻE BERLIN? / RELACJA

Małgorzata Stachura

Aleksander Daszkiewicz

Już od 2016 roku Akademia Muzyczna w Krakowie realizuje projekt
pod tajemniczą nazwą: „Artyści Jutra – podniesienie kompetencji
studentów Akademii Muzycznej w Krakowie”. Wielu o nim słyszało,
ale – oprócz samych uczestników – mało kto wie, na czym właściwie
polega. W kolejnych numerach miesięcznika „musiQs” postaramy
się przybliżyć jego funkcjonowanie i cele, a przede wszystkim porozmawiamy z wykładowcami projektu oraz poprosimy o relacje
z różnych wydarzeń samych uczestników.

W grudniu ubiegłego roku uczestniczyliśmy w wyjeździe do Berlina
organizowanym w ramach programu „Artyści Jutra”. Głównym celem podróży było uczestnictwo w próbach i koncercie Filharmoników Berlińskich, grających pod dyrekcją Ivána Fischera wraz z Vilde
Frang (skrzypce) jako solistką. Program koncertu obejmował Węgierskie pieśni chłopskie oraz I Koncert skrzypcowy Béli Bartóka,
a także fragmenty Snu nocy letniej Felixa Mendelssohna zaaranżowane przez Fischera w formie suity.

Zanim przejdziemy jednak do głębszej analizy, w pierwszej części
należałoby wyjaśnić wszystko od podstaw. Projekt kojarzony jest
w pierwszej chwili z pełnymi tekstu biurowymi plakatami i pojawiającym się gdzieniegdzie wielkim logiem z flagą Unii Europejskiej.
Brzmi poważnie. I tak musi, bo jest on w bardzo dużej mierze finansowany z dotacji Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla studentów oznacza to tylko tyle, że warto o tym wiedzieć i pogodzić się
z wieloma wymogami dotyczącymi jego dokumentacji. Pojawiają
się więc liczne oświadczenia, umowy, regulaminy, listy obecności…
Ale przecież naprawdę warto!

Podczas prób mieliśmy niebywałą okazję zobaczyć tak uznany zespół „od kuchni”, obserwować proces twórczy zwieńczony scenicznym występem. Pozytywnie zaskoczyło nas połączenie jakości
i świetnej organizacji pracy ze scenicznym luzem i radością ze
wspólnego muzykowania – jedna z części Snu nocy letniej zawiera
słynny Marsz weselny i niektórzy muzycy podczas gry byli tym tak
rozentuzjazmowani, jakby sami mieli zmierzać do ołtarza.

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich i żadnych innych. Dlaczego? Gdyż to właśnie oni wkrótce
ukończą studia i zaczną poszukiwać stałego zatrudnienia, a celem
projektu jest właśnie dodatkowe przygotowanie ich do późniejszej
pracy zawodowej. Jest jeszcze jedno kryterium – uczestnicy muszą
studiować grę na instrumentach orkiestrowych lub śpiew. Przez trzy
lata akademickie, w wyniku rekrutacji przyjmowanych jest 40
uczestników w podziale na trzy grupy – instrumenty dęte i perkusja,
instrumenty smyczkowe oraz wokaliści. Później dzielą się na jeszcze
mniejsze grupy zależne od specjalności. I w takim grupach, od października do lutego każdego roku, uczestniczą w zajęciach, warsztatach oraz wizytach studyjnych u potencjalnych pracodawców – krajowych i zagranicznych. Poniższa tabela prezentuje jakie zajęcia ich
dotyczą:
Instrumentalistyka

Wokalistyka

Specyfika pracy w orkiestrze
radiowej
Specyfika pracy w orkiestrze
symfonicznej
Specyfika pracy w orkiestrze
kameralnej
Specyfika pracy w orkiestrze
operowej
Warsztaty kształcące kompetencje miękkie

Specyfika pracy w wokalnym
zespole kameralnym
Warsztaty kształcące kompetencje miękkie

Technika Alexandra

Technika Alexandra

Wizyty studyjne u pracodawców (wyjazdy)

Wizyty studyjne u pracodawców (wyjazdy)

