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MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

musiQs
Nasza nowa Alma Mater
Agnieszka Radwan-Stefańska
31 marca bieżącego roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Akademii Muzycznej, która będzie mieściła się w Krakowie przy ulicy Skrzatów 4 – na Grzegórzkach. Wygrał koncept światowej sławy architekta Franka Gehry’ego z Los Angeles,
mającego polskie korzenie. W uzasadnieniu wyboru jury konkursowe podało: „za najlepsze walory rozwiązań urbanistycznych i funkcjonalno
-użytkowych oraz za unikatowe rozwiązania funkcjonalno-akustyczne w sali koncertowej i kluczowych salach dydaktycznych”. Zadowolenie
ze zwycięskiego projektu wyraził rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Stanisław Krawczyński: projekt jest świetnie pomyślany, przede
wszystkim pod względem integracji uczelni oraz porywającej sali koncertowej, zapewniającej bezpośredni kontakt publiczności z wykonawcami.
Słuchający muzyki siedzą wokół artystów, co tworzy jedność, którą powinna charakteryzować się uczelnia. Sądząc z przedstawionego projektu,
powstanie siedziba marzeń. Spełnione zostaną w niej wszelkie pokładane nadzieje – sale koncertowe, sale dydaktyczne, sale ćwiczeniowe. Każdy
w nowej przestrzeni krakowskiej Akademii znajdzie swoje miejsce.
Budynki Gehry'ego mają charakter kolażu złożonego z powyginanych brył o powierzchni wykonanej z różnych i w tradycyjnej architekturze
nieprzystających do siebie materiałów. Charakterystyczne i łatwo kojarzone z architektem są silnie przechylone ściany i pofalowane płaszczyzny. Jego biuro jest autorem m.in. Tańczącego Domu w Pradze, Experience Music Project and Science Fiction Museum and Hall of Fame
w Seattle, Muzeum Guggenheima w Bilbao czy sali koncertowej Walt Disney Concert Hall w Kalifornii.
Nowa siedziba Akademii ma być gotowa za cztery lata i będzie kosztować około 160 milionów złotych. Zakończyliśmy pierwszy etap, mamy
laureata. Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie on poproszony o stworzenie planu architektonicznego. Zakładamy, że powstanie w ciągu
roku. Kolejny etap to projekt budowlany. Liczymy, że ten powstawał będzie krócej niż rok. W międzyczasie będziemy załatwiać wszelkie zezwolenia, łącznie z budowlanym – w ciągu niecałych dwóch lat – mówił podczas konferencji prasowej rozstrzygającej
konkurs rektor prof. dr hab. Stanisław Krawczyński.
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Do udziału zakwalifikowano 78 uczestników, w drugim etapie znalazło się 10. Drugą nagrodę otrzymali: Elżbieta Hellstein, Tomasz Janus, Maciej Kiewel, Mariusz Pawlus, z siedzibą w Krakowie. Trzecia trafiła w ręce
Kalendarz majowych
Macieja Siudy i Pracowni projektowej, Pracowni Architektury Krajobrazu Marty Tomasiak z siedzibą w Warwydarzeń artystycznych szawie.
Kartki z kalendarza
Rozmowa z prof. dr.
hab. h.c. mult. Mieczysławem Tomaszewskim
Nagrody i wyróżnienia
Studencki kwadrans
Solo i w duecie
Informacje BK

Redaktor naczelny:
Agnieszka Radwan-Stefańska
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl
Korektor:
Piotr Papla

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
T/F +48 12 426 29 70, +48 12 422 44 55
www.amuz.krakow.pl
www.facebook.com/amuz.krakow

Zwycięski projekt. Fot. Konrad Mika

musiQs

HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH


5, 6 maja
10:00, Sala 404, wykład Fińska literatura organowa oraz kurs mistrzowski,
dr Jan Lehtola – prowadzenie.
 piątek 5 maja
19:00, Aula Florianka, Koncert Akademicki: Wiesław Suruło – flet,
Andrzej Zawisza – klawesyn.
 sobota 6maja
19:30, Bazylika Mariacka, Recital organowy – Jan Lehtola.
 niedziela 7 maja
18:00, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Koncert Orkiestry Dętej AMK, Jarosław
Ignaszak – prowadzenie.
 8-11 maja
Sesja naukowa Analiza porównawcza emisji dźwięku wiodących szkół skrzypcowych świata, prof. Eduard Schmieder (skrzypce) – prowadzenie.
 wtorek 9 maja
16:00, Sala koncertowa AMK, Spotkanie ze Zbigniewem Bargielskim.
18:00, Sala koncertowa AMK, Jubileusz 80-cio lecia Zbigniewa Bargielskiego
– Koncert monograficzny.

 12-14 maja II Kraków Bach Festiwal
 piątek 12 maja
18:00, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina,
Recital klawesynowy Neng Yi Chen.
 sobota 13 maja
18:00 Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina,
Koncert kameralny.
 niedziela 14 maja
18:00, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina,
Koncert kameralny.

 piątek 12 maja
18:00, Aula Florianka,koncert Młodzi dla Jane Stirling: Aleksandra Moliszewska, Radosław Goździkowski – fortepian, Anna Lach, Aleksandra Misiura –
czytanie poezji.
 niedziela 21 maja
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej AMK: Jan Szymański –
puzon, Orkiestra Kameralna AMK, Maciej Tworek – dyrygent.
 środa 24 maja
19:00, Dziedziniec Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. św. Anny 12, Inauguracja Festiwalu Nauki: Lara Szafran – vocal, Henryk Miśkiewicz – saksofon, Big Band AMK, Wojciech Groborz – prowadzenie.

 27-29 maja Dni Jana Nepomucena Bobrowicza
 sobota 27 maja
18:00, Aula Florianka, Koncert Spółdzielnia Muzyczna
 niedziela 28 maja
16:00, Sala Kameralna AMK, Koncert studentów klas gitary AMK.
18:00, Sala Kameralna AMK, Recital Judicaëla Perroy’a.

 niedziela 28 maja
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Barokowej AMK,
Jerzy Żak – prowadzenie.
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14-20 maja 2017
FESTIWAL KAMERALISTYKI WOKALNEJ
„VOICE & PIANO”
 niedziela 14 maja
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Chóru i Orkiestry
Symfonicznej AMK: Jakub Kowalski – skrzypce , Aleksandra Lignar – wiolonczela, Piotr Jaworski, Michał Dziad – fortepian, Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, Rafał Jacek Delekta – dyrygent.

 poniedziałek 15 maja
16:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Ewelina Pachnik – sopran, Klara
Kraj – fortepian, Ewa Menaszek – mezzosopran, Karolina Lindert – fortepian.
19:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Ewa Menaszek – mezzosopran,
Dorota Moliszewska – fortepian, EmEs Piano Duo: Anna Młynarczyk,
Małgorzata Strzelczyk – fortepian, Studenci Wydziału
Wokalno-Aktorskiego AMK.

 wtorek 16 maja
16:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Maria Polańska – śpiew, Anna
Łakomy – fortepian, Christina Eshak – sopran, Isabel Rico Repiso – fortepian, Natalia Czuhaj – sopran, Olha Tsymbalyuk – fortepian.
19:00, Aula Florianka, Wieczór Pieśni Władysława Żeleńskiego: Katarzyna
Oleś-Blacha - sopran, Magdalena Drozd – sopran, Jacek Ozimkowski –
bas, Dominika Grzybacz – fortepian, Jacek Tosik-Warszawiak – fortepian.

 środa 27 maja
16:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Aleksandra Michniewicz –
mezzosopran, Qing Xu – fortepian, Stanisław Zyskowski – baryton, Konrad Gawron – fortepian, Paula Maciołek – sopran, Maciej Kiełpiński – fortepian, Karol Sikora – klarnet.
19:00, Sala Koncertowa AMK, 4Tango seasons: Anna Maria Staśkiewicz –
skrzypce, Magda Brudzińska – vocal, altówka, Bartosz Koziak – wiolonczela, Bartłomiej Kominek – fortepian, Klaudiusz Baran – bandoneon,
Piotr Południak – kontrabas.

 18 -19 maja 2017
10:00, Sala Kameralna AMK: Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Systemy kształcenia -kameralistów w uczelniach muzycznych w Polsce”.

 piątek 19 maja
19:00, Aula Florianka, Koncert kameralny: Beata Kraska – sopran
Julia Kocjan – fortepian, Daria Proszek – mezzosopran, Paweł Sopel –
fortepian, Alicja Ciesielczuk – sopran, Aleksandra Michniewicz – mezzosopran, Michał Prószyński – tenor, Jan Bukowski – baryton, Julia Kocjan –
fortepian, Justyna Kapusta – fortepian, Jarosław Bręk – baryton, Łukasz
Dębski – fortepian.

 sobota 20 maja
19:00, Aula Florianka, Koncert Finałowy: Sylvia Schwartz – sopran, Bartłomiej Kominek – fortepian, Robert Gierlach – baryton, Maciej Tworek –
dyrygent, Orkiestra Kameralna AMK.
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Skrzypkowie są tradycyjnie niezwykle aktywni. W dniach 8-11 maja będziemy gościć wspaniałego skrzypka, pedagoga i dyrygenta prof. Eduarda Schmiedera z Temprof. dr hab. Mieczysław Szlezer
ple University w Filadelfii. Profesor Schmieder, rodem z rosyjskiego St. Petersbur– Kierownik Katedry Skrzypiec i Altówki
ga, jest obecnie dyrektorem Boyer College na tamtejszym Uniwersytecie i dyrektorem artystycznym fundacji „I Palpiti” w Los Angeles. W naszej Akademii poprowadzi sesję naukową, której tematem będzie Analiza porównawcza emisji dźwięku wiodących szkół skrzypcowych świata.

Skrzypcowe zaproszenie

W dniach 21-25 maja będziemy natomiast gościć profesora Lihay'a Bendayana z Rubin Academy of Music and Dance w Jerozolimie. Odwiedzi nas w ramach wymiany, podpisanej pomiędzy naszymi uczelniami, i poprowadzi warsztaty z naszymi studentami. Profesor Bendayan
jest jednym z wiodących skrzypków izraelskich średniego pokolenia, laureatem licznych konkursów skrzypcowych.

Porozumienie podpisane
dr Mateusz Bień – Studio Muzyki Elektroakustycznej
W dniu 19.04.2017 w gmachu Akademii Muzycznej przy
ul. św. Tomasza 43 w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF)
a Akademią Muzyczną w Krakowie (AMK). Gospodarzem spotkania był JM. Rektor AM prof. dr hab. Stanisław Krawczyński,
zaś Biuro Festiwalowe reprezentował Zastępca Dyrektora ds.
Programowych Robert Piaskowski.
W uroczystości uczestniczyli także koordynatorzy: Katarzyna
Śmigielska (odpowiedzialna m.in.. za organizowane od kilku
lat Forum Audiowizualne), dr Mateusz Bień (kompozytor,
inicjator współpracy pomiędzy tymi instytucjami) oraz Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Wojciech Widłak.
Porozumienie miało na celu formalne zacieśnienie współpracy
pomiędzy KBF i AMK przy organizacji wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych, a także promocji i upowszechnianiu sztuki, nauki i technologii.

Podpisanie porozumienia. Fot. Mateusz Bień.

Już za miesiąc w Akademii Muzycznej odbędzie się spotkanie z jej absolwentem, kompozytorem Ablem Korzeniowskim, który będzie gościem specjalnym X Festiwalu Muzyki Filmowej. Obie strony zadeklarowały chęć wspólnej organizacji kolejnych wydarzeń artystycznych.
Widząc nowe możliwości lokalowe AMK po rozstrzygniętym niedawno konkursie na projekt nowego budynku, taka współpraca powinna
ułatwić jeszcze większej grupie zainteresowanych kontakt z muzyką.

Dni Jana Nepomucena Bobrowicza
w Akademii Muzycznej w Krakowie
Miłosz Mączyński – Katedra Gitary i Harfy
W dniach 27-29 maja odbędzie się kolejna już sesja naukowo-artystyczna poświęcona pamięci wielkiego polskiego gitarzysty i kompozytora Jana Nepomucena Bobrowicza. Choć patronem Dni jest kompozytor XIX-wieczny, od samego początku naszym celem było prezentowanie muzyki gitarowej wielu epok i poruszanie rozmaitych zagadnień. Stąd w ramach poprzednich sesji odkrywaliśmy już piękno instrumentów historycznych i słuchaliśmy prawykonań utworów muzyki najnowszej. Temat obecnych Dni łączy czasy, w których żył Bobrowicz,
z współczesnością – dotyczy bowiem wirtuozerii gitarowej i jej rozwoju od czasów romantycznych salonów po współczesne sale koncertowe. Bogactwo literatury wirtuozowskiej,
rozwój techniki i przeobrażenia faktury instrumentalnej stają się więc klamrą łączącą trzy
stulecia muzyki gitarowej. W ramach tegorocznej sesji usłyszymy trzy bardzo zróżnicowane
koncerty: zespołu muzyki współczesnej Spółdzielnia Muzyczna, studentów Akademii Muzycznej w repertuarze wirtuozowskim trzech stuleci i w końcu, jako prawdziwą gwiazdę tegorocznych Dni, genialnego francuskiego wirtuoza Judicaëla Perroy’a. Ważnymi wydarzeniami będą także prowadzony przez niego wykład i lekcje mistrzowskie. Z referatami związanymi z głównym tematem sesji wystąpią również dr hab. Marek Nosal, dr Franciszek Wieczorek (27 maja od godz. 15:00 w sali 205) i dr Marcin Strzelecki (26 maja, godz. 15:00 w Sali
Kameralnej AMK). Organizatorem sesji jest Katedra Gitary i Harfy. Zapraszamy!
Str. 3

Judicaël Perroy. Fot. arch. Artysty.
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Festiwal im. Jane Stirling

Wydarzenia w Krakowie:

dr Marcin Jaroszek – Prezes Fundacji „Projekty z kulturą”

 11 maja, 13:00 – Otwarcie wystawy fotograficznej „Jane Stirling

Przypadająca na rok 2017 pierwsza edycja Festiwalu im. Jane
Stirling składać się będzie z szeregu wydarzeń organizowanych
w kwietniu w Szkocji oraz w maju w Polsce. We wszystkich krakowskich wydarzeniach wezmą udział potomkowie Jane Stirling:
Pan Patrick Stirling-Aird i Pani Susan Stirling-Aird z Kippenross.
Festiwal im. Jane Stirling to hołd dla uczennicy i przyjaciółki Fryderyka Chopina. Mrokiem niepamięci spowity jest fakt, że to właśnie
ona niosła pomoc kompozytorowi w ostatnich latach jego życia
i ocaliła dla potomności jego dziedzictwo. Niestety chopinolodzy
wydają się być o wiele bardziej zainteresowani miłosnymi związkami, jakie Wielki Romantyk utrzymywał ze swoimi licznymi wielbicielkami. W rezultacie niewiele wiadomo o Szkotce, która będąc
dobroczyńcą kompozytora świadomie unikała rozgłosu, przez co
niezasłużenie skazana została na dziejowe zapomnienie.
Jest to o tyle ważne, że zaangażowanie Panny Stirling w niesienie
pomocy jej nauczycielowi i przyjacielowi nie skończyło się wraz
z jego śmiercią. Trwało ono nadal po 1849 roku, w sposób oczywisty
ukazując, jak szczere były jej oddanie i lojalność wobec kompozytora. Bezspornym tego potwierdzeniem jest fakt, że to nikt inny, tylko
właśnie Jane Stirling pomogła zorganizować i sfinansowała przewiezienie serca Chopina z Paryża do Warszawy. To również Jane Stirling była tą, która skupowała na aukcjach związane z Chopinem
pamiątki i artefakty, przekazując je później mieszkającej w Polsce
rodzinie kompozytora. Wreszcie to ona dbała o pamięć o Chopinie
po jego śmierci.

Zeszłoroczny Wieczór z Jane Stirling,
Sala Zielona Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
Fot. Jakub Orłowski.

Zapominanie o tym jest sprzeniewierzaniem się historycznej prawdzie i oznaką niewdzięczności. Festiwal jest okazją do unaocznienia
tych faktów i tym samym próbą oddania sprawiedliwości tej, która
„ocaliła” dla nas Chopina.

i Fryderyk Chopin. Szkocja 1848", Uniwersytet Jagielloński – Collegium Paderevianum, Kraków – wstęp wolny.

 11 maja, 18:30, Aula Jagiellońska Collegium Maius UJ, Kraków –
wstęp wolny (wymagana rezerwacja od 4 maja 2017 r. pod nr. tel.
12 663 13 17), „Wieczór z Jane Stirling”: Anna Dębowska – fortepian, Marek Kucharski – wprowadzenie, Marcin Jaroszek – lektura
listów F. Chopina.

 12 maja, 18:00, Aula Florianka, Koncert muzyczno-poetycki
„Młodzi dla Jane Stirling” – wstęp wolny.

 13 maja, 17:00, Sala Zielona Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Kraków (wymagane zaproszenia), „Fryderyk,
Jane i ich fortepian” .
Współorganizatorem koncertu muzyczno-poetyckiego „Młodzi dla
Jane Stirling” jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, a dyrektorem artystycznym festiwalu dr hab. Anna Dębowska-Jaroszek, adiunkt w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

II Kraków Bach Festiwal
dr Andrzej Zawisza – Katedra Muzyki Dawnej
Druga edycja Kraków Bach Festiwal jest kontynuacją przyjętego
niezwykle ciepło festiwalu zorganizowanego w 2015 przez Katedrę
Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Krakowie z okazji 330. rocznicy urodzin Jana Sebastiana Bacha. Muzyka Wielkiego Mistrza
powraca wraz z myślą przewodnią tegorocznej Edycji, którą będzie
przypadający w tym roku Jubileusz 500-lecia Reformacji. Po raz
pierwszy obok Akademii Muzycznej w Krakowie współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest fundacja Kulturalny Szlak. W przygotowanym programie znajdą się między innymi wszystkie msze luterańskie Jana Sebastiana Bacha oraz wybór jego kantat, muzyka
organowa i klawesynowa kompozytorów XVII i XVIII wieku, jak również kompozycje sakralne twórców szkoły północno-niemieckiej. Do
licznego grona wykonawców – oprócz studentów i pracowników
Katedry Muzyki Dawnej – dołączą studenci i absolwenci Wydziału
Wokalno-Aktorskiego oraz studenci Katedry Organów, którzy niezwykle entuzjastycznie przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału
w tegorocznej edycji. Finałowym koncertem będzie występ Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją wybitnej skrzypaczki, prof. Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch, podczas którego zabrzmią uroczyście dwie kantaty skomponowane na Święto
Reformacji przez Jana Sebastiana Bacha Gott, der Herr ist Sonn und
Schild BWV 79 i Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 oraz Suita orkiestrowa D-dur BWV 1069, która w pełnej blasku szacie dźwiękowej
w idealny sposób dopełni program tegorocznego Kraków Bach Festiwal.
Serdecznie zapraszamy do niesłychanie przyjaznych progów Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej przy ulicy Grodzkiej 58, gdzie w kościele
pod wezwaniem św. Marcina zabrzmi wspaniała muzyka niemieckiego baroku.
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Głos i fortepian / ROZMOWA

AR-S: Wśród podmiotów zaangażowanych w organizację festiwalu znajdujemy kilku sponsorów – w jaki sposób zainteresowałeś ich współpracą?

z dr. hab. Bartłomiejem Kominkiem – pomysłodawcą
Festiwalu Kameralistyki Wokalnej „Voice&Piano”

BK: Jest to druga edycja Festiwalu. Pierwsza zakończyła się sporym sukcesem, tak artystycznym jak i frekwencyjnym. A wiadomo: dla sponsora
Agnieszka Radwan-Stefańska: Proszę o przybliżenie naszym czytelni- liczba widzów oraz poziom artystyczny to najważniejsze elementy dobrej
kom idei i źródeł pomysłu zorganizowania Festiwalu Kameralistyki promocji firmy. W tym roku sponsorują nas: Supra Brokers oraz restauraWokalnej „Voice & Piano”, którego druga edycja przypada na ten rok.
cja Il Calzone.
Bartłomiej Kominek: Pomysł Festiwalu „Voice&Piano” przyszedł mi do
głowy już parę ładnych lat temu, przy okazji egzaminów semestralnych.
Egzaminowaliśmy wtedy studentów z przedmiotu „Nauka akompaniamentu”, a towarzyszyli im między innymi wokaliści. Tak, tak – to nie pomyłka, że pianistom towarzyszyli wokaliści. Zwykle jest przecież na odwrót: „przy fortepianie” lub „z towarzyszeniem” i moje ulubione:
„akompaniament”. Pomyślałem wtedy: BASTA, najwyższy czas rozprawić
się z pokutującą wersją pianisty-akompaniatora, pianisty – podnóżka
i tak dalej. Pieśni w szczególności zasługują na określenie muzyki kameralnej, a więc złożonej z dwóch równorzędnych podmiotów – PIANISTY
i WOKALISTY. Tak więc Voice&Piano – festiwal utworów tylko i wyłącznie
oryginalnie napisanych na głos i fortepian lub utworów gdzie głos i fortepian występują razem. Żadnych arii, wyciągów i tym podobnych, które
prowokują do sprowadzenia pianisty do podrzędnej roli.

AR-S: Co nasza uczelnia osiąga dzięki organizacji takich wydarzeń?

AR-S: To już druga edycja Festiwalu – czym różni się on od zeszłorocznego?

AR-S: Co sprawia, że warto organizować tego typu przedsięwzięcia?

BK: Przede wszystkim programem. Staramy się, aby w miarę możliwości
nie powtarzać repertuaru z pierwszej edycji, chociaż oczywiście w stu procentach nie jest to możliwe. W programie są zupełnie inne zespoły wykonawcze. W tym roku na inaugurację mamy orkiestrę symfoniczną,
a na zakończenie – orkiestrę kameralną. Poprzednia edycja to koncert
oratoryjny z Mszą Rossiniego oraz koncert Emmy Kirkby z orkiestrą barokową.

BK: Przede wszystkim jest to świetna zabawa. Oczywiście na wielu etapach tworzenia festiwalu człowiek ugina się pod ogromem pracy, ale...
jest to niebywale inspirujące. Trzeba zagłębić się w repertuar, poszperać
w mądrych książkach – same korzyści dla organizatorów. Dla naszych
studentów – możliwość wystąpienia na dużej imprezie muzycznej, możliwość uczestnictwa w koncertach renomowanych artystów, a następnie
udział w kursach mistrzowskich.

AR-S: Kto w tym roku debiutuje, a kto jest gwiazdą?

AR-S: Dlaczego warto uczestniczyć w koncertach? Kto jest przede
wszystkim ich adresatem?

BK: Debiutują jak zwykle najzdolniejsi studenci Wydziału WokalnoAktorskiego oraz pianiści naszej Uczelni, w większości studiujący przedmiot „Nauka akompaniamentu”. Na pewno warto w tym miejscu wymienić EmEs Piano Duo (studentki studiów podyplomowych), który wykona
Pieśni Brahmsa na 4 ręce i zespół wokalny. Niekwestionowaną gwiazdą
tegorocznej edycji festiwalu będzie znana na całym świecie sopranistka
Sylvia Schwartz, występująca z największymi dyrygentami i w najznakomitszych teatrach operowych oraz w słynnych salach koncertowych
z recitalami kameralnymi.

BK: Bardzo trudno oszacować wymierne korzyści płynące z organizacji
takiego festiwalu. Są one ogromne – ale i trudno policzalne. Odkładają się
w czasie i procentują potem latami. Takie przedsięwzięcia zmieniają wizerunek Akademii Muzycznej z miejsca gdzie się „ćwiczy”, na prężnie działający ośrodek, który kreuje życie muzyczne nie tylko w Krakowie, ale
i w całej Polsce. Nasz festiwal jest jednym z nielicznych, nie tylko w Polsce,
ale i w Europie, gdzie można posłuchać tylko i wyłącznie kameralistyki
wokalnej. To nas wyróżnia i mam nadzieję, że dzięki temu więcej zdolnych
ludzi będzie miało ochotę studiować w naszej Uczelni. Zaproszone gwiazdy, co udało mi się zauważyć, w swoich biografiach artystycznych wymieniają nasz festiwal obok tych największych w Europie. Trudno
o lepszą promocję.

BK: Dlaczego warto uczestniczyć w koncertach? Trochę retoryczne pytanie. Korzyści płynące z uczestnictwa jako słuchacz można właściwie wymieniać w nieskończoność. Na pewno – czysta przyjemność estetyczna.
Po prostu jak ktoś ładnie śpiewa i gra – to jest to bardzo miły sposób spędzania wolnego czasu. Kontakt z wielkimi dziełami, pięknymi pieśniami,
znakomitymi artystami… Zamiast telewizji – muzyka na żywo! Koncerty
adresowane są do wszystkich: melomanów, turystów, pedagogów, studentów – w szczególności studiujących w naszej uczelni, uczniów szkół
średnich i podstawowych…

AR-S: Jeśli miałbyś polecić szczególnie któryś z koncertów, to jaki
i dlaczego?
AR-S: Plany na kolejne edycje? Czy formuła „Voice and piano” nie wyczerpie się szybko?
BK: No cóż, nie wiem czy mogę polecać specjalnie jakiś konkretny koncert, gdyż… wszystkie zapowiadają się jako wybitne. Na pewno mogę BK: Plany powoli się krystalizują. Chciałbym utrzymać pomysł z udziałem
polecić koncerty, gdzie będzie można usłyszeć kompozycje, które nieczę- orkiestr naszej Uczelni. Są plany prawykonań – za dwa lata najprawdoposto pojawiają się na afiszach koncertowych, w szczególności koncert inau- dobniej usłyszymy utwór specjalnie napisany na nasz festiwal. Chcemy
guracyjny i monumentalną Fantazję Beethovena na fortepian, chór nawiązać współpracę z konkursami wokalnymi – kto wie, może w następi orkiestrę. Bardzo interesujący powinien być koncert w środę 17 maja: nej edycji wystąpi u nas laureat pierwszej nagrody Konkursu Królowej
będzie można usłyszeć pieśni Piazzolli. To naprawdę nie lada gratka. Kon- Elżbiety lub Ady Sari. Repertuar na głos i fortepian jest tak bogaty, że trudcert finałowy i XIV Symfonia Dymitra Szostakowicza – absolutny biały no sobie wyobrazić, aby mogło zabraknąć pomysłów repertuarowych na
kruk, przynajmniej jeśli chodzi o polskie sale koncertowe.
najbliższe 20 festiwali. Oczywiście wyzwaniem jest, aby na każdym kolejnym festiwalu oprócz kanonu pieśni światowej – Schuberta, Brahmsa czy
Karłowicza – pojawiali się kompozytorzy mniej znani lub utwory
o ciekawej obsadzie, prawykonania, gwiazdy. Mamy naprawdę świetny
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zespół i wierzę, że zorganizujemy jeszcze mnóstwo fascynujących koncertów w ramach kolejnych edycji festiwalu „Voice&Piano”.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
 LAUREACI VII Międzynarodowego Konkursu Duetów
z Harfą w Cieszynie, 7-9 kwietnia 2017.

 III MIEJSCE (prawykonanie utworu studenta Michała
Lazara Cztery fragmenty na harfę i fortepian) ADRIAN
NOWAK – student z klasy harfy prof. Florence Sitruk
i dr Ireny Czubek-Davidson oraz ŁUKASZ STANISŁAWCZYK – student z klasy fortepianu dr. hab.
Mariusza Sielskiego

 WYRÓŻNIENIE – FANNI NIZALOWSKI – student
z klasy harfy prof. Florence Sitruk i dr Ireny CzubekDavidson oraz MICHAŁ PRÓSZYŃSKI – student
z klasy wokalistyki dr. hab. Marka Rzepki

KLAUDIA LIGAS, studentka z klasy oboju prof. dr. hab. Marka
Mleczki zdobyła III NAGRODĘ 15. Międzynarodowego Konkursu Interpretacyjnego PRO BOHEMIA 2017 w Ostrawie, w dn. 79 kwietnia 2017.

 MARIA DZIEDZIC, studentka z klasy dyrygentury chóralnej
dr. hab. Marcelego Kolaski, zdobyła, wraz z Szalowskim Zespołem Wokalnym z Szalowej, w kategorii chóry dorosłe
III miejsce oraz Nagrodę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego XIX Ogólnopolskiego
Konkursu Chórów O Złotą strunę… w Niepołomicach,
w dn. 1-2 kwietnia 2017.

 ZESPÓŁ MOSZKOWSKI TRIO z klasy kameralistyki prof.
Danuty Mroczek-Szlezer zajął I MIEJSCE w XI Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej, KrasiczynPrzemyśl, w dn. 30 marca – 1 kwietnia 2017. Skład Zespołu:
MARIUSZ PUT – I skrzypce
ALEKSANDRA BESTER – II skrzypce
VIKTORIIA KARPENKO – fortepian

 MATEUSZ DUDEK, student z klasy akordeonu dr. Janusza
Patera, został LAUREATEM Programu Stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” 2017.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w czwartek 20 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie nominacje profesorskie
56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Akt nominacyjny otrzymał między innymi pedagog naszej
Uczelni, znakomity puzonista dr hab. Zdzisław Stolarczyk.
24 kwietnia br. w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród
Fryderyki w dziedzinie muzyki poważnej.
Rozdano osiem statuetek w ośmiu kategoriach. W kategorii „muzyka dawna” Fryderyka
otrzymał prof. dr hab. Marek Toporowski, kierownik Katedry Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Krakowie, który na zrekonstruowanych organach Joachima Wagnera
w 1745 roku (odnaleziono je 15 lat temu w Pruszynie) nagrał sonaty klawiszowe Jana Sebastiana Bacha BWV 525-530 z towarzyszeniem Irminy Obońskiej (klawesyn, pozytyw) i Marka
Caudle’a (viola da gamba, wiolonczela).
Zwycięzców wybierało 375 osób uprawnionych do głosowania: muzyków, laureatów Fryderyków z lat poprzednich, dziennikarzy, wydawców, krytyków i producentów. Do przesłuchań
zakwalifikowano 121 albumów z muzyką poważną.

Nowości Wydawnicze
Piotr Papla
Pod koniec marca 2017 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie dwutomowa (tom w języku polskim
i angielskim) publikacja Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją
i zarządzaniem/Professional musician. Between art, education and management pod red. dr Małgorzaty Sternal. Oba tomy są pracami zbiorowymi i zawierają w większości teksty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji Muzyk zawodowy tu i teraz/Professional musician here and now zorganizowanej przez Katedrę Badań MuzycznoEdukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie w grudniu 2014 roku.
Tematyka zamieszczonych w nich artykułów ogniskuje się wokół takich tematów jak: kondycja zawodowa muzyków w Polsce i za granicą,
możliwości ich kariery, zagrożenia psychospołeczne i stres
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zawodowy, umiejętność
radzenia
sobie z emocjami
w trakcie występu
(również tzw. trema), ale też szeroko
rozumianego zarządzania w instytucjach muzycznych,
dlatego
powinna
wzbudzić zainteresowanie zarówno
artystów muzyków występujących na estradach, jak i dyrygentów
orkiestr i kierowników instytucji muzycznych. Publikację można zakupić na stronie internetowej sklep.amuz.krakow.pl.
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KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
 11-18 maja 2015

 22-24 maja 1978
Festiwal Kameralistyki Wokalnej „Voice&Piano”, zorganizowany Sesja naukowa Poetyka muzyczna zorganizowana na 90-lecie Akadeprez Katedrę Kameralistyki. W programie koncerty z udziałem m.in. mii Muzycznej przez Katedrę Edytorstwa Muzycznego oraz Zakład
Emmy Kirkby, Urszuli Kryger i Olgi Pasiecznik.
Analizy i Interpretacji Muzyki.
 31 maja 1977
Wręczenie Krystynie Moszumańskiej-Nazar z okazji Dnia Dziecka
nagrody Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości kompozytorskiej dla dzieci.

 maj 1964
Udział PWSM w obchodach 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
m.in. współtworzenie oprawy muzycznej jubileuszu oraz prawykonanie kantaty In honorem… K. Pendereckiego.

 3 i 4 maja 1963
Jubileusz 75-lecia PWSM, w programie uroczysta akademia, koncert
chóralny oraz koncert symfoniczny z utworami pedagogów uczelni
(m.in. W. Żeleński W Tatrach, B. Wallek-Walewski Paweł i Gaweł,
A. Malawski Etiudy symfoniczne).

 25 maja 1937
Koncert młodych muzyków polskich w Paryżu, wśród wykonawców
Józef Mikulski (Concerto a 4 M. Mielczewskiego).

 21, 23 i 24 maja 1929
Koncerty Festiwalu Muzyki Polskiej
w Poznaniu z udziałem Zbigniewa Drzewieckiego (Koncert-Fantazja J.A. Maklakiewicza i Fantazja polska I.J. Paderewskiego), Bronisława Rutkowskiego
(Koncert organowy M. Surzyńskiego)
i Eugenii Umińskiej (Koncert skrzypcowy
M. Karłowicza).

 26-28 maja 2011
Pierwsza edycja aXes – Triduum Muzyki Nowej, zorganizowana przez
Katedrę Kompozycji.

 12 maja 2008

 30 maja 1914
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Henrykowi Mikoła- Wieczór z utworami L. van Beethovena w wykonaniu uczniów Konjowi Góreckiemu.
serwatorium pod artystycznym kierownictwem Władysława Żeleńskiego. W programie m.in. Kwartet smyczkowy F-dur op. 18, Sonata
skrzypcowa G-dur op. 96, Trio fortepianowe B-dur op. 97.
 8 maja 1997
Występ Orkiestry i Chóru Akademii Muzycznej podczas IX Dni Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. W programie: J. Brahms  31 maja 1902
Rapsodia op. 53, G. Mahler I Symfonia.
Wieczór kameralny pod artystycznym kierownictwem Władysława
Żeleńskiego. W programie m.in. S. Niewiadomski Z Jaśkowej doli,
R. Schumann Pieśń wiosenna, Ch. Bériot Air varié.
 29 maja 1988
Koncert symfoniczny z okazji 100-lecia Akademii Muzycznej, w programie: J. Brahms IV Symfonia, L. van Beethoven Msza C-dur.
 13-14 maja 1983
Sesja naukowa W dwudziestą rocznicę śmierci Stanisława Wiechowicza zorganizowana przez Katedrę Wychowania Muzycznego.
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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
prof. dr hab. h.c. mult. Mieczysław Tomaszewski
Agnieszka Radwan-Stefańska: Krakowska muzyczna Alma Mater kiedyś i dzisiaj.
Czy w opinii Pana Profesora to ewolucja czy może „zrywy rewolucyjne” kształtowały
dynamikę Akademii (kiedyś PWSM)?
Mieczysław Tomaszewski: Dzieje naszej Almae Mater przebiegały przemiennie. Przeważała spokojna ewolucja, ale o rozwoju i światowym znaczeniu Uczelni zadecydowały
„zrywy”, o których Pani mówi. Najważniejszy z nich to moment przerwania panującej stagnacji dzięki objęciu w roku 1972 funkcji rektora przez Krzysztofa Pendereckiego. Groziło
pełne uzależnienie, a jak to autor Trenu określił: „uratowaliśmy masę rzeczy. Po pierwsze,
udało się przerwać dyktando partii”. Późniejsze okresy szczególnego dynamizmu wnosili
kolejni rektorzy, każdy na swój sposób.

Mieczysław Tomaszewski.
Fot. arch. Akademii Muzycznej w Krakowie.

AR-S: W dekadach swej pracy naukowej i dydaktycznej spotykał Pan Profesor najważniejsze osobistości krakowskiej muzyki i ściśle
z nimi współpracował. Sam oczywiście nieustannie pozostaje Pan jedną z takowych Osób. Które osobowości w najbardziej trwały
sposób zapisały się w Pana pamięci i wniosły Pana zdaniem najdobitniejszy wkład naukowy, artystyczny, administracyjny, ale i osobowościowy w historię naszej społeczności i w jaki sposób?
MT: Życie naszej Uczelni, jeszcze jako Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej mieszczącej się w gmachu Urszulanek przy Starowiślnej
(niebawem i na jakiś czas: „Obrońców Stalingradu”), miałem możliwość poznawać od lat pięćdziesiątych, zrazu z zewnątrz, od strony wydawcy poszukującego autorów. Była to okazja do bliższych kontaktów z jej prominentnymi profesorami, którzy stawali się autorami i redaktorami pe-wu-em-owskich edycji. Myślę przede wszystkim o ówczesnym rektorze Bronisławie Rutkowskim; nadawał Uczelni ton wysoki,
akademicki, stawiając na ścisły związek aspektów artystycznych z intelektualnymi. Miałem honor prowadzenia po nim wykładów z literatury
muzycznej, adresowanych do studentów wszystkich wydziałów. A także o niezapomnianym „Mandarynie” – jak nazywaliśmy Stanisława
Wiechowicza – ze względu na jego mądrość (dotyczącą nie tylko sfery muzycznej) i na jego etos. Wśród „niezapomnianych” znajduje się
znakomity i niepowtarzalny zespół profesorów redagujących Polską Bibliotekę Fortepianową: Zbigniew Drzewiecki, Jan Hoffman i Adam
Rieger; każdy z nich wnosił do PBF-u inną wiedzę, inne doświadczenia. Moja bliskość wobec profesora Henryka Sztompki, spotykanego
niekiedy jeszcze w tych latach na Uczelni, miała charakter szczególny: wysłuchanie i przeżycie w roku 1937 w Poznaniu w Pałacu Działyńskich „majorkańskiego” recitalu chopinowskiego Sztompki z Nokturnem Des-dur, Scherzem cis-moll i Balladą F-dur – stało się jednym z impulsów mojej fascynacji Chopinem.
AR-S: Wśród społeczności innych polskich uczelni muzycznych utrwaliło się
przekonanie, iż krakowska uczelnia muzyczna jest przede ośrodkiem teoretyczno-kompozytorskim. Skąd to przekonanie? Czy jest ono słuszne?
MT: Znaczenie poszczególnych ośrodków ulegało zmianom, co naturalne. Jeśli
chodzi o kompozycję, to w pierwszych latach powojennych raczej Warszawa
trzymała prym: Kazimierz Sikorski, Piotr Perkowski, Tadeusz Szeligowski, Witold Rudziński, Włodzimierz Kotoński, Tadeusz Baird… Kraków do znaczenia
doszedł nieco później, gdy po Stanisławie Wiechowiczu i Arturze Malawskim do
głosu – w latach sześćdziesiątych – doszło nowe pokolenie, reprezentujące nowe
tendencje, oczywiście z Krzysztofem Pendereckim na czele: Zbigniew Bujarski
i Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński i Bogusław Schaeffer, Marek
Stachowski i Krzysztof Meyer... Przy znacznych różnicach indywidualnych reprezentowali pewną wspólnotę postawy, stąd zyskali miano Krakowskiej Szkoły
Mieczysław Tomaszewski.
Kompozytorskiej. Serie wydarzeń artystyczno-naukowych z lat siedemdziesiąFot. arch. Mieczysława Tomaszewskiego.
tych i osiemdziesiątych – znanych pod hasłami Stalowej Woli i Baranowa – zbliżyły ze sobą ośrodek krakowski i śląski. Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar,
Witold Szalonek, Eugeniusz Knapik i Aleksander Lasoń stali się twórczymi współuczestnikami owych spotkań. A co do teorii muzyki – tej
związanej z uczelniami muzycznymi – to w ośrodku krakowskim daliśmy przykład jej naturalnego współdziałania z kompozycją, a zarazem
wypracowaliśmy nowe spojrzenie na przedmiot badań – dzieło muzyczne. Chodzi o spojrzenie, które – jako teoria interpretacji integralnej –
łączy organicznie aspekt formalny z aspektem emocjonalnym, które dzieło muzyczne widzi w perspektywie historii i kultury, jako wyraz
niepowtarzalnej osobowości twórcy. Już w latach osiemdziesiątych nazwano nas Krakowską Szkołą Teoretyczną. Cieszymy się, że nasz
punkt widzenia znalazł dosyć szeroki rezonans, nie tylko zresztą w kraju. Współpracują z nami ściśle osobowości takiego formatu, jak Constantin Floros, Robert Hatten, Siglind Bruhn, EeroTarasti.
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AR-S: Ale rektorami PWSM w Krakowie, chyba
prof. dr hab. h.c. mult.
Mieczysław Tomaszewski
aż do kilkunastoletniej kadencji rektorskiej prof.
Krzysztofa Pendereckiego, byli instrumentali- – muzykolog i teoretyk muzyki
ści. Wystarczy przywołać postać pierwszego
rektora prof. Zbigniewa Drzewieckiego, czy  Profesor i doktor honoris
jego znamienitych następców: prof. Bronisława
causa Akademii Muzycznej
Rutkowskiego, Józefa Chwedczuka, Eugenię
w Krakowie, w Bydgoszczy,
Umińską, Jana Hoffmana...?
Wrocławiu i Katowicach.
MT: Oczywiście. A do tego szeregu nazwisk trzeba  Honorowy Obywatel Miadodać, z nowszych już czasów, dynamiczne rektosta Krakowa.
rowanie profesor Barbary Świątek-Żelaznej, profesorów Stanisława Krawczyńskiego i Zdzisława  Wieloletni kierownik KateŁapińskiego…
dry Teorii i Interpretacji
Jan Ekier, Mieczysław Tomaszewski i Witold Lutosłwaski.
Dzieła Muzycznego.
Fot. arch. Mieczysława Tomaszewskiego.
AR-S: W kontekście poprzedniego pytania nie
mogę nie poruszyć nurtującej mnie kwestii: Pan
 Twórca tzw. „Krakowskiej
Profesor, od tylu lat będący luminarzem naszej
Szkoły Teoretycznej”.
uczelnianej społeczności, nigdy nie zasiadł we
władzach Uczelni…
 Obszar zainteresowań: teoria i historia muzyki XIX i XX
MT: Przez parę lat pełniłem funkcję dziekana wydziału pierwszego,
wieku, szczególnie muzyki
czyli Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. A mój wybór na profortepianowej, liryki wokalrektora nie został zatwierdzony przez Warszawę (KC) na skutek protenej i polskiej muzyki współstu uczelnianej komórki partyjnej. Nie zyskiwałem ich przychylności
czesnej.
ze względu na postawę reprezentowaną na obradach senatu. Z tego

Krakowscy kompozytorzy u Państwa Pendereckich
w Lusławicach. Fot. arch. M. Tomaszewskiego.

samego powodu moja profesura – przeprowadzona formalną drogą –
przez pięć kolejnych lat czekała na podpis prezydenta, oprotestowy-  Działalność obejmuje: edytorstwo muzyczne, badania
wana co roku przez uczelniane PZPR. Otrzymałem ją dopiero wraz
naukowe, publicystykę, pez Wyzwoleniem, czyli w roku 1989.
dagogikę. Niezwykle bogaty jest dorobek naukowy.
AR-S: Jakie zdaniem Pana Profesora okoliczności zadecydowały, iż
Składa się na niego około
Akademia Muzyczna w Krakowie stała sie tak liczącym się w wy250 tekstów naukowych
miarze ogólnopolskim i nawet międzynarodowym ośrodkiem komi eseistycznych opublikowapozytorskim i centrum myśli naukowej w dziedzinie muzyki? Rannych w Polsce oraz we Franga Pańskich dokonań w tej dziedzinie jest oczywiście znamienita
cji, Austrii, Niemczech, Ani w wielu wymiarach decydująca. Ostatnio na przykład znajoma
glii, Rosji, na Słowacji i na
rosyjska organistka i pianistka pochwaliła mi się, iż właśnie kupiła
Litwie, w tym ponad 20
w Moskwie książkę o Chopinie autorstwa krakowskiego naukowca,
książek.
prof. Mieczysława Tomaszewskiego, wydaną po rosyjsku…

MT: Krakowska Akademia Muzyczna swoją wysoką rangę uzyskiwała dzięki zespołowi znakomitych pro-  Członek m.in. Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego oraz
fesorów, z wszystkich zakresów, tak instrumentalistów, wokalistów czy dyrygentów, jak i kompozytoPrezydium Rady Wyższego
rów, teoretyków i specjalistów od wychowania muzycznego. To wszystko złożyło się na całość znaczącą
Szkolnictwa Artystycznego,
i atrakcyjną. Wraz z momentem istotnie rewolukolegium
redakcyjnego
cyjnej „zmiany warty” (przy której zresztą macza„Res Facta”, przewodnicząłem palce…), to jest wraz z objęciem rektoratu
cy Rady Naukowej Towaprzez Krzysztofa Pendereckiego, Akademia Murzystwa im. Fryderyka Chopina, Centralnej Komisji do
zyczna w Krakowie zaczęła być w świecie nazywaspraw Stopni i Tytułów, Rana „szkołą Pendereckiego”. A co do mnie? Cóż,
dy Naukowej Instytutu
moja monografia twórczości Chopina, stanowiąca
Sztuki PAN. Jest członkiem
egzemplifikację teorii interpretacji integralnej,
Rady Redakcyjnej „Res
nazywana chopinowską „biblią”, istotnie wzbudziFacta Nova”, Rady Prograła rezonans również poza granicą. Po trzech wydamowej Narodowego Instyniach polskich, po wersji niemieckiej i angielskiej
tutu Fryderyka Chopina
oraz wiceprzewodniczącym
pojawiła się nieoczekiwanie wersja rosyjska. NotaPolskiej Akademii Chopibene
wydało
ją
w
Moskwie
czołowe
wydawnictwo
Z Marthą Argerich. Fot. arch. Mieczysława Tomaszewskiego.
nowskiej.
rosyjskie bez mojej wiedzy… Ważne, że w doskonałym, profesjonalnym przekładzie.
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AR-S: Społeczność naszej Uczelni w ostatnich latach staje się
coraz bardziej międzynarodowa. Ten zasięg rozszerza się nawet do miejsc tak odległych jak Chiny, Stany Zjednoczone czy
kraje arabskie. Dawniej chyba tak nie było. Jaki zdaniem Pana
Profesora okoliczności te mają wpływ na aktualny poziom dydaktyczny i tożsamość Akademii Muzycznej?
MT: Niewątpliwie mają wpływ znaczący. Każda możliwość porównań i konfrontacji stanowi bodziec dla głębszego i szerszego rozwoju. Po prostu zmusza do refleksji i idących za tym działań optymalizujących własną drogę. Ale także – do utwierdzenia w tym co
szczególnie własne.

Z Kardynałem Franciszkiem Macharskim. Fot. arch. Mieczysława Tomaszewskiego.

AR-S: Na ile i w jaki sposób komfort pracy naukowej i dydaktycznej był inny dawniej, gdy każda dziedzina życia społecznego w naszym kraju była centralnie planowana? jak
w przypadku sztuki, zwłaszcza rodzimej, wydawała się być
otoczona parasolem ochronnym i w całości mecenatem państwa, aniżeli obecnie, gdy trzeba zabiegać o granty, dotacje
i gdy ciągle zdaje się być za mało środków finansowych na
kulturę?

MT: Widzę, że przedstawicielom młodego pokolenia trudno
sobie pewne rzeczy wyobrazić. Ów „parasol ochronny” i „mecenat państwa” to zarazem działania cenzury likwidujące niektóre obszary kultury narodowej z życia publicznego, nierzadko w sposób absurdalny. Proszę zajrzeć do edycji pieśni Chopina z tamtych lat. W Hulance trafi
Pani na zwrot „Co ty robisz, stój!” zastępujący zwrot oryginalny: „Bój się Boga, stój!” Przecież Boga nie ma! Z podręczników na stałe lub na
pewien czas „znikały” coraz to nowe nazwiska: Romana Palestra, Andrzeja Panufnika, Artura Rubinsteina, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego… Ukazywały się wtedy, kiedy cenzor zaspał i przepuścił… To był czas, kiedy papier na druk był przydzielany i rozliczany co
do kilograma. Także tak zwane moce produkcyjne, czyli dostępność do maszyn drukarskich. Pod parasolem było to, co zgadzało się z linią
partii. Każda decyzja wymagała partyjnego zaopiniowania i zatwierdzenia. A w życiu uczelni, tych mało odpornych, partia rządziła awansami i stopniami. Rok 1972, wraz z rektoratem Krzysztofa Pendereckiego, ze względu na jego światowy prestiż, przyniósł naszej Uczelni pewną znaczącą autonomię.
AR-S: I jeszcze jedna sprawa, o którą chciałabym zapytać, a mianowicie życie „codzienne” na przestrzeni lat w murach PWSM, potem
Akademii Muzycznej: anegdoty, zabawne sytuacje...
MT: Przypomniał mi się pewien moment – chyba zabawny – z roku 1959. Katedrą kompozycji dyrygował wówczas Stanisław Wiechowicz.
Miałem szczęście być obecnym na zebraniu członków katedry, prezentujących swoje nowe utwory. Penderecki przybył właśnie z Katowic
z nagraniem Trenu dokonanym z orkiestrą radiową przez Jana Krenza. Po jego wysłuchaniu Wiechowicz – najznakomitszy u nas znawca
instrumentacji, wykształcony w Petersburgu w szkole Rimskiego-Korsakowa – zadaje pytanie: „A w tym, a tym miejscu gra flet altowy, czy
prosty?” „Panie Profesorze – pada odpowiedź – Tren został napisany na 52 instrumenty smyczkowe…”
AR-S: Panie Profesorze, może zabrzmi to zbyt patetycznie, proszę wybaczyć, ale w perspektywie tak długiej i wielce znaczącej
Pana obecności w światowej muzykologii i wśród nas, czym Kraków wielce się szczyci, jakie przesłanie zechciałby Pan skierować do
młodych pedagogów i studentów Akademii Pański autorytet uprawnia mnie do złożenia takiej prośby na zakończenie naszej rozmowy.
MT: Zadanie niełatwe. Na dobrą sprawę, próbowałem je już od czasu do czasu zdefiniować, choćby tytułami dwu książek: Odczytywanie na
nowo (2011) i Uchwycić nieuchwytne (2016). „Odczytywać na nowo”, czyli w podejściu do dzieła muzycznego próbować dotrzeć do tego, co
w nim najbardziej istotne. Dotrzeć do niesionych przez nie wartości i sensów, nie powtarzając przy tym sądów utartych. „Uchwycić nieuchwytne”, czyli stanąć u granicy tego, co z natury swej niewysławialne. Ująłem to kiedyś w zdaniu, które powtórzę: „W zbliżaniu się do
prawdy dzieła, do oddania mu sprawiedliwości, interpretator skazany jest na rozwiązywanie kwadratury koła, jaką stanowi zestrajanie subiektywnego z obiektywnym. O tym, że jest to możliwe, uczy nas wielka sztuka interpretacji wykonawczej. Trzymany w ryzach subiektywizm nie tylko, że nie niweczy obiektywizmu – lecz go potrafi wspaniale uskrzydlić” .
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STUDENCKI KWADRANS
„Jeszcze Polska Muzyka…”
– relacja z koncertu
Michał Lazar – Samorząd Studencki
Jak powszechnie wiadomo w środowisku, krakowska Akademia
Muzyczna może się pochwalić naprawdę świetnymi studentami.
Dobrym na to przykładem jest koncert, który odbył się w zeszły
piątek 24 marca. Jego dwaj bohaterowie – Bartosz Staniszewski
oraz Paweł Riess to absolwenci studiów I-go stopnia w klasach
dyrygentury. Panowie w ramach swojego dyplomu poprowadzili
Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, a w charakterze solistki
towarzyszyła im skrzypaczka Marta Magdalena Lelek.

nowskiego Staniszewski poprowadził jeden z najbardziej znanych
utworów muzyki zwanej klasyczną, czyli Symfonię „Niedokończoną”
h-moll Franza Schuberta. Tymczasem Riess zaczął od bardzo spokojnego i zupełnie innego dzieła – Lark Ascending Ralpha Vaughana
Williamsa (brytyjskiego kompozytora, którego sugestywna i śpiewna twórczość może kojarzyć się z muzyką filmową). Również
i w tym utworze wystąpiła solistka, jednak dyrygent skupił się bardziej na wydobyciu delikatnej ekspresji, aniżeli na jej współpracy
z orkiestrą.

Najtrudniejszym zadaniem dla niej było z pewnością wykonanie
pierwszego utworu, a więc I Koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego. Jest to ponad 20-minutowa, bardzo złożona kompozycja, która zaskakuje ilością różnorodnych brzmień orkiestry i solowego instrumentu. Partia skrzypiec jest tam niezwykle trudna, gdyż
Szymanowski pisząc utwór (a więc w okolicach 1916 roku), konsultował ją z jednym z największych solistów tamtych lat – Pawłem
Kochańskim. Marta Lelek w pełni podołała zadaniu, zachowując
przy tym liryczność i naturalną ekspresję obecną w tym utworze.
Wielkie brawa należą się też Bartkowi Staniszewskiemu, ponieważ
ogarnięcie tak skomplikowanej partytury, a także utrzymanie orkiestry w ryzach przy tak częstych zmianach tempa, może sprawić
problem nawet najlepszym. Być może młody dyrygent odważył się
poprowadzić ten trudny utwór ze względu na swoje duże doświadczenie. Batutą „machać” zaczął w czasie swojej nauki w Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina
w Krakowie i już na pierwszym roku studiów prowadził założoną
przez siebie Orkiestrą Ardente, z którą stale występuje w Polsce
i za granicą. Widać to, gdy obserwuje się Bartka przy pracy – jest
niesamowicie skupiony, opanowany i nie wykonuje żadnych zbędnych ruchów, realizując (prawdopodobnie) bardzo ścisły plan narracji.
Zupełnie inną duszą wydaje się być Paweł Riess, który dyrygował
w trakcie drugiej połowy koncertu. Od Bartka różni go właściwie
wszystko. Po pierwsze, dobór repertuaru. Poza Koncertem Szyma-

Bartosz Staniszewski oraz Marta Lelek z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.
Fot. Artur Baranowski, arch. OAB.

Pierwszy z dyrygentów zachwycał dokładnością i trzymaniem orkiestry w pewnej dyscyplinie. Drugi natomiast odwrotnie, wyciąganiem
maksimum energii i muzyczną zabawą. Doskonale słyszalne było to
w finałowej Małej suicie Lutosławskiego, która spodobała się publiczności tak bardzo, że Paweł bisował. Z drugiej strony, trzeba
pamiętać o tym, że Bartek dyrygował po prostu trudniejszym –
z punktu widzenia akademickiego rzemiosła – repertuarem. Być
może jest więc tak, że jeden ceni sobie stabilność, a drugi woli raczej
zaryzykować, mając z tego jednak więcej zabawy. Znajduje to
zresztą odzwierciedlenie w doborze pojazdu obydwu Panów. O ile
bowiem Paweł najchętniej odpala motor, Bartek woli tradycyjnie
zasiąść za kierownicą. I dzięki temu jeździ bezpieczniej, ale – no
właśnie, ale...
PS. W dniu, w którym piszę tę recenzję, ogłoszone zostały wyniki
konkursu na projekt nowej siedziby Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej budowa potrwa jednak długo. Do tego czasu, by w pełni
zaprezentować swój talent szerszej publiczności, studenci muszą
liczyć na gościnność innych instytucji. Koncert w Lusławicach cieszy
więc podwójnie. Po pierwsze – jako potwierdzenie umiejętności
młodego zespołu (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej gra od
2003 roku, a już prześcignęła poziomem orkiestrę niejednej Filharmonii) i dwóch młodych dyrygentów. Po drugie – dzięki bliskiej
współpracy Akademii z Europejskim Centrum Muzycznym. Miejmy
nadzieję, że taka jej forma będzie miała okazję się powtórzyć – albo
stanie się pewną normą.

Paweł Riess z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Fot. Artur Baranowski, arch. OAB.
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Festiwal prawykonań – Mozaika

Melancholijne, poruszające. I piękne. /PZ/

Zuzanna Daniec /ZD/, Karolina Dąbek /KD/, Anna Gluc /AG/, Dominika Jedna z najciekawszych festiwalowych propozycji. Utwór niezwykle konseMicał /DM/,Marcin Słonina /MS/, Madelaine Touahri /MT/, Maria Zaryc- kwentny, spójny, logicznie skonstruowany, z dramaturgią szanującą perka /MZ/, Paulina Zgliniecka /PZ/ – Koł0 Naukowe Teorii Muzyki
cepcję słuchacza. Na uwagę zasługuje też niuansowość brzmień (świetne
zestawienia instrumentów, np. fletu ze skrzypcami w różnych oktawach,
Nie da się opisać ogromu wrażeń, dyskusji o muzyce czy samej atmosfery czy użycie szumów) przy jednoczesnej pełni brzmienia – mimo skromnej
7. Festiwalu Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza, który odbył się obsady nie odnosiło się wrażenia, iż czegoś tu brakuje. /MS/
w dniach 24-26 marca w siedzibie NOSPR-u. Można jednak próbować
uchwycić choć cząstkę, notując własne odczucia, przemyślenia, interpreta- PRASQUAL – MASHRABIYYA. Poemat wędrującego światła na rożek
cje. Takie wyzwanie podjęło ośmioro studentów i doktorantów teorii mu- angielski/obój, waltornię, 93 muzyków orkiestrowych w 6 grupach
zyki. Z trzech dni intensywnie wypełnionych muzyką powstała „Mozaika”. przestrzeni i muzykę elektroniczną
Mamy nadzieję, że z tych krótkich, subiektywnych opisów wyłoni się – być Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Alexanmoże pełniejszy – obraz kilku wybranych z festiwalowego programu utwo- der Humala – dyrygent, Hannah Weisbach – obój, Daniel Costello – waltorrów.
nia, PRASQUAL – realizacja warstwy elektronicznej. Sala Koncertowa
NOSPR, 25.03.2017, godz. 19:30
Roman Czura – II Symfonia „Wie ein Naturlaut”
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, José
Ciekawe potraktowanie poszczególnych instrumentów poprzez umiejscoMaria Florêncio – dyrygent. Sala Koncertowa NOSPR, 24.03.2017, godz.
wienie ich w różnych zakątkach sali koncertowej. Dochodzące z tych
19:30
miejsc dźwięki rozpraszały się niczym promienie słońca. Dzieło dopełnia –
według samego kompozytora – słuchacz i jego pozycja w przestrzeni. /MT/
Podczas poprzedniej edycji Festiwalu Prawykonań w 2015 roku polska
publiczność miała okazję usłyszeć Koncert fortepianowy „Kraftfelder” Ro- Po ostatnim, wspaniałym utworze Prasquala, wykonanym na Festiwalu
mana Czury, w którym kompozytor nawiązywał do dzieł m.in. Czajkow- Prawykonań w 2015 roku, spodziewałam się czegoś więcej. Tym razem
skiego i Liszta. W II Symfonii poszedł nieco dalej, cytując Mahlera. Utwór usłyszałam muzykę posegmentowaną i nierówną, bo jeśli niektóre fragten przypomina pracę naukową, przeplataną co kilka stron fragmentami menty były bardzo interesujące (wirujące w przestrzeni perkusyjne brzmieprzepisanymi od innych autorów, w której nie umieszczono przypisów. nia), tak inne dłużyły się nieznośnie (sola waltorni, oboju, rożka angielskieWarto jednak pamiętać, że dzieło jest pewnego rodzaju komentarzem go). W kontekście programu utwór wprawdzie nabiera symbolicznych
dotyczącym problemów ekologicznych świata, co stanowi niebagatelny znaczeń, natomiast nie wiem czy ta muzyka obroniłaby się sama. /KD/
wkład w ten ważki we współczesnej sztuce dyskurs. /AG/
Miałam wrażenie, że uczestniczę w jakimś rytuale. Ubrani na biało soliści
Ene, due, rike, fake, Mahler, Bruckner, ósme smake.
(i dyrygent) wchodzący na scenę ze środka sali. Na balkonach instrumenty
Deus, meus, kosmateus, Gwiezdne wojny – baks!
o niskim brzmieniu. Opozycja światło – ciemność? Nasuwały mi się pewne
A do tego groteskowe Dies irae, Krzesany Kilara i… alpejskie rogi! Zatem, skojarzenia ze Stockhausenem. Wielkie brawa dla solistki! Permanentny
dla każdego coś miłego? No, dla mnie raczej nie… /PZ/
oddech na multifonach: chyba rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych… /PZ/
Natura ma dla Romana Czury brzmienie wysoce skonwencjonalizowane,
zakorzenione w idiomach, symbolach i charakterach muzyki przełomu XIX Utwór urzeka spójnością multimedialnej wizji. MASHRABIYYA pozostawiła
i XX wieku. Z wyraźną preferencją symfoniki wymienionego z nazwiska mnie w zamyśleniu bez słowa na kilkanaście minut po zakończeniu koncerw nocie Mahlera. Motyw natury – oczywiście alikwotowy, do tego rogi tu – myślę, że to wystarczająca rekomendacja. /MS/
alpejskie stanowiące metonimię rzeczonej natury w jej wydaniu sielskomistycznym (ni przypiął, ni przyłatał – szkoda było je sprowadzać dla tych Marcin Stańczyk – A due na fortepian Rhodesa i orkiestrę smyczkową
kilku dźwięków). Drugiej części nikt się nie spodziewał – uznałabym tak Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, Marek Moś – dyrygent, Piotr
wyraziste zakończenie pierwszego ogniwa za błąd konstrukcyjny. Kiedy Orzechowski „Pianohooligan” – fortepian Rhodesa, Marcin Stańczyk –
już się zaczęła, okazała się – zaskakujące – marszem, przeradzającym się realizacja warstwy elektronicznej. Sala Koncertowa NOSPR, 26.03.2017,
w scherzo. Jeżeli już kompozytor chce mówić o rzeczach poważnych, niech godz. 18:00
robi to językiem zrozumiałym dla słuchacza współczesnego. Jeżeliby nie
miał takich ambicji, może próbować ekshumować trupy modernizmu – czy Dużą rolę w kompozycji odegrały komplikacje zachodzące pomiędzy obieznajdzie na nie popyt? Oby nie. /DM/
ma partiami zespołu. W toku utworu pojawiły się wyraziste elementy ilustracyjne, realizowane za pomocą elektroniki. Całość sprawiła wrażenie
Aleksander Nowak – Infraludiumkulen
pewnej niespójności. /ZD/
Projekt 3x Krzeszowiec: Jan Krzeszowiec – flet, Szymon Krzeszowiec –
skrzypce, Adam Krzeszowiec – wiolonczela. Sala Kameralna NOSPR,
Muzyka na granicy minimalizmu. Obok płaszczyzn statycznych, nawet
25.03.2017, godz. 12:00
skrajnie zredukowanych (trwające w nieskończoność zapętlane struktury),
obecny jest w niej rozwój, zmienność – świetne rytmicznie rozmijające się
Jeden z lepszych utworów Festiwalu. Wyważony, z ciekawie prowadzoną gesty oparte na samych rykoszetach, subtelna, szmerowa elektronika
narracją, zróżnicowany wewnętrznie pod względem wyrazowym i dyna- (choć czasem zbyt dosłowna: nieprzystające do niczego odgłosy ćwierkająmicznym. Trzy instrumenty, ale z wyraźnym podziałem na 2+1, przy czym cych ptaszków). /KD/
rola solisty płynnie przechodzi pomiędzy grającymi. Całość polifoniczna
z jednym momentem, kiedy wszystkie instrumenty spotykają się i razem, W konkursie na najlepsze rozpoczęcie utworu Stańczyk wygrał: rytmiczna
pionami prowadzą piękną harmonię. /MZ/
niepewność, desynchronizacja o trudnej do wyczucia zasadzie była doskonałym pomysłem. Potem utwór przerodził się w dobrej jakości minimal.
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Co słychać u gitarzystów?

Beethoven, sztuka, nauka i... ja

Miłosz Mączyński – Katedra Gitary i Harfy

Maria Zarycka – Katedra Teorii Muzyki

Dzięki współpracy Katedry Gitary i Harfy oraz Koła Naukowego Gitarzystów z uczelniami muzycznymi w Warszawie i Wrocławiu gościliśmy
w Krakowie młodych polskich gitarzystów. W marcowym koncercie
zaprezentowali się studenci wrocławskiej Akademii Muzycznej, w kwietniowym zaś gitarzyści z Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Wymienne koncerty z warszawską uczelnią są już w życiu naszej
Katedry tradycją, natomiast studentów z Wrocławia zaprosiliśmy do
współpracy pierwszy raz, wzbogacając w ten sposób piękną ideę integracji gitarzystów z różnych środowisk akademickich. Z dużą satysfakcją
słuchałem koncertu tych ostatnich. Długo nie zapomnę interpretacji
Dagmary Mazur czarującej dźwiękiem, który wypełnił Floriankę po brzegi, czy Tomasza Radziszewskiego grającego z rozmachem i wirtuozerią,
niebojącego się spojrzeć na jeden z najbardziej „kanonicznych” utworów
gitarowych we własny, bardzo osobisty sposób. Wszak wirtuoz to człowiek odważny! Pięknie zabrzmieli również Agata Warchocka i Adam
Ciećko. Świetnie zaprezentowali się także warszawscy gitarzyści Mateusz Kowalski i Piotr Przedbora pomimo młodego wieku posiadający
bardzo obszerny i wymagający repertuar. Duże brawa dla Koła Naukowego Gitarzystów za pomysł i organizację.
W marcu odwiedził nas także prof. Stefano Viola z konserwatorium Jacopo Tomadini w Udine, jeden z najbardziej cenionych i najciekawszych
pedagogów na świecie. Profesor Viola uczy także w akademii Francisco
Tárrega w Pordenone, w obu miejscach prowadząc klasy gitary na najwyższym poziomie, a jego studenci są laureatami szeregu międzynarodowych konkursów. Chyba nie było w naszej Akademii studenta, który
nie wyszedłby z prowadzonych przez niego zajęć z poczuciem satysfakcji
i dotknięcia istoty problemów, na które napotyka w codziennej pracy.
Oprócz fantastycznych wskazówek dotyczących techniki, a nawet
(a może przede wszystkim) postawy przy graniu. Profesor zwracał uwagę
na wiele zagadnień interpretacyjnych, dowodząc swojej olbrzymiej wrażliwości i głębi spojrzenia na tekst muzyczny. Pozostaje tylko cieszyć się,
że dzięki programowi Erasmus jaśnieją u nas największe gwiazdy gitarowego świata.

Grafika na AMUZ
Jakub Kołodziej – Przewodniczący Samorządu Studenckiego AMK
19 kwietnia 2017 roku to ważna data w historii samorządów studenckich Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To
właśnie wtedy odbył się inauguracyjny wernisaż prac Studentów ASP
w foyer naszej Almae Mater. O godzinie 20:00 wspólnie otworzyliśmy
wystawę pt. Grafika przejmuje AMuz. Oprócz zainteresowanych Studentów gościliśmy również pedagogów oraz asystentów Wydziału
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa potrwa do 8 maja i można
ją podziwiać codziennie
w godzinach otwarcia
uczelni.
Mamy nadzieję, że to
przedsięwzięcie
będzie
impulsem do następnych
wspólnych działań między
artystyczną bracią studencką Krakowa! W planach
mamy kolejne wystawy
i wydarzenia kulturalne!
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Wernisaż prac Studentów ASP. Fot. Jakub Kołodziej.

Już drugiego dnia kwietnia 2017 rozpoczęła się odsłona 21. Festiwalu
Wielkanocnego zatytułowanego „Beethoven i sztuki piękne”. Krakowska
Akademia Muzyczna po raz kolejny zajęła się organizacją międzynarodowego sympozjum. Podczas tych dwóch dni czułam się jak „Alicja po drugiej stronie lustra”, zaproszeni profesorowie hipnotyzowali swoją wiedzą
niczym Szalony Kapelusznik...
Spotkanie odbyło się w warszawskiej galerii sztuki Zachęta: to tam pierwszego dnia gości przywitała prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz. Złożyła ona podziękowania m.in. Pani
Elżbiecie Pendereckiej, prof. dr hab. Teresie Maleckiej i Pani Magdalenie
Chrenkoff i oczywiście prof. dra hab. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.
Wspomniała również o Karolu Szymanowskim – 29 marca obchodziliśmy
80. rocznicę jego śmierci – cytując słowa kompozytora życzyła wzruszenia, by odczuć je podczas próby sprowadzenia ducha Beethovena na
ziemię.
Liczba inspiracji sylwetką kompozytora okazała się ogromna, a to dzięki
różnorodności przemian twórczych jakie zachodziły podczas jego życia.
Prof. Hermann Jung wywołał dyskusję o roli malarza, pytając czy rysownik, podobnie jak fotograf, pragnie odwzorować pozującego w jak najbardziej realistyczny sposób? Jednak w obrazach obecna jest niekiedy nuta
tajemnicy i ukryte znaczenia, które odczytał prof. William Kinderman.
Analizując obraz wspomnianego Mahlera, zauważył obecną w nim bogatą symbolikę, której zadaniem było odwzorowanie poglądów politycznych kompozytora.
W kolejnym referacie dr Ewa Siemdaj ukazała rolę muzyki Beethovena
w filmie, która w przedstawionej statystyce okazała się zajmować 3. miejsce, zaraz za Mozartem i Wagnerem. Część autorów podjęła tematy nie
związane bezpośrednio z twórczością Beethovena. Twórczą interpretację
Obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego przedstawiła prof. dr hab.
Teresa Malecka, wykorzystując do tego metodę ekphrasis Siglind Bruhn,
która z kolei zwróciła uwagę na twórczość Marty Ptaszyńskiej. Analizowany Koncert na marimbę i orkiestrę, nazwany został tryptykiem ekfrastycznym, gdyż każda z jego trzech części oparta została na innym obrazie surrealistycznym trzech różnych malarzy, które przedstawiają krajobrazy z mało przyjaznymi równinami. Ciekawe spostrzeżenia zaprezentował dr Krzysztof Bilica, który pod lupę wziął kadencje muzyczne. Udowodnił, że my, Polacy, mamy swoją własną – sarmacką, która okazała się
być obecna w utworach Beethovena. Wystąpienie spuentował parafrazą
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój
melos mają i wżdy wszystkim narodom jego ton poddają!”. Wspaniałym
zwieńczeniem sesji okazał się referat prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego, w którym autor szukał odpowiedzi na pytania dotyczące
„relacji (…) między światami wizji i fonii”. Poruszył w nim takie zagadnienia jak: szlak księżycowy zapoczątkowany przez beethovenowską Sonatę
cis-moll, błękitny ton – wyrażenie nadane muzyce Chopina przez jego
towarzyszkę życia: George Sand, czy ton oniryczny – zespół analogii między muzyką Chopina i Beethovena. Odniósł się również do filozofii Karla
Jaspersa, odnośnie Normy dnia i Pasji nocy. Na koniec podziękował zebranym za współudział w przygotowaniu sympozjum.
Mając na uwadze wszystkie przedstawione przez badaczy idee, na ostatni
koncert udałam się z pewnym wewnętrznym zadaniem. Gdy orkiestra
zaczęła grać Strawińskiego Żywot rozpustnika, zamknęłam oczy i postanowiłam dostrzegać barwy. Moje uszy były wejściem dla dźwięków,
a w mojej głowie działały oczy, którymi „widziałam” obrazy ilustrujące
cały przebieg opery. To był mój własny, prywatny rezonans, rezonans
muzyki w ciele.

musiQs

OPOWIEŚCI Z MELANDII
csound
Dziś zaczniemy od eksperymentu. Bardzo proszę powiedzieć „r”.
Można nawet takie dłuższe „rrr”, występujące w wersji psiej (wrrr)
lub kociej (mrrr). Możemy zaobserwować, że nasz język bardzo szybko wibruje w górnej części podniebienia. Nie za bardzo możemy to
drżenie zwolnić. Po prostu je włączamy i wyłączamy. Dzieje się tak
szybko, że nie mamy nad nim większej kontroli. Eksperyment uświadamia nam zjawisko typowe dla wszystkich, generujących dźwięk
języków Melandii. Wydarzenia toczą się jakby w dwóch szybkościach. Z jednej strony mamy prosty komunikat – głoskę „r” zapisaną
pojedynczym symbolem, z drugiej – serię bardzo szybkich drgań. Te
drgania nie pozostają bez kontroli. W naszym przykładzie powiedzmy sobie teraz (lub przynajmniej spróbujmy powiedzieć) „r” w wersji
francuskiej. Takie tylno-językowe, fonetycznie zapisywane jako [R].
To nadal r, ale brzmi inaczej. Nie zmienił się symbol, lecz zmieniło się
brzmienie.

Żeby sprawa była jeszcze bardziej zagmatwana w tym języku,
k oznacza modyfikację w tempie wolniejszym od a, ale szybszym od
i (szybkość kontroli). Nie zawarłem tego w przykładzie, bo nie jest
moim celem uczenie języka csound. Pragnąłem tylko pokazać, jak
problem komunikatów wysyłanych z różnymi szybkościami został
rozwiązany w Melandii. Konstrukcja obca naszemu myśleniu – my
posługujemy się raczej symbolami (i) czasem tylko wymagając, aby
zostały zmodyfikowane (na przykład crescendo). Modyfikacja odbywa się z prędkością kontroli (k) i wspomniane wcześniej języki MIDI
czy OSC tak naprawdę działają maksymalnie z prędkością kontrolną.
Mogą więc albo zawierać sygnały, albo komunikaty kontrolne. Nie
potrafią zdefiniować dźwięku. Jednak csound to coś innego. Potrafi
samodzielnie stworzyć wszystko, co potrzeba do uzyskania
i dźwięku, i muzyki. To naprawdę niezwykły język.

W językach Melandii, trzeba poradzić sobie z takim właśnie problemem. Komunikacji na różnych szybkościach. Nie wystarczy typowy
dla naszego świata zapis nutowy. Nuta (symbol) kryje w sobie złożone brzmienie, my jednak go nie zapisujemy. Mieszkańcy Melandii –
owszem.
Poprzednim razem wspominałem o rodzinie języków MUSIC.
W trakcie swojej ewolucji przerodziły się w podstawowy język kompletnego opisu brzmienia: csound. Jest dużo bardziej skomplikowany, ale można powiedzieć, że jest wzorcem, z którego wyrosły nowocześniejsze języki. Csound znalazł, a właściwie ugruntował proste
rozwiązanie komunikacji w dwóch szybkościach. Zdania w tym języku budowane są następująco: najpierw definiujemy brzmienie.
W tym języku nazywa się ono instrumentem.
W uproszczeniu wygląda to tak:
a1 oscil 10000, 440, 1
a1 to „efekt działania”, oscil to „sposób działania”, zaś kolejne cyfry
to parametry.

Następnie definiujemy sekwencję brzmień, która w csound nazywa
się partyturą i wygląda jak poniżej:
i1 0 1
e
i1 to nuta grana pierwszym brzmieniem (a1), kolejne cyfry to jej początek na osi czasu i długość. Ostatnie e oznacza koniec partytury.
Teraz po prostu odtwarzamy zapisaną partyturę, która odtwarza
wcześniej zdefiniowane brzmienie. Nie jest to takie proste
i „przyjazne”. Pamiętajmy jednak, że mówimy o języku
z równoległego świata. Jeżeli przyjrzymy się naszemu przykładowi
dokładniej, dostrzeżemy tę „dwuszybkość”, nie tylko w podziale na
instrument i partyturę. Litera a nie oznacza wcale pierwszego instrumentu. Oznacza dużą szybkość (audio rate). Czyli pierwszy instrument ma wysyłać komunikaty szybko (tak jak nasze drrrżenie języka). Litera i oznacza, że zmiany są pojedyncze, impulsowe (jedna
litera r w zapisie). Cyfra 1 łączy te dwa elementy. Inaczej można powiedzieć: modyfikuj 1 szybko (a) lub jednorazowo (i).
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O AUTORZE:
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki
Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje
z UJ oraz AGH w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś z równoległych
światów.
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Informacyjne, czy… wizerunkowe?
Jak mówi stare polskie przysłowie: „dla chcącego nic trudnego”. Muszę
przyznać, drogi Mateuszu, że odkąd rozpoczęłam działalność w przestrzeni szeroko pojętej kultury, a było to już blisko 10 lat temu, nie spotkałam się z sytuacją, ażeby ktoś zainteresowany, chcący wziąć udział
w charakterze słuchacza jakiegoś artystycznego wydarzenia, powiedział: nic o tym nie wiedziałem. Z drugiej zaś strony czasami życie każe
się zastanowić nad sytuacją, gdy oto w jakiejś artystycznej kreacji, często wcale nie niskiego lotu, przychodzi uczestniczyć bardzo nielicznej
grupce entuzjastów. Organizując i współorganizując koncertowe inicjatywy, zastanawiam się zawsze jak sprawić, aby dotarły one do jak najliczniejszego grona odbiorców. Bo przecież nie ma się co oszukiwać, iż
w strukturach, w których zawodowo funkcjonujemy, nie chodzi wcale
o wykonywanie sztuki dla sztuki. Wystarczy spojrzeć na rubryki we
wnioskach mecenasowych czy sponsorskich. Na samym początku figurują w nich konieczne do wypełnienia pola z pytaniami w rodzaju: grupy
adresatów przedsięwzięcia, liczbowe określenie uczestników projektu.
Skąd więc wziąć tych uczestników? Wartość merytoryczna wydarzenia
wydaje się tu być pierwszoplanowym czynnikiem. Niemniej jednak przy
tej okazji nasuwa mi się od razu na myśl zasada, która choć będąca
domeną handlu, przekłada się również w jakiś sposób na zasady funkcjonowania naszej artystycznej aktywności, a brzmi ona: nawet słabszej
jakości towar dobrze opakowany można sprzedać. Czymże więc opakowujemy nasz „towar” – wybacz, że tak może nieco brutalnie napisałam,
ale lubię nazywać rzeczy po imieniu.
Najbardziej tradycyjnym i chyba wciąż aktualnym sposobem reklamy
wytworów naszych artystycznych i organizacyjnych działań są wszechobecne w świecie sztuki plakaty. Te z kolei dzielą się na dwie zasadnicze
grupy: informujące dokładnie o wydarzeniu, czyli podające jego kreatorów, autorów, czas i miejsce akcji, a także plakaty wizerunkowe, które
oddziałują na nas na zasadzie skojarzeń, symboli, haseł… Który
z tych rodzajów wybrać i w które inwestować? Doświadczenie zdaje się
mi podpowiadać, że grupa adresatów naszych działań to osoby tzw.
tradycyjne, dość konkretne, ceniące sobie rzeczywistość czytelną, jednoznaczną i komunikatywną. Z tego powodu, pomimo iż zachwycają
mnie niejednokrotnie wspaniałe i pomysłowe dizajny plakatów koncertowych, autorstwa chociażby, niedaleko szukać, naszego akademickiego grafika Antka Korzeniowskiego, to jednak nic nie mam przeciwko
„wyłożeniu” kawy na ławę i napisaniu dużymi literami i po kolei co, kiedy i z kim, i za ile. Wyobraź sobie teraz sytuację, gdyby taką jasną i może nawet banalną w swej formie treść dało się w czytelny sposób nanieść na szalony i niekonwencjonalny projekt, to pewnie osiągnęlibyśmy sytuację, w której „wilk byłby syty i owca cała”... Czy to możliwe…?

Droga Agnieszko,
otóż i informacyjnie i wizerunkowo. Czasy, kiedy plakaty koncertów
muzyki klasycznej pełniły li tylko funkcję informacyjną, w dodatku
dla wąskiego grona zainteresowanych, na całe szczęście przeszły już
do lamusa. Dzisiejszy świat jak wiadomo nieustannie pędzi i żeby
przykuć uwagę ludzi, nie wystarczy napisać „co, gdzie i kiedy”. Od
dawna wiedzieli to filmowcy i ludzie teatru, o czym świadczą światowe sukcesy sprzed lat z kręgu polskiej szkoły plakatu. Środowisko
muzyczne dość późno zrozumiało, że również strona wizualna,
a więc i estetyczna – mają kolosalne znaczenie. Żeby ktoś się
o czymś dowiedział, musi coś najpierw zobaczyć. Poza niewielką
grupą melomanów, którzy sami odwiedzają strony filharmonii
i oper albo wertują dogorywającą prasę codzienną w poszukiwaniu
zapowiedzi koncertów, większość ludzi o koncertach dowiaduje się
jeśli nie z plakatów przyciągających uwagę na mieście, to z facebooka. A jeśli z facebooka, to także z plakatów, które odgrywają tu
kluczową rolę.
Nie zapomnę, kiedy w 2005 roku muzykolog dr Wojciech Marchwica
został wybrany nowym dyrektorem Filharmonii Krakowskiej i jedną
z pierwszych jego zapowiedzi była obietnica zmiany staroświeckich,
odstraszających plakatów pamiętających poprzednią epokę. Jak
wiadomo dyrektorem koniec końców nie został, a jego obietnicę
wizerunkowej zmiany przy ul. Zwierzynieckiej dokonał dopiero Maestro Paweł Przytocki, obejmując dyrektorski fotel w 2009 roku, ale
i tak chwała Bogu, że zwrócił uwagę na ten wówczas kłujący w oczy
problem. Na szczęście dziś filharmoniczne plakaty, oprócz obowiązkowej funkcji informacyjnej, również świadczą o wizerunku tej szacownej instytucji, a niekiedy nawet zdarza się, że przyciągają uwagę
potencjalnych słuchaczy. I nie zgodzę się tu, że Ci co mają przyjść to
przyjdą, a reszta i tak się nie liczy. W końcu pierwsza jest ciekawość
– co takiego reklamują? Skoro mają taki fajny plakat, to może warto
wybrać się na to wydarzenie?

Doskonale rozumie to przywołany przez Ciebie obrzydliwie kreatywny i bezgranicznie utalentowany grafik Antek Korzeniowski, którego
plakaty wydarzeń organizowanych przez Akademię Muzyczną odbijają się szerokim echem na tzw. mieście. I znowu trochę historii, nie
zapomnę bowiem przed kilkoma laty oburzenia nazwijmy ich konserwatystów i zachwytu młodych „niepokornych” nad plakatem
z trumienką, reklamującym… Requiem Mozarta. To był po prostu
istny majstersztyk. I na koniec, na dowód, że dzisiejsza młodzież już
w szkołach muzycznych doskonale rozumie, iż aby ktoś przyszedł,
trzeba wypuścić na niego „przynętę” – polecam wszystkim ciekawe
przykłady kreatywności dyplomantów przy ul. Basztowej, Józefińskiej i os. Centrum E oraz studentów przy ul. św. Tomasza. To może
Z deszczowym pozdrowieniem być nauczka dla starszych, bo młodych przekonywać nie trzeba. Oni
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs już widzą, że reklama to podstawa!
Uścisków moc
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny
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KROK DO KARIERY
INFORMACJE BIURA KARIER
Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku
zatrudni na stanowisko nauczyciela
fortepianu dodatkowego, akompaniatora.
Wymagane wykształcenia m.in. licencjat
z fortepianu głównego oraz przygotowanie
pedagogicznege. Umowę o pracę na min. 1/2
etatu. CV, list motywacyjny, dokumenty
potwierdzające wykształcenie prosimy
o składanie do 14 czerwca br. na:
szkola.muzyczna@brzesko.pl

Narodowa
Orkiestra
Symfonicz- koncertu z kadencjami (do wyboru koncerty:
na Polskiego Radia z siedzibą KV 207, 211, 216, 218, 219)
w Katowicach ogłasza Konkurs na stanowiII Etap:
sko: muzyk Orkiestrowy Tutti – II skrzypce
3. I część dowolnego koncertu skrzypcowego
Konkurs odbędzie się w dniu 20 czerwca
(L. van Beethovena lub kompozytorów póź2017 r. o godzinie 14.00, w siedzibie NOSPR
niejszych)
w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1
4. Partie orkiestrowe, które zostaną przesła• do konkursu przystąpią wyłącznie osoby
ne zaproszonym kandydatom drogą mailozaproszone
wą, po dniu 15 maja 2017 r.
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do
Działu Kadr, pisemnie na adres NOSPR lub
pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia Zaproszeni kandydaci proszeni są o zgłosze2017 r.
nie czy będą korzystać z akompaniamentu
NOSPR.
• aplikacja musi zawierać CV, w tym opis
dotychczasowych dokonań artystycznych

Szkoła Muzyczna II st. w Bystrzycy
Kłodzkiej zatrudni nauczyciela w specjalności fortepian, akompaniament. Pełny
etat, umowa o pracę, możliwość otrzymania
mieszkania, wymagana dyspozycyjność. CV
oraz list motywacyjny proszę wysłać na adPROGRAM PRZESŁUCHANIA:
res: secundusgradus2@gmail.com

I Etap:
Kontakt: Tadeusz Piotrowski – dyrektor,
1. Johann Sebastian Bach – 2 kontrastujące
tel. 570 138 764.
części z sonat i partit na skrzypce solo

Zgłoszenia należy kierować do Działu Kadr
NOSPR, Plac Wojciecha Kilara 1, 40 – 202
Katowice e-mail: kadry@nospr.org.pl

2. Wolfgang Amadeus Mozart – I i II część

SPRAWDŹ SIĘ
ZNAJDŹ:
BACEWICZ
GÓRECKI
JASIŃSKI
KILAR
KNAPIK
KOMEDA
KRAUZE
LUTOSŁAWSKI
ŁUCIUK
MYKIETYN
PADEREWSKI
PENDERECKI
SEROCKI
STAŃKO
SZYMANOWSKI
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Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie
pok. 223, tel. 12 426 29 70
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

