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musiQs
ODCHODZĄ MISTRZOWIE
Agnieszka Radwan-Stefańska
13 kwietnia br. odszedł do wieczności prof. Zbigniew
Bujarski – emerytowany Profesor naszej Uczelni, długoletni Pedagog Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji
Muzycznej, Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki w latach 1978-1986. Twórca wysokiej kultury muzycznej, wybitny kompozytor i malarz, współtwórca
„Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej”, wspaniały pedagog – mistrz dla pokoleń artystów, człowiek wielkiego
serca i humanista. Swoje twórcze życie związał z Akademią Muzyczną w Krakowie, budując jej markę w Polsce
i w świecie.
Był artystą i pedagogiem wielce zasłużonym dla rozwoju
kultury polskiej i światowej. Szczycił się wieloma nagrodami za swą twórczość m.in. Nagrodą w Konkursie im. Grzegorza Fitelberga, Nagrodą i wyróżnieniem Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów
WAŻNE TEMATY:
UNESCO w Paryżu, Nagrodą Związku Kompozytorów
 Wspomnienie śp. Prof. Polskich, Nagrodą Fundacji
Zbigniewa Bujarskiego im. Alfreda Jurzykowskiego
 Harmonogram wydaw Nowym Jorku.
rzeń artystycznych
Odznaczony m.in. Srebr Peszko pyta Peszka…
 Relacje z wydarzeń arty- nym Medalem „Zasłużony
dla Kultury Gloria Artis”,
stycznych
Nagrodą Miasta Krakowa
 Artyści jutra
oraz Nagrodami Ministra
 Pianiści Krakowa
Kultury i „Excellence in
 Pytania o muzykę
Teaching”.
współczesną cz. IV
 Pan Wiesiek i jego...
Odszedł od nas wybitny Artysta –
wspaniały, skromny Człowiek, cieszący się niekwestionowanym autorytetem muzycznym i pedagogicznym.
Człowiek wielkiej kultury, dobroci,
szlachetności i uczciwości.
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

„Miałem wielkie szczęście poznać
i uczęszczać na zajęcia podczas studiów, wieki temu to było, sporo zostało. Anegdota: jechałem windą na
obronę pracy z kompozycji wraz
z jedną z osób recenzujących mój
utwór. Padło wtedy znamienite zdanie <<napisał pan coś, co jest aż za

Prof. Zbigniew Bujarski. Fot. arch. Uczelni.

dobre na pana, bo do tej pory najwyżej przeciętne kompozycje>>
ripostując odparłem, że <<ściągnąłem z netu przedwczoraj, to nie
moje>> oczywiście żart, a Profesor, jako jedyny powiedział, że praca
jest na co najmniej 5,5. Spotkałem go parę lat później, zawsze powtarzał <<pisz kameralne, bo w intymności takiej muzyki jest siła>>… no i piszę. Cześć Jego pamięci…” – wspomina Leszek Wojtal,
gitarzysta, absolwent naszej Uczelni, który w latach 1999-2001 studiował u Profesora kontrapunkt.
Pogody Jego ducha i życzliwości, którą miał dla wszystkich, bardzo
nam będzie brakować. Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej
i wdzięcznej pamięci.
* więcej – str. 3.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
wtorek 8 maja
19:00, Aula Florianka, Piano meets Double Bass: Christine Hoock
– kontrabas, Sylvia Hewig-Tröscher – fortepian.
sobota 12 maja
Koncert Interpretacje Ruchowe.
niedziela 13 maja
18:00, Aula Florianka, koncert Portrety kompozytorów polskich.
18:00, Filharmonia Krakowska, Koncert Orkiestry Symfonicznej
AMK – Finał Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych Duettissimo: Justyna Danczowska, Lech Napierała – fortepian, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie,
Stanisław Rzepiela – dyrygent.
wtorek 15 maja
19:00, Aula Florianka, koncert Wszystkie sonaty na skrzypce
i fortepian Ludwiga van Beethovena, cz. III.
środa 16 maja
Sesja naukowa Kształcenie głosu – dr A. Tichá.
czwartek 17 maja
18:00, Kopalnia Soli w Wieliczce, Koncert Roku.
„Koncert Roku” to konkurs, podczas którego prezentują się najlepsi
soliści – dyplomanci studiów drugiego stopnia. Zgodnie z regulaminem uczelnie typują swoich przedstawicieli – każdą z nich reprezentuje jeden student. Wszyscy są utytułowanymi artystami, laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych.
Początki konkursu sięgają połowy lat 90. Zgodnie z przyjętą zasadą
koncerty organizowane są każdego roku w maju, w innym mieście,
przez inną uczelnię. Miejsce wybierane jest przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych. Jury stanowią rektorzy uczelni artystycznych oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury, który przewodniczy pracom. W roku 2018 organizatorem wydarzenia jest nasza
Uczelnia.
Po odbiór zaproszeń zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
Biura Promocji Artystycznej (pok. 221, pon-pt w godz. 8-15).
piątek 18 maja
Koncert dyplomantów.
19-20 maja
Sesja naukowa J.N. Bobrowicz.
sobota 19 maja
18:00, Koncert Orkiestry Dętej: Tomasz Stolarczyk, Marek Stolarczyk – puzon, Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Krakowie,
Jarosław Ignaszak – dyrygent.
czwartek 24 maja
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Big Bandu.

Str. 2
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ZBIGNIEW BUJARSKI. CZŁOWIEK I TWÓRCA
Teresa Malecka
Komponowanie, tworzenie, to sposób życia, to sposób na życie, to
jego najważniejszy element – uważał Zbigniew Bujarski – postać
wyjątkowa nie tylko dlatego, że łączył dwa sposoby wyrażania twórczych idei – komponowanie i malowanie, ale także ze względu na
swą wyjątkową wrażliwość na świat. Być może właśnie dlatego nie
wystarczała mu sfera dźwięków i sięgał także po farbę i pędzel.
Współtwórca i typowy przedstawiciel tzw. „polskiej szkoły” kompozytorskiej drugiej połowy XX wieku, ale także tej formacji postać
wysoce oryginalna, nietypowa i niezależna. Niezależna – w swej drodze kompozytorskiej i w poglądach na otaczającą rzeczywistość.
Odważny artystycznie, zarazem skromny, umiejący zachwycić się
twórczością innych. Nie zapomnę, gdy po prawykonaniu utworu Up
into the Silence Eugeniusza Knapika w ramach Festiwalu Aksamitna
kurtyna w roku 2000, gratulując, zachwycony powiedział kompozytorowi, że zazdrości mu takiej muzyki. Nie chodziło oczywiście
o zazdrość w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz o wysoce osobistą,
zarazem entuzjastyczną ocenę dzieła młodszego kolegi.
Był niezwykłym nauczycielem akademickim –
Mistrzem. W naszych licznych rozmowach formułował często ważne i oryginalne myśli, także
te dotyczące relacji mistrz – uczeń. Mówił: Nauczyciel powinien być przyjacielem studenta
i starać się o bliski z nim kontakt psychiczny.
Albo: Mistrz jest od tego, żeby studenta nie
tyle nauczyć, lecz raczej nasycić go czymś, co
uważa za wartościowe.
Prowadził zajęcia z kontrapunktu, fugi, instrumentacji, a także, jako wytrawny prelegent
z wieloletnią praktyką – seminarium prelekcji.
Co oczywiste – najważniejsze było kształcenie
młodych kompozytorów. Jego absolwenci
(polscy i zagraniczni) rozsiani po świecie rozpoznawalni są jako wyraziste indywidualności
twórcze. Może dlatego, że zdaniem Zbigniewa
Bujarskiego: Kompozycji nie da się nauczyć.
Jest to wprowadzanie ucznia, czy siebie razem
z uczniem, w pewną sferę.