Specyfika pracy w operze

Pomiędzy próbami udało się znaleźć trochę czasu na zwiedzanie
miasta. Dużym ułatwieniem było położenie naszego hotelu – znajdował się w samym centrum, toteż wszędzie mogliśmy poruszać się
pieszo. Zobaczyliśmy wiele turystycznych atrakcji – gmach Reichstagu, Wyspę Muzeów czy Bramę Brandenburską. Szczęśliwie się
złożyło, że nasz pobyt w Berlinie miał miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem, więc atmosfera słynnych targów świątecznych była
niepowtarzalna.
Sam koncert był niezapomnianym przeżyciem. Orkiestra zaprezentowała światowy poziom, a Vilde Frang udowodniła, że nie bez powodu jest jedną z najbardziej cenionych skrzypaczek na świecie.
Mieliśmy znakomite miejsca (bardzo blisko sceny), a Filharmonia
Berlińska ma jedną z najlepszych akustyk na świecie, więc nic nie
popsuło nam odbioru tego wspaniałego koncertu.
Podsumowując, cały wyjazd dostarczył nam wielu wrażeń, a możliwość uczestniczenia w takim projekcie była bardzo inspirująca. Zespół Filharmoników Berlińskich z pewnością jest jednym z wymarzonych miejsc pracy dla większości muzyków – kto wie, może ktoś
z nas znajdzie tam kiedyś miejsce dla siebie?

Specyfika pracy w przygotowaniu oratorium
Specyfika pracy w chórze

Zajęcia prowadzą zarówno profesorowie naszej uczelni, jak i eksperci zewnętrzni. Kim są i jak prowadzą swoje autorskie zajęcia – dowiemy się w kolejnych numerach miesięcznika musiQs.
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Projekt „ARTYŚCI JUTRA – podniesienie kompetencji studentów Akademii
Muzycznej w Krakowie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K124/1.

Uczestnicy programu „Artyści Jutra” w Filharmonii Berlińskiej.
Fot. Aleksandra Kmiotek.

musiQs

STUDENCKI KWADRANS
KONCERT MUZYKI NOWEJ / RELACJA

Xing Yu – Cappricio, Morskie Oko

Olga Demeter, Maurycy Grabowski, Anna Wołczańska,
Wiktor Lorens, Maria Zarycka

AW: Utwory Xing Yu okazały się dla mnie
zbyt proste. Przypominają kompozycje
odbiegające od „klasycznej literatury”,
wchodzące we współczesność, lecz nieszokujące. Utwór Cappricio na klarnet wydaje
się być idealnym dla uczniów i studentów,
jako skomplikowany technicznie i wymagający dużej sprawności wykonawczej.

8 grudnia 2017 r. odbył się w murach naszej uczelni koncert muzyki prawdziwie
współczesnej. Studenci Katedry Kompozycji zaprezentowali w swych utworach
różnorodne podejście do materiału dźwiękowego oraz kwestii muzycznej nowoczesności.
Michał Dorman [silence]
(„prześladowanym chrześcijanom i wszystkim uciskanym w Korei Północnej”)
MZ: Skrzypce z klarnetem i fortepianem
zostały potraktowane na równi sobie, naprzemiennie budowały indywidualne frazy
z motywami prowadzonymi w dialogu, które w nieunikniony sposób prowadziły do
uzyskania wymaganej ciszy, mimo że nie
dominowała ona w utworze, którego głównym atutem była relacja barw pomiędzy
instrumentami.
MG: Kompozycja ta pełna jest chaosu,
ostrych i wyrazistych współbrzmień, a także
poruszających barw, mających odzwierciedlać rzeczywistość otaczającą mieszkańców
Korei Północnej. Wbrew tytułowi, cisza nie
odgrywa tu znaczącej roli; narracja jest
płynna – trudno o wyznaczenie wyraźnych
cezur.
Oktawia Pączkowska – Felfelé

samodzielnym instrumentem” i jest to
stwierdzenie zgodne z rzeczywistym odbiorem. Efekty dźwiękowe nabierają formy
autonomicznego tworu, który teoretycznie
jest zależny od instrumentu, ale mamy
wrażenie jakby chciał żyć własnym życiem.
Julia Janiak – „Hope” is the thing with
feathers
MZ: Subtelny utwór tworzony przez taśmę,
kwartet smyczkowy i głos wokalny. Rozpoczyna go nagranie wraz z recytacją tytułowego wiersza; stanowi to inspirację dla całości kompozycji.
WL: Kompozycja doskonale przemyślana!
Kwartet smyczkowy, oprócz oryginalnie
brzmiącego wstępu, stanowił poprzez spójne następstwa współbrzmień idealne tło dla
niełatwej partii wokalnej, wykonywanej
przez samą kompozytorkę.
MG: Trudno określić czemu ma służyć rozpoczynające utwór nagranie recytacji, gdyż
po paru wersach narracja zostaje zachwiana, a później znika, więcej się nie pojawiając. Następnie wiersz prezentowany jest
przez partię wokalną z towarzyszeniem
dwojga skrzypiec i altówek. Przebieg utworu wyznaczają kolejne pokazy wiersza, stanowiąc wyraźne cezury.

