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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
ZAINAUGUROWAŁA OBCHODY 130-lecia SWEGO ISTNIENIA
Grzegorz Kościński – PAP

„W Polsce sztuka jest traktowana jako element systemu naukowego. Staraliśmy się napisać projekt ustawy z maksymalną pieczołowitością, tak żeby uwzględniał także specyfikę dyscyplin artystycznych” – powiedział PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, Jarosław Gowin.
Wicepremier podkreślił, że tę reformę traktuje jak dzieło swojego
życia i przypomniał, że cała ustawa
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stycznych został tak poważnie wzięty pod uwagę przez Ministerstwo Nauki” – dodał minister Gowin.
Podczas sobotniej mszy św. w kościele Mariackim, której towarzyszyła niezwykle bogata oprawa muzyczna, w wykonaniu studentów
i pedagogów AM, homilię wygłosił ks. kardynał Stanisław Dziwisz,
przypominając słowa Jana Pawła II z listu do artystów: „Artysta nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara
się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną; można powiedzieć, że
poszukuje doskonałości, a ostatecznie – szuka Boga”.
„I to jest wasza zaszczytna misja – poszukiwanie Boga w jego dziełach, tych, których doświadczacie w muzyce” – dodał kardynał Dziwisz.
Podczas uroczystej inauguracji głos zabrał rektor Akademii Muzycznej w Krakowie – prof. Stanisław Krawczyński, który zauważył, że
historia tej uczelni od samego początku związała się z historią polskiej państwowości. Podkreślił także znaczenie dla Akademii Muzycznej honorowego patronatu, sprawowanego nad obchodami
jubileuszu przez prezydenta RP – Andrzeja Dudę.
„Ten rok jubileuszowy jest szczególny, bo w trakcie jego trwania
wracać będziemy do przeszłości, odnajdywać się w teraźniejszości
i myśleć o przyszłości” – dodał Krawczyński. (*dokończenie str. 6)

Bazylika Mariacka. Fot. Jan Zych.

Uroczystą mszą w kościele Mariackim i niedzielnym galowym
koncertem w sali Filharmonii Krakowskiej, Akademia Muzyczna
zainaugurowała jubileusz 130-lecia swego istnienia. Uroczystość
uświetniła obecność przedstawicieli prezydenta, rządu i Sejmu
oraz władz Małopolski i Krakowa.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 czwartek 1 marca

 piątek 16 marca

19:00, Aula Florianka, Recital fletowy: Wally Hase – flet,
Sophia Hase – fortepian.

19:00, Bazylika Jezuitów, ul. Kopernika 26, Recital organowy
Thomasa Lennartza.

 piątek 2 marca

 niedziela 18 marca

19:00, Aula Florianka, Wszystkie Sonaty na fortepian i skrzypce
Ludwiga van Beethovena.

Akademia Chóralna 60+
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej: Krzysztof
Katana – skrzypce, Maciej Tworek – dyrygent.

19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert saksofonowy.

 2-3 marca
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Jazz XXI.

 niedziela 4 marca
18:00, Aula Florianka, Koncert: Portrety kompozytorów polskich –
Fryderyk Chopin: Radosław Goździkowski, Klara Kraj, Aleksandra
Dąbek, Aleksandra Byrska, Dominika Grzybacz.

 wtorek 6 marca
19:00, Aula Florianka, Koncert Akademicki Przedwiośnie młodych.
„Przedwiośnie Młodych” to projekt, którego ideą jest prezentacja
studentów Akademii Muzycznej w Krakowie w nowych interpretacjach dzieł kameralistyki światowej. Jego pomysłodawczyniami są:
dr hab. B. Urbanek-Kalinowska, dr M. Dutka i dr O. Masternak.



poniedziałek 19 marca
19:00, Sala organowa 404, Koncert Katedry Organów z okazji
jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie oraz zamknięcia roku jubileuszowego 60-lecia ustanowienia Międzyuczelnianej
Katedry Organów w Krakowie: Wacław Golonka, Daniel Prajzner –
organy.

 wtorek 20 marca
19:00, Sala organowa 404, Koncert Katedry Organów z okazji
jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie oraz zamknięcia roku jubileuszowego 60-lecia ustanowienia Międzyuczelnianej
Katedry Organów w Krakowie: Andrzej Białko, Dariusz BąkowskiKois – organy.



 wtorek 20 marca
19:00, Aula Florianka, Koncert Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu.

 środa 7 marca
19:00, Aula Florianka, Jubileuszowy Koncert Katedry Fortepianu:
Andrzej Pikul, Mariola Cieniawa, Janusz Skowron, Marian Sobula, Romana Podsadecka, Marek Szlezer, Milena Kędra, Gajusz
Kęska, Piotr Machnik.

 środa 21 marca
19:00, Aula Florianka, Utwory na wiolonczelę i fortepian Fryderyka Chopina: Stanisław Firlej – wiolonczela, Anna
Wesołowska-Firlej, Kinga Firlej-Kubica – fortepian.

9-10 marca
Konferencja naukowa Elementi 6.

 czwartek 22 marca
19:00, Sala Koncertowa AMK, Wiolonczela i elektronika.

 sobota 10 marca

 piątek 23 marca

Konferencja naukowa: Tożsamość społeczna a edukacja.

19:00, Aula Florianka, Muzyka współczesna i filmowa.

 11-18 marca, Aula Florianka, 23. DNI BACHOWSKIE
BACH W KÖTHEN – BACH SKRZYPEK – BACH KLAWESYNISTA
(szczegóły str. 3)

 środa 14 marca
18:30, Sala Koncertowa AMK, Mosty.
Projekt Mosty to cykl koncertów-prezentacji oraz wystaw poświęconych wspaniałym muzykom, pedagogom, absolwentom i studentom związanym z Akademią Muzyczną w Krakowie. Tym razem
wieczór zostanie dedykowany wybitnym postaciom krakowskiego
świata muzycznego: prof. K. Moszumańskiej-Nazar, prof. M. Fieldorf i prof. Z. Szlezerowi. W cyklu prawykonań usłyszymy utwory
prof. A. Zawadzkiej-Gołosz, dr hab. M. Długosz oraz mgr. K. Kruka.
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20-23 marca V KRAKOWSKA WIOSNA WIOLONCZELOWA



21-22 marca DNI OTWARTE



niedziela 25 marca
18:00, Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Koncert Orkiestry
Symfonicznej: Joanna Sochacka – fortepian, Justyna Kwarcińska,
Bartosz Staniszewski – dyrygenci.