Potem kolejno: Similis Greco ze swym bagażem inspiracji malarskich,
a zarazem urzekającym pięknem brzmień orkiestrowych. Nie zapomnę nigdy słuchania nocą tego wizjonerskiego dzieła na dziedzińcu
zamku w Baranowie Sandomierskim. A potem kontynuacja tych
wspaniałych barw i rozświetleń w Lumen, czy poruszające Stabat
Mater skomponowane na koniec wieku. Następnie kwartety smyczkowe – kameralistyka o wyraźnie programowych odwołaniach: do
przeszłości (Na otwarcie domu), do religii – Na Adwent i Na Wielkanoc i wreszcie Kwartet na jesień – na jesień życia, czy jesień i jej obraz
w przyrodzie?
Niemal równocześnie pojawiły się utwory, w których do głosu doszły
w sposób znaczący problemy egzystencjalne, a w szczególności stany lękowe – w cyklu trzech utworów kameralnych Lęk ptaków I, II, III,
czy tęsknota – w jednym z dzieł najpiękniejszych w dorobku Bujarskiego Pawana dla oddalonej. I wreszcie „obrazy” orkiestrowe: Peirene, Games, Do przestrzeni.
A potem odczułam potrzebę cofnięcia się do twórczości wczesnej,
czy wręcz młodzieńczej, przynależnej do tendencji awangardowych. I wtedy przekonałam
się, że i w tej wczesnej, sonorystycznej muzyce
nadrzędną kategorią dla kompozytora było
piękno brzmienia.

Dla mnie muzyka
jest modlitwą (…)
nie jestem niczym
innym, jak narzędziem
(…)
w rękach Opatrzności
czy Ducha Świętego.
Boga.

Był także niezwykłym dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii; mogłam jako prodziekan w tamtym czasie obserwować styl
jego dziekanowania. W centrum jego uwagi był zawsze człowiek:
człowiek – student, człowiek – pracownik. Nie przepisy, nie litera
prawa, ale wartość człowieka i wartość sztuki.

***

Malarstwo Bujarskiego budzi zainteresowanie,
choć zarazem wywołuje zdziwienie. Wydaje się,
jakby odsłaniało inną naturę kompozytora, niż
tę, wyrażającą się w muzyce. W jego obrazach
można mówić o wyrazie ekspresjonistycznym,
a zarazem o wpływach Hieronima Boscha.
W procesie twórczym Bujarskiego muzyka
i malarstwo wykluczały się. Gdy malował – nie
komponował, gdy komponował – nie malował.
Jednak przecież splatały się w jego życiu niemal
od zawsze. Przygoda z malarstwem rozpoczęła
się pod koniec studiów kompozytorskich i trwała niemal do końca. Relacje między tymi dwiema twórczymi aktywnościami są skomplikowane i funkcjonują na wielu różnych płaszczyznach. I właśnie ta trudna
do uchwycenia tajemnica Bujarskiego artysty stała się przedmiotem
wielu moich rozmów z twórcą (wiele z nich opublikowałam w książce
Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość, Akademia Muzyczna, Kraków 2006).
***

Moja przygoda z Bujarskim – kompozytorem ma swój początek
w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia. Prawykonanie
Musica domestica podczas Warszawskiej Jesieni w 1977 roku stało się
momentem decydującym i wyznaczyło kierunek moich dalszych
zainteresowań. Urzekło mnie w utworze wyraźne przełamywanie
sonoryzmu na rzecz myślenia melodycznego, ewokującego zarazem
idiom polskości (specyficzne modalizmy), co wraz z tytułem i komentarzem twórcy odwołującym się do idei domu, domu mojej wyobraźni (jak mówił kompozytor) ukazuje charakterystyczną dla
Str. 3
Bujarskiego koherencję między poglądami a dziełem. Jest
to muzyka par excellence prawdziwa – musica vera.

Czas nastraja do refleksji. Zbyszek odszedł. Czy w nastroju tragicznego ostinato z jego Pawany dla oddalonej, czy może w świetlistych
brzmieniach jego Lumen?
Odszedł na pewno w zgodzie z Bogiem. Przecież mówił: Dla mnie
muzyka jest modlitwą (…) nie jestem niczym innym, jak narzędziem (…) w rękach Opatrzności czy Ducha Świętego. Boga.
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PESZKO PYTA PESZKA
czyli dyskusja o realizacji Eugeniusza Oniegina P. Czajkowskiego na Wydziale Wokalno-Aktorskim
Dominika Peszko
Dominika Peszko: Od studenckich spektakli Eugeniusza Oniegina
Piotra Czajkowskiego minął tydzień. Kurz na scenie opadł. Co się
z niego wyłoniło? Myślisz, że spektakle były udane?
Błażej Peszek: Tak! Myślę, że pod wieloma względami były udane.
Studenci byli bardzo zaangażowani w projekt. Zależało im, by spektakl wypadł jak najlepiej. Wspaniale współpracowali, pomagali sobie, inspirowali się wzajemnie. Byli dumni, że tworzą coś razem, że
to nasze wspólne dzieło, na które składa się tak wiele pracy.
DP: Oniegin to dla nich materiał niezwykle trudny wokalnie, o ile w ogóle
osiągalny na tym etapie edukacji.
W trakcie przygotowań muzycznych
każda scena stanowiła kolejną poprzeczkę do pokonania, ale było wiadomo, że pewnych barier przekroczyć
się nie da. Gigantyczne partie Oniegina i Tatiany to materiał, nad którym
śpiewacy mogą pracować nawet pół
życia i wciąż czuć, że da się to zaśpiewać lepiej. Myślisz, Błażeju, że ta
trudność muzyczna mogła wpływać
na grę aktorską? Czy kwestie techniki
wokalnej wywierały piętno na wyrażaniu emocji, intencji?

śniej i mogę ją rozszerzyć o pewne koncepcje, ale ostatecznie to ja
decyduję.
DP: Zauważyłam, że to u Ciebie działa jak filtr. Na pewne rzeczy
się zgadzasz, na inne nie. Cenne jest to, że zawsze tłumaczysz,
dlaczego dany pomysł odrzucasz lub, że dopuszczasz spróbowanie obu wersji i wybranie tej lepszej. Ciekawi mnie, co Cię bardziej inspiruje, tekst czy muzyka?
BP: Nie rozdzielam tego. W operze
muzyka i słowo tworzą spójną całość.
Pracuję ze studentami nad samym tekstem, by dokładnie przeanalizować
zawarte w nim intencje. Na szczęście to,
nad czym pracowaliśmy podczas zajęć
aktorskich, dokładnie pokrywało się
z tym, co muzyczne proponował prof.
Rafał Delekta. W ten sam sposób odczytywaliśmy zawartą w partyturze treść,
a w rezultacie śpiewacy nie czuli
się rozdwojeni pomiędzy wizją kierownika muzycznego i reżysera.
DP: Bardzo podobało mi się, że obaj,
Ty i prof. Delekta, chcieliście, aby studenci grali samych siebie, że w tych
szczerych, żywych emocjach, które
mają w sobie młodzi ludzie, drzemie
siła tego projektu. Po raz pierwszy
zobaczyłam Nianię i Łarinę, które nie
były zrzędliwymi staruszkami, lecz
zadbanymi, młodymi kobietami, których uczucia są żywe. Scena Tatiany
z Nianią była dla mnie wzruszająca.

BP: Nie miałem poczucia, że śpiewacy
zaniedbują kwestie aktorskie na rzecz
techniki wokalnej. Starałem się współpracować ze studentami, słuchać co
mają mi do powiedzenia tak, aby wyrażanie emocji zawartych w tekście pomagało im w śpiewie. Każdy ze śpiewaków jest inny. Jedni prosili mnie o poBP: Nie chciałem, by dziewczyny kogoś
moc, bo chcieli maksymalnie dopracoudawały. Studentki kreujące postać
wać partię od strony aktorskiej. Mieli
Niani są młode i nawet bardzo dobra
Błażej Peszek. Fot. Jacek Taran.
świadomość, że wokalnie może być
charakteryzacja nie ukryje tego, że ich
różnie, że to wyczerpujące i trudne
głosy brzmią świeżo i młodo. Chciałem
śpiewanie. Inni mówili, że nie mogą zrealizować moich uwag, bo
uniknąć fałszu. Może właśnie to sprawiło, że widzowie odczytali
będą gorzej śpiewać. Były też osoby stanowiące dla mnie złoty śroemocje, i tak, jak Tatiana, współczuli Niani małżeństwa z przymusu.
dek – te, które starały się połączyć obie te sfery, sprawić, że gra
aktorska i śpiew uzupełniały się wzajemnie, że emocje wyrażane DP: Zmienię temat. Gdybyś był śpiewakiem to jaką postacią
ciałem i głosem były homogeniczne.
w Onieginie chciałbyś być?
DP: Kilkoro studentów często wychodziło z inicjatywą, mieli własne pomysły aktorskie. Pracując z Tobą na próbach widziałam, że
zawsze starasz się ich wysłuchać. Podziwiałam Twoją cierpliwość. Nie denerwowało Cię, że w sali prób było czasem trzech
reżyserów, a nie jeden?
BP: Nie przeszkadza mi to, że studenci mają własne pomysły. Cieszę się, że są zaangażowani, kreatywni, że nie jest im obojętne, jaki
będzie ostateczny kształt danej sceny. Z drugiej strony, ja również
wiem czego chcę, moja wizja jest ukształtowana wczeStr. 4

BP: Trzeci akt jest przepiękny. Cały duet, wielobarwna paleta emocji, a w drugim akcie scena pojedynku. Musiałbym się zastanowić.
DP: Może Monsieur Triquet!?
BP: Tak! Triquet! Gram podobną rolę w spektaklu Oresteja w Teatrze Wielkim. Jestem Apollem odgrywającym Robbie Williamsa.
Tuż przed tą sceną dziewczyny na widowni wyciągają telefony, by
to nagrać. To trochę jak nasz Triquet w Onieginie.
–>
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– > DP: Nawet elfica odpłynęła w zachwycie i zapomniała, że
powinna dalej grać, po tym, gdy Triquet zaśpiewał kuplety.
Wszyscy mnie pytają o to, dlaczego elf pojawił się w Onieginie.
Odpowiadam pytaniem na pytanie: „A dlaczego nie? Elfy nie
pytają gdzie mogą się pojawić!”
BP: To dość zaczepna odpowiedź! Skąd elf? Niektórzy widzowie
trafnie odczytali obecność elfa jako nawiązanie do postaci Puka
w Śnie nocy letniej Szekspira. Zastanawiałem się, jaka jest rola pianisty w spektaklu. Nie chciałem, by wyglądało to jak na szkolnym
przedstawieniu, na którym pani ze świetlicy akompaniuje dzieciom
do (uroczych i przyjemnych skądinąd) piosenek. Miałem świadomość, jak ważna jest Twoja rola i jaką masz władzę. Stworzyłem
postać elfa, który muzyką wsącza przez uszy miłosny napój postaciom opery. Rozkochałaś Tatianę w Onieginie, towarzyszyłaś swoją
muzyką miłosnemu wyznaniu Leńskiego do Olgi i tak jak Puk – nieźle namieszałaś.

DP: Pamiętam moje zaskoczenie, gdy zobaczyłam salę koncertową wyglądającą jak scena w teatrze. Zachwyciły mnie też kostiumy samodzielnie przygotowane przez studentów. Był taki moment, że pomyślałam, że to się nie uda…
BP: Ale udało się dzięki zaangażowaniu młodzieży. Oni naprawdę
marzyli o tym, by zagrać ten spektakl i byli w stanie zająć się nawet
sprawami, które do nich nie należą. To pokazuje jak duży potencjał
w nich drzemie. Potrafią tworzyć, współpracować, a nawet charytatywnie zrobić coś dla wspólnego celu. Chciałbym też zwrócić uwagę
na chór! Byli świetni zarówno od strony aktorskiej, jak i przygotowania wokalnego…
DP: …pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego, któremu winni jesteśmy szczere podziękowania! To prawda, chór spisał się na
medal. Wiem od studentów, że traktowali Oniegina jako radosną
przygodę, a nie przykry obowiązek.
BP: Starałem się, aby nie czuli się gorsi od solistów. Nie ma króla
bez dworu. Chór w operze podkreślał znaczenie solistów, komentował ich działania na scenie. Nie lubię, gdy traktuje się śpiewaków
należących do chóru jak kogoś gorszego. Powiem jeszcze raz – nie
ma króla bez dworu.

Fot. Isabella Dobosz..

DP: Masz jakieś marzenia jeśli chodzi o reżyserowanie oper?

DP: No tak, miałam też władzę nad uduszeniem śpiewaków, ale
tego nie zrobiłam! To było bardzo miłe nie być jedynie nazwiskiem na samym dole programu spektaklu, lecz stać się częścią
wspólnego dzieła. Tak samo jak Ada! Zrobiła ze światłem cuda!
BP: Tak, Ada Bystrzycka to profesjonalistka w każdym calu. Światło
w teatrze jest niezwykle ważne, a ona opracowała to doskonale.
Spotkałem się z nią przed naszymi próbami scenicznymi i ona
w godzinę opracowała całe światło, scena po scenie. Po przedstawieniach powiedziałem jej, że to był dla mnie zaszczyt z nią pracować.

BP: Pytasz o tytuły? Nie, chyba nie. Gdy dostaję jakąś propozycję
z repertuaru operowego to ona sama stanowi dla mnie źródło inspiracji. Jeśli będę mógł zrealizować jakąś kolejną produkcję operową
to będzie to dla mnie kolejne ciekawe wyzwanie.
DP: Nie przejmujesz się krytyką? Wiesz, że nie wszystkim podobał się nasz spektakl?
BP: W każdym środowisku istnieje krytyka. To jest wpisane w naszą
profesję. Mam tego świadomość i szanuję te opinie.
DP: Jeśli ta krytyka jest konstruktywna i kierowana bezpośrednio
do zainteresowanych, to może stać się trampoliną dla dalszego
rozwoju. Uczymy się przecież przez całe życie. Myślę, że w przypadku naszego Oniegina wszelkie zachwyty zrównoważyły tę
krytykę. Wielu widzów naprawdę przeżyło wzruszenie, a ja właśnie w tym wzruszaniu muzyką widzę sens naszej działalności
i tego nam życzę!

DP: Nie byłabym sobą, gdybym nie wbiła kija w mrowisko. Dlaczego niszczysz głosy scenografią?
BP: Każdy ma prawo do swojej opinii. Nie byliśmy w teatrze, tylko
w sali koncertowej, która sama w sobie głosowi nie pomaga. Jeśli
przygotowuję spektakl to zawsze zachowuję pewne minimum i tym
minimum było zbudowanie kulis oraz położenie podłogi baletowej.
Oczywiście moglibyśmy zrobić Oniegina w sali gimnastycznej,
w której na ścianach jest boazeria. Śpiewaczki wyszłyby na scenę
w mini spódniczkach, podkolanówkach i z pomponami w rękach
jako cheerleaderki. Zastanowię się nad tym przy kolejnym spektaklu. A całkiem na poważnie – w teatrze podłoga musi być ciemna,
bo kolorowe światła na drewnianym parkiecie są niewidoczne. Sam
nie jestem muzykiem i muszę ufać osobom bardziej doświadczonym. Profesor Delekta podczas próby generalnej siedział
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na balkonie i powiedział, że akustyka nie zmieniła się
w sposób znaczący i tę opinię uważam za wiążącą.