MG: Morskie Oko jest konstrukcją dwuczęściową. Swoją obecność zaznaczają tradycyjne, chińskie skale. Poszczególne części
przedzielone są nagraniem odgłosów akwenu, spowalniając i uspokajając narrację.
Pierwsza część reprezentuje mnogość dysonansów i ostrych ataków. Druga zaś jest
łagodniejsza, przyozdobiona grą świateł.
OD: Utwór Morskie Oko zawiera w sobie
dużo wyrazistych elementów dźwiękowych,
które czasami odczuwa się jako nierozwinięte lub sugerujące jakąś ważną intencję,
ale nie do końca jasną. Można odnieść wrażenie niespójności całej formy. Warto zwrócić uwagę na zabieg teatralny wykorzystany
przez kompozytora, a mianowicie na grę
światłem. Cały utwór był wykonywany
w ciemności przy trzech lampkach, po jednaj dla każdego wykonawcy. W finalnym
członie, gdy muzyk gra ostatnie dźwięki
swojej partii, oświetlenie zostaje stopniowo
wyłączane, aż zostaje ciemność.

MG: Felfelé kładzie nacisk na
tworzenie
mikrotonowych
płaszczyzn i badanie relacji
instrumentu
akustycznego
z warstwą elektroniczną.
Dźwięk wydobywający się ze
skrzypiec przetwarzany jest
w czasie rzeczywistym, tworząc na bieżąco zjawiskowe
i inspirujące brzmienie.
OD: Kompozytorka używając
elektronicznego przekształcania dźwięku skrzypiec zbudowała
ciekawą
warstwę
brzmieniową, która m.in.
fakturą czy barwą przenosiła
słuchacza w świat innego
doznawania muzyki. Jak sama napisała: „dźwięk przekształcany kompuStr. 10
terowo staje się

Kamila Głowacka – flet, Guoyu Fan – wiolonczela, Xing Yu – fortepian. Fot. Yihan Zhang.
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MUZYKA CZY ROZRYWKA?
A MOŻE JEDNO I DRUGIE?
Marcin Słonina
RECENZJA Z KONCERTU ORKIESTRY DĘTEJ 21 I 2018
Wieczór 21 stycznia upłynął pod znakiem muzyki orkiestrowej na
naprawdę dobrym poziomie – mowa tu zarówno o wykonaniu, jak
i o doborze kompozycji. Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Krakowie stanęła bowiem przed nie lada wyzwaniem i wyszła z niego
obronną ręką. Program koncertu był niezwykle wymagający i mocno zróżnicowany – wymagał sprawności technicznej, wysokich
umiejętności interpretacyjnych oraz wszechstronnego podejścia do
muzyki, koniecznego do odpowiedniego oddania wyrazu poszczególnych utworów.

dość oszczędne, ale jednocześnie w pełni czytelne dla muzyków
gesty dyrygenckie pozwoliły nie zgubić się w tym muzycznym labiryncie. Grzechem byłoby także pominięcie solisty, Krzysztofa Guńki, który wzbogacił Tribute to sax i Prestidigitation partiami solowymi
charakteryzującymi się pierwszorzędną techniką gry na saksofonie
oraz różnorodnością muzycznych odcieni. Za to należą się wielkie
brawa.
Pełna sala koncertowa i gromkie owacje na koniec potwierdzają, że
tego typu koncerty warto organizować. Omawiany repertuar, mimo
że dość specyficzny, celujący w gusta nieco szerszej publiczności
oraz popularny głównie w kręgach artystów-instrumentalistów dętych i perkusyjnych, z pewnością zasługuje na to, by być popularyzowanym. Warto też zaznaczyć, że tego typu muzyka ma stanowić
przede wszystkim źródło rozrywki i odprężenia – jej istnienie jest
człowiekowi niewątpliwie potrzebne i wcale nie wyklucza wysokiego poziomu artystycznego. Takie podejście w mojej ocenie sprawia,
że o muzykę, oraz jej różnorodność, można być spokojnym.

NASZE OSIĄGNIĘCIA
 LAUREACI I Międzynarodowego Konkursu Polish Drummers
Days-Jazz Drummers Competition 2018 w Bielsku Białej,
w dn. 9-10 stycznia 2018 r. studenci z klasy perkusji jazzowej
dr. Łukasza Żyty i dr. Wojciecha Fedkowicza:
 GRZEGORZ PAŁKA – I MIEJSCE
 MAKSYMILIAN OLSZEWSKI – II MIEJSCE
 KACPER KAŹMIERSKI i BARTOSZ SZABLOWSKI –
III MIEJSCE ex aequo.

Fot. Konrad Mika.