 Wtorek 27 marca
19:30, Aula Florianka, Koncert Jubileuszowy Katedry Skrzypiec
i Altówki.
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23. DNI BACHOWSKIE:
BACH W KÖTHEN – BACH SKRZYPEK – BACH KLAWESYNISTA
Marek Toporowski
W tegorocznej edycji Dni Bachowskich kontynuujemy wytyczony
dwa lata temu chronologiczny szlak życia wielkiego kompozytora. Jednocześnie staramy się o to, aby poszczególne stacje stawały się pretekstem do wniknięcia w różnorakie aspekty twórczości kompozytorskiej Jana Sebastiana. Do Köthen Bach przybył, aby objąć funkcję kapelmistrza księcia Leopolda. To zatem
okres, w którym szczególnie mocno poświęcił się twórczości orkiestrowej, kameralnej, skrzypcowej i klawesynowej.
W programie festiwalu nie
mogło zatem zabraknąć
najbardziej emblematycznego dzieła tego okresu –
Koncertów
brandenburskich. Cztery z nich usłyszymy na koncertach orkiestrowych obramowujących
festiwal,
prowadzonych
przez Teresę Kamińską
i Antoinette Lohmann.
Jednocześnie podążymy
szlakiem
twórczości
skrzypcowo-kameralnej
Bacha. Teresa Piech przedstawi przekrój bachowskich utworów skrzypcowych: solo, z basso
continuo i klawesynem
obligato. Agnieszka Świątkowska (wraz z Aleksandrem Mockiem) przedstawi
Fot. Konrad Mika.
zestawienie sonat Jana
Sebastiana Bacha z sonatami najwybitniejszego z jego synów –
Carla Philippa Emanuela. Zbigniew Pilch ukaże recepcję bachowskich sonat w okresie romantyzmu (redakcja Karola Lipińskiego),
zestawiając takie późniejsze odczytanie z wersjami oryginalnymi.
Szlak skrzypcowy uzupełni matinée w wykonaniu naszego zaproszonego z Holandii gościa – Antoinette Lohmann.
Pobyt Bacha w Köthen to również ważne wydarzenie w życiu kompozytora – ślub z Marią Magdaleną. To właśnie dla drugiej żony
sporządził Książeczkę muzyczną, w której znajdujemy pierwsze wersje wielkich cykli suit – Suit francuskich i Partit. W ramach festiwalu
komplet suit francuskich przedstawią Ewa Mrowca i Andrzej Zawisza, komplet Suit angielskich – Bernhard Klapprott.
Wielkość muzyki Bacha polega na tym, że zmusza nas wciąż do
poszukiwania i stawiania nowych pytań. Muzykę Bacha oraz utwory
XX-wieczne zainspirowane jego twórczością przedstawi w swym
programie Jerzy Żak.
Oczywiście – nie zabraknie też koncertu studentów Katedry Muzyki
Dawnej oraz kursów mistrzowskich prowadzonych przez Bernharda
Klapprotta i Antoinette Lohmann.
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Szczegółowy program 23. Dni Bachowskich:

 sobota 10 marca
18:00, Przedpremiera – Bach – Skrzypek I: Teresa Piech –
skrzypce, Marek Toporowski – klawesyn.
 niedziela 11 marca
12:00, Śniadanie na wiele rąk. Klawesynowe matinée.
18:00, Inauguracja Festiwalu: Orkiestra Barokowa AMK, Robert Bachara – skrzypce, Teresa Kamińska – prowadzenie.

 poniedziałek 12 marca
19:00, Bach – Skrzypek II: Agnieszka Świątkowska – skrzypce,
Aleksander Mocek – klawesyn.
 wtorek 13 marca
19:00, Bach – Klawesynista I: Ewa Mrowca, Andrzej Zawisza –
klawesyn.
 środa 14 marca
19:00, Między Bachem a Haendlem. Kolacja na wiele rąk: Studenci Katedry Muzyki Dawnej.
 czwartek 15 marca
19:00, Bach – Klawesynista II: Bernhard Klapprott – klawesyn.

 piątek 16 marca
19:00, Bach wczoraj i dziś I: Jerzy Żak – lutnia.

 sobota 17 marca
12:00, Skrzypcowe matinée I: Antoinette Lohmann – skrzypce,
Marek Toporowski – klawesyn.
18:00, Zakończenie Festiwalu: Orkiestra Barokowa AMK,
Antoinette Lohmann – prowadzenie.

 niedziela 18 marca
12:00, Skrzypcowe matinée II – Festiwalowe Postludium, Bach
– Skrzypek III: Zbigniew Pilch – skrzypce, Joanna KwintaZielińska – klawesyn, Marek Toporowski – fortepian.

 Kursy mistrzowskie towarzyszące festiwalowi
10:00-13:00, sala 23 AMK:
13-14 marca – Bernhard Klapprott – klawesyn.
15-16 marca – Antoinette Lohmann – skrzypce.
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DNI OTWARTE
Jan Pilch
Jest już tradycją, że każdego roku Akademia Muzyczna w Krakowie organizuje Dzień otwarty, zapraszając w swoje progi młodych adeptów sztuki muzycznej i wszystkich zainteresowanych
przyszłymi studiami w jej murach. Kolejny taki dzień, a raczej
dni, planujemy na 21 i 22 marca 2018 roku.
Zmiana ta jest wynikiem obserwacji przebiegu tego wydarzenia
w latach poprzednich i rozmów z osobami zainteresowanymi i zaangażowanymi w jego organizację, a także próbą wyciągania wniosków i uczenia się na własnych błędach.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że takie wydarzenie nieco dezorganizuje naszą codzienną pracę i nie wszyscy chcą w tym dniu uczestniczyć aktywnie. Z drugiej strony chcielibyśmy, aby jak najwięcej kandydatów wybierało naszą Uczelnię. Rodzi się oczywiste pytanie –
czy jest pomiędzy tymi dwoma faktami jakaś zależność? Czy Dzień
otwarty i to, jaki ma kształt, rzeczywiście wpływa na zwiększenie
ilości kandydatów? Czy jeśli będzie „bardzo wystawny”, „bogaty
i atrakcyjny”, czy jeśli gościom rozdamy dużo drogich i atrakcyjnych
upominków, to przyjdą do nas studiować? Ale przecież najpierw
musimy ich zachęcić do przyjścia w tym Dniu otwartym, żeby przynajmniej mogli te upominki odebrać. Jak to zrobić? Czy jednorazowa, nawet bardzo atrakcyjna zachęta, przyniesie oczekiwany efekt?
Jak do tej pory nie zrobiliśmy żadnych miarodajnych badań w tej
materii i chyba nie prędko uda się je zrobić. Dlaczego?
W tym roku podejmiemy próbę sprawdzenia, ilu będziemy mieć
gości i czy powrócą oni podczas egzaminów wstępnych. Pytań jest
wiele. Mógłbym snuć te rozważania jeszcze długo, lecz przecież nie
o to chodzi. Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach dostęp do wszelkich informacji jest bardzo łatwy.
Ewentualni kandydaci mają do dyspozycji stronę Akademii, gdzie
mogą dowiedzieć się, kto w tej szkole uczy i jakie są kierunki. Jak
wygląda egzamin wstępny i czego się od nich oczekuje. Czym zatem
mogą być zainteresowani przychodząc do nas?
Wszyscy, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że chcą się spotkać
z wykładowcami, u których chcieliby się uczyć, że wiedzą kto jest
kim i co robi, ale przychodząc tutaj chcą się „pokazać” i ewentualnie
usłyszeć co zrobić, aby zdać egzamin wstępny. Bardzo pragmatyczne i słuszne podejście do sprawy. Oczywiście może się zdarzyć, że
coś, czego nie oczekiwali, może zachęcić (lub odwrotnie) i wpłynąć
na ich decyzję. Jedno pozostaje bezdyskusyjne – wrażenie ze spotkania z nami na indywidualnych konsultacjach lub lekcjach jest
najważniejsze. Bo tak naprawdę, tylko to możemy teraz im zaoferować. Warunkami pracy i wyposażeniem nie bardzo możemy się
chwalić.
Dlatego też będziemy realizować zaakceptowany przez wszystkich
Państwa Dziekanów pomysł, aby zrezygnować z tzw. „oprawy”,
a skupić się na konsultacjach i lekcjach otwartych. Po to, aby
wszystkim Państwu Wykładowcom ułatwić dostosowanie terminu
Dnia otwartego do własnych obowiązków i umożliwić spotkanie
z kandydatami, będzie on trwał dwa dni. W ten sposób większość
z nas będzie mogła wskazać czas, kiedy będą prowadzone lekcje
otwarte lub konsultacje. Chciałbym także zwrócić uwagę na różnicę
pomiędzy tymi określeniami i świadomą decyzję ze stroStr. 4

ny każdego z nas. Są to bowiem dwie różne formy zajęć, które do
tej pory były traktowane bardzo dowolnie.
W tym roku skupimy się na tym, co wydaje się być najważniejsze
w tym wydarzeniu, ale też niezwykle istotne będzie, jak to zorganizujemy. Mam tu na myśli odpowiednio wczesne ustalenie planu
spotkań, wybór sal i godzin prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim nie zmienianie planu i odwoływanie zajęć w ostatniej chwili lub
po prostu nieobecność. Pamiętajmy, że właśnie wtedy jesteśmy
szczególnie obserwowani.
Chciałbym jeszcze wspomnieć o roli Samorządu Studenckiego
i pomocy ze strony studentów w corocznej organizacji tego wydarzenia. Tę pracę należy szczególnie docenić. Oni robią to naprawdę
bezinteresownie! Są już przecież studentami i nie bardzo ma dla
nich znaczenie ilu, i czy będą kolejni kandydaci. Dlatego licząc po
raz kolejny na ich pomoc, bardzo serdecznie dziękuję.

ELEMENTI 6
Paweł Malinowski
Co roku, na początku marca, Koło Naukowe Studentów Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z Kołem Naukowym
Teorii Muzyki organizuje wydarzenie, którego celem jest dyskusja na temat aktualnych nurtów estetycznych w muzyce, a także
prezentacja twórczości młodych kompozytorów z Krakowa.
Tegoroczna, szósta już edycja Elementi dotyczyć będzie zagadnienia performatyki. Odwołujemy się do szerokiego rozumienia pojęcia
„performans” jako działania. Chcemy rozważać wpływ tej dziedziny
na kompozytorów, na przykład postępującą już od lat 60. XX w.
teatralizację utworów, czy zainteresowanie twórców ciałem, a także
wprowadzanie do kompozycji gestu wizualnego i jego integrację
z dźwiękiem. Jednocześnie interesuje nas dialog z czynnymi wykonawcami, szczególnie ten dotyczący fizycznego aspektu wykonania
utworu.
Podczas konferencji wykłady wygłoszą dr hab. Agnieszka Draus,
dr Marcin Strzelecki, a także nasi tegoroczni goście: Antoni Michnik
i Izabela Smelczyńska.
W programie koncertów m.in.: Mauricio Kagel, Alexander Schubert,
François Sarhan oraz prawykonania utworów studentów
kompozycji.
Elementi 6 odbędzie się w dniach 9-11. marca br. w Akademii Muzycznej w Krakowie.
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AKADEMIA CHÓRALNA 60+
Małgorzata Chyła
Już po raz trzeci – 18 marca br. – odbędzie się sesja naukowa
poświęcona problematyce aktywności chóralnej seniorów, organizowana przez Katedrę Chóralistyki.
Zmiany demograficzne – zachodzące w Polsce i wielu krajach Starego Kontynentu – skłaniają do pogłębionej refleksji na temat wzrastającej roli społeczno-kulturowej osób w podeszłym wieku. Jak
wskazuje wiele badań i statystyk, dzisiejsi emeryci coraz częściej
stają się twórcami kultury, realizując swoje młodzieńcze pasje, na
które wcześniej, z powodu obowiązków zawodowych i rodzinnych,
nie mieli czasu. Widać to zwłaszcza na polu chóralistyki – powstaje
bowiem wiele nowych zespołów w organizacjach pozarządowych,
parafiach, domach kultury czy uniwersytetach trzeciego wieku.
Sytuacja ta wymaga więc nowego spojrzenia na problematykę związaną z tego typu ruchem amatorskim. Odpowiednia wiedza i przygotowanie przyszłych chórmistrzów zapewne pozwoli uniknąć wielu
błędów związanych zwłaszcza z emisją starzejącego się głosu.

WIOSNA WIOLONCZELOWA
PO RAZ PIĄTY
Zdzisław Łapiński, Jan Kalinowski
5. Krakowska Wiosna Wiolonczelowa odbędzie się w dniach
20-23 marca. Cieszymy się, że piąta jubileuszowa edycja projektu, rozpoczętego w roku 2014 dzięki nagrodzie Marszałka Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”, zbiega się w czasie
z jubileuszem 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie.
Program projektu skonstruowany jest w sposób syntetyczny, ale
zróżnicowany, tak, aby ukazać wiolonczelę jako instrument wszechstronny i aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
5. Krakowską Wiosnę Wiolonczelową otworzy koncert jubileuszowy
pracowników Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu. W bardzo zróżnicowanym programie można będzie usłyszeć zarówno kontrabas solo,
jak i zespół pięciu wiolonczel i trzech kontrabasów. Program, przygotowany specjalnie z myślą o święcie Katedry i Uczelni, zapewni
świetną rozrywkę zarówno artystom, społeczności akademickiej, jak
i melomanom. Koncert środowy (21 marca), w wykonaniu prof.
Stanisława Firleja, poświęcony zostanie w całości muzyce Fryderyka
Chopina. Profesor poprzedzi wieczorny koncert popołudniową prelekcją na temat inspiracji i okoliczności powstania wyjątkowych
dzieł kameralnych Fryderyka Chopina.

2. Akademia Chóralna 60+. Chór Gorce pod dyr. Joanny Szczerby. Fot. Lidia Matynian.

Tegoroczna edycja Akademii Chóralnej 60+ z jednej strony będzie
rozwijać zagadnienia dotyczące metodyki pracy z chórami seniorów, z drugiej zaś, nawiązywać do okresu Wielkiego Postu i jego
wielowiekowej tradycji muzycznej. Wykładowcami III edycji będą:

 prof. dr hab. Marta Kierskia-Witczak (AM Wrocław) – Polska
pieśń wielkopostna – repertuar, ekspresja, źródło inspiracji,

 dr Teresa Pabjańczyk (AM Gdańsk) – Głos w późnym okresie




ontogenezy człowieka,
dr hab. Jan Borowski (AM Poznań) – Pieśni wielkopostne
i symbolika w Via crucis Pawła Łukaszewskiego,
ks. dr Wojciech Kałamarz – Muzyka pasyjna w służbie nawrócenia,
o. dr Dawid Kusz (UPJPII Kraków) – Miserere na dwa chóry
a cappella i sopran solo Stanisława Krupowicza – między tradycją
a współczesnością.

Sesję podsumuje koncert ośmiu zespołów: Chór Gorce z Nowego
Targu, Chór mieszany Echo z Trzebini, zespoły krakowskie: Chór
Cecyliański, Chór Męski Katedry Wawelskiej, Chór ŚrodoStr. 5 wiska Akademickiego Agricola, Chór męski Echo, Chór
Dębnicki parafii pw. S. Kostki na Dębnikach.

1. Krakowska Wiosna Wiolonczelowa. Fot. Piotr Głuszyński.

Koncert czwartkowy (22 marca), będzie koncertem poświęconym
wiolonczeli i elektronice. Sale wypełnią najróżniejsze efekty dźwiękowe, światło i multimedia. Finałem festiwalu będzie bardzo lubiany
przez studentów i publiczność projekt Only Cello!, współorganizowany przez Koło Naukowe Wiolonczelistów. W tym roku w pierwszej części koncertu znajdą się utwory współczesne kompozytorów
krakowskich: Krzysztofa Meyera, który w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia urodzin, Marka Stachowskiego, a także Olgi Hans
i Kai Saariaho. W drugiej części koncertu 16 wiolonczel pod dyrekcją
Karlin Bartels wykona fragmenty muzyki z najpopularniejszych filmów, takich jak Piraci z Karaibów, Matrix czy Gwiezdne Wojny.
W pierwsze dni kalendarzowej wiosny serdecznie zapraszamy na
naszą Wiosnę Wiolonczelową!
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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
ZAINAUGUROWAŁA OBCHODY 130-lecia SWEGO ISTNIENIA
*dokończenie ze str. 1.
Podczas uroczystej gali w Filharmonii Krakowskiej medale i odznaczenia otrzymali
muzycy, którzy swoją działalnością przyczynili się do budowania pozycji tej uczelni muzycznej – w Polsce i na świecie.
Obecny na uroczystości jubileuszu, doradca
prezydenta RP – Tadeusz Deszkiewicz, przekazał uczelni odziedziczone po swym wuju –
dyrygencie Stanisławie Wisłockim, cenne
partytury francuskiego kompozytora – Hektora Berlioza oraz wyciąg fortepianowy
utworu Beethovena z podpisem pianisty
Egona Petriego – pedagoga Konserwatorium
Muzycznego w Krakowie, w latach przedwojennych.
„Krakowska Akademia Muzyczna to przede
wszystkim matecznik wielkich talentów – to
uczelnia, która ma tak wiele wspaniałych
absolwentów, wypuściła w świat tak wielu
wspaniałych muzyków. Można ich wymieniać długo, ale choćby –
Krzysztof Penderecki, czy najwybitniejszy chopinolog – prof. Mieczysław Tomaszewski oraz genialny pianista Egon Petri”.
Akademia Muzyczna rozpoczęła obchody swego jubileuszu od uroczystego koncertu w sali Filharmonii Krakowskiej. Orkiestra i Chór
Akademii Muzycznej wykonali: Magnificat Mikołaja Zieleńskiego,
Polymorphię na 48 instrumentów smyczkowych Krzysztofa Pendereckiego oraz uwerturę W Tatrach – utwór założyciela szkoły, kompozytora Władysława Żeleńskiego.

Filharmonia Krakowska. Uroczyste posiedzenie Senatu. Fot. Jan Zych.

Rok 2018 wypełnią koncerty jubileuszowe, organizowane przez
poszczególne katedry w różnych miejscach Krakowa – w filharmonii, w salach koncertowych Akademii Muzycznej oraz w kościołach.
Uczelnia wyda także 20-płytowy jubileuszowy album, przedstawiający twórczość kompozytorów związanych z akademią.
Akademia Muzyczna w Krakowie to trzecia – po uczelni warszawskiej i lwowskiej – najstarsza uczelnia muzyczna w Polsce.
W roku 1946 zmieniła nazwę na Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM), a w roku 1979 na – Akademia
Muzyczna.
Jej pierwsza siedziba znajdowała się w budynku,
w którym dzisiaj mieści się Teatr Stary - przy
Placu Szczepańskim, a przez długie lata po wojnie – przy ulicy Starowiślnej (dawna Bohaterów
Stalingradu). Natomiast od roku 1993 przeniosła
się do budynku przy ul. św. Tomasza – do dawnej siedziby KW PZPR. Rektor Krawczyński zaznaczył podczas niedzielnego jubileuszu, że
uczelnia ma nadzieję na rozpoczęcie budowy
swej nowej siedziby na działce posiadanej
w centrum Krakowa – na Grzegórzkach.

Filharmonia Krakowska. Koncert Jubileuszowy. Fot. Jan Zych.
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Wśród zaproszonych na inaugurację jubileuszu
gości, znaleźli się m.in.: minister nauki i szkolnictwa wyższego – wicepremier Jarosław Gowin,
doradca prezydenta RP – Tadeusz Deszkiewicz,
prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski, rektorzy innych muzycznych akademii w Polsce, rektorzy krakowskich wyższych uczelni oraz posłowie do Sejmu i Senatu z Ziemi Krakowskiej, przedstawiciele władz
Małopolski, a także konsulowie z tych obcych państw, które mają
swe konsulaty w Krakowie.
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Z CZYM KOJARZY SIĘ NAM AKADEMIA...
Paulina Zgliniecka
130-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie – jubileusz, który skłania
tak do radosnego świętowania, jak też krótkiej refleksji. O to, jakie
uczucia budzi nasza Alma Mater, postanowiliśmy – po niedzielnym
koncercie w krakowskiej filharmonii – zapytać kilkoro studentów.
Wszyscy odpowiadali na jedno, to samo pytanie: z czym kojarzy ci
się Akademia Muzyczna w Krakowie? Oto jak odpowiadali:

 Z jednym słowem – możliwościami. Akademia pozwala na wielopłaszczyznowy rozwój w dowolnie wybranym kierunku:
artystycznym, intelektualnym, a nawet społecznym. Z punktu
widzenia instrumentalisty? Akademia to kontakt z najlepszymi
wykonawcami z kraju, i nie tylko!

 To zbiór indywidualności, które łączy jedna, wspólna pasja –
muzyka. Akademia to miejsce, gdzie prócz solidnego przygotowania, dostajemy codziennie dużą dawkę inspiracji. Znajdujemy
tu mentorów i to jest piękne! Akademia uczy nas odkrywać siebie, pomaga w obraniu życiowej ścieżki. Krótko mówiąc, nasi
absolwenci to najlepsi z najlepszych!

 Akademia to renomowana uczelnia z tradycjami, znana na całym świecie. Studiowanie tutaj to z jednej strony zaszczyt i przyjemność, a z drugiej – gwarancja przyszłości.

 Akademia Muzyczna to miejsce, które jest w jakiś sposób rodzinne. Owszem – czasami mamy poczucie, że dobrze z nią
tylko na zdjęciach, krytykujemy, denerwujemy się — ale to chyba dlatego, że nam zależy. Że mimo wszystko czujemy się tam
dobrze i bezpiecznie. Czujemy troskę, ale też wysokie wymagania. I nie znam chyba nikogo, kto by zwyczajnie nie lubił tutaj
przychodzić, tutaj być.

 Akademia Muzyczna kojarzy mi się z miejscem, w którym wielkie marzenia młodych, wierzących w sztukę ludzi, przekuwane
są w czyny, mające bez wątpienia wpływ na naszą rzeczywistość.

 Może to zabrzmi trywialnie, ale ze spełnieniem marzeń.
 Akademia kojarzy mi się ze Śródmieściem i Rynkiem Głównym,
który znajduje się przecież o, przysłowiowy, rzut beretem. No
i pięknym widokiem z tarasu na szóstym piętrze (miło tak posiedzieć na nim z książką).

 Akademia Muzyczna w Krakowie kojarzy mi się z miejscem,
w którym marzenia i cele spotykają się z realizacją.

 Akademia to dom dźwięków. Są wszędzie – dosłownie.

Str. 7

Rektor prof. dr hab. Stanisław Krawczyński oraz prof. Catherine N. Doulova – rektor Belarusian State Conservatory w Mińsku. Fot. Jan Zych.
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Jego Magnificencjo!
Wielce Szanowny, Drogi Panie Rektorze!
Z wielką radością przeczytałem Pana list z 27 grudnia
2017, w którym naszkicował Pan początki i znaczenie
krakowskiej Akademii, równocześnie wyrażając ponownie
swoją radość z mojego honorowego doktoratu w sposób,
który skłania mnie do szczególnego podziękowania.
Przedpołudnie 4 lipca 2015 w Castel Gandolfo jest dla
mnie wspaniałym wspomnieniem, do którego bardzo
chętnie wracam. Spotkanie tak wielu znaczących artystów i uczonych w historycznym otoczeniu zamku oraz
cudowna muzyka, której mogłem przy tym słuchać, pozostaną niezapomniane. Wciąż wsłuchuję się w znakomitą
interpretację „Gaudeamus”. To była nie tylko mowa
o radości – ona była tam żywa i trafiała do serca. Dlatego
z całego serca dziękuję Panu i całej Akademii, której członkowie osobiście podpisali drugi list.
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! W roku 2018
obchodzą Państwo 130 rocznicę powstania Państwa Akademii. W czasie pełnej zmian historii, w której Wasza Ojczyzna musiała znosić wiele cierpienia, a pomimo tego
zawsze zachowała swoją godność, utrzymaliście Państwo
dzięki muzyce siłę pokoju i pojednania. Z całego serca
życzę Państwu, abyście nadal mogli być posłańcami piękna i dobra w świecie, który tego usilnie potrzebuje.
Z radością przesyłam wszystkim Państwu moje Apostolskie Błogosławieństwo.
Benedykt XVI
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130 LAT MUZYKI W KRAKOWIE
Marcin Słonina
Obchody tej okrągłej rocznicy założenia
Akademii Muzycznej w Krakowie zwieńczone zostały koncertem orkiestry symfonicznej tejże uczelni – wszak zgodzimy się wszyscy, że w ostatecznym rozrachunku muzyka
jest tu najważniejsza. Dobór programu również nie rządzi się przypadkiem. Jedna
z ksiąg głosowych oraz partytur organowych Mikołaja Zieleńskiego znajdują się
właśnie w Krakowie, Krzysztof Penderecki
to bodaj najbardziej rozpoznawalna w świecie osobowość muzyczna związana z krakowską uczelnią, z inicjatywy Władysława
Żeleńskiego natomiast utworzone zostało
ówczesne Konserwatorium Krakowskie.
Trzychórowy Magnificat Zieleńskiego pozwolił chórzystom i organistom grającym na
pozytywach – w tych rolach: Dariusz Bąkowski-Kois, Andrzej Białko i Marcin Szelest
– pokazać różne odcienie brzmienia rodem
z baroku. Usłyszeć można było zarówno
potęgę, jak i delikatność. Uwagę zwracało
znakomite przygotowanie chórów przez
Andrzeja Korzeniowskiego (Chór Akademii
Muzycznej oraz Chór Mieszany Katedry
Wawelskiej) oraz Włodzimierza Siedlika
(Chór Psalmodia). Magnificat nie należy do
najłatwiejszych kompozycji, a wykonawcy,
oprócz wzorowego poradzenia sobie z materią dźwiękową, uzyskali dodatkowo jednolite brzmienie.

Filharmonia Krakowska. Uroczyste posiedzenie Senatu. Fot. Jan Zych.

Polimorfiana 48 instrumentów smyczkowych
Pendereckiego, jako jeden z reprezentatywnych przykładów polskiego sonoryzmu
z początku lat 60-tych, również zobowiązuje do godnego wykonania – lecz i tutaj akademicka orkiestra nie zawiodła. Umiejętność zaprezentowania różnorodności faktur
i utrzymywania przez długi czas stałego
brzmienia (szczególne brawa należą się
wykonawcom za pierwsze kilka minut utwo-

ru w bardzo niskiej dynamice) zasługuje na
uznanie. Pomocna dla instrumentalistów
była też niezwykła dyrygencka energia rektora Stanisława Krawczyńskiego. Umiejętność dokładnego pokazania wszystkich
niuansów, zwłaszcza w muzyce sonoryzmu,
to podstawa, jednak tutaj mowa o najwyższym tegoż poziomie. Akord C-dur, występujący na końcu, w istocie odczuwało się
jako „katarktyczny”, tak jak opisywał go
sam Penderecki.
Z twórczości założyciela Akademii Muzycznej w Krakowie wybrano do wykonania
uwerturę charakterystyczną W Tatrach,
inspirowaną wakacjami spędzonymi w tym
paśmie górskim. Żeleński, pozostając
w kręgu muzyki romantycznej, w przejrzysty sposób poprowadził narrację, a instrumentacja odznacza się klarownością.
Wszystko pozbawione było nadmiernej
ociężałości, ale jednocześnie odznaczało się
energią konieczną do odpowiedniej interpretacji.
Program koncertu uzmysłowił wszystkim,
jak bogatą historię ma za sobą Akademia
Muzyczna w Krakowie. Czas pokaże, co nas
czeka przy okazji kolejnych rocznic, jednak
myślę, że z taką gwardią osobowości, jaka
jest związana z Akademią, o rozwój muzyki
można być w Krakowie spokojnym.

Filharmonia Krakowska. Koncert Jubileuszowy. Fot. Jan Zych.
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KIM SĄ ARTYŚCI JUTRA?
Małgorzata Stachura
W poprzednim numerze miesięcznika „musiQs” rozpoczęliśmy
poznawanie projektu „Artyści jutra – podniesienie kompetencji
studentów Akademii Muzycznej w Krakowie” od wprowadzenia
w jego ogólną koncepcję. Aby jednak zagłębić się w samą ideę,
rozmawiamy z prof. dr. hab. Zdzisławem Łapińskim – kierownikiem i pomysłodawcą projektu.
Małgorzata Stachura: Skąd pomysł na projekt „Artyści Jutra”?
Zdzisław Łapiński: Muzyczny rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie i powinniśmy robić wszystko, aby jak najlepiej przygotować
do tych zmian naszych studentów. Od dłuższego czasu nosiłem się
z pomysłem zaproponowania pewnych zmian w programach nauczania.
MS: Jednak droga od pomysłu do jego realizacji bywa długa. Czy
trudno było zacząć?
ZŁ: Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań jest zawsze trudne,
gdyż trzeba przekonać do nich większość. Na szczęście w agendzie
NCBiR [Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przyp. red.] pojawił
się program mówiący o podnoszeniu kompetencji studentów, który
doskonale pasował do moich pomysłów. Wspólnie z prof. Rafałem
Jackiem Delektą przygotowaliśmy aplikację i znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu (czyli mówiąc prostszym językiem – przyznano nam znaczne środki finansowe na jego realizację).

łych grupach, ze znakomitymi pedagogami zarówno z naszej Uczelni, jak i spoza niej. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z Techniki
Alexandra przez najwybitniejszego w Polsce specjalistę oraz zajęcia
z autopromocji.
MS: W każdej edycji projektu trwającej od października do lutego
danego roku akademickiego bierze udział 40 czynnych uczestników. Co może przyciągać taką liczbę osób?
ZŁ: Myślę, że jednym z największych atutów tego projektu jest
możliwość biernego uczestnictwa w próbach i wysłuchania koncertów i spektakli operowych zarówno w Polsce, jak i poza granicami.
W Polsce proponujemy wizyty studyjne we wszystkich krakowskich
orkiestrach oraz Operze Krakowskiej i NOSPR-ze. Wyjazdy zagraniczne organizujemy na koncerty Berliner Philharmoniker, Wiener
Symphoniker, Wiener Staatsoper i Teatro di San Carlo w Neapolu.
MS: Jak wypowiadali się studenci, którzy ukończyli zeszłoroczną
edycję projektu? Czy był pozytywny odzew?
ZŁ: Studenci poprzedniej edycji początkowo podchodzili nieufnie
do nowego projektu, lecz po jego zakończeniu recenzje były entuzjastyczne, a ja mam nadzieję, że to, czego się nauczyli, pozwoli im
łatwiej znaleźć wymarzoną pracę.

MS: Projekt jest, jak wiemy,
skierowany do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, a więc wkrótce absolwentów. W jaki sposób może im pomóc w budowaniu przyszłej
ścieżki kariery?
ZŁ: Program skierowany jest do
studentów
instrumentalistów
i wokalistów ostatniego roku studiów magisterskich, a więc do
tych, którzy wkrótce opuszczą
mury naszej Uczelni i będą musieli
się odnaleźć na rynku pracy. Chcemy im dać dodatkowe narzędzia
w postaci zarówno rozszerzenia
ich umiejętności warsztatowych
(instrumentalnych i wokalnych),
jak i podniesienia kompetencji
dotyczących autopromocji, zasad
rynku, pracy w grupie czy opanowania stresu i dodatkowych bodźców towarzyszących konkursowym zasadom naboru pracowników.
MS: Na co mogą więc liczyć zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym uczestnicy?
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ZŁ: Studenci, biorący udział w projekcie mogą liczyć na
zajęcia warsztatowe (instrumentalne i wokalne) w ma-

Grupa uczestników tegorocznej edycji programu przed Filharmonią Berlińską.
W ramach wizyt studyjnych u pracodawców studenci uczestniczą w próbach
oraz koncertach i spektaklach. Fot. Aleksandra Kmiotek.

Projekt „ARTYŚCI JUTRA – podniesienie kompetencji studentów Akademii
Muzycznej w Krakowie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K124/1.
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STUDENCKI KWADRANS
MOŻE NEAPOL? / RELACJA
Aleksandra Lignar
9 stycznia 2018 wieczorem, w piętnastoosobowej grupie oczekiwaliśmy na lot do Neapolu. Dookoła zimno i mało przyjemnie,
ale wszyscy byliśmy rozentuzjazmowani w obliczu czekającej nas
przygody. My, uczestnicy programu „Artyści Jutra”, dzięki któremu mogliśmy wyruszyć do tego pięknego miejsca, byliśmy pełni
nadziei na spędzenie wspólnie wspaniałego czasu.

dnia z samego rana wyruszyliśmy na piękne ulice słonecznego Neapolu. To miasto zupełnie zaskakujące – z jednej strony pod względem czystości pozostawiające wiele do życzenia, z drugiej – chyba
nie było wśród nas osób, które by się w nim nie zakochały. To zupełnie różne od naszego oblicze Europy, niepodobne do żadnego innego. To oryginalni ludzie, którzy nie wiedzą, co to życie w pośpiechu
– mający swój rytm, ceniący
przyjaźń, miłość, pyszną
kawę, jedzenie i czas spędzony wśród najbliższych.
To inna kultura życia.
Niezliczona ilość zabytków
sprawiała, że w każdej sekundzie pobytu staraliśmy
się chłonąć z tego miasta ile
tylko się dało. Przystankami
były miejsca, w których
radości z pobytu doznawały
nasze podniebienia. Próbowaliśmy przeróżnych smakołyków, wypiliśmy mnóstwo kawy, próbowaliśmy
pysznych win, a o ilości zjedzonej przez nas pizzy czy
makaronów lepiej nie wspominać! Zwiedziliśmy ile się
dało w samym Neapolu,
aczkolwiek nie wybaczylibyśmy sobie, gdybyśmy nie
odwiedzili również Pompejów – na to również poświęciliśmy czas. Części z nas
udało się wyjść również na
Wezuwiusza.

Uczestnicy programu „Artyści Jutra” na próbie w Teatro di San Carlo w Neapolu.
Fot. Joanna Kapusta.

Program „Artyści Jutra” ma na celu przygotowanie nas do jak najlepszego wkroczenia w naszą indywidualną karierę muzyczną. Poza
wykładami i zajęciami grupowymi ze wspaniałymi pedagogami,
czekały nas właśnie takie wyjazdy. Mają one na celu zapoznanie
uczestników z systemem pracy najznamienitszych instytucji muzycznych w Europie. Dzięki temu możemy również w łatwiejszy
sposób dokonać wyboru miejsca pracy w przyszłości.
Głównym celem naszego wyjazdu była tym razem wizyta w Teatro
di San Carlo. Wystawiana była Cyganeria Giacomo Pucciniego. Jednak do samego spektaklu powrócę później – w końcu spektakl odbywał się dopiero 11 stycznia, mieliśmy więc jeszcze sporo czasu!
Neapol przywitał nas późnym wieczorem zaskakująco wysoką temperaturą. Chyba każdy z nas miał wrażenie, jakby nagle znalazł się
w środku lata. Nastawiliśmy się na zwiedzenie, w wolnym czasie, jak
największej liczby wspaniałych miejsc, stąd następnego
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Dzień przed spektaklem uczestniczyliśmy w próbie generalnej
w Teatro di San Carlo. Wykonywana była całość dzieła, a w przerwach obserwowaliśmy pracę reżysera ze śpiewakami oraz dyrygenta z orkiestrą. Wszystko było opracowane w bardzo rzetelny sposób
oraz dopracowywane w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe.
Sam spektakl był wspaniały! Na sali ciężko było dopatrzyć się choćby jednego pustego fotela – widać, że Włosi żyją operą! Natomiast
na scenie została stworzona przez artystów naprawdę wspaniała
kreacja muzyczna, świetna współpraca orkiestry z wokalistami,
profesjonalizm zarówno jednych, jak i drugich.
Podejrzewam, że wyjazd ten na długo pozostanie w mojej pamięci
i chyba nie tylko mojej. To były piękne dni, pełne wzruszeń
i zachwytów, zwieńczone wspaniałym muzycznym wydarzeniem.
Kto wie? Może w niedalekiej przyszłości ktoś z nas będzie mógł
zagościć w roli artysty na deskach wspaniałego Teatro di San Carlo
w Neapolu...
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STUDENCKI KWADRANS
FORTEPIANOWE MOZAIKI
Julia Kukuczka
W ubiegłym roku akademickim Koło Naukowe Pianistów Akademii Muzycznej
w Krakowie, chcąc rozszerzyć swoją działalność na forum ogólnopolskim oraz łączyć społeczność studencką, zorganizowało pierwszy w historii działalności Koła
tzw. „Koncert wymienny studentów”.
W maju 2017 roku w Auli „Florianka” gościliśmy studentów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
Akademii Muzycznej w Katowicach. Juliusz
Goniarski, Marta Plasota, Katarzyna Hatalak oraz Szymon Dereszyński wykonali dzieła
J. Brahmsa, F. Chopina, F. Liszta oraz
C. Debussy’ego. Wydarzenie okazało się być
doskonałą okazją do zintegrowania studentów fortepianu z różnych uczelni, prowokując wiele inspirujących dyskusji.
Studenci UMFC, widząc jak wiele nowych
możliwości i jak szerokie pole do działania
może otworzyć przed nimi Koło Naukowe,
sami również, wraz z początkiem nowego
roku akademickiego, utworzyli Koło Pianistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina. Pierwszym ogólnopolskim projektem, który zainicjowali, były Fortepianowe
mozaiki – cykl koncertów wymiennych studentów na uczelniach muzycznych w całej
Polsce. Inauguracja odbyła się 9 lutego 2018
roku w Sali Koncertowej UMFC, podczas
której wystąpili zaproszeni studenci
uczelni muzycznych z Poznania, Krakowa oraz Warszawy. Dzięki wsparciu
pomysłu przez Kierownika Katedry
Fortepianu AM w Krakowie prof. dr.
hab. Andrzeja Pikula oraz Kierownika
Katedry Fortepianu UMFC prof. dr.
hab. Jerzego Sterczyńskiego, na wydarzenie pojechała delegacja z naszego Koła Naukowego, przez co możliwa stała się integracja środowiska
młodych pianistów na niespotykaną
dotąd skalę. Krakowską Alma Mater
reprezentowali: Małgorzata Kruczek
i Marian Michalski z klasy prof. dr.
hab. Andrzeja Pikula oraz Maciej Kiełpiński (wiceprzewodniczący naszego
Koła Naukowego) z klasy dr Mileny
Kędry. W związku ze zbliżającą
się sesją naukową Muzyka hiszpańska
organizowaną
przez
Katedrę
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Fortepianu w ramach cyklu Muzyka fortepianowa, która odbędzie się w dniach 18-24
lutego br., wszyscy krakowscy studenci
wykonali na koncercie muzykę hiszpańską:
E. Granadosa Goyescas, J. Turiny Danzas
Gitanas op. 55 oraz I. Albéniza suitę Iberia
(zeszyt II). Barwne wykonania studentów
spotkały się z dużym entuzjazmem licznie
zgromadzonej w Sali koncertowej UMFC
publiczności. Drugi dzień pobytu w stolicy
spędziliśmy na zwiedzaniu Muzeum Fryderyka Chopina. Do Krakowa wróciliśmy pełni
muzycznych inspiracji oraz zmotywowani
do nowych działań i efektywnej pracy
w rozpoczynającym się drugim semestrze,
wraz z zaproszeniem na kolejny koncert
z cyklu Fortepianowe mozaiki, w którym
weźmiemy czynny udział, i który odbędzie
się w marcu br. w Akademii Muzycznej
w Łodzi.
Cieszymy się niezmiernie, iż następuje integracja studentów pianistyki w Polsce.
W imieniu całego Koła Naukowego Pianistów Akademii Muzycznej w Krakowie składamy serdeczne podziękowania władzom
naszej Uczelni w osobie JM Rektora prof. dr.
hab. Stanisława Krawczyńskiego oraz Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. Jana
Pilcha, wszystkim profesorom Katedry Fortepianu, na czele z jej Kierownikiem prof.
dr. hab. Andrzejem Pikulem, za przychylność i umożliwienie nam wzięcia udziału

w tak wspaniałej inicjatywie. Naszemu opiekunowi dr. hab. Markowi Szlezerowi, który
od dwóch lat nieustannie motywuje nas do
podejmowania nowych wyzwań, inspiruje
i osobiście wspiera każdą inicjatywę Koła
Naukowego. Władzom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
Kierownikowi Katedry Fortepianu prof. dr.
hab. Jerzemu Sterczyńskiemu oraz Przewodniczącemu Koła Pianistów UMFC Juliuszowi Goniarskiemu dziękujemy za zaproszenie oraz gratulujemy doskonałej organizacji tak dużego przedsięwzięcia.

Sala koncertowa UMFC , od lewej: Marian Michalski, Małgorzata Kruczek, Maciej Kiełpiński,
dr hab. Marek Szlezer (opiekun Koła Naukowego Pianistów), Martyna Chmiel, Julia Kukuczka.
Fot. Juliusz Goniarski.
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OKIEM FLECISTKI: PYTANIA O MUZYKĘ WSPÓŁCZESNĄ
cz. II. MACIEJ JABŁOŃSKI
Renata Guzik
RG: Współczesny język muzyczny jest dla części odbiorców zbyt
skomplikowany. Jak według Pana można rozwiązać ten problem?
MJ: W istocie, wiele współczesnych utworów jest zbyt złożonych
i skomplikowanych. Czy zatem należy upraszczać, aby dotrzeć do
odbiorcy? Ne sądzę, choć wiem, że dość często kompozytorzy posługują się skomplikowanym językiem, kierowani swoistą potrzebą
popisania się. Myślę jednak, że to raczej odbiorcę należałoby przygotować, wprowadzić go, wskazać jakim tropem powinien on podążać. Można to uczynić w muzyce, budując utwór jak gdyby wielopoziomowy. Np. dla odbiorcy niewyrobionego jest warstwa napięciowa, wciągająca i frapująca. Dla słuchacza mającego takie czy inne
preferencje (niektórzy lubują się w brzmieniu instrumentów, inni
w harmonii, itp.) są odpowiednie warstwy. Są utwory tzw. postmodernistyczne, w których interesujące stają się nawiązania i aluzje.
Jeśli bowiem kompozytor sięga po cudze rozwiązania, lecz przetrawia je i buduje własny, oryginalny kontekst, a przy tym tworzy dzieło udane, frapujące i wartościowe, to zasługuje na pochwałę. Ponadto stwarzanie „meta-dialogu” z inną muzyką jest moim zdaniem
pożądane, jako ważny element kulturotwórczy. Poszukiwanie rozmaitych płaszczyzn takiego „meta-dialogu”, artystycznej interakcji,
to integralna składowa mojej postawy estetycznej, nastawionej na
„drążenie w głąb”, dociekanie sensu i przesłania sztuki. W takim
postępowaniu upatruję ważny cel artystycznego działania, co
współistnieje z osobistym przekonaniem, iż sztuka to nie tylko rodzaj intelektualnej i emocjonalnej rozrywki, lecz również jeden ze
sposobów stawiania pytań o ludzką naturę, o tajemnicę człowieczeństwa. Ponieważ takie dociekanie i szeroko pojęty antropocentryzm są istotnymi cechami najwybitniejszych dzieł muzycznych,
dialog z różnymi jej ujęciami uważam za niezwykle istotny. Siłą rzeczy ów dialog zaznacza się z wybranymi zjawiskami, tymi, których
zawartość i przesłanie są mi najbliższe.
RG: Obecnie świat staje się trans-kulturowy, poznajemy szerzej
skale, rytmy czy oryginalne brzmienia instrumentów pozaeuropejskich kultur. Czy bez fascynacji np. Dalekim Wschodem, indyjskimi ragami czy arabskimi makamami mógłby powstać tak bogaty i fascynujący język, jakim posługują się obecnie kompozytorzy?
MJ: Myślę, że elementy innych kultur muzycznych wzbogaciły muzykę europejską, ale trudno mi powiedzieć czy wyglądałaby ona
„bardzo inaczej” bez owych wpływów. W każdym razie efekty tego
rodzaju „fusion” są ciekawe.
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?
MJ: To oczywiście zależy od kompozytora. Np. Sznitke twierdził, że
algorytmizacja wręcz pomaga uwypuklić duchowy wymiar muzyki,
powoływał się tutaj na Bacha. Są również dzieła, których ukierunkowanie na stronę techniczną zdaje się wykluczać duchoStr. 13 wość. Nie neguję i nie potępiam „technicystycznego”

podejścia do muzyki,
polegającego na prymacie czysto warsztatowej obróbki modeli
i eksplorowaniu własności materiału. Odtwórca ma w takim
przypadku poważne
zadanie do wykonania, ale z pomocą
kompozytora z pewnością będzie w stanie
podążyć za myślą
twórcy. Eksperymentatorski stosunek do
pracy
kompozytorskiej, który w wielu
przypadkach góruje
dr hab. Maciej Jabłoński. Fot. arch. własne.
nad innymi aspektami, może zaowocować nowymi, wartościowymi pomysłami i rozwiązaniami. Żywię
głęboki szacunek wobec tych twórców, dla których płaszczyzna
środków technicznych jest na szczycie artystycznej hierarchii, imponuje mi również inwencja cechująca modernistyczne spojrzenie na
twórczość i jej cele. Jak jednak zaobserwowałem, wielu kompozytorów uznawanych z różnych powodów za rewolucjonistów i eksperymentatorów (Varèse, Webern, Cage, Grisey) zdołało dotrzeć do
antropologicznego sensu istnienia sztuki, dając w swojej muzyce
obraz człowieka i jego wnętrza. Po latach okazuje się, że zjawiska
traktowane niegdyś jako eksperymenty czystej wody, są przejmującymi świadectwami metaforycznego postrzegania muzyki oraz
uczuć, gestów i zachowań. Ameriques Varèse’a to dla mnie zjawiskowa alegoria mocno osamotnionej jednostki w niezbyt przyjaznym
świecie (a nie poli-kako-fonia obcych ówczesnej muzyce brzmień),
zaś Symfonia op. 21 A. Weberna nie jest kongenialną konstrukcją
wysokości dźwięków, ale subtelnym studium ludzkiej myśli. Ośmielę się zatem postawić tezę, że wartość i ponadczasowość dzieła
muzycznego dość silnie zależy od jego antropologicznego wymiaru
i kulturowego zakorzenienia. Z tego powodu w każdym utworze
próbuję odnaleźć własną ścieżkę ujęcia takowego aspektu.
RG: Pana zdaniem, zapis utworów graficznych i nowej złożoności
B. Ferneyhougha jest ostatnim ogniwem rozwoju notacji muzycznej?
MJ: Nie, oczywiście że nie! Myślę, że muzyka pójdzie jeszcze dalej.
Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
RG: Czy rozwój notacji muzycznej osiągnie kiedyś punkt krytyczny, po przejściu którego niemożliwy będzie powrót do notacji
klasycznej?
MJ: Tego nie wiem. To ciekawe, że anachroniczna notacja potrafi
udźwignąć tak złożoną muzykę, jak Ferneyhougha czy Lachenmanna. Nie zdziwiłbym się, gdyby owa tradycyjna metoda notacji była
używana jeszcze przez całe wieki.
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PAN WIESIEK I JEGO...
Po kilku godzinach pan Wiesiek nadal był w klubie. Płynny rozwiązywacz problemów konsekwentnie odwadniał jego organizm. Trzymająca niezmiennie wysoki poziom (natężenia) muzyka klubowa,
wsparta (z pewnością artystycznymi) wizualizacjami, bez przeszkód
nasycała zmysły. Klasyka. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, mózg
pana Wieśka udał się na emigrację. Tak po prostu, w jednej sekundzie zmienił postawę wobec otaczających go faktów. Zewnętrznie
przejawiało się to w całkowitym ignorowaniu otoczenia. Było tak
głębokie, że objęło nawet prawa fizyki. Oto bowiem ciało pana
Wieśka doszło do wniosku, że może swobodnie poruszać się w pionie, będąc przy tym ułożone równolegle do podłoża. Inaczej mówiąc
– na leżąco. Technika wznoszenia była bardzo intuicyjna, polegała
na zasysaniu powietrza ustami tak, aby wytworzyć próżnię ponad
ciałem. Ta próżnia miała w naturalny sposób wciągać ciało wyżej.
Proste i oczywiste. Z boku wyglądało to, jakby pan Wiesiek się dusił
– co oczywiście nie miało miejsca. Zresztą i tak nikt nie reagował na
te rybiopodobne podrygi. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę,
że próba udzielenia pomocy skończy się rozprawą sądową
o naruszenie nietykalności osobistej. Takie prawo. Natomiast
wyemigrowany mózg miał pierwszą od wielu lat chwilę, by zająć się
sobą. Połączenia synaptyczne wiedziały, że za
chwilę mogą przestać
istnieć i aby zapobiec tej
nieodwracalnej tragedii
rozpoczęły proces łączenia się. W niedostrzegalny sposób fakty i wyobrażenia zaczęły tworzyć nowe obrazy. Obrazy ustawiające życie pana Wieśka w zupełnie
nowym kontekście.
Jako pierwsze pojawiło
się odczucie niewiedzy.
Przybrało dość prostą formę myśli: „ale ja jestem głupi”. Chodziło
o relację do didżeja Romana. Obaj panowie, czyli Wiesiek i Roman,
obsługiwali ten sam instrument. Jednak pierwszy z nich zdawał się
wiedzieć o obsłudze Q1 zdecydowanie więcej. A przecież to pan
Wiesiek był kształconym muzykiem, co – przypomnijmy – uniemożliwiało mu bycie członkiem portalu prawdzi-artyści. A jednak to Roman sprawiał wrażenie bardziej wykształconego. Wydało się to nieuczciwe. Kolejne powiązania neuronów utworzyły myśl bardziej
ogólną. Mózg dostrzegł, że od wielu lat znani panu Wieśkowi ludzie,
nie mieli pojęcia o działaniu posiadanych przez siebie urządzeń elektronicznych. Płaskie powierzchnie, które spełniały funkcje informacyjne, komunikacyjne i zapewniały rozrywkę były... no właśnie
czym? Komputerami czy wirtualnymi bytami wiedzącymi wszystko.
Nie miały nawet nazwy. Mówiono po prostu: „to”, albo „w tym”.
Mózg pana Wieśka usiłował przypomnieć sobie kogokolwiek, kto
wiedział, jak „to” działa. Nic z tego. Nie było takich osób. W następnej kolejności pojawił się obraz kibordu Q1 z zaskakującą, nawet
w kontekście nowoczesnych urządzeń, możliwością zmiany kształtu. Kibord był w stanie nie tylko się zmieniać przestrzennie, ale i reagować zmianą na dotyk. W skromnym, lecz wyraźnym zakresie.
Tak, jakby ktoś przypomniał sobie, że kształt to coś, co
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można także dotknąć, a nie tylko zobaczyć. Co istnieje w fizycznej
przestrzeni. Jest naturalne. Właśnie naturalne. Jak piwo i zagrycha.
Procesy myślowe stawały się coraz szybsze i ogarniały większe obszary. Dlaczego wszyscy posługiwali się urządzeniami, których zasady działania nikt nie rozumiał? Dlaczego stało się to modą, potem
przymusem, a w końcu przestano zwracać na „to” uwagę? Może tak
powinno być? Jednak w Q1 było coś jeszcze innego, coś bardziej…
pierwotnego. Dla rozpędzonego mózgu pana Wieśka nie było to
dziwne, że super nowoczesne urządzenie jest jednocześnie pierwotne. Przy czym: pierwotne nie miało nic wspólnego z prymitywnym.
Raczej czymś w rodzaju źródła, podstawy, ogólnej zasady.
W całym galimatiasie skojarzeń pojawiła się Pani od Muzyki. Też
była dla mózgu istotna. Nie, nie dlatego, że uczyła pana Wieśka
grać. To zbyt prosty związek. Chodziło o odczucie, które towarzyszyło Wieśkowi w jej obecności i pojawiło się ponownie za pośrednictwem dźwięku wydobytego z Q1. Miłość? Czyżby nasz bohater
zakochał się w kibordzie? Związek uczuciowy pomiędzy człowiekiem a maszyną. Pomiędzy istotą żywą a bytem wirtualnym? Czym,
a może kim u licha jest Q1? Mózg pana Wieśka zwolnił przy kolejnym zawiązywaniu synaptycznych połączeń. Czy ten ogólny rodzaj
związku (z Panią od Muzyki i Q1) dawał poczucie bezpieczeństwa,
czy raczej zagrożenia? Spokój czy panikę? Mózg po dłuższej chwili
uznał, że ten rodzaj związku niósł ze sobą wszystkie wspomniane
odczucia; włącznie z ekscytacją, cierpieniem, radością i smutkiem.
Ta świadomość nie pomogła. Mózg więc postawił sobie następne
pytanie: dlaczego?
– Bo się schlałeś jak świnia!
To był bardzo realny głos, boleśnie realny. Należał do dwóch ubranych w śmierdzące podkoszulki dryblasów, którzy właśnie wystawiali pana Wieśka na ulicę.
– Do widzenia panu!
Głos zabrzmiał ponownie. Pan Wiesiek zastanawiał się dlaczego
mówią równocześnie. Chciał zamrugać, ale powieki bardzo go
bolały.
– Bracia? – pomyślał.
– Przecież to głupie – odezwał się mózg, który gwałtownie wrócił
z emigracji.
– Won! – duet był nieugięty i pięknie synchroniczny. Obaj wykonywali te same ruchy.
– Idź, bo obiją ci twarz – zasugerował mózg.
– Idę – zakomunikował pan Wiesiek. I poszedł.
Niezbyt odległa ławka zawołała. Nie potrafił jej odmówić. Przytulili
się do siebie. Już było dobrze. Po krótkiej chwili dołączył sen.

O AUTORZE:
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem w Studiu Muzyki
Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje
z UJ oraz AGH w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś z równoległych
światów.
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DOGRAĆ CZY… DOWYGLĄDAĆ?
Drogi Przyjacielu,
„Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon”, a Kraków kulturą
i nauką stoi, tak od lat wielu słynne jest motto, które w Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego kierowali do adeptów sztuki teatralnej wytrawni pedagodzy – nierzadko najprzedniejsi
luminarze sceny polskiego teatru. A zwykli oni mawiać, oczywiście ku
przestrodze i do zastosowania w sytuacjach kryzysowych, następująco: „czego nie dograsz na scenie, to dowyglądasz”. Czy radę tę można przenieść w świat sztuki muzycznej? Wydaje mi się, że chyba tak!
Wszak koncert to także spektakl dostarczający słuchaczom wrażeń
wizualnych, czasami nawet nie mniejszych, niż muzyczne. Przywołajmy tu chociażby pamiętne koncerty-giganty trzech tenorów – Pavarottiego, Domingo i Carrerasa, z niezapomnianym udziałem równie
świetnego aktora, co dyrygenta Zubina Mehty. A cóż powiedzieć
o show, które, trzeba przyznać, z wielką elegancją i klasą prezentuje
popularny skrzypek André Rieu? I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Na ów margines „dowyglądania” można pozwolić sobie jedynie
w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy jest się takim mistrzem
swojego warsztatu i sztuki, tak, że przysłowiowa „mucha nie siada”
i owo „dowyglądanie” jest elementem dodanym do prezentacji muzycznych najwyższych artystycznych lotów twórczych i odtwórczych.
Druga okoliczność jest taka, gdy muzyka sama w sobie i formuła
wydarzenia zawierają pierwiastek, który zwykliśmy określać mianem
„z przymrużeniem oka”. Lecz i tu nawet owo „dowyglądanie” musi
być najwyższych lotów. Trudno bowiem wyobrazić sobie artystę, czy
raczej ośmieliłabym się powiedzieć – pseudoartystę, który puszcza
oko do publiczności, a grą sceniczną nadrabia i rekompensuje niedostatki i ułomności swojego fachu, o kunszcie nie wspominając. Swoją
postawą stworzