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Było coś niezwykłego w tej uroczystości. Coś, co często zatraca
się w patetycznej wzniosłości podobnych wydarzeń. Szlachetnie
Karolina Dąbek – Przewodnicząca Koła Naukowego Teorii Muzyki zdobione mury auli Florianka wypełnili licznie przybyli goście:
przedstawiciele władz, a także wybitne postaci świata muzyki
i kultury. Odświętne stroje, dekoracje oraz zapewniona przez Chór Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego muzyczna oprawa – wszystko to złożyło się na stworzenie podniosłej, uroczystej atmosfery. Nie, nie była to zwykła formalna ceremonia,
lecz radosne, niezwykłe święto. Słowa tych, którzy zabierali głos były głębokie i szczere, momenty dekoracji wyróżnionych – pełne radości,
a na twarzach gości malowało się niekiedy z trudem skrywane wzruszenie.

Święto Uczelni

Stało się tak chyba przede wszystkim za sprawą gospodarzy
całej uroczystości: Rektora prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego oraz Prorektorów: dr hab. Małgorzaty JanickiejSłysz, prof. dr. hab. Jana Pilcha i prof. dr. hab. Andrzeja Białko. Przemawiało przez nich poczucie odpowiedzialności za
losy akademickiej wspólnoty, ale także duma i radość z jej
osiągnięć. Sam rektor wyznał, że z nadzieją i spokojem patrzy na plany inwestycyjne, dotyczące budowy nowej siedziby Uczelni, z pewnym niepokojem natomiast myśli o zbliżającej się reformie szkolnictwa wyższego. Ten polityczny
wątek, który zyskał sobie pewien rezonans w uspokajającej
wypowiedzi wojewody małopolskiego, nie zaburzył jednak
uroczystego charakteru tego wydarzenia, którego najważniejszą część stanowiło nadanie tytułu Doktora Honoris
WAŻNE TEMATY:
Causa prof. Ivanowi Monighettiemu.
 Kalendarz marcowych
wydarzeń artystycznych Tradycja nadawania tych najWręczenie doktoratu honoris causa w Auli Florianka. Fot. Jan Zych.
 Kartki z kalendarza
wyższych honorowych odzna Rozmowa z prof. Kazi- czeń przez krakowską Akademię ma długą i piękną historię: od 1994 roku, gdy wyróżnienie to otrzymał
Krzysztof Penderecki, aż do uhonorowania nim w 2015 roku papieża Benedykta XVI, a w 2016 – prof. Kaję
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 Nagrody i wyróżnienia Danczowską. Podczas Święta Uczelni w poczet odznaczonych został włączony również prof. Ivan Monighetti.
Ten wybitny rosyjski wiolonczelista i dyrygent od lat związany jest z naszym krajem – sam wyznał: „opowieść
 Studencki kwadrans
o Polsce to opowieść o całym moim życiu” – w szczególności zaś ze środowiskiem krakowskim. W pięknych,
 Solo i w duecie
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Podczas uroczystości odznaczeni zostali również pedagodzy oraz studenci krakowskiej Akademii. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr hab. Maciej Tworek oraz dr hab. Marek Rzepka. Władze uczelni, doceniając wkład w promocję wizerunku i marki Akademii Muzycznej oraz wybitne osiągnięcia z zakresu wykonawstwa i teorii muzyki, wyróżniły Dyplomem Rektora gitarzystę Michała Lazara, kontrabasistę Dawida Czernika, wokalistę Jakuba Pawlika oraz dwie przedstawicielki Wydziału I: byłą przewodniczącą Samorządu Studenckiego Paulinę Zgliniecką oraz zaangażowaną w prace redaktorskie „Teorii Muzyki” doktorantkę Dominikę Micał.
Wspólnie przeżyte wydarzenia, takie jak Święto Uczelni, pozwalają zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na codzienność pod innym kątem, aby zauważyć i docenić dotychczasowe osiągnięcia, uświadomić sobie znaczenie
tego, co robimy, a także wyznaczyć cele na przyszłość.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ


13-19 marca – XXII Dni Bachowskie
 poniedziałek 13 marca
19:00, Aula Florianka, Recital gambowy: Krzysztof Firlus – viola
da gamba, Marek Toporowski – klawesyn, Agata Habera, Aleksandra Owczarek – skrzypce, Adrianna Kafel – wiolonczela,
Rafał Gorczyński – kontrabas.

 sobota 11 marca
18:00, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie,
ul. Lipowa 4: Koncert Orkiestry Dętej AMK, Jarosław Ignaszak –
dyrygent.

 niedziela 12 marca

 wtorek 14 marca

18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej AMK: Kwartet
MESSAGES, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Paweł Przytocki – dyrygent.

19:00, Aula Florianka, Studenci Katedry Muzyki Dawnej grają
muzykę niemieckiego baroku.



 środa 15 marca
19:00, Aula Florianka, Bachowskie Toccaty: Aleksander Mocek
– klawesyn.

 czwartek 16 marca
19:00, Ewangelicko-Augsburski Kościół św. Marcina
ul. Grodzka 58, Lobbe Den Herren – Głoś Imię Pana – Chorały
protestanckie oraz ich opracowania na lyra viol: Mateusz Kowalski – viola da gamba, Zespół Muzyki Dawnej PERFUGIUM.

 piątek 17 marca
19:00, Aula Florianka, Weimarski Bach solowo i kameralnie: Ewa
Leszczyńska – sopran, Monika Boroni, Agata Habera – skrzypce, Anna Wieczorek – altówka, Katarzyna Cichoń – wiolonczela, Łukasz Madej – violone, Katarzyna Pilipiuk – obój, Andrzej
Zawisza – klawesyn, organy.

 sobota 18 marca
18:00, Aula Florianka, Chorałowe Inspiracje: Magda NiedbałaSolarz – mezzosopran, Karolina Koślacz – viola da gamba,
Jerzy Żak – lutnia.

 niedziela 19 marca
12:00, Aula Florianka, Matinée: Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch –
viola d’amore, skrzypce.
18:00, Aula Florianka, Zakończenie Dni Bachowskich: Orkiestra
Barokowa AMK, Marek Toporowski – dyrygent.

czwartek 23 marca
Dzień Otwarty Akademii Muzycznej w Krakowie

 niedziela 26 marca
18:00, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, Koncert Orkiestry
Symfonicznej AMK pod dyrekcją dyplomantów Katedry Dyrygentury.

 czwartek 30 marca
10:00, Sala Koncertowa AMK, Muzyka tradycyjna w kontekstach
współczesności – sesja naukowa, warsztaty.

 piątek 31 marca
10:00, Sala Koncertowa AMK, Muzyka tradycyjna w kontekstach
współczesności – sesja naukowa, warsztaty.
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert z udziałem wykładowców
i uczestników warsztatów: Jacek Hałas – lira korbowa, pieśni dziadowskie, śpiew, dr Joachim Mencel – lira korbowa, prof. dr Rytis
Ambrazevičius – śpiew tradycyjny, Henrik Goldschmidt – obój,
Siavash Abdi – zarb, daf, dr Sven Ahlback – skrzypce.



17-19 marca – Ogólnopolska Konferencja
Studencka Elementi 5 TECHNO
 piątek 17 marca
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert: Lutosławski Orchestra
Moderna.
21:00, Klub Pauza, ul. Stolarska 5/3: Sultan Hagavik.
 sobota 18 marca
10:00-16:00, Sala Senatu AMK: Konferencja naukowa.
20:00 Sala Koncertowa AMK, Koncert: Spółdzielnia Muzyczna
Contemporary Ensemble.
 niedziela 19 marca
16:00, Sala Koncertowa AMK: Koncert kameralny.

[…] Radośni wychodziliśmy z budynku Filharmonii także w niedzielę
26 lutego za sprawą Ivana Monighettiego i Orkiestry Symfonicznej
Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert odbył się w ramach Święta Uczelni, którego obchody rozpoczęły się w piątek nadaniem tytuAnna Woźniakowska – Polska Muza
łu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie właśnie
Ivanowi Monighettiemu. Znakomity wiolonczelista, dyrygent i pedagog z krakowską uczelnią związany jest poprzez rozmaite działania artystyczne od lat 80. ubiegłego wieku. Jak cenna to współpraca dowiódł właśnie niedzielny koncert, któremu artysta jako dyrygent, prowadząc
Uwerturę do Chłopa i poety Suppégo, Walc-Fantazję Glinki i wybrane fragmenty Pór roku Czajkowskiego w instrumentacji Abira oraz jako solista
w Koncercie na wiolonczelę i orkiestrę dętą Friedricha Guldy, nadał specyficzną aurę skupienia i zabawy jednoczeStr. 2
śnie, głębokiego przeżycia i radości jaką daje obcowanie z muzyką. To był cudowny wieczór!

Monighetti; radosny kontakt z muzyką /
RECENZJA

Marzec 2017

Promocje doktorów i doktorów habilitowanych
Dnia 23 lutego w Auli Florianka odbyły się promocje naukowe. Na  dr Damian Lipień
Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej tytuły dok-  dr Marek Polański
tora sztuki w roku 2016/2017 otrzymali:
 dr Jan Mroczek
 dr Tomasz Stolarczyk
 dr Mohammad Hadi Ayanbod
 dr Andrzej Zawisza
 dr Ilona Iwańska
 dr Maciej Zimka
 dr Hyewon Lee









dr Maciej Negrey
dr Patrycja Pieczara
dr Katarzyna Pilipiuk
dr Natalia Podolskaya
dr Renāte Stivriņa
dr Katarzyna Szcześniak
dr Maryia Yanushkevich

Wśród doktorów habilitowanych sztuki na Wydziale Instrumentalnym znaleźli się:

 dr hab. Jacek Muzyk
 dr hab. Piotr Lato
 dr hab. Renata Orzechowska

Wśród doktorów habilitowanych sztuki Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej znaleźli się:






dr hab. Dawid Ber
dr hab. Bettina Skrzypczak
dr hab. Elżbieta Szczurko
dr hab. Wojciech Zych

Tytuły doktorów sztuki Wydziału Instrumentalnego otrzymali:






dr Justyna Danczowska
dr Andrzej Kaczanowski
dr Zbigniew Kaleta
dr Justyna Komorowska-Słodczyk
Promocje naukowe w Auli Florianka. Fot. Agnieszka Radwan-Stefańska.

Dni Bachowskie to jedyny w swoim rodzaju festiwal odbywający się od 1996 roku z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej.
prof. dr hab. Marek Toporowski – Kierownik Katedry Muzyki Dawnej Wizja Pani Profesor zakładająca jednoczący charakter wydarzenia – w koncertach udział biorą przecież zarówno studenci, jak i wykładowcy naszej uczelni, muzycy krakowscy i zaproszeni goście – pozostaje wciąż aktualna. To wyjątkowa szansa integracji naszego środowiska i wymiany doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.

XXII Dni Bachowskie

Program tegorocznej edycji koncentruje się wokół dwóch wątków. Kontynuując chronologiczny szlak wytyczony w zeszłym roku przez prof.
Marcina Szelesta, zaprosimy Państwa do bliższego przyjrzenia się weimarskiemu okresowi twórczości Bacha. Autorski program Andrzeja
Zawiszy przedstawi różne oblicza muzyki tego okresu (solową klawesynową i sopranowe kantaty). Na okres weimarski datuje się również
powstanie niektórych klawiszowych toccat, które w komplecie przedstawi Aleksander Mocek. Na zakończenie Festiwalu Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej wykona skomponowane w tym czasie kantaty. Nie mogliśmy przejść również obojętnie obok Roku Reformacji:
rocznicy 500-lecia przybicia na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze przez Marcina Lutra 95 tez przeciw odpustom. Stąd dwa
z naszych koncertów, których koncepcja jest dziełem Mateusza Kowalskiego i Jerzego Żaka, poświęcone zostaną muzyce inspirowanej chorałem protestanckim.
Przede wszystkim staraliśmy się jednak o zbudowanie atrakcyjnej oferty festiwalowej, nie odrzucając propozycji, które z głównymi wątkami
festiwalu nie mają wiele wspólnego bądź są w stosunku do nich wzbogacającą dyskurs dygresją. W pierwszym rzędzie zależy nam bowiem
na podtrzymaniu obecnej od początku festiwalu idei spotkania dzięki muzyce Jana Sebastiana Bacha.
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Fortepianowe laboratorium we Floriance
dr Katarzyna Drogosz – Katedra Muzyki Dawnej
W dniach 16-17 lutego 2017 w Auli Florianka miała miejsce sesja zatytułowana Fortepian Mozarta. Artystyczne możliwości wykonawstwa na
kopiach fortepianów wiedeńskich z końca XVIII wieku. Wysłuchaliśmy
trzech koncertów, w programie znalazła się także prezentacja szczególnego instrumentu. W tekście wprowadzającym dzieliliśmy się następującymi spostrzeżeniami:

nicznych, pianistycznych, drzemie wiele odpowiedzi na pytania o interpretację dzieł Wolfganga Amadeusza oraz innych współczesnych
mu kompozytorów. Jest to jeden z ważniejszych powodów, dla którego ten i podobne do niego instrumenty coraz chętniej się kopiuje.
A może lepiej powiedzieć: buduje się instrumenty wzorowane na dawnych modelach korzystając z podobnych materiałów oraz technik
rzemieślniczych, odtwarza się filozofię funkcjonowania instrumentu
i estetykę jego brzmienia, bo przecież nie o kopiowanie dla samego
kopiowania tu idzie.

Artysta i Rzemieślnik. Dwie różne profesje, dwa różne spojrzenia na
świat. Czy naprawdę różnią się one od siebie aż tak bardzo?
W świecie muzyki są przecież od siebie zależne,
przenikają się wzajemnie i zazębiają. Prowadzą
wzajemny dyskurs. Artysta nie może funkcjonować bez Rzemieślnika, zaś egzystencja zawodowa tego drugiego uwarunkowana jest potrzebami Artysty. Co więcej, Artysta jest także rzemieślnikiem: muzyka jest bowiem, w najlepszym znaczeniu tego słowa, rękodziełem. A czy Rzemieślnik może być jednocześnie artystą? Oczywiście –
tak! Najlepszym przykładem niech będą budowniczowie instrumentów muzycznych łączący
w sobie wyobraźnię twórcy i techniczny warsztat
Mechanika wiedeńska. Fot. Katarzyna Drogosz.
wytwórcy. Dyscyplina precyzji przy jednoczesnej
swobodzie adaptacji są warunkiem powstania
instrumentów tak doskonałych, jak ten, któremu
poświęcona jest niniejsza sesja.
W centrum zainteresowania znalazł się instrument zbudowany przez konserwatora i fortepianmistrza, Roberta Browna w 2004 roku, w kierowanym przez niego warsztacie w Oberndorfie koło
Salzburga. Za wzorzec dla tego instrumentu posłużył fortepian zbudowany w 1782 roku w Wiedniu przez Antona Gabriela Waltera – typowy dla
epoki klasyków wiedeńskich.

Artysta jest także
rzemieślnikiem:
muzyka jest bowiem,
w najlepszym
znaczeniu tego słowa,
rękodziełem

Obcowanie z tej klasy instrumentem pozwala
nam odnieść się do mitu, że „Mozart marzył
o Steinwayu”. Nie tak było. Mozart marzył najpierw o Steinie czyli instrumencie Johanna Andreasa Steina, którego warsztat w Augsburgu odwiedzał w 1777 roku i którego osiągnięciami się zachwycał. Po przeprowadzce do Wiednia zamarzył mu się zaś Walter
i pragnienie to spełnił, nabywając swój instrument w 1782 od tego
właśnie budowniczego.
Oryginał prezentowanego i omawianego tu fortepianu to jeden
z wielu cennych, osiemnastowiecznych instrumentów zachowanych
do naszych czasów, świadczących o wysokim poziomie budownictwa
klawiszowego. W tym czasie fortepian był w stolicy Austrii pewnym
novum. Szybko zyskiwał jednak na znaczeniu i powoli obejmował przewodnictwo w bogatym osiemnastowiecznym świecie instrumentów
klawiszowych.
Fortepian Mozarta jest świadkiem pewnej epoki i stylu w muzyce. Jej
najbardziej adekwatnym, naturalnym nośnikiem. W jego cechach
konstrukcyjnych, możliwościach brzmieniowych oraz tych czysto techStr. 4

Instrument Waltera to instrument doskonały,
ukazujący piękno brzmienia nie tylko w muzyce
Mozarta. Dlatego w programie sesji znalazły się
kompozycje wielu mistrzów drugiej połowy XVIII
i początków XIX wieku. Usłyszeliśmy twórców
z kręgu wiedeńskiego: Josepha Haydna i Jana
Václava Vořiška. Wykonano także utwory kompozytorów, którzy – choć wykształceni w wiedeńskim stylu – większość twórczego życia spędzili
poza stolicą Austrii. Należeli do nich Ignaz Pleyel,
Václav Jan Křtitel Tomášek, Józef Elsner. Zwróciliśmy się także w kierunku kompozytorów związanych ze szkołą angielską: Jana Ladislava Dusíka
i George’a Fredericka Pinto.
O fortepianie przez siebie zbudowanym oraz
o swoich doświadczeniach konstruktora i konserwatora opowiadał Robert Brown, jeden
najwybitniejszych mistrzów w swojej dziedzinie.
Zaglądanie (także dzięki zdjęciom mechaniki elementów konstrukcyjnych) do wnętrza fortepianu
stanowiło dobry wstęp do dalszych, koncertowych
prezentacji. Wystąpili: profesor Marek Toporowski, Irmina Obońska-Toporowska, Petra Matějová,
Joanna Owczarek-Ciszewska oraz – niżej podpisana. Pianistom towarzyszyli: Teresa Kamińska
i Maria Misiarz (wiolonczela), Robert Bachara
(skrzypce) oraz Przemysław Wiśniewski (flet).

Wydaje mi się, że jednym z ciekawszych aspektów
sesji, obok różnorodności przedstawianego repertuaru, był fakt, że każdy z nas – wykonawców, wydobywał zupełnie
inne brzmienie z tego samego instrumentu.
Zakładaliśmy, że sesja będzie swoistym laboratorium i tak się stało –
każdy podchodził do tego samego instrumentu z innym zestawem
oczekiwań i wcześniejszych doświadczeń. Tym samym – pod palcami
każdego wykonawcy fortepian mówił innym głosem. Pozostaje mieć
nadzieję, że dla słuchaczy było to równie intrygujące i wzbogacające
doświadczenie, co dla samych muzyków.
Edukacyjnym uzupełnieniem sesji był wykład otwarty wygłoszony
przez Petrę Matějovą oraz zajęcia przy instrumencie dla studentów
Akademii. Marzeniem wszystkich, którzy choćby przez chwilę zetknęli
się z „Fortepianem Mozarta” było, by taki instrument znalazł się na
stałe w dyspozycji Uczelni. Oby to marzenie spełniło się jak najszybciej!
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
 LAUREACI II Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego o tytuł  Laureaci I nagrody XI Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów
„Mistrza Sześciu Strun” Zakopane 2017 – 17 lutego br.:
 DMYTRO HOLOVENKO – GRAND PRIX MISTRZA SZEŚCIU
STRUN student z klasy gitary st. wykł. Krzysztofa
Sadłowskiego;
 RADOSŁAW WIECZOREK – III MIEJSCE student z klasy gitary
prof. dr. hab. Janusza Sochackiego.

 SYLWIA ZIÓŁKOWSKA, studentka z klasy śpiewu mgr Jolanty
Pawlikowskiej zdobyła Wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w dn. 3-8.01.2017 r.

Dwa klarnety w roli głównej
Zofia Stopińska – Klasyka na Podkarpaciu
Pod koniec ubiegłego roku polecałam uwadze znakomitą pod każdym względem, a do tego unikatową, jeśli chodzi o repertuar, płytę
Double Clarinet Concertos. Zachwycona grą solistów zabiegałam
o spotkanie i umówiliśmy się w styczniowy poniedziałek w Akademii
Muzycznej w Krakowie. Było to spotkanie z mistrzem i uczennicą,
bowiem pan prof. Andrzej Godek związany jest z tą uczelnią od początku lat 70-tych – najpierw jako student, a później pedagog, natomiast pani mgr Barbara Borowicz do niedawna studiowała w klasie
klarnetu prof. Andrzeja Godka, a od 2014 roku jest asystentką w klasie klarnetu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Rozmowę rozpoczęłam oczywiście od pytania o płytę.

Kameralnych Instrumentów Dętych w Warszawie, 12.02.2017 r.:
KWINTET BLASZANY z klasy kameralistyki dr. Jakuba Urbańczyka w składzie:







WOJCIECH KASZUBA – trąbka
GRZEGORZ BIZUKOJĆ – trąbka
MARLENA SKOCZYLAS – puzon
PAWEŁ CAL – waltornia
PIOTR SZLACHETA – tuba

i orkiestrę Carla Philippa Stamitza. Nie gra się tych utworów w polskich salach koncertowych, nie są także często wykonywane w Europie i dlatego jest to w moim odczuciu ciekawe wydanie.
ZS: Po raz pierwszy spotkałam się z nagraniem w Polsce wymienionych utworów.
Barbara Borowicz: Prawdopodobnie tak. W Polsce te utwory nie
zostały nagrane, a już na pewno nie na jednej płycie.
ZS: Kompozytorzy żyli i działali w tym samym czasie, ale w różnych ośrodkach muzycznych.
BB: Dlatego też ich muzyka nie jest do końca jednorodna. Każdy
z koncertów jest rozpoznawalny i łatwo usłyszeć różnice pomiędzy
nimi.

Zofia Stopińska: Jak powstała ta płyta? Skąd pomysł, aby na krąż- AG: Tym bardziej, że każdy z tych kompozytorów nie tylko pisał
podwójne koncerty na klarnet, ale jeszcze wiele innych utworów.
ku znalazły się nieznane utwory?
Hoffmeister na przykład pisał sonaty na klarnet i fortepian. Krommer
Andrzej Godek: Kiedy Barbara była na drugim roku studiów, a już skomponował jeszcze jeden Koncert na dwa klarnety, ale napisał
było wiadomo, że będzie bardzo dobrą klarnecistką, postanowiłem także często grywany Koncert na klarnet. Z kolei Stamitz jest autozaprosić ją do wspólnego wykonania utworów na dwa klarnety i for- rem dziesięciu koncertów na klarnet, w tym tego jednego podwójnetepian. Koncert wykonaliśmy w Krośnie podczas Festiwalu Klarneto- go, ale istnieje również partytura tego koncertu w wersji na klarnet
wego. Poświęciłem go pamięci Józefa Cymermana – mojego pierw- i skrzypce.
szego nauczyciela klarnetu. Potem Basia zdobyła wiele laurów na
różnego rodzaju konkursach i dwa lata temu, już jako moja asystent- ZS: Czas powstania tych koncertów to okres zachwytu twórców
ka, sprowokowała mnie do złożenia wniosku do marszałka woje- i odtwórców, a także odbiorców muzyki klarnetem.
wództwa o wspólną nagrodę w kategorii „Mistrz – Uczeń”. Ta nagroda polega na promocji pedagoga i jego absolwenta. Taki wniosek AG: Na początku XIX wieku możemy mówić o „rozkwicie” tego inzłożyliśmy i o dziwo, kapituła przyznała nam tę nagrodę. Zamierzali- strumentu. Nastąpił rozwój techniczny klarnetu i jego możliwości
śmy nagrać płytę na dwa klarnety i fortepian – zgodnie z wnioskiem. wykonawczych. Również wszystkie ośrodki, gdzie zaczęły powstaKiedy jednak zaczęliśmy się zastanawiać nad programem i jaka mu- wać orkiestry w składzie pełnym, czyli łącznie z klarnetami, zaczęły
zyka jest obecna na rynku, stwierdziliśmy, że trzeba poszaleć. Przede się zachwycać brzmieniem tego instrumentu, który w muzyce wcześniejszej nie był wykorzystywany.
wszystkim, postanowiliśmy zrobić nagrania z orkiestrą.
Długo negocjowaliśmy z różnymi zespołami i udało się pozyskać dwa
– Filharmonię Częstochowską i Filharmonię Kaliską, którymi kieruje
pan dyrektor Adam Klocek. Wspólnie zadecydowaliśmy, że nagramy
utwory klasyczne na dwa klarnety, które były bardzo popularne
w czasach klasycyzmu, natomiast z czasem zupełnie o nich zapomniano. Najpierw powstał pomysł, że nagramy Koncert Es-dur op. 35
na 2 klarnety i orkiestrę Franza Krommera, później pomyśleliśmy
o Koncercie Es-dur na 2 klarnety i orkiestrę smyczkową Franza Antona Hoffmeistera i na końcu pojawił się IV Koncert B-dur na 2 klarnety
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ZS: Sądzę, że realizacja nagrań na tę płytę, była dla Pani ciekawym doświadczeniem.
BB: Do tej pory oprócz nagrań, które profesor robił mi na konkursach, nie miałam innych. Bardzo się cieszę, że mogłam ich dokonać
z moim mistrzem, który podzielił się ze mną swoim doświadczeniem.
Natomiast do gry z drugim klarnecistą byłam już przyzwyczajona.
Gra z orkiestrą także nie była dla mnie nowością, wcześniej występowałam jako solistka z wieloma zespołami.
–>

musiQs

Pewna trudność przy nagraniu utworów na tę płytę polegała na tym,
że nagrania były dokonywane z dwoma różnymi orkiestrami
i w dwóch różnych salach. Trzeba było dostosować się i przyzwyczaić
do odmiennych warunków.

AG: Muszę sięgać bardzo daleko w przeszłość. Po skończeniu studiów, a było to prawie 42 lata temu, rozpocząłem „wielotorową”
pracę. Pozostałem w uczelni i występowałem dużo jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. To trwało bardzo długo, ale starałem
się proporcjonalnie działać we wszystkich tych obszarach. Uważałem
ZS: Jest okazja, aby opowiedziała Pani o dotychczasowej działal- bowiem, że należy się rozwijać w wielu różnych kierunkach. Oprócz
ności. Po ukończeniu studiów, postanowiła Pani dalej doskonalić etatu w Akademii Muzycznej, pracowałem jeszcze w Orkiestrze Polswoje umiejętności.
skiego Radia i Telewizji w Krakowie, a później w Radiowej Orkiestrze
Symfonicznej, aż do jej rozwiązania. Uważam, że czynny muzyk ma
BB: Mój profesor powtarzał mi często, że tak naprawdę do ideału o wiele więcej do przekazania studentom.
dąży się całe życie. Po studiach magisterskich rozpoczęłam doktoranckie, także w Akademii Muzycznej w Krakowie, pod kierunkiem ZS: Jest Pan profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie
prof. Andrzeja Godka. Rozwijałam również swoje umiejętności prowadzi klasę klarnetu. Często także na różnych konkursach
w Rzymie w Accademia Nazionale di Santa Cecilia, w klasie solowej i kursach spotyka się Pan z uczniami szkół muzycznych, którzy
Alessandro Carbonare (jednego z najwybitniejszych klarnecistów dopiero zaczynają się uczyć grać na instrumentach dętych. Zdoldzisiejszych czasów), oraz w zakresie gry kameralnej – na studiach nej, zdeterminowanej młodzieży, która chce się poświęcić muzyce
podyplomowych w Universität für Musik und darstellende Kunst jest dużo, pomimo tego, że muzycy są bardzo źle wynagradzani.
w Wiedniu. W związku z moimi zainteresowaniami muzyką współAG: Jest bardzo dużo zdolnej młodzieży i chętnej do pracy i bardzo
czesną, pobieram lekcje u wybitnej klarnecistki Suzanne Stephens.
mnie to cieszy. Zmieniły się
warunki od czasu, kiedy ja się
ZS: Wiadomo, że w dzisiejuczyłem i studiowałem. Mam tu
szych czasach trzeba grać
na myśli dostępność instrumenbardzo szeroki repertuar, ale
tów, akcesoriów, materiałów
Pani zainteresowania konnutowych, nagrań, możliwości
centrują się głównie na muzyudziału w różnego rodzaju kurce nowej.
sach u wielkich mistrzów. TaBB: Powiem szczerze, że nie
kiego kontaktu ze światem na
do końca. Muzyką Stockhauprzełomie lat 60-tych i 70-tych
sena zainteresowałam się
ubiegłego wieku nie było.
w czasie studiów, kiedy trzy„Łowiliśmy” nagrania nadawamałam w ręku jego pierwszy
ne w radiu, ale to było zaledwie
utwór In Freundschaft. Wzbukilka pozycji. Dopiero później
dził on moje zainteresowanie
można było kupować nuty,
ze względu na swoją niestanpoznawać nie tylko „obiegowe”
dardowość, ponieważ klarneciutwory takie jak Koncert MozarProf. Andrzej Godek oraz Barbara Borowicz, Częstochowa, kwiecień 2016.
sta musi nauczyć się trudnego,
ta, czy koncerty Webera, ale
współczesnego tekstu na parównież poszerzać repertuar.
mięć, który wymaga ogromnej
Dlatego ucząc studentów, sam
precyzji. W tym samym czasie poznałam w Niemczech Suzanne Ste- także się uczyłem i robię to nadal, starając się w każdym semestrze
phens i ona zainspirowała mnie do nauki kolejnych utworów Stoc- wprowadzać pozycje mi nie znane. Interesuję się także muzyką
khausena. Kolejnym wyzwaniem był dla mnie utwór Harlekin na klar- współczesną, od której nie stroniłem także w czasie studiów. Pierwnet solo, który jest utworem skomplikowanym, trwającym 45 minut szym współczesnym utworem, który grałem, był Kwartet na skrzypi jest to „teatr instrumentalny”. Wykonawca musi być nie tylko muzy- ce, klarnet, fortepian i saksofon tenorowy op. 22 – Antona Weberna.
kiem-klarnecistą, ale również tancerzem i aktorem. Ale to nie ozna- To był szokujący utwór dla studenta drugiego roku studiów w tamcza, że chciałabym się zajmować tylko muzyką współczesną. Bardzo tym czasie.
dobrze czuję się w repertuarze klasycznym, bardzo lubię grać muzyZS: Przed nami leży omawiana kilkanaście minut temu płyta
kę romantyczną.
Double Clarinet Concertos. Płyta jest dostępna i zawsze można
ZS: Najbliższe Pani plany są związane z rozwojem własnym i stu- posłuchać bardzo interesujących nagrań, ale nic nie zastąpi nam
dentów.
na szczęście koncertu. Czy szykują się jakieś koncerty promocyjne?
BB: Oczywiście, ponieważ jestem asystentką pana profesora. Jest to
dla mnie wielkie wyzwanie i mam nadzieję, że profesor potwierdzi, AG: Był już taki koncert w Częstochowie. Zagraliśmy tam dwa konże spełniam się w tej roli. Cały czas się konsultujemy, aby jak najle- certy zamieszczone na płycie. Graliśmy także z towarzyszeniem fortepianu na Festiwalu „Wawel o zmierzchu” w sierpniu ubiegłego
piej pracować z naszymi studentami.
roku. Prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych koncertów. BądźZS: Najważniejszym nurtem w Pana działalności jest aktualnie my dobrej myśli.
praca pedagogiczna, ale proszę nam powiedzieć o doświadczeniach solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego.
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Marzec

KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
 1 marca 2015

 marzec 1967

Wręczenie sir Neville’owi Marrinerowi doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zwieńczony sukcesem występ chóru i orkiestry PWSM podczas
IV Festiwalu Wyższych Szkół Muzycznych w Poznaniu. W programie
Requiem W.A. Mozarta i Pieśni kurpiowskie K. Szymanowskiego.

 4 marca 2013
Wręczenie Paulowi Badurze-Skodzie doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

 1-6 marca 1999
I Międzynarodowy Konkurs Fletowy. Zwyciężył Karl-Heinz Schütz
z Austrii.

 marzec 1964
Tygodniowa wizyta Nadii Boulanger, m.in. 25 marca prelekcja na
temat Kantaty BWV 4 J.S. Bacha i Litanii F. Poulenca.

 marzec 1955
Zjazd delegatów studenckich kół naukowych zorganizowany przez
Koło Naukowe PWSM w Krakowie.

 3 marca 1928
Popis uczniów kursów najwyższych, w programie m.in. A. Dvořak –
Serenada op. 22, F. Chopin – Ballada F-dur, A. Bazzini – La ronde des
Lutins.

 2 marca 1913
Wieczór jubileuszowy z okazji 25-lecia Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego.

Karl-Heinz Schütz z Austrii – laureat I Międzynarodowego Konkursu Fletowego.
Fot. z książeczki programowej Konkursu.

 1 marca 1988
Recital fortepianowy Stefana Wojtasa w ramach przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta. W programie m.in. F. Chopin –
Sonaty, A. Skriabin – V Sonata.

 26-28 marca 1979
Sesja Naukowa Muzyka polska 1918-1978 zorganizowana przez Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki oraz Katedrę Edytorstwa Muzycznego.

 3-4 marca 1976
Ogólnopolska Sesja Naukowa Muzyka instrumentalno-wokalna kompozytorów krakowskich zorganizowana z okazji XXX-lecia PWSM
przez Katedrę Edytorstwa Muzycznego oraz Zespół Analizy
i Interpretacji Muzyki.

Program Wieczoru jubileuszowego z okazji 25-lecia Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego

 25 marca 1888
Koncert uczniów Konserwatorium na rzecz ofiar powodzi – jedna
z licznych akcji charytatywnych.

 12 marca 1970
Koncert krakowskiego koła Związku Kompozytorów Polskich,
w programie m.in. prawykonania: K. Moszumańska-Nazar – 3 Etiudy, T. Machl – Minisuita, M. Stachowski – Kwartet smyczkowy (I wykonanie na żywo w Polsce muzyki M. Stachowskiego).
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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. Kazimierz Moszyński

Agnieszka Radwan-Stefańska: Osoba wybitnego polskiego flecisty prof. Kazimierza Moszyńskiego jest na trwałe wpisana w historię Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoją sztuką Artysta dzieli się z młodzieżą już od ponad 50 lat.
Aktywność koncertowa Profesora buduje dodatkowo Jego autorytet pedagogiczny
i stanowi najgodniejszy wzór do naśladowania
dla młodych flecistów. Przy owych walorach
artystycznych i pedagogicznych wszyscy znamy Profesora jako człowieka uśmiechniętego,
chętnego do rozmowy, towarzyskiego, erudytę, który jawi się jako Osoba wielkiej Kultury,
w każdym znaczeniu tego słowa. Dziś dzieli się
z nami swoimi wspomnieniami. A sięgają one?
Kazimierz Moszyński: 1942 roku. Wtedy to przyszedłem na świat w miejscowości Zagórze Konkolnickie w powiecie halickim. Moje dzieciństwo
to czas wojny, trudne i ciężkie lata. Wychowywała mnie samotnie Mama, bez Ojca, którego los
przez długi czas nie
był nam znany. Po
wojnie, już całą rodziną, wyjechaliśmy na
Dolny Śląsk, do Piławy Górnej.

„wymeldowałem się” z domu rodzinnego, by
zamieszkać we Wrocławiu i spełniać swoje marzenie. Już nigdy tam nie wróciłem. 2,5 roku
mieszkałem przy Scholi Cantorum we Wrocławiu.
Szkoła ta kształciła młodych chłopców, podobnie
jak w Rzymie, na potrzeby słynnego chóru Kaplicy Sykstyńskiej. Polegało to na tym, że przed
południem odbywaliśmy lekcje, następnie był
obiad, po nim przerwa, a potem każdy przy swojej tablicy, na stojąco odrabiał zadane uprzednio
lekcje. Pomagali nam w nich nauczyciele, którzy
pracowali z nami do południa. Stanowiliśmy taką
elitarną szkołę. Bardzo ważny był oczywiście
śpiew – emisja głosu, próby i koncerty. Wspominając tamte czasy przypominam sobie słowa,
wypowiadane pod moim adresem: „Kaziu, ty to
masz piękny alt”. Śpiewaliśmy co niedzielę
w Katedrze wrocławskiej podczas nabożeństw.
AR-S: Skąd w takim razie flet, z którym związał Pan Profesor całe swoje zawodowe życie?

KM: Zdałem egzamin
do
Państwowego
Liceum Muzycznego
we Wrocławiu. Pan
dyrektor posłuchał jak
śpiewam i zadał pytaAR-S: Pierwsze sponie, na czym chciałtkanie Pana Profebym grać. Byłem
sora z muzyką?
najmłodszym w klasie
śpiewakiem Scholi –
KM: Był grudzień.
przedział wieku był
Okropny mróz. Do
ogromny, nawet pięć
Piławy Dolnej przyjelat różnicy pomiędzy
chał chór z Wrocłanajmłodszymi a najwia wraz ze swoim
starszymi – pomimo
dyrygentem Edmuntego dobrze wiedziadem
Kajdaszem, Koncert w Sienie, zwieńczający kurs mistrzowski u prof. Severino Gazzelloniego. łem już w jaki sposób
Fot. arch. Artysty.
znakomitym chórmi„zarabiają” moi starsi
strzem, ówczesnym kierownikiem artystycznym
koledzy. Odpowiedziałem dyrektorowi, że chcę
Chóru Wrocławskiej Rozgłośni Polskiego Radia.
grać na klarnecie. Było to dla mnie wówczas
Zespół składał się z samych chłopców. Pamiętam
oczywiste, bo przecież można na nim grać rówten dzień, jakby to było wczoraj. Do tego niesanież na weselach – a tak właśnie moi koledzy
mowity chłopięcy śpiew połączony z głosami
sobie dorabiali – nie tylko dostając wynagrodzekleryków z Wrocławskiego Seminarium Duchownie, ale często też dobrą kiełbasę! (śmiech). Dynego. Miałem wówczas 11 lat. Gdy wróciłem do
rektor odpowiedział, że niestety nie mają klarnedomu moim marzeniem stało się śpiewać w tym
tu, ale mogę rozpocząć naukę gry na flecie.
właśnie chórze. Ojciec zorganizował dla mnie
I tak do dnia dzisiejszego na nim gram…
–>
u proboszcza naszej parafii przesłuchanie u pana
Kajdasza. Dostałem się! W wieku 11 lat
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Prof. Kazimierz Moszyński. Fot. arch. Artysty.

Kazimierz Moszyński – flecista
 Ukończył
z
wyróżnieniem
PWSM we Wrocławiu w klasie
prof. L. Tejkowskiego. Studia
uzupełniające
odbył
w Weimarze w klasie prof.
J. Strossa oraz w mistrzowskiej
klasie Severino Gazzelloniego
w Accademia Chigiana w Sienie.
 Laureat pierwszych nagród
w Ogólnopolskim Konkursie
Muzyki Dawnej w Łodzi, Konkursie Młodych Muzyków
w Gdańsku oraz wyróżnienia
w Międzynarodowym Konkursie w Helsinkach.
 Dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki
oraz Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
 Brał udział w wielu koncertach
solowych
i
kameralnych
z polskimi orkiestrami filharmonicznymi: NOSPR, Orkiestrą Filharmonii Narodowej,
Warszawską Orkiestrą Kameralną.
 Dokonał licznych nagrań płytowych i telewizyjnych.
 Od 1965 r. był pierwszym flecistą, a od 1990 koncertmistrzem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.
 Emerytowany profesor zwyczajny Akademii Muzycznej
w Krakowie.

Marzec 2017

AR-S: Rozpoczął Pan Profesor swoją edukację…

Najlepiej czułem się w repertuarze klasycznym. Muzyka współczesna nie leżała w moich zainteresowaniach.

KM: ...moim pierwszym
nauczycielem gry na flecie
w Liceum Muzycznym we
Wrocławiu był Józef Balcar.
On mnie prowadził i przekonywał, że warto ćwiczyć.
Z Anną Sikorzak-Olek. Fot. arch. Artysty.
Państwową Wyższą Szkołę
Muzyczną we Wrocławiu ukończyłem w klasie fletu prof. Leona
Tejkowskiego. Będąc studentem czwartego roku odbyłem kurs
kameralistyki w klasie Josefa Stroba – ówczesnego dyrektora Kameralnej Orkiestry Monachijskiej. W 1962 roku zdobyłem swoją
pierwszą zagraniczną nagrodę podczas konkursu flecistów w Helsinkach. Każdy wyjazd wiązał się z dłuższym studiowaniem. Zamiast
czterech lat – tyle trwała wówczas nauka w PWSM – pozostałem
studentem lat pięć. W 1964 roku otrzymałem stypendium Accademia Chigiana w Sienie w mistrzowskiej klasie Severino Gazzelloniego – wspaniałego muzyka i pedagoga, który był wychowawcą kilku
pokoleń flecistów.

AR-S: Koncertował Pan Profesor z wieloma wybitnymi instrumentalistami.
KM: Ten rozdział mojej działalności artystycznej jest dla mnie bardzo istotny. Ogrom literatury kameralnej, z fletem jako instrumentem solowym, zagrałem np. z organistą Maurycym Merunowiczem.
Wiele satysfakcji dała mi także wspólna praca ze znakomitą klawesynistką Elżbietą Stefańską, z harfistką Anną Sikorzak-Olek, z którą
zresztą nagraliśmy w 2002 roku płytę. Jeśli chodzi o grę w orkiestrze, wspominam z wielką radością współpracę ze znakomitym
dyrygentem Antonim Witem, który dyrygował najczęściej bez partytury, w sposób perfekcyjny, przeprowadzając muzyków przez
narrację dzieła muzycznego. Mile wspominam również współpracę
z Yehudi Menuhinem, Krzysztofem Missoną, Jerzym Katlewiczem
oraz Markiem Pijarowskim. Wiele razy udawało mi się także koncertować rodzinnie, wraz z moją żoną oraz córką. Często byliśmy zapraszani z koncertami na niemiecką wyspę Helgoland, gdzie spotykaliśmy np. państwa Ewę i Joachima Grubichów, którzy również
tam występowali.

AR-S: Czy jest być może jeszcze jakiś inny „ukochany” instrument poza fletem?
KM: Fortepian! Nie lubiłem na nim grać. Ale moją żoną została...
pianistka, Ewa Wolak (śmiech). Muzykowaliśmy w domu wspólnie,
później nawet z naszą córką, wiolonczelistką, Agatą. Sąsiedzi mieli
wiele cierpliwości do naszych długich ćwiczeń...
AR-S: I po raz kolejny „wymeldował” się Pan Profesor. Tym razem z Wrocławia do Krakowa…
KM: Z Krakowem związany jestem od roku 1965, kiedy do Orkiestry
Polskiego Radia i Telewizji, na stanowisko pierwszego flecisty, przyjął mnie ówczesny jej dyrektor Jerzy Gert. Bardzo się spodobałem.
Dostałem bardzo dobrą gażę. I tak już zostałem, kończąc równocześnie ostatnie półrocze studiów we Wrocławiu. Wiele lat współpracowałem również z Capellą Cracoviensis pod dyrekcją jej założyciela
Stanisława Gałońskiego oraz z Polską Orkiestrą Kameralną prowadzoną przez znakomitego mistrza batuty Jerzego Maksymiuka,
z którą występowałem w Anglii, Finlandii i we Włoszech. Grałem
również wiele koncertów solowych. Nagrałem sporą liczbę płyt.

Audiencja u Jana Pawła II, maj 1981 r. Fot. arch. Artysty.

AR-S: Grał Pan też dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
KM: Tak i to w niezwykłym momencie. Po raz pierwszy spotkaliśmy
się z Janem Pawłem II w tydzień po jego wyborze na Stolicę Piotrową. Wiadomość o wyborze krakowskiego kardynała na Papieża
zastała mnie podczas tournée z Capellą Cracoviensis w drodze do
Włoch. Spontanicznie pojechaliśmy do Watykanu i tam przyjął nas
Ojciec Święty.
AR-S: Oprócz pracy w orkiestrach była jeszcze praca dydaktyczna.

Angaż prof. Kazimierza Moszyńskiego do Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie w 1964 r.
Fot. arch. Artysty.
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KM: Pracę pedagogiczną rozpocząłem zaraz po ukończeniu studiów. Uczyłem w krakowskiej PWSM oraz w średniej szkole muzycznej w Krakowie.
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AR-S: Koledzy Pana cenili?
KM: Byłem dla nich bardzo wygodny. Nigdy nie zajmowałem im
zbędnie sal (śmiech). Zajęcia prowadziłem często wcześnie rano.
Mimo to, każda lekcja trwała godzinę zegarową, a nie wyznaczone
akademickie 45 minut.
AR-S: Zasiada Pan Profesor również w jury licznych konkursów
fletowych, spośród których najbliższy nam pozostaje chyba konkurs krakowski.

Wraz ze swoimi absolwentkami oraz pianistką Moniką Gardoń-Preinl podczas jubileuszu 50-cio lecia
pracy artystycznej. Fot. arch. Artysty.

Pracowałem równolegle z prof. Barbarą Świątek-Żelazną. Była bardzo dobra atmosfera. Nikt z nikim się nie kłócił, problemy rozwiązywaliśmy zawsze na bieżąco. Studenci bardzo szanowali siebie i swoich profesorów.
AR-S: Ucząc innych, uczył Pan również w jakimś
stopniu siebie?

KM: Konkurs w Krakowie rozpoczął się w 1989 roku – początkowo
jako wydarzenie o randze ogólnopolskiej. Po trzech jego edycjach
zyskał status międzynarodowego. Przesłuchania odbywały się najpierw w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Był od początku inicjatywą
Pani prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Uczestnicząc w pracach jury
staram się nie patrzeć jedynie na wyniki przesłuchań poprzez matematykę, ale, jeśli jest to tylko konieczne i możliwe, zabieram głos
i nieraz prowokuję dyskusję w przypadkach kontrowersyjnych –
zarówno tych wyróżniających się, jak i negatywnych. Zauważyłem
pewną różnicę w postawie zagranicznych członków jury, dla których
często istnieje tylko jedna racja, niemal dogmatyczna przy ocenie
kandydatów i nie dopuszczają oni jakiejkolwiek rozmowy, czy też zmiany swojego stanowiska.

Zawsze
najważniejsza
dla mnie była
gra na flecie

KM: Nauki i innych doświadczeń nigdy w życiu nie za
wiele (śmiech). Od swoich studentów wymagałem
przede wszystkim systematycznego ćwiczenia, które
nie mogło się ograniczać tylko do „przegrywania”
repertuaru. Do tego starałem się nauczyć młodych
flecistów skupienia, myślenia o jakości dźwięku, dbałości o dynamikę, czy frazę w trakcie gry. Nie zawsze
było to łatwe. Do pracy ze studentami sam także się
przygotowywałem – najczęściej słuchając nagrań najwybitniejszych muzyków, nie tylko flecistów. Ich interpretacje zawsze pobudzały moją muzyczną wyobraźnię. W trakcie mojej pracy pedagogicznej nigdy nie spoufalałem się
ze studentami, nigdy na nich nie krzyczałem, nie podnosiłem nawet
głosu, ale nigdy też nie byłem w stosunku do nich złośliwy czy tendencyjny. Przydarzył mi się tylko jeden „leser”, który w końcu zrezygnował ze studiów i zajmuje się w życiu zupełnie czymś innym. Warto przy tej okazji zauważyć, iż we wcześniejszych dekadach zdarzali
się jeszcze chłopcy, studiujący grę na flecie… Każdy z moich absolwentów pracuje, najczęściej w zawodzie muzyka. To mnie cieszy.

AR-S: Co Pańskim zdaniem daje młodemu instrumentaliście udział w konkursach muzycznych?

KM: Przede wszystkim są one okazją do skonfrontowania swoich umiejętności z innymi młodymi wirtuozami. Stanowią także bez wątpienia istotny bodziec
i mobilizację do pracy. Możliwość wpisania do swojej
artystycznej biografii konkursowych laurów ma znaczenie przy aplikowaniu do pracy w orkiestrze. Można
wówczas z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż
kandydat otrzyma przynajmniej odpowiedź na swój
list intencyjny. Nie bez znaczenia w końcu pozostaje
nagroda pieniężna uzyskana w konkursie, która zawsze młodemu
człowiekowi, zwłaszcza studentowi, jest potrzebna. Jesteśmy wszak
muzykami zawodowymi, co oznacza, że nie tylko w sposób najbardziej profesjonalny zobowiązani jesteśmy kreować sztukę instrumentalną, lecz także muzyka stanowi nasze zabezpieczenie materialne na życie…

AR-S: A jak przedstawiała się sprawa partytur utworów fletowych, z dostępem do których nie było kiedyś tak łatwo, jak obecnie?
KM: We Wrocławiu, w mieście, w którym studiowałem, mieściła się
przy Rynku znakomicie zaopatrzona księgarnia muzyczna, w której
można było zamówić wszystkie wydane w świecie utwory. Tym
sposobem zgromadziłem okazałą bibliotekę muzyczną, z której
korzystali następnie moi studenci. Całość tych zbiorów przekazałem
mojemu absolwentowi, obecnie pedagogowi Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz pierwszemu fleciście Orkiestry Opery Krakowskiej,
panu dr. Wiesławowi Surułło.
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Podczas czwartej edycji Międzynarodowego Konkursu Fletowego, wraz z członkami Jury.
Fot. arch. Artysty.
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STUDENCKI KWADRANS
Multiinstrumentaliści?
Eliza Kurowska
– Przewodnicząca Koła Naukowego Amadrums
Miniony semestr w klasie perkusji można uznać za
udany. Mimo że dodatkowych warsztatów odbyło
się niewiele, był to jak zawsze gorący i intensywny czas. Dlaczego? Taka jest natura perkusji klasycznej. Ilość instrumentów i wymagana od nas
umiejętność gry na nich wszystkich sprawia, że
czasu na wszystko zawsze brakuje. Mamy obowiązek być multiinstrumentalistami, co wymaga
pewnego poświęcenia, jeśli naprawdę chcemy
dbać o jakość. Wszystkich, którzy zazdroszczą
nam różnorodności, zarówno instrumentalnej, jak
i gatunkowej zapewniam, że czasem lepiej byłoby
ćwiczyć na jednym instrumencie i na nim właśnie
odczuwać wymierny progres. Dwie godziny na
marimbie? To świetnie, ale kotły, werbel, wibrafon, zestawy multipercussion i inne drobne instrumenty czekają na swą kolej…

6 lutego Adam Wygoda zagrał swój I dyplom
magisterski. Repertuar obejmował dwa utwory
solowe z klasyki literatury perkusyjnej: Asanga
K. Volansa i Time for Marimba M. Miki, utwór
współczesny Smithereens na wibrafon i elektronikę R. Waringa oraz Taroncher – Ficciones na
skrzypce i instrumenty perkusyjne M. Galveza.
Adam zaprezentował się jako wrażliwy muzyk
i mimo że tym razem zabrakło nieco
„przyłożenia”, odbiór recitalu, jak i ocena komisji egzaminacyjnej były bardzo pozytywne. Tego
rodzaju muzykalność jest dużym atutem i dowodzi, wbrew powszechnym stereotypom, że perkusiści nie grają jedynie głośno i szybko. Znając
repertuar czerwcowych dyplomów zapewniam,
że jeszcze przyjdzie czas na perkusyjny „pazur”.
Fot. Konrad Mika.

Elementi to wydarzenie cykliczne. We wcześniejszych jej edycjach
skupialiśmy się na następujących tematach: kolor, przestrzeń, czas,
instrument i artykulacjach, czyli postawach współczesnych twórców.
W 2001 roku Mark Prensky sformułował pojęcie digital natives, czyli
cyfrowych tubylców – ludzi od początku dorastających w zinformatyzowanej rzeczywistości. Tych, dla których wszystkie osiągnięcia
tzw. rewolucji cyfrowej stanowiły naturalny ekosystem. Zmiany te
mają wpływ również na powstającą dzisiaj muzykę – wykonawstwo,
czy sposób jej tworzenia. Jednocześnie powszechny dostęp do internetu, czy rozwój mediów społecznościowych, wpłynęły na rozpowszechnianie muzyki i jej społeczny odbiór. Dziś każdy może opublikować swoją twórczość, niezależnie od czyjejkolwiek oceny. Zagadnienia te stały się punktem wyjścia dla tematu tegoroczStr. 11

nej, piątej już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej Elementi 5, tym razem z podtytułem TECHNO.
Nieodłączną częścią Elementi są koncerty, podczas których wykonane zostaną utwory związane z tematem wydarzenia. Wystąpią znakomite zespoły: Lutosławski Orchestra Moderna, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, specjalny koncert zagra też gość
Elementi, i duet magnetofonowy – Sultan hagavik tworzony przez
Jacka Sotomskiego i Mikołaja Laskowskiego – młodych, ale bardzo
już cenionych wrocławskich kompozytorów.
Poza prawykonaniami usłyszymy utwory m.in. Josepha Haydna,
Johanessa Kreidlera, Jennifer Walshe czy Charlesa Ivesa.
Zapraszamy serdecznie. Koło Naukowe Studentów Kompozycji.
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Jedna dłuższa refleksja o Dniu Otwartym
Michał Lazar – Samorząd Studencki

Nasza Uczelnia jest zasadniczo otwarta 7 dni w tygodni, 24 godziny na dobę. To znaczy, my, studenci, chcielibyśmy, żeby tak
było, lecz pewne ograniczenia są przecież konieczne, prawda? Za
to, o ile już budynek jest otwarty, do środka wejść może właściwie każdy zainteresowany. To znaczy, o ile ma sprawne nogi, bo
do windy wszak trzeba pokonać parę schodków, o silnych rękach
potrzebnych do otwarcia drzwi wejściowych już nie wspominając.
Poza ograniczeniami natury ludzkiej, Akademia stawia także (czy też może – przede
wszystkim?) bariery natury mentalnej.
Czasem od osób bliżej z nią niezwiązanych
usłyszeć można, że jest to „świątynia sztuki”, do której „nie wypada wchodzić nieprzygotowanym lub nieproszonym”. Prawda, że to brzmi dziwnie? Dla nas, studentów, ale także i dla pracowników, uczelnia
to przede wszystkim miejsce codziennej
pracy. Trudno skojarzyć tak podniosłe słowa ze znużeniem, frustracją i pośpiechem,
które nam w niej towarzyszą. I nie chodzi
mi bynajmniej o to, że zbiorowo gnuśniejemy. Raczej o konstatację, że kiedy już weszło się w świat Akademii Muzycznej
w Krakowie, po pewnym czasie traci ona
swą magiczną otoczkę.

I to właśnie dlatego zachęcam wszystkich do czynnego udziału
23 marca (czyli wcale nie tak daleko) do owej żywej prezentacji
Uczelni wszystkim przybyłym. By wrócić do
tego czasu, kiedy Akademia Muzyczna znaczyła dla nas dużo więcej, niż miejsce naszej
pracy czy nauki; wspomnieć wartości, które
popchnęły nas do przekroczenia jej progu.
Bo one ciągle w nas są i to one wciąż popychają nas do przodu. Warto choć na chwilę,
o ile nie udało nam się to w czasie niedawnego Święta Uczelni, odetchnąć od codzienności i wspiąć się wraz z muzyką na
trochę wyższy poziom.

Dzień Otwarty naszej
Almae Matris należałoby
porównać do odwiedzin
w Hogwarcie,
czyli Szkole Magii
i Czarodziejstwa

Dzień Otwarty naszej Almae Matris należałoby więc porównać
do odwiedzin w Hogwarcie, czyli Szkole Magii i Czarodziejstwa
znanej z książkowej serii o Harrym Potterze. Zanim zaczną Państwo protestować, proszę spojrzeć na to z tej strony: duża grupa
raczej niedojrzałych ludzi wchodzi do miejsca, o którym marzą,
by zostać w nim na stałe. Są podekscytowani, chłoną każdą informację, każde słowo, na które choć trochę zwrócą uwagę. Zajęcia prowadzone w tej odrealnionej instytucji przypominają im
uprawianie magii, bo też i nie znajdą ich na typowej uczelni. Tym
samym większość społeczeństwa nie ma pojęcia, jak wygląda
nauka w niej, o ile w ogóle zdają sobie sprawę z jej istnienia
(zwłaszcza, że nasza Akademia „ukrywa się” w kamienicy). Parę
miesięcy później część z nich okaże się być szczęśliwcami, ale
będzie to prawdziwa elita, czy też może – garsteczka, w porównaniu do grupy osób aspirujących do zostania w Akademii Muzycznej na stałe.
W bestsellerowych powieściach J.K. Rowling owa garsteczka
wybierana była przez przypadek. Nie było tam żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie list informujący o czyichś magicznych
zdolnościach. U nas działa to inaczej i to głównie z tego względu
organizowany jest jeden dzień, kiedy każdy zainteresowany może sprawdzić bezpośrednio, jak to wszystko działa. Zapytać studentów o sprawy, których nie obejmują oficjalne broszury i foldery reklamowe, czy też zwyczajnie zwiedzić i obejrzeć budynek,
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w którym, być może, spędzi kilka najbliższych lat. Jest to dzień,
w trakcie którego aspirujący do uprawiania magii (bo jak inaczej
nazwać w zasadzie sztukę muzyczną?) mogą się trochę z tym
oswoić. Z drugiej jednak strony, jest to też okazja dla nas, by
odwrotnie – ową magię sobie przypomnieć.

Tak, jak to powiedział świeżo upieczony
doktor honoris causa, prof. Ivan Monighetti:
„musimy być bastionem dobra i piękna”.
Oto nasze podstawowe zadanie w tych dość
pokręconych czasach, w których przyszło
nam żyć. Oto najważniejszy cel Akademii.
Postarajmy się opowiedzieć o tym wszystkim naszym Gościom
i przede wszystkim – sami sobie.
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OPOWIEŚCI Z MELANDII
MXL
Zgodnie z obietnicą, kontynuuję opowieść o jednym z języków Melandii: Music XML. Jak wspominałem poprzednio, jest on sposobem
na opis partytury. Często mówimy, że grafika (w tym przypadku nutowa) ma zastępować słowa, a tu jest odwrotnie: słowa opisują grafikę. To przecież równoległy świat. Nie zapominajmy więc, że charakteryzuje się „drobnymi różnicami”.
Jak łatwo się domyślić, opisywanie grafiki sprawia, że opis może być
bardzo długi. Istotnie, wszystko wyrażone w Music XML jest długie.
A jak bardzo, niech posłuży nam prosty przykład. Partytura zawierająca kilka stron, napisana w jednym z popularnych programów edycyjnych i zapisana jako plik graficzny w znanym każdemu formacie
PDF, „waży” około jednego Megabajta. Jej tłumaczenie na Music
XML to ponad dziesięć Megabajtów. Nawet, jeżeli słowo Megabajt
wydaje się obce – liczby mówią same za siebie.
„1” – plik z grafiką, „10” – plik z jej opisem. Dziesięć razy więcej. Elaborat!
Jak już jesteśmy przy plikach, doprecyzujmy: XML to plik tekstowy.
MXL to ten sam plik, tylko skompresowany. Skompresowany, bo
długi… kosmos. W każdym razie, jakakolwiek jest kolejność liter
M i X przed L, mówimy o tym samym.
Ale wróćmy do meritum. Opis grafiki, a zwłaszcza takiej, która jest
instrukcją do wykonania muzyki, musi poradzić sobie nie tylko z problemami, jak nazwać każdy widzialny kształt. Głównym problemem
jest coś, co intryguje naukowców, artystów i zwykłych śmiertelników
we wszystkich światach: czas.
Zastanówmy się przez chwilę, jak czytamy partyturę. Pionowo, czy
poziomo? Pytanie z pozoru banalne, ale jeżeli mamy dwa równolegle biegnące głosy, powiedzmy na tej samej pięciolinii, to czy należy
traktować je jako następstwo interwałów (czyli czytać pionowo), czy
jako dwie niezależne „melodie” (poziomo)? Wszyscy zakrzykną, że
jednocześnie i w pionie i w poziomie. Pierwszy pion, drugi pion, trzeci itd. Dlaczego? Bo czas płynie. Tylko po co mówimy o głosach?
Równolegle płynących linearnych bytach? Nie chcę sięgać daleko
w przeszłość edycji muzyki naszego świata, ale przypominam sobie,
że pierwsze wydania choćby Melodii na Psałterz polski pana Gorczyckiego, pionu – że tak powiem – nie trzymały. Każdy z głosów miał
inną długość i nie dało się ich czytać wertykalnie. W języku MXL
sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ każda partytura, a ściślej każdy takt, może być zapisany na dwa alternatywne
sposoby. Jak łatwo się domyślić, właśnie w pionie i poziomie. Albo
mówimy, ile nut znajduję się nad sobą w każdej mierze (części) taktu. Określa się to <score-timewise>. Albo czytamy każdą linię oddzielnie, do końca taktu, a potem wracamy, czytamy drugą linię itd.
Określeniem jest <score-partwise>.

Zapisanej w poziomie muzyki nie można czytać a vista, zgodnie
z upływem czasu (jakbyśmy powiedzieli „w czasie rzeczywistym”).
Trudno, bo w każdej chwili może okazać się, że będzie trzeba się
cofnąć. Jak w grach planszowych, a nawet trudniej, bo w trakcie czytania nie ma żadnej informacji, że będzie trzeba tu wrócić. Music
XML w przeciwieństwie do prostych, pozbawionych kontekstu czasowego poleceń w językach MIDI i OSC, nie tylko wprowadza czas,
ale co chwilę każe nam wrócić do stworzonego przez siebie punktu
w czwartym wymiarze. Podróż w czasie? Witam w równoległym
świecie!
Punkt nie jest określany bezwzględnie. Nie przypomina to znanych
z partytur znaków powtórzeń, czy segno. Raczej informację w rodzaju: kilka kroków w tył.
Wygląda następująco:
<backup>
<duration>4</duration>
</backup>
Czyli: wróć o cztery. Teraz tylko trzeba zastanowić się, jak liczony
jest czas. Czyli ile to jest 4 w powyższym przykładzie. I tu kolejna
ciekawostka. Wszystko zależy od tego, na ile chcemy (lub musimy)
podzielić takt. Zasadniczo dzielimy na jak najmniej. Jeżeli
w takcie mamy 4 nuty to dzielimy go na 4, 2 dzielimy na 2,
a w przypadku jednej nuty na 1. Cofnięcie się o 4 oznacza ruch
o względną wartość 4 aktualnych jednostek czasowych. Co ciekawe,
wcale nie musi oznaczać powrotu do początku taktu. Można zacząć
kolejny głos od dowolnego miejsca w przeszłości partytury.
Zdecydowanie widać, że jest to bardziej skomplikowany język. Widać też, że powstał w innym celu. Ma przedstawić pewien obraz
i relację pomiędzy własnymi elementami. Nie ma być szybki i ekonomiczny. Ma być elastyczny. Być może cierpliwi czytelnicy dostrzegą
kolejną, ważną drobną różnicę. W naszym świecie wielość języków
wynika z wielości kultur, różnych tradycji, narodów czy miejsc. Niektóre nasze języki są mniej, inne bardziej abstrakcyjne, można jednak stosunkowo łatwo tłumaczyć pomiędzy nimi. W Melandii języki
powstają do realizacji konkretnych zadań. MIDI i OSC to bezczasowe
krótkie rozkazy. Music XML to opowieść hipertekstowa, która z jednego punktu przenosi nas do innego. Zrozumiała dla każdego, ale
niemiłosiernie długa i w jakimś sensie nudna, poprzez powtarzanie
tych samych słów w nieskończoność. Jednak ważna bo wprowadzająca niezwykle istotny wymiar muzyki: czas.

O AUTORZE:
Szczerze mówiąc, rzadko spotykam się z tym pierwszym
„pionowym” zapisem. Prawie zawsze mam do czynienia z wer- dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki
sją „poziomą”. Fakt ten niesie ze sobą poważne konsekwencje.
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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Klaskać, czy... nie klaskać?
Drogi Kolego,

Droga Koleżanko,

splendory, uznanie, aplauz i ekspresyjne wyrażanie tych emocji od zawsze przynależne były sztuce z perspektywy publiczności. Spośród
wszystkich dyscyplin artystycznych, spektakularnie okazywany zachwyt
związany jest chyba najściślej z muzyką. Klaskanie, tupanie, okrzyki,
nawet staroweneckie gwizdki i kołatki – pozytywnych odgłosów tych
nie szczędzono artystom już w najdawniejszych wiekach, wcale nie
oczekując na antrakty, przerwy, podwójne fermaty i inne tego rodzaju
znaczki grafiki nutowej. Wszystkie te akty uznania oparte były na starannym przygotowaniu słuchaczy do odbioru muzyki i były echem autentycznej potrzeby obcowania ze sztuką. To one najczęściej weryfikowały powodzenie artystycznych produkcji na dalsze lata, czy nawet
stulecia. A jak to wygląda obecnie? Z racji swojego fachu i błyskotliwej
publicystyki uczęszczasz z pewnością, drogi Mateuszu, na przeróżne
koncerty, na ogół pewnie na te, zwane „poważnymi” i stosownie do
tego określenia przyjmujesz postawę poważną, w każdym jej wymiarze.
Niejednokrotnie zapewnie chciałbyś „wyrwać się” i zawołać: „brawo”,
„super” lub „ale czad”, albo wręcz przeciwnie: „skandal”, „do niczego”,
czy też po prostu „ale kicha”. Dlaczego jednak tego nie robisz? Bo po
prostu uczestniczysz w czymś z założenia specjalnym, wyjątkowym
i elitarnym, gdzie każdy punkt programu pozostaje jasno określony i ma
swoje miejsce: kiedy grają lub śpiewają to się elegancko słucha, kiedy
skończą (całość!) to się klaszcze, a kiedy bardzo Ci się podoba, to nawet
wstajesz i wolno Ci wykrzyczeć tak bardzo oczekiwane przez artystów
słowo „brawo”.

odpowiadając na Twój list, napiszę może trochę prowokując – a właściwie czemu nie? Choć sam nie przerywam utworów oklaskami, nie wyrażam też głośno swojego niezadowolenia, to takie czarno-białe postawienie sprawy powoduje, jak przystało na osobę przekorną i ceniącą
sobie swoją odrębność, że mam ochotę trochę wczuć się w tych, którzy
w klaskaniu nic złego nie widzą. O upadających numerkach z szatni,
odgłosach komórek, korzystaniu z jasnych ekranów smartfonów, szukaniu cukierków, szeleszczeniu papierkami, wychodzeniu w trakcie czy
zaraźliwym kaszlu, atakującym nagle całą widownię, nawet nie wspominam. Tutaj jestem radykalny i niczym strażnik z Teksasu bronię prawa artystów i melomanów do wykonywania i odbioru utworu w atmosferze wzajemnego poszanowania. Zapytasz więc w czym problem?
Ano w tym, że często zbyt długa lista zakazów i niepisanych obyczajów
może być zniechęcająca w czasach, w których każda nowoprzekonana
osoba do muzyki klasycznej, a co za tym idzie do odwiedzania filharmonii i opery, jest na wagę złota. Do tej, ktoś powie, zbyt daleko idącej
empatii przekonał mnie koncert symfoniczny w Filharmonii Krakowskiej, na którym obserwowałem grupkę dziesięciolatków, które nauczyciele postanowili zabrać na spotkanie z muzyką. Nie był to koncert
dla dzieci, tylko wieczorny koncert symfoniczny, z wymagającym,
„dorosłym” repertuarem. Po drugiej części dzieci, które słuchały go
zahipnotyzowane, szczerze postanowiły wyrazić swoje uwielbienie dla
tego, co przed chwilą słyszały. Na ich twarzach widać było autentyczny
zachwyt, który został przerwany przez karcących dorosłych. Powiesz
może, że dobrze się stało, ale czy takie zdławione szczere emocje nie
wpłyną w przyszłości na to, że dorosły Franek czy Kasia będą omijali
„poważne” koncerty? Kolejna sprawa, która nasuwa mi się przy dyskusji o spontanicznych oklaskach, to sama argumentacja. Koncert, symfonia czy sonata, to zamknięte dzieła, i choć cykliczne, to tworzą nierozerwalną całość, której nie powinno się przerywać – tak często czytamy
na stronach internetowych filharmonii, w zakładce „jak zachować się
na koncercie”. Pełna zgoda, ale jest w tym jednak brak konsekwencji,
bo jak wytłumaczyć komuś, że oklaski przerywające w operze arię, a co
za tym idzie zatrzymujące nawet akcję, są jak najbardziej dozwolone
w teatrze muzycznym, a w filharmonii już nie? Przecież opera też jest
zamkniętym i integralnym dziełem…

Zmieniają się czasy i obyczaje, choć sztuka pozostaje ta sama. Nikt nie
śmie przecież tknąć zapisu nutowego – tenże pozostaje rzeczą świętą,
poczętą raz jeden jedyny i na zawsze. To wszystko co otacza sam muzyczny akt w jakiś sposób jednak zdaje się ewoluować. W zwariowanym
dzisiaj świecie, gnającym i postępującym z ogromnym przyspieszeniem, potrzeba od czasu do czasu regularnego metrum, określonych w
sposób formalny lub gentelmeński zasad, harmonii i pewnej dozy przewidywalności, nawet konieczności. I niech tak zostanie. To przecież cały
urok słuchać wybrzmienia ostatnich dźwięków utworu w ciszy i skupieniu, bez oczekiwania na brawa i pospieszne opuszczenie wnętrza, gdzie
trwa jeszcze muzyczne misterium. Do rangi niechlubnego dysonansu,
żeby nie rzec skandalu obyczajowego, urasta wówczas byle chrząknięcie, jakiś trawienny odgłos, nie mówiąc już o upadku feralnego żetonu
z szatni… Boimy się takich eksplozji nieprzewidzianych dźwięków, dusimy kaszel, zaciskamy pasa i w najgłębsze rewiry garderoby chowamy
wszystkie zbędne w owej chwili przedmioty. Znakiem dzisiejszych czasów są ponad wszystko telefony komórkowe, które najprzeróżniejszymi
i najzabawniejszymi melodyjkami lubią ostentacyjnie dopełnić braki
nieraz nawet najgenialniejszych partytur. I niech tak zostanie. Niech
muzyka wybrzmiewa do końca wówczas, gdy jest dla niej czas – ów
święty i najważniejszy. Ona, Muzyka, jest wszakże bohaterką naszych
artystycznych aktów i uniesień, która w swojej łaskawości i szczodrobliwości pozostawia nam przecież nieograniczone pole do popisu wówczas, gdy z ostatnią nutą przedstawi się w całej swojej krasie… Tylko
wtedy, drogi Kolego, można, a nawet potrzeba klaskać.
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Jakie jest zatem wyjście? Jeśli okazja, bądź repertuar tego wymaga –
wykonywany jest cykl miniatur, cykl pieśni, bądź utwór religijny, zamiast obruszać się na niewychowanych słuchaczy, nieświadomych
turystów i nieokiełznane dzieci, można przecież na początku koncertu
poprosić publikę o to, by nie klaskała. Można uczynić też taką adnotację w programie. Nie wiem czy Cię nie zawiodłem swymi pokrętnymi
spostrzeżeniami i w gruncie rzeczy chyba mało rebelianckim i anarchistycznym podejściem, ale może teraz trochę bardziej rozumiesz moje
intencje? Zamiast karcących syknięć, ganienia i zakazów, które prowadzą do postawy „antyklasycznej”, uważam że od najmłodszych lat
należy publiczność edukować dając samemu pozytywny przykład.
Łączę ukłony
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny

Z pozdrowieniami
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs PS. I już wiem, czemu publiczność tak lubi noworoczne i karnawałowe
koncerty. Można na nich klaskać, kiedy się chce!

Marzec 2017

KROK DO KARIERY
INFORMACJE BIURA KARIER
Polska Filharmonia Bałtycka im. FryLiteratura orkiestrowa (do pobrania):
deryka Chopina w Gdańsku ogłasza
• W.A. Mozart Symfonia D-dur
przesłuchania na stanowisko muzyka orkie„Haffnerowska” KV 385 (IV cz.)
strowego Skrzypce tutti (2 etaty).
• F. Mendelssohn IV Symfonia A-dur
„Włoska” (IV cz.)
Termin przesłuchania: 15.03.2017 r. (środa).
• S Prokofiew Symfonia D-dur „Klasyczna”
op. 25
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia
• J. Brahms Symfonia e-moll op. 98
Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku,
• G. Rossini Uwertura do opery Wilhelm
Sala Kameralna.
Tell
Godzina przesłuchania: 14:00.
3. Czytanie nut a vista
Program przesłuchań:
1. W.A. Mozart – I cz. koncertu z kadencją –
Wymagane doświadczenie zawodowe na
do wyboru:
stanowisku muzyka orkiestrowego.
• III Koncert G-dur KV 216
• IV Koncert D-dur KV 218
Pisemne zgłoszenia (list motywacyjny) wraz z
• V Koncert A-dur KV 219
życiorysem artystycznym (obowiązkowo
również w wersji anglojęzycznej) należy kie2. Dowolny utwór wirtuozowski
rować bezpośrednio do Biura Koncertowego
PFB lub na adres:
koncerty@filharmonia.gda.pl

Termin składania zgłoszeń: 8.03.2017 r.
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.
Przesłuchanie (w obu etapach) ma charakter
anonimowy (za kotarą). Regulamin przesłuchania dostępny na stronie:
www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności.
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
Materiały nutowe można pobrać on-line
(www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności). Dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl telefon: (58) 320 62 63/(58) 323 83 54

SPRAWDŹ SIĘ

ZNAJDŹ:
adagio
allegro
andante
grave
largo
lento
moderato
presto
vivace
vivo
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Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie,
pok. 223, tel. 12 426 29 70
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl
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