Wydarzenie rozpoczęło się fanfarą kompozytora, którego sylwetki
nie trzeba przedstawiać – Johna Williamsa. Summon the heroes,
napisane specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w 1996 roku w Atlancie,
to prawdziwy popis biegłości technicznej. Partie skomplikowane
pod wieloma względami – zwłaszcza rytmicznym czy harmonicznym – to tutaj chleb powszedni. Fanfara ta jest niemniej wymagająca od strony muzycznej, ponieważ melodyjność łączy się tu często
z rytmicznością i uroczystym charakterem, co niełatwo ze sobą zestroić.
A Tribute to Sax Alaina Crepina szczególnie zaskoczyło interesującą
harmoniką. Pod względem stylistycznym przypomina ona połączenie jazzu z impresjonizmem – nie sposób jednakże odmówić kompozytorowi oryginalności, gdyż rzadko słyszy się tego rodzaju połączenia akordowe, szczególnie w formacjach dętych. Czwarta część I
Symfonii Johana de Meija, opartej bezpośrednio na Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena, jest muzycznym przedstawieniem wędrówki Drużyny Pierścienia przez kopalnie Morii oraz walki z demonem ognia,
Balrogiem. Ilustracyjny charakter łączy się tu ze świetną instrumentacją i zróżnicowanym charakterem: od wolnego, posępnego marsza, przez dramatyczną kulminację, po wygasające zakończenie.
W Prestidigitation Roberta Buckleya słyszalna jest zaś inspiracja
muzyką jazzową, jak również cyrkową (tytuł kompozycji oznacza
kuglarstwo). Shadow Waltzes Briana Balmagesa odznacza się groteskowym charakterem (taneczność w połączeniu z kontrastami wyrazowymi), natomiast Laugh Out Loud Buckleya z szaleńczym tempem i dużą dozą poczucia humoru pasowałoby znakomicie jako
ścieżka dźwiękowa do filmów kreskówkowych z rzędu Toma
i Jerry’ego czy Zwariowanych melodii.
Różnorodność programu jest jak widać ogromna, w związku z tym
należy podkreślić jeszcze raz, że wykonawcy świetnie poradzili sobie z postawionym przed nimi zadaniem. Nieocenionym
„przewodnikiem” okazał się Jarosław Ignaszak, którego
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 VLADYSLAV ZHOVKLYI, student z klasy akordeonu dr. Janusza
Patera, zdobył II NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie
Second International Competition a Musical Miniature „Nota
Bene!” w Petersburgu, w Rosji, w grudniu 2017 r.
LAUREACI VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie,
w dn. 18-19 grudnia 2017 r.:
 JAKUB KAPAŁA – I MIEJSCE, student z klasy organów
prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Koisa,
 KRZYSZTOF MUSIAŁ – II MIEJSCE, student z klasy organów prof. dr. hab. Andrzeja Białki,
 MARCIN KUCHARCZYK – WYRÓŻNIENIE, student z klasy
organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Koisa.



LAUREATKI I MIEJSCA Międzynarodowego Konkursu XIV
International Music Competition for Young Musicians
in Memory of Ludwig van Beethoven w Wiedniu, w Austrii,
w dn. 16-18.12.2017 r., DUET:
 KLAUDIA SYJUD – fortepian,
doktorantka z klasy dr. hab. Gajusza Kęski.
 WIOLETTA STRĄCZEK – flet,
doktorantka z klasy prof. Barbary Światek-Żelaznej.

 JOANNA NAWROT, studentka z klasy śpiewu prof. dr hab. Moniki Swarowskiej-Walawskiej, zdobyła DYPLOM za wykonawcze
mistrzostwo podczas XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Klasycznej „Styczniowe Wieczory Muzyczne”, w Brześciu
na Białorusi, w dn. 8-12 stycznia 2018 r.