Fot. Isabella Dobosz.
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4 DNI JANA NEPOMUCENA BOBROWICZA W KRAKOWSKIEJ AKADEMII
Miłosz Mączyński
Katedra Gitary i Harfy zaprasza na coroczne majowe święto gitary
klasycznej. Tym razem tematem przewodnim sesji naukowej i towarzyszących jej koncertów będzie rola tego instrumentu w muzyce
kameralnej. Już w XIX wieku wielki wirtuoz i kompozytor Fernando
Sor opisywał rejestry, w których gitara imituje inne instrumenty:
trąbkę, obój etc. Podobno Beethoven porównał jej brzmienie do
małej orkiestry. I rzeczywiście gitara nie tylko naśladuje barwy wielu
instrumentów, ale także znakomicie się z nimi łączy. Połączenia
gitary i głosu ludzkiego nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać –
jest to połączenie po prostu wspaniałe. Musiał wiedzieć o tym doskonale hrabia Almaviva, śpiewając z akompaniamentem gitary Ecco
ridente in cielo pod oknem pięknej Rozyny. Jak wiemy, nie pozostała
na to obojętna.

podczas finałowego koncertu wystąpi znakomity duet gitarowy Kupiński Guitar Duo. Nie zabraknie także studentów Akademii, którzy
zaprezentują się w podwójnej roli: jako wykonawcy i autorzy własnych aranżacji na zespoły kameralne. Serdecznie zapraszamy!

Referaty podczas tegorocznej sesji wygłoszą dr Krzysztof Cyran i dr
Marcin Strzelecki, znani z arcyciekawych wystąpień w ubiegłych latach. W ramach wieczornych koncertów usłyszymy gitarzystę Miłosza Mączyńskiego w duecie z akordeonistą Maciejem Zimką, a także
w większym składzie: z prowadzonym przez siebie od trzech lat Cracow Guitar Quartet. Usłyszymy także gitarę w połączeniu ze skrzypcami w koncercie duetu: Michał Nagy i Paweł Wajrak. Natomiast
Cracow Guitar Quartet. Fot. Marcin Trzcionkowski.

PIANO E FORTE – OBLICZA FORTEPIANU
Klaudyna Schubert
W dniu 8 marca w Auli Akademii Muzycznej Florianka odbył się koncert inaugurujący I Festiwal i Konkurs Piano e Forte 2018. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Andrzej Pikul – Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. W programie koncertu znalazły się kompozycje ukazujące różne oblicza fortepianu, a także źródła inspiracji dla Bartolomeo Cristoforiego – konstruktora pierwszego prototypu instrumentu. Niezwykłe bogactwo
kolorystyki brzmieniowej fortepianu ukazał APigram Krystyny Moszumańskiej-Nazar w interpretacji prof. dr hab. Andrzeja Pikula –
adresata dedykacji. Możliwości instrumentu wykraczające poza zakres klawiatury zaprezentowały Konstelacje wykonane przez Michała
Babiarza – ucznia prof. dr hab. Andrzeja Pikula. W jego interpretacji
zabrzmiała także tytułowa Sonata pian’e forte na fortepian i taśmę
(1970) Leo Brouwera, w której kompozytor cytuje najbardziej znaczące dzieła dla literatury fortepianowej. Swego rodzaju festiwalową
fanfarę stanowiła Sonata pian e forte (1597) Giovanniego Gabrieliego
(zacytowana w Sonacie pian’e forte Brouwera), jeden z pierwszych
utworów zawierających oznaczenia dynamiczne, wykonana przez
Międzyszkolny Zespół Instrumentów Dętych złożony z uczniów
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie i Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce (przygotowanie: Arkadiusz Bała – puzon, Paweł Gajewski – trąbka). Tradycyjne i awangardowe oblicze fortepianu dopełniły dzieła prezentujące instrument
w roli towarzyszącej: kompozycje Fryderyka Chopina w transkrypcji
na skrzypce i fortepian, Claude’a Debussy’ego w transkrypcji na flet
i fortepian oraz Koncert na altówkę i orkiestrę Alfreda Sznitkego,
w wykonaniu Joanny Kapusty – altówka, Natalii Jarząbek – flet, Marka Polańskiego – skrzypce, Iwony Popławskiej-Zimowskiej – forteStr. 6

pian oraz pomysłodawcy i kierownika artystycznego projektu, pianistki Marty Polańskiej. Koncertowi towarzyszyły wykłady dotyczące
praktyki wykonawczej fortepianowej twórczości Krystyny Moszumańskiej-Nazar i Leo Brouwera. Projekt Piano e Forte, ukazujący
problematykę zagadnień pianistycznych w sposób holistyczny, realizowany jest w partnerskiej współpracy przez Katedrę Fortepianu
Akademii Muzycznej w Krakowie, Szkołę Muzyczną I i II stopnia im.
Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Szkołę Muzyczną I stopnia
w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
w Krakowie.

Prof. Andrzej Pikul wraz z Michałem Babiarzem. Fot. Klaudyna Schubert.
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KONCERT JUBILEUSZOWY KATEDRY CHÓRALISTYKI AMK / RELACJA
Andrzej Wodziński – Muzyczny Kraków

„Muzyki sakralnej powinno się słuchać w świątyniach …” to oczywiste stwierdzenie stało się jeszcze bardziej oczywiste po wysłuchaniu Koncertu jubileuszowego Katedry Chóralistyki Akademii
Muzycznej w Krakowie. Wydarzenie miało miejsce 8 kwietnia
2018 roku w Bazylice NSPJ w Krakowie.

Dyrygentami wszystkich wykonań byli: Oskar Czechowicz, Maria
Dziedzic, Paulina Sobczyk, Joanna Szczerba, dla których był to koncert dyplomowy.
Zarówno pierwsza, jak i druga część koncertu były wspaniałym
spektaklem muzycznym, emocjonalnym i duchowym. Wszyscy
wykonawcy i osoby zaangażowane w przygotowanie koncertu zasługują na najwyższe uznanie. Doceniła to licznie zgromadzona
publiczność, nagradzając młodych muzyków oklaskami na stojąco.
Zasłużyli sobie na to – domyślać się tylko można, jak gigantyczną
pracę musieli wykonać, aby zaprezentować muzykę na tak wysokim
poziomie!

Fot. Andrzej Wodziński.

Pierwszą część koncertu wypełniły pieśni sakralne różnych obrządków, wykonane przez Chór Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Krakowie. Brak mi
słów na opisanie emocji, jakie wygenerowała ta muzyka w słuchaczach. Doskonale przygotowany zespół, akustyka i atmosfera świątyni sprawiły, że koncert ten był wielkim przeżyciem duchowym.
Fot. Andrzej Wodziński.

W drugiej części usłyszeliśmy Te Deum Antona Brucknera, utwór na
4 głosy solowe, chór i orkiestrę. W wykonaniu tego monumentalnego dzieła wystąpili: Chór Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Orkiestra Symfoniczna i Chór Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Partie solowe zaśpiewali Antonina Ruda (sopran), Ilona Szczepańska (alt), Piotr Kalina
(tenor) i Przemysław Bałka (bas).

Po wysłuchaniu niedzielnego koncertu wraca wiara w ludzi. Powraca
nadzieja, że ten dziwny świat – wcale nie jest aż tak zły…

Fot. Andrzej Wodziński.

Fot. Andrzej Wodziński.
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STUDENCKI KWADRANS
 DMYTRO HOLOVENKO, student z klasy gitary st. wykł. Krzysz-











tofa Sadłowskiego zdobył WYRÓŻNIENIE na XIX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza
w Krynicy-Zdroju, w dn. 17-24.02.2018 r.
JAN NOWICKI, student z klasy kontrabasu dr. Krzysztofa Firlusa
i dr. hab. Marka Kalinowskiego zajął III MIEJSCE oraz zdobył
Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy
w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym 9th International František Simandl Double-Bass Competition, Blatná
w Czechach, 23-25 marca 2018 r.
OKSANA LIKARENKO, studentka z klasy śpiewu ks. dr. hab.
Zdzisława Madeja zdobyła II NAGRODĘ /I Nagrody nie
przyznano/ w VII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie im. Zdzisława Skwary, w kategorii: Studenci i Absolwenci,
7.04.2018 r.
KINGA PUŚCIZNA, studentka z klasy klarnetu dr. hab. Piotra
Lato zdobyła WYRÓŻNIENIE, w 4. kategorii gry na instrumentach dętych drewnianych – klarnet, w 16. Międzynarodowym
Konkursie Interpretacyjnym PRO BOHEMIA, Ostrava 2018,
w dn. 5-8.04.2018 r.
JAKUB LANGRZYK, student z klasy puzonu prof. dr. hab.
Zdzisława Stolarczyka i dr. Tomasza Stolarczyka zdobył Nagrody
w Międzynarodowych Konkursach:
 ZŁOTA NAGRODA w 10. Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym i Festiwalu SVIRÉL, Dobrovo w Słowenii,
w dn. 12.03-8.04.2018 r.
 I NAGRODA w 4. kategorii gry na instrumentach dętych
blaszanych – puzon w 16. Międzynarodowym Konkursie
Interpretacyjnym PRO BOHEMIA, Ostrava 2018,
w dn. 5-8.04.2018 r.
VLADIMIR ANISIMOV, student z klasy saksofonu prof. dr. hab.
Andrzeja Rzymkowskiego zdobył WYRÓŻNIENIE
w Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym odbywającym
się w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2018 we
Wrocławiu, w dn. 13-15 kwietnia 2018 r.

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 10 Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Giovani Musicisti” – Cittá di
Treviso we Włoszech, w dn. 6-15 kwietnia 2018 r.:
 MAŁGORZATA KRUCZEK – I NAGRODA /kategoria E –
sekcja I, klasa fortepianu prof. dr hab. Andrzej Pikul
 KATARZYNA MROZEK – II NAGRODA /kategoria G –
sekcja II, klasa oboju prof. dr hab. Marek Mleczko
 MARIA SŁYSZ – III NAGRODA /kategoria G – sekcja I,
klasa fortepianu prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu I International Competition V. Antoniv and M. Zakopets Performers on Wind Instruments we Lwowie na Ukrainie, w dn. 17-21 kwietnia 2018 r.:
 PAWEŁ NIZIOŁEK – I NAGRODA,
klasa fletu prof. dr hab. Zbigniew Kamionka
 KATARZYNA ŁUKAWSKA – I NAGRODA,
klasy oboju prof. dr hab. Jerzy Kotyczka i mgr Maksymilian Lipień
 ALEKSANDRA MAJDA – II NAGRODA,
klasy oboju prof. dr hab. Jerzy Kotyczka i mgr Maksymilian
Lipień
 KRYSTYNA MILANIAK – II NAGRODA,
klasa fagotu dr Damian Lipień
 KATARZYNA MROZEK – III NAGRODA,
klasa oboju prof. dr hab. Marek Mleczko
 dr ŁUKASZ DĘBSKI dyplom za wyróżniający się akompaniament podczas konkursu.

FRYDERYK DLA KUBY WIĘCKA!
Agnieszka Radwan-Stefańska

Nagrodę za debiut roku otrzymał za nagraną ze swoim trio płytę
Another Raindrop, która została wydana w słynnej serii Polish Jazz.
– To dla mnie bardzo ważna nagroda. Zrozumiałem, że wielu ludzi
we mnie wierzy: w tym przedstawiciele kapituły tej nagrody. Daje mi
to motywację do dalszej pracy i większą pewność siebie w tym, co
robię. Nie wiem czy wygrana nakłada na mnie większą presję na
przyszłość... może właśnie zdejmuje ją ze mnie? Już mam Fryderyka,
nie muszę się stresować, żeby koniecznie jakiegoś wygrać, jestem
zadowolony – powiedział dla Onetu laureat. Zauważył także, że muzyka jazzowa w Polsce cieszy się coraz większą popularnością wśród
młodych słuchaczy, odkrywających nagrania klasyków polskiego
jazzu – Tomasza Stańki, Krzysztofa Komedy, Andrzeja
Str. 8 Trzaskowskiego, a także prace twórców młodszych
generacji.

Fot. Filip Błażejowski.

Kuba Więcek, saksofonista jazzowy, student pierwszego roku studiów magisterskich w klasie dr. hab. Ryszarda Krawczuka został uhonorowany Nagrodą Muzyczną „Fryderyk” 2018.

– Gram często koncerty w Danii, gdzie do klubów przychodzą właściwie niemal wyłącznie ludzie starsi lub w średnim wieku. W Polsce na
koncertach widownie są wypełnione młodymi ludźmi. Być może jazz
staje się bardziej modny – ocenił młody saksofonista.

musiQs

Małgorzata Stachura
Trema, stres, napięcie, dyskomfort przy grze na instrumencie lub
śpiewie – to nie początek reklamy suplementu diety, lecz codzienne
wyzwania wielu artystów. A jak wiadomo, czynniki te mogą w jednej
chwili położyć cały przygotowany wcześniej plan. Na szczęście
„Artyści Jutra” mają w programie do dyspozycji cykl zajęć z tzw.
Techniki Alexandra, z prekursorką metody w Polsce, panią Magdaleną Kędzior, absolwentką The Constructive Teaching Centre w Londynie, członkinią Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki
Alexandra, autorką wielu książek i publikacji, a przede wszystkim –
wspaniałą instruktorką, współpracującą z największymi ośrodkami
edukacyjnymi i artystycznymi w Polsce. I to wszystko bez efektów
ubocznych.

Zajęcia z Techniki Alexandra, Fot. archiwum własne.

PRZYJAŹŃ Z ALEXANDREM

Małgorzata Stachura: Zacznijmy może od początku. Skąd pomysł
na prowadzenie zajęć właśnie z Techniki Alexandra?

MS: Nasuwa się pytanie, czy Technika Alexandra nie jest w Polsce
niedoceniana?

Magdalena Kędzior: Myślę, że decyzja, aby to właśnie Technikę
Alexandra uwzględnić w programie „Artyści Jutra” wynika z jej unikalności. Uczy ona jak najefektywniej wykorzystywać swoje możliwości psychofizyczne i od lat jest wykładana w większości najlepszych szkół muzycznych na świecie.

MK: Jest niedoceniana, bo nie jest znana. Metody tej uczy się głównie w formie indywidualnych lekcji lub pracy w małych grupach,
a certyfikowanych nauczycieli jest w Polsce zaledwie garstka. Z tego
względu, liczba osób, które w rzeczywisty sposób doświadczyły korzystnego jej działania, nie jest duża, a tych, którzy potem samodzielnie ją wykorzystują i doświadczają szerokiego spektrum jej działania, jeszcze mniejsza. Większość osób po przeczytaniu informacji
na jej temat, a nawet udziale w warsztatach wprowadzających, postrzega Technikę Alexandra jako jedną z wielu metod relaksacyjnych
i poznaje jedynie mały procent możliwości, jakie daje w panowaniu
nad własnym organizmem i potencjałem.

MS: Na czym właściwie polega Technika Alexandra i kim był
Alexander?
MK: Technika Alexandra to metoda eliminowania niekorzystnych
nawyków psychofizycznych. Uczy zauważania i eliminowania napięć
i usztywnień, jakie nieświadomie wprowadzamy, wykonując codzienne czynności (np. podczas gry na instrumencie) oraz na zamianie
nawykowych schematów ruchowych, powodujących zbyt duży wysiłek czy też nadwerężanie różnych partii ciała, na wygodniejsze i bardziej efektywne schematy ruchu czy zachowania. Autorem jej był
australijski aktor Frederick Matthias Alexander (1869-1955), który,
szukając sposobu na pokonanie problemów z chrypką i bezgłosem,
stworzył technikę prawidłowego – jak to nazwał – „posługiwania się
sobą”. Odkrył bowiem, że poprawa sposobu, w jaki wykorzystujemy
swój organizm, prowadzi do lepszego jego funkcjonowania i eliminacji wielu dolegliwości i bólów.

MS: Jak wyglądają zajęcia z Panią w ramach programu „Artyści
Jutra”?
MK: Są to cykle 3-4 godzinnych spotkań, w których studenci poznają
podstawowe zasady i sprawdzają w jakim stopniu są w stanie poprawić swoją postawę. Doświadczają też, o ile pełniejszy lub wyrazistszy
może być dźwięk grany/śpiewany ze swobodą i lekkością uzyskiwaną
dzięki lepszemu ugruntowaniu, swobodzie oddechu czy lepszej koordynacji ruchowej lub w jak dużym stopniu mogą panować nad niekorzystnymi symptomami tremy i stresu.

MS: Mamy więc aktora, tremę, bezgłos i napięcie. Jak w takim
razie metoda ta może pomóc młodym muzykom wchodzącym
właśnie na rynek pracy?

MS: Słyszałam opinię naszych uczestników, że takie zajęcia powinny być prowadzone od pierwszego roku studiów i najlepiej
trwać 5 lat! Czy rzeczywiście studenci chętnie wracają do tej metody?

MK: Technika Alexandra pomaga muzykom w każdym wieku zauważać i eliminować niepotrzebne napięcia, usztywnienia i nadmierny
wysiłek, związany zarówno ze specyfiką gry na danym instrumencie,
jak i z działaniem w warunkach tremy i stresu. Dla młodych muzyków
ważna jest również umiejętność pogodzenia chęci sprostania stawianym im oczekiwaniom z umiejętnością dbania o siebie, czyli najważniejszy instrument, jakim jest nasz organizm. Technika Alexandra
najpełniej łączy te dwa cele, uświadamia bowiem, że rozluźnienie
napięć, powrót do równowagi i przywrócenie odpowiedniej koordynacji poszczególnych partii ciała, przynosi nie tylko lekkość działania
czy eliminację bólu, ale prowadzi do znacznej poprawy jakości wykonania utworu w różnych jego aspektach. Ten rodzaj pracy
na poziomie świadomości i myśli powoduje bowiem, że
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różne intencje artysty stosunkowo szybko odzwierciedlane są w wykonywanym utworze.

MK: Jak wspominałam, wszystkie najlepsze szkoły muzyczne na
świecie mają Technikę Alexandra w swojej ofercie. Zwykle są to 2-4
semestry, zakłada się bowiem, że na dalszą pracę każdy może się już
decydować indywidualnie w miarę własnych potrzeb. Nie jest to metoda trafiająca do każdego, a już na pewno nie na każdym etapie
rozwoju. Dlatego ważniejsze jest rzetelne uświadomienie studentom, co to jest i na czym polega, aby w razie potrzeby mogli do niej
wrócić i w pełni skorzystać z szerokiego wachlarza jej możliwości.
I tak rzeczywiście się dzieje. Trafiają do mnie na lekcje indywidualne
lub wyjazdy wakacyjne osoby, które doświadczyły działania Techniki
Alexandra jako dzieci lub młodzi ludzie, a po latach poszukują sposobu, aby wrócić do lekkości i przyjemności gry, jaka była ich udziałem
kiedyś.
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PIANIŚCI KRAKOWA
ANTONI KĄTSKI (1817-1899)
Marek Szlezer
Urodził się w Krakowie 27 października 1817 roku, w samym centrum
miasta. Przyszedł bowiem na świat w Kamienicy Amadejowskiej, znajdującej się przy Rynku Głównym. Był starszym bratem Apolinarego
Kątskiego – słynnego skrzypka, ucznia Paganiniego, założyciela oraz
dyrektora Warszawskiego Instytutu Muzycznego, poprzednika dzisiejszego UMFC.
Naukę gry na fortepianie i skrzypcach rozpoczął u ojca, Grzegorza –
krakowskiego urzędnika i muzyka-amatora. Po raz pierwszy wystąpił
jako pianista w rodzinnym mieście 3 lutego 1822. Od tej pory zaczął
koncertować, jako cudowne dziecko w Polsce, Austrii, Rumunii, Niemczech, Rosji i na Węgrzech. W latach 1824-1825 przebywał w Wiedniu
i pobierał lekcje u Beethovena. Były to najpewniej, podobnie jak
w przypadku młodego Liszta, zaaranżowane spotkania, mające pomóc młodzieńcowi w karierze. W latach 1828-1829 Antoni był
uczniem Elsnera w Szkole Głównej Muzyki, gdzie zaprzyjaźnił się
z Chopinem. W latach 1829-30, odbył studia pianistyczne w Moskwie
u Johna Fielda. Potem udał się ponownie do Wiednia, gdzie w 1832
uczył się w tamtejszym Konserwatorium u S. Sechtera (kompozycja)
i S. Thalberga (fortepian).
W 1836 zamieszkał w Paryżu. Poznał Mickiewicza i spotkał ponownie
Chopina, z którym występował. Ten drugi starał się zresztą pomagać
Antoniemu w karierze i w organizacji koncertów. Kątski poznał też
Cherubiniego, Rossiniego, Spontiniego, Aubera. Uczestniczył jako
juror w egzaminach w Konserwatorium Paryskim. W 1848 roku jako
kapitan Gwardii Narodowej wziął udział w Wiośnie Ludów. W 1849
zrzucił mundur i rozpoczął tournées po Europie. Na zaproszenie królowej Hiszpanii grał w Madrycie i Sewilli. Następnie udał się do Portugalii – w Lizbonie opracował projekt reorganizacji miejscowego Konserwatorium, za co został odznaczony Orderem Niepokalanego Poczęcia.
W roku 1851 pojechał na kilka miesięcy do Anglii, a potem do Berlina,
gdzie w latach 1851-53 był nauczycielem gry na fortepianie i nadwornym pianistą króla pruskiego. Koncertował w Niemczech, Austrii,
a także czynił, jak sam powiadał, „krótkie wypady” z bratem Apolinarym do Polski, Grecji, Turcji, Egiptu i Włoch. W 1852 powrócił do swojego rodzinnego Krakowa, gdzie przyjmowano go z wielkim entuzjazmem. Pomiędzy 5 a 15 lutego dał 7 recitali – wszystkie zostały wyprzedane. W roku 1854 przeniósł się do Rosji i zamieszkał w Petersburgu. Założył tam Towarzystwo Miłośników Muzyki, działał jako pedagog, oraz koncertował – sam i z Apolinarym.
Zniechęcony brakiem otrzymania tytułu nadwornego pianisty cara,
w 1867 roku przeniósł się do Londynu. Po drodze z Rosji powrócił do
Krakowa, gdzie przyjęto go chłodno, co sam Kątski przypisywał intrygom polskiego środowiska muzycznego.
W roku 1876 odbył tournée po Kaukazie. Dzięki znajomości z afgańskim rodem arystokratycznym Afundzadze, zanotował i opracował
najważniejsze azerskie melodie ludowe, czego mu nie zapomniano.
W roku 2017 w Sochaczewie odsłonięto tablicę pamięci Kątskiego,
którą ufundował ambasador Azerbejdżanu.
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W roku 1879 miał objąć dyrekcję Instytutu Muzycznego
w Warszawie, ale z propozycji zrezygnował. W 1883
wyjechał do USA. Początkowo osiadł w stanie Buffalo,

później w stanie Michigan, gdzie objął stanowisko profesora w Konserwatorium w Grand Rapids (obecnie wydział muzyczny Calvin College). Odbywał liczne tournées po Stanach, a w 1890 grał w Japonii.
W 1892 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie. W 1897, w wieku 80
lat, rozpoczął wielką podróż koncertową dookoła świata, która obejmowała Wyspy Pacyfiku, Australię, Nową Zelandię, Indie, Chiny, Japonię, Syjam, Rosję i Polskę. Dał specjalne koncerty dla Polskich zesłańców na Syberii, czym zdobył sobie wielką sympatię. W drodze do
Warszawy artysta zatrzymał się w miejscowości Jewienicze, gdzie
zmarł nagle 7 grudnia 1899 roku. Pochowany został w Łokaczach,
nieodległym miasteczku.
Jako kompozytor stworzył ponad 300 opusów (skomponował m.in.
hymn dzisiejszego Iranu). Napisał szkołę gry na fortepianie, która
obowiązywała w konserwatoriach Paryża, Berlina i Petersburga. Był
celebrytą XIX wieku, dbającym o to, by zawsze skupiać na sobie uwagę. Niezwykle przedsiębiorczy i inteligentny, cieszył się opinią niezłego kawalarza. Zjednywał sobie ludzi szybko i wykorzystywał ich do
budowania publicznego wizerunku. Zarzucano mu, że ze swoich koncertów czynił czasem nadmierny show. Szczególnie zapamiętano trik,
który polegał na zasłonięciu klawiatury kilimem, pod którym Kątski
grał palcami.
Do końca życia był niezwykle przywiązany do Krakowa. W 1895 przysłał list z Los Angeles do ówczesnego prezydenta miasta Józefa Friedleina, do którego dołączył kompozycję, którą jako dziecko napisał
mieszkając w kamienicy przy Rynku. Było to jego symboliczne pożegnanie z rodzinnym miastem, w którym do tej pory nie doczekał się
upamiętnienia.
O AUTORZE:
dr hab. Marek Szlezer – pianista i pedagog – związany z Akademią
Muzyczną w Krakowie od dziecka, a nawet jeszcze wcześniej. Lubi
grać na fortepianie, uczyć, czytać książki.
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PYTANIA O MUZYKĘ WSPÓŁCZESNĄ
cz. IV KAROL NEPELSKI
Renata Guzik

Karol Nepelski: Nie jest możliwe poznanie wszystkich „walorów
brzmieniowych” instrumentów przy obecnej wielości zjawisk muzycznych. Zapis jest systemem umownym, ale jego precyzja może
sprawić, że efekt brzmieniowy będzie bardzo zbliżony do wizji kompozytora. Często bywa tak, że wykonawca proponuje brzmienie
o wiele ciekawsze od pierwotnej wizji kompozytora.
RG.: Co jest źródłem natchnienia kompozytora przystępującego
do pisania na instrument solowy – jednogłosowy? Czy tego typu
utwory wymagają użycia odrębnego języka?
KN: Forma solowa jest porównywalna do monodramu w teatrze –
z jednej strony jest bardzo trudnym wyzwaniem technicznowyrazowym dla performera, z drugiej – przejawem skrajnej zarozumiałości lub odwagi. Utwór solo to narcystyczny monolog, który
powinien być bardzo intensywny w przekazie, by nie znudzić słuchacza po kilku minutach muzyki.
RG: Czy współczesny instrumentalista może zainspirować kompozytora, czy ma Pan jakieś doświadczenia we współpracy z flecistami?
KN: Tak, wiele pomysłów i rozwiązań technicznych pochodzi od
wykonawcy. Z mojego doświadczenia wynika, że przepływ informacji i inspiracji jest obustronny; najciekawsze konstelacje dźwiękowe
pochodzą ze wspólnej pracy kompozytora i instrumentalisty lub
kompozytora-instrumentalisty.
RG: Czy Pana zdaniem wykonawca ma wpływ na kształtowanie
się wypowiedzi twórczej kompozytora?
KN: Muzyka pierwotnie była medium improwizowanym, dlatego
udział spontanicznej improwizacji w procesie powstawania utworu
jest niezbędny. Może się odbywać na dwa sposoby – albo kompozytor sam improwizuje na danym instrumencie, albo posiłkuje się
możliwościami technicznymi wykonawcy. Jeśli współpraca odbywa
się przy współudziale wykonawcy, instrumentalista ma wpływ zarówno na aspekt techniczny jak i ideologiczny utworu.
RG: Obecnie świat staje się trans-kulturowy, poznajemy szerzej
skale, rytmy czy oryginalne brzmienia instrumentów pozaeuropejskich kultur. Czy ma to wpływ na bogactwo europejskiego
języka muzycznego?
KN: Nasza kultura europejska teoretycznie nie potrzebuje posiłkować się wpływami innych kultur. W praktyce jest to nie do uniknięcia. Podstawowa wartość, jaka płynie z wymiany informacji pomiędzy kulturami, to możliwość umiejscowienia kultury rodzimej
w szerszym kontekście, a co za tym podąża – wyodrębnienia jej
uniwersalnych wartości. Szok kulturowy, jakiego doStr. 11 świadczamy dziś, jest impulsem, który „odświeża” nasze
spojrzenie na kulturę europejską i pcha nas w stronę
ogólno-humanistycznych wartości, a także uzmysławia nam biologiczny charakter muzyki.

Karol Nelepelski. Fot. arch. własne.

Renata Guzik: 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?

RG: Wielu kompozytorów fascynuje się matematycznymi algorytmami, opierając się na nich tworzą swoje dzieła. Czy w takim
przypadku odtwórca jest w stanie odczytać właściwie intencje
kompozytora? Czy abstrakcyjne wyliczenia pozbawiają utwór
duchowości?
KN: Z moich obserwacji wynika, że ok. 90% matematycznych spekulacji w muzyce kończy się niepowodzeniem. Problemem nie jest
ich „matematyczność”, lecz brak odzwierciedlenia w „fizyczności”.
Dźwięk jest fizycznym obrazem matematycznych wzorów – kto
o tym zapomina, ten błądzi w świecie utopii. Duchowość jest zakodowana we wszystkim, co czyni człowiek w sposób intuicyjny. Jeśli
jego działalność jest zdominowana wyłącznie fascynacją matematycznymi spekulacjami, pomijając „pierwiastek intuicji”, prawdopodobnie utwór muzyczny nie będzie odbierany jako medium przekazujące treści metafizyczne.
RG: Czy, Pana zdaniem, zapis utworów graficznych i nowej złożoności B. Ferneyhougha jest ostatnim ogniwem rozwoju notacji
muzycznej?
KN: Na pewno nie. Tego, co jeszcze przyniesie nam rozwój muzyki
i jej zapisu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z pewnością zapis
B. Ferneyhougha jest doprowadzeniem zapisu do punktu skrajnego,
ale nie jest „końcem notacji”. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju
nauki (cybernetyka, neurobiologia itp.), nigdy nie należy mówić
o jakimś „końcu”, bo przyszłość pozostaje jak zwykle nieznana
i pozostawia wiele przestrzeni dla naszej wyobraźni.
RG: Czy rozwój notacji muzycznej osiągnie kiedyś punkt krytyczny, po przejściu którego niemożliwy będzie powrót do notacji
klasycznej?
KN: Notacja muzyczna ma obecnie charakter „orientacyjny”,
a technologia cyfrowa wydaje się być bardziej precyzyjna od zapisu
tradycyjnego. Być może notacja muzyczna stanie się w pewnym
momencie niepotrzebna i zastąpi ją jakaś inna forma przekazywania
komunikatów dźwiękowych.
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PAN WIESIEK I JEGO...
VI
Słynny angielski matematyk Alan Turing wymyślił test, na podstawie którego można byłoby sprawdzić inteligencję maszyny. Zaproponował prowadzenie rozmowy z dwoma ukrytymi respondentami.
Jednym z nich byłby człowiek, drugim maszyna. Jeżeli prowadzący
rozmowę nie potrafiłby rozróżnić, który z rozmówców faktycznie
jest człowiekiem, maszynę należałoby uznać za inteligentną. Test
ten nazwano testem Turinga. Nieco później pojawił się odwrócony
test Turinga: to maszyna zadawała pytania, na które tylko człowiek
potrafił odpowiedzieć. Wszystko po to, aby stwierdzić, że maszyna
nie rozmawia z inną maszyną. Test ten stał się popularny pod nazwą
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). W obu przypadkach kluczowe było
założenie, że tą inteligentną stroną jest człowiek. Czyli na przykład:
Pan Wiesiek. Oczywiście nie ma wątpliwości, że Pan Wiesiek jest
człowiekiem i że taka rozmowa wymaga inteligencji. Tyle, że po
stronie maszyny.
Jak pamiętamy nasz bohater znalazł się w niezręcznej sytuacji po
naciśnięciu pewnej ikonki. Jego kibord przemówił głosem kobiety,
przedstawiającej się Oscilla. Znamy to uczucie, kiedy komputer zadaje nam pytanie. Naturalnym odruchem jest: „A spadaj… ty…”.
Dlatego już dawno systemy komputerowe przestały zaczynać rozmowę od pytania. Koszmarem było zdanie w stylu: „Co chcesz teraz
zrobić?” Żaden człowiek nie zakładał nawet, że maszyna będzie
w stanie zrozumieć jego zachciankę, co wywoływało wyłącznie irytację. Problem konwersacji rozwiązano więc inaczej. Maszyna po
prostu mówiła co zrobi, a człowiek jej na to pozwalał, mówiąc klasyczne OK lub nie. Oczywiście upór maszyny w zadawaniu pytania
powodował, że dla świętego spokoju każdy w końcu mówił OK. Ale
dzięki temu podejmowana była jakaś decyzja i sprawy szły naprzód.
Oczywiście, „przy okazji” manipulowanie ludźmi stało się proste.
Nie dziwi więc zdanie, które usłyszał Pan Wiesiek: „Jestem Oscilla
i z przyjemnością przedstawię Ci możliwości instrumentu”. Kibord Q1
po prostu informował co zrobi. Wysiłek intelektualny człowieka
sprowadzał się do powiedzenia OK.
Tym razem jednak stało się inaczej. Oscilla zaproponowała działanie, a Pan Wiesiek milczał. Wpatrywał się w kibord i zauważył, że
oczy w obrazie twarzy wyświetlonej na powierzchni instrumentu,
patrzą na niego. Przesunął się lekko w lewo, potem w prawo. Oczy
podążyły za ruchem. Było to krępujące. Mruknął do siebie: „Widzi
mnie!?”
– Tak – odpowiedziała Oscilla i bezwstydnie wpatrywała nadal.
Wiesiek wybrał oczywiście najgłupszą z możliwych reakcji. Zapytał:
– Jak wyglądam?
Wydawało się, że odpowiedź nadeszła z lekkim opóźnieniem.
– Dobrze.
Wieśka zatkało.
– Co jest?! Gadam z instrumentem!
– Tak.
Opanowanie Oscilli było nieznośne.
– Nauczysz mnie grać tak jak Didżej Roman?
– Tak.
– Znasz Didżeja Romana?
– Znam wszystkich, którzy grają na instrumentach Q1.
„No pięknie, nie dość, że gada, to jeszcze inwigiluje, suka jedna!” To
oczywiście padło w myślach. Wróciły wszystkie teorie
Str. 12
spiskowe, ustawiły w szeregu i zaczęły przekrzykiwać.

Wieśkowi się to nie spodobało.
– Nie będę z Tobą gadał! – krzyknął.
– Dobrze,
Chwila ciszy
– Przedstawię Ci możliwości instrumentu.
Ach, ten komputerowy chłód…
– Głupia jesteś, wiesz!
Znowu chwila ciszy
– A Ty jesteś leniwy. Możesz grać lepiej od DJ Romana. Masz wrażliwość i ciekawość, ale nie chce Ci się nawet spróbować.
– Robisz mi portret psychologiczny, kretynko!
– Wszyscy użytkownicy Q1 mają takie portrety.
– Co ty powiesz?! Małpo z… cholera z… trąbą. Jak to mają portrety?
– Każdy, kto korzysta z zasobów informacji, jest profilowany. To
standard.
– Nic nie rozumiem.
– Rozumiesz. Uważasz tylko, że Ciebie to nie interesuje, choć wiesz,
że Cię dotyczy.
– Musisz mówić w taki sposób, głowa mi pęka!
– To myślenie. Tak się objawia.
– Bólem głowy?
– Ból jest świadectwem wysiłku.
– Przestań!
Zapadła cisza. Cyfrowe oczy Oscilli wpatrywały się w Pana Wieśka.
„Ona naprawdę widzi” – pomyślał. Zdał sobie z przerażeniem sprawę, że nie wie jak wyłączyć instrument. Wyjęcie z kontaktu nie
wchodziło w grę, bo Q1 działał też bez prądu. Zresztą z gniazdek
zrezygnowano jakiś czas temu. Urządzenia po prostu miały swoje
„miejsca” i z nich czerpały zasilanie. Nikt się już nad tym nie zastanawiał. Zasilanie było wszędzie: na stołach, w podłodze, w półkach
i wieszakach. Po prostu było. I już. Zdesperowany krzyknął:
– Wyłącz się!
Wszystko zniknęło. Q1 stał się ponownie szarą, jednolitą powierzchnią stojącą w kącie pokoju. Wiesiek usłyszał łomot własnego serca.
Co to u licha było? Nie mógł się opanować. Nie mógł zebrać myśli.
Był wściekły, ale czuł, że wszystko co powiedziała maszyna było
prawdą. Oczywistą i szczerą. Dlatego tak bolało. Czemu jego spotyka coś takiego? Taki stres! Znowu ma się napić? Przecież to głupie.
Po co mu to było? Pieprzona ciekawość! Można żyć bez zadawania
pytań. Można! No powiedzcie, że nie! Kto powie? No kto???
Cisza w przestrzeni.
Łomot serca.
I nagle szary obiekt w rogu pokoju.
– Nie można…
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.