musiQs

NASZE OSIĄGNIĘCIA
FELIKS JANIEWICZ –
ZAPOMNIANY PRZEZ SWOICH, DOCENIONY PRZEZ OBCYCH
Mieczysław Szlezer

Feliks Janiewicz (1762-1848) – jak to zostało ujęte w tytule – nie miał
szczęścia do wdzięcznej pamięci Rodaków.
Miał lat zaledwie piętnaście, gdy wyjechał na zawsze z rodzinnego
Wilna, by znaleźć zatrudnienie w zespole orkiestrowym na dworze
ostatniego króla Rzeczpospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Królewska orkiestra, dzisiaj dodalibyśmy – kameralna, gromadziła najlepszych muzyków: Czechów, Niemców, Francuzów,
Włochów i Polaków. Miała do dyspozycji instrumenty smyczkowe
roboty najsławniejszego w historii kremońskiego mistrza lutnictwa
– Antonio Stradivariego. Po trzech lata król, w uznaniu dla talentu
młodego skrzypka, wysłał go na dalsze studia do Francji, fundując
prywatne stypendium. Wyjazd za granicę, który następnie stał się
pierwszym z etapów jego emigracji, był zarazem momentem, od
którego informacje o osiągnięciach Janiewicza stają się bardziej
systematyczne i weryfikowalne. Uczeń i przyjaciel wiedeńskich klasyków – Mozarta i Haydna. Skrzypek-wirtuoz, dyrygent, grający
również na klarnecie i fortepianie. Doskonały solista i koncertmistrz
wielu zespołów kameralnych i orkiestrowych. Prymariusz pierwszych profesjonalnych kwartetów smyczkowych na
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terenie Anglii. Kompozytor m.in. pięciu koncertów skrzypcowych,
w których cytował tematy polskich pieśni ludowych. Założyciel
Royal Philharmonic Society w Londynie. Przedsiębiorca, prowadzący w Londynie i Liverpoolu sklepy z instrumentami muzycznymi
(m.in. fortepianami Broadwooda), nutami i akcesoriami. Wydawca,
który publikuje zarówno swoje kompozycje, jak i muzykę popularną,
dziś powiedzielibyśmy – dydaktyczną, różnych kompozytorów.
Poliglota, władający biegle językami: angielskim, włoskim i francuskim. Przyczynił się do wielkiego rozkwitu muzyki klasycznej
w Szkocji, gdzie osiadł na stałe. Założyciel, dyrektor i dyrygent
pierwszych trzech edycji Festiwali Edynburskich, które są kontynuowane do chwili obecnej. Pierwszy polski muzyk, który odwiedził
„służbowo” Stany Zjednoczone. Paganini do końca życia uważał go
za swojego mistrza i odwiedzał ilekroć był w Szkocji. Blisko 2/3 swojego życia spędził za granicą. Pół wieku starszy od Chopina, żył długo, bo 86 lat. W tamtych czasach był to wiek naprawdę sędziwy.
Znakomity i wszechstronny muzyk, obywatel świata dbający o zachowanie swojej polskości, człowiek sukcesu, który powinien zostać
w naszej pamięci jako jeden z koryfeuszy polskiej kultury. Powinien... Ale do chwili obecnej tak się nie stało.

musiQs
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KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
6 grudnia 2012
Warsztaty i koncert amerykańskiego trębacza jazzowego
Eddiego Hendersona w ramach
cyklu Per academiam ad astra.
16 grudnia 2004
Koncert Orkiestry Kameralnej
Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Macieja Tworka, poświęcony „Pamięci naszego Rektora Profesora Marka
Stachowskiego”.
5 grudnia 1993
Koncert finałowy kolejnej edycji
Akademii Bachowskiej, z udziałem pedagogów Bachakademie w Stuttgarcie, pod kierunkiem Helmutha Rillinga. W programie J.S. Bach – Pasja według św. Jana.

18 stycznia 2015
Koncert Orkiestry Kameralnej
pod dyrekcją Tadeusza Strugały
w ramach Jubileuszu 50-lecia
pracy artystycznej Kazimierza
Moszyńskiego. W programie
utwory W.A. Mozarta.
18 stycznia 2006
Rendez-vous z Mozartem – spektakl operowy w Sali PWST
w Krakowie w wykonaniu studentów Wydziału WokalnoAktorskiego i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej.
15 stycznia 2003
Kazimierz Moszyński. Fot. arch. Artysty.
Kurs Mistrzowski Guy’a Boveta
ze Szwajcarii, zorganizowany przez Katedrę Organów.
27 stycznia 1995
Wykład Eero Tarastiego z Uniwersytetu w Helsinkach Mit i muzyka.
26 stycznia 1989
Spotkanie z Witoldem Lutosławskim, w programie m.in. prezentacja autorska Koncertu fortepianowego.
17 stycznia 1962
Otwarcie Zakładu Akustyki Muzycznej przy Katedrze Teorii.

Helmuth Rilling. Fot. arch.

14-16 grudnia 1976
Sesja naukowa Analiza i interpretacji pieśni z orkiestrą lub zespołem
kameralnym 1876-1976 zorganizowana przez Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki, Wydział Wokalny i Wydział Instrumentalny.
16 grudnia 1951
Przyznanie nagród Festiwalu Muzyki Polskiej. W kategorii
„Twórczość” I nagroda dla Stanisława Wiechowicza za suitę Kasia
oraz wyróżnienie dla Tadeusza Machla za Koncert organowy.
W kategorii „Wykonawstwo” nagroda dla Eugenii Umińskiej.
16 grudnia 1923
Popis uczniów Konserwatorium. W programie m.in. Ch. Bériot –
Scena baletowa, W.A. Mozart / F. Kreisler – Rondo, W.A. Mozart –
Kwartet smyczkowy B-dur. Wśród wykonawców Artur Malawski.
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Studenci w Zakładzie Akustyki, lata 60-te. Fot. arch.

31 stycznia 1914
Wieczór „kolend” w wykonaniu uczniów Konserwatorium. W programie m.in. M. Świerzyński – Chrystus Pan się narodził, Z. Noskowski – Witaj gwiazdko złota, W. Żeleński – Pastorałki na fisharmonię.
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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PAN WIESIEK I JEGO...
Następnego dnia rano Pan Wiesiek ze zdziwieniem stwierdził, że
ktoś chyba czyta jego myśli. Nie przypominał sobie, aby zdążył zrobić coś konkretnego w sprawie kontaktu z Didżejem Romanem,
a oto już dostał zaproszenie do klubu Mega Stars na imprezę
z udziałem tego właśnie artysty. Pomyślał, że to wszystko bardzo
dziwne. Tym bardziej, że jego wczorajszy entuzjazm w odkrywaniu
możliwości kibordu bardzo się osłabił. Należałoby nawet powiedzieć: zniknął, zastąpiony bólem głowy i mało przyjemną suchością
w ustach.
Zaproszenie miało formę kodu, składającego się z białych i czarnych
kwadracików, czyli typowej wejściówki na telefon; było jednak zbyt
wcześnie, aby mu się dokładniej przyglądać. Dopiero koło południa
Pan Wiesiek odkrył, że dostał je za darmo, a nieco po południu, że
regularne wejściówki wcale nie są tanie i fakt, że ma za darmo coś,
za co inni muszą płacić, zmienił jego podejście do sprawy. Wieczorem był już w klubie Mega Stars.
Huk był standardowy, światła szalały, dym jak zwykle. W jednym
z pomieszczeń na podeście podrygiwał człowiek w połyskującej
zbroi, czerwonym płaszczu i hełmie zakończonym kawałkiem miotły. Wyglądał trochę dziwnie, bo był dosyć otyły i zbroja odstawała
od ciała w różnych miejscach. Prawdopodobnie nie tych, w których
powinna była. Twarz tego uzbrojeńca była sino-czerwona i błyszcząca od potu. Pan Wiesiek przypomniał sobie, że jest to strój, dzięki
któremu Didżej zawdzięczał swoją ksywę „Roman”. Chodziło o jakiegoś greckiego czy innego starożytnego wojownika z legii. Dla
Wieśka było to zbyt udziwnione. Zresztą nie przepadał za żadnym
klubem piłkarskim. Uczciwie należało jednak przyznać, że w trzymaniu stylizacji Didżej Roman był konsekwentny. Znacznie bardziej
konsekwentny niż w diecie.
Panowie przywitali się spojrzeniem, co musiało wystarczyć, bo
mistrz didżejki znajdował się właśnie w środku akcji twórczej. Pan
Wiesiek był stosunkowo blisko, aby skupić się na instrumencie didżeja. Z boku bardzo przypominał jego własny kibord, jednak nie
miał klawiszy. Górna część składała się z kilku szeregów kwadratowych przycisków, z których część świeciła różnymi kolorami, część
migała w rytmie muzyki, a jeszcze inna część (choć nieliczna) pozostawała szara. „A więc to jest ten «ułan»” pomyślał Pan Wiesiek,
wspominając wypowiedź blogera (zagubionych czytelników odsyłam do poprzedniej części opowieści). Faktycznie, taki sposób grania był znacznie łatwiejszy od wykorzystującego dwa nierówne rzędy klawiszy. Przyciski migając podawały tempo, podobnie jak w kibordzie, jednak były bliżej siebie. Didżej nie grał praktycznie melodii.
Po prostu włączał lub wyłączał kolejne warstwy. Co więcej, mógł
robić wszystko jedną ręką. Druga służyła mu do machania. Trudno
było określić do kogo. Wyglądało trochę jak odganianie się od
much, albo szukanie żarówki w nieistniejącym żyrandolu. Od czasu
do czasu ta druga ręka lądowała na instrumencie i wykonywała ruch
ślizgowy. Wtedy wszystkie dźwięki wariowały i ten efekt przypomniał Wieśkowi to, co usłyszał kiedy ślizgał się po swoich klawiszach. Zainteresował się jeszcze bardziej. W miejscu, gdzie lądowała
druga ręka didżeja nie było nic. Płasko, żadnych uginających się klawiszy. Przy kolejnym „ślizgu” Wiesiek dostrzegł, że dotykana przestrzeń instrumentu lekko się rozjaśnia. Wyglądało to naprawdę ekstra. Zbliżała się dziesiąta wieczór. „Teraz pewnie nastąStr. 14

pi przerwa” – pomyślał i faktycznie, nagle wszystko ucichło. Rozjaśniono nieco sale i wyłączono dymiarki. Pan Wiesiek doskonale wiedział o co chodzi. Nowe przepisy pozwalały na głośną grę do tej właśnie godziny. Miały zapewnić spokój w miejscach publicznych, ktoś
jednak czegoś nie dopatrzył i zapomniano dopisać, od której godziny można było z powrotem robić hałas. Efekt był taki, że około dziesiątej wieczór wszystko cichło, aby 10 minut później rozkręcić się
jako zupełnie nowa impreza, mogąca trwać do 22 następnego dnia.
Proste. Ta chwila wytchnienia pozwoliła na rozmowę. W jej początkowej fazie nie pojawiło się nic ciekawego, jednak kiedy Pan Wiesiek powiedział:
– Fajnie, że masz ten instrument z przyciskami, moje klawisze nie
pozwalają na takie granie. Didżej Roman wydał się zaskoczony.
– Jak to? – odparł – Przecież mamy taki sam instrument!?
Ta informacja prawie zwaliła z nóg Wieśka.
– Nie umiesz ustawić interfejsu? – zorientował się Roman.
– Nie... czyli co miałem ustawić?
– Interfejs, no... to jak wygląda instrument.
– Przecież wygląda jak wygląda?
– Niekoniecznie. Popatrz.
I tu Pan Wiesiek poczuł się jak ostatni wół. Didżej Roman dotknął
górnej części swojego Q1. Pojawiły się różne napisy, między innymi
INTERFACE. Po dotknięciu napis zmienił się na szereg mniejszych.
Pan Wiesiek przeczytał je powoli.
– Mix, key, l-pad, string, drum, phono... o co...? – bał się podnieść
wzrok.
– Zobacz – Roman dotknął napisu KEY.
Powierzchnia Q1 zrobiła się na chwilę całkowicie płaska, a potem
pojawiły się doskonale znane Wieśkowi klawisze.
– OK!... – powiedział z zachwytem.
– Możesz mieć interfejs różnych instrumentów. Klawiatura to tylko
jedna z opcji. Możesz mieć na przykład konsolę mikserską.
Roman dotknął kolejny napis i klawisze zniknęły, a w ich miejscu
pojawiły się jakby suwaki. Kolejny przycisk i pionowe suwaki zastąpione zostały sześcioma poziomymi bruzdami.
– To jest super! – Roman zaczął się nakręcać – Normalnie gitara.
Spróbuj!
Pan Wiesiek szarpnął wystającą bruzdę i faktycznie rozległ się
dźwięk gitary. Po lewej stronie pojawiły się litery.
– Śmiało! – Roman nie wytrzymał. Lewą ręką dotykał liter, a prawą
szarpał te niby struny. W sumie bardziej przypominało to głaskanie,
ale dźwięk był tak autentycznie gitarowy, że Pan Wiesiek oniemiał.
Został w tym oniemieniu na dłużej, bo właśnie skończyła się dziesięciominutowa cisza nocna. Didżej przestawił Q1 z powrotem w tryb
guziczków, naciskając słowo L-PAD i rozpoczął – trwające już bez
przerwy – całonocne szaleństwo.
Pan Wiesiek pomyślał, że ma w domu coś z innego świata. Normalnie kosmiczny instrument.
Zapragnął się napić.
I tak też zrobił.

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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SZKODZI, CZY… POMAGA?
Droga Agnieszko,

Poważny Mateuszu,

co wspólnego ze sobą mają reklama, dzieci i muzyka klasyczna? Żeby
to wyjaśnić, zacznę od krótkiego dialogu.
– Amadeuszu, czy można wiedzieć jak długie będzie to arcydzieło? –
pyta zatroskana mama.
– Krótsze niż jedna rolka – odpowiada rezolutne dziecko.

taka już rola sztuki, iż od swego zarania, pomimo całego splendoru
i elitarności, bywała ona „na usługach”. Były – i są to usługi na rzecz
dworu, Kościoła, wolnego czasu i najrozmaitszych form jego spędzenia. Wiadomo, że każdy czas przynosi nowe formy aktywności
i wyrazu. Znakiem naszych czasów jest m.in. wszechobecna reklama. Wytrawni profesorowie szkół teatralnych zwykli powiadać:
„czego nie dograsz, to dowyglądasz”. Stwierdzenie to w odniesieniu
do socjologii reklamy można sparafrazować następująco: czego nie
dorobisz, to przynajmniej dobrze opakuj. Tak więc nie bulwersuje
mnie papier toaletowy opakowany w Marsz turecki Mozarta, gospodyni domowa trzymająca namiętnie w ręku pojemnik z płynem wybielającym i wyśpiewująca przy tym Habanerę Bizeta, dzielna strażniczka domowego ogniska walcząca z toaletowymi zarazkami przy
akompaniamencie Tańca z szablami Chaczaturiana, a nawet – to już
coś z mojej działki – organista przerywający po jednym takcie słynną
Toccatę d-moll Bacha i wcierający sobie na chórze zimnego kościoła,
w bolący krzyż, cudowny środek przeciwbólowy.

Gdybyś jeszcze nie wiedziała, chodzi oczywiście nie o papier nutowy,
a toaletowy. Markę papieru reklamuje nie tylko zagrany na klawesynie słynny Marsz turecki, ale także występujący w reklamie ucharakteryzowany na Mozarta chłopiec. Mamy więc łatwo wpadającą
w ucho, znaną melodię, w zamierzeniu zabawny dialog i murowany
sukces sprzedażowy reklamowanego produktu. Z pozoru wszystko
jest jak należy. A że dzieci będą kojarzyć muzykę Mozarta z papierem, to chyba nic złego. Słyszałem już wiele razy, iż najważniejszy
jest efekt końcowy. Czyli to, że oswoimy w ten sposób dzieci z nieprzystępną klasyką, co zaprocentuje potem w przyszłości tym, że już
jako dorosłe osoby będą rozpoznawały znane z literatury muzycznej
dzieła i staną się potencjalnymi bywalcami koncertów. To jednak
bardzo złudne. Poza tym, że ktoś zagwizda sobie Habanerę z Carmen
i skojarzy ją z płynem do usuwania brudu, nie wyniknie nic więcej. To,
że ktoś polubi lekkostrawną melodyjkę z reklamy, nie oznacza wcale,
że stanie się melomanem. Bo kiedy zetknie się z pełnowymiarowym
oryginałem, a nie tylko wyciętym fragmentem, który wykorzystują
w bankach dźwięków agencje reklamowe, to okaże się, że ta
„oswajana” klasyka wcale łatwa w odbiorze nie jest. Korzyść z tego
dla muzyki będzie żadna. Ani nie zyska dzieło, które zostaje sprowadzone do roli głupawej przynęty w sprzedaży produktu, ani kompozytor, który w większości przypadków pozostanie anonimowy. Skorzystają jedynie agencje i producenci. Pod płaszczykiem popularyzacji muzyki sprzedajemy iluzję, że muzyka jest łatwa, lekka
i przyjemna, zupełnie jak fast food. A jak doskonale wiesz, muzyka to
nie tylko 30-sekundowy wycinek melodii, którym z racji wygasłych
praw autorskich można reklamować wszystko. Nie o to też chodzi,
żeby złożony i często wymagający skupienia utwór owijać w świecące opakowanie i robić z niego produkt popkultury. A właśnie do tego
przyczyniają się niby niegroźne i sympatyczne reklamy. Cztery pory
roku, Duet kwiatów, Carmina Burana, Taniec rycerzy z Romea i Julii czy
„Piąta” Beethovena mogą reklamować dziś wszystko, począwszy od
masła, przez słodycze, środki czystości, suplementy diety aż po luksusowe samochody. Klasyka staje się doraźnym narzędziem w służbie komercji. I więcej z tego szkody, niż pożytku.

W zderzeniu z tymi okolicznościami nie czuję ani na trochę umniejszenia wartości wspaniałych i ponadczasowych dzieł. Marki papierów toaletowych, środków czyszczących czy cudownych medykamentów zmieniają się z pędzącą częstotliwością, natomiast Bach,
Mozart czy Bizet wraz z Chaczaturianem byli, są i będą. Zawsze ci
sami i zawsze tacy sami: doskonali i ponadczasowi.
A cóż powiesz, drogi Mateuszu, o szeroko rozumianej muzyce filmowej? I nie mam tu bynajmniej na myśli znakomitych dzieł światowego kina, ale chociażby amerykańskie kreskówki dla dzieci, począwszy już od tych powojennych. Nawet jeżeli nie interesuje Cię bajka,
to z przyjemnością słuchasz symfoników nowojorskich czy chicagowskich, którzy w fenomenalny sposób wykonali do owych produkcji tzw. ścieżki dźwiękowe. Czy muzyka straciła przez to, że towarzyszy kreskówkom? Bynajmniej nie. To one zyskały dzięki temu,
że towarzyszy im TAAAKA Muzyka.
Jedno więc drugiego nie wyklucza, a że czasami robi się wesoło, to
chyba dobrze, zwłaszcza w czasach, gdy niejednokrotnie chciałoby
się zapytać: nie wiadomo czy płakać, czy się śmiać…?
Nieco bardziej wyluzowana w temacie,
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs

Śmiertelnie poważny i nieprzejednany w reklamowej kwestii,
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny
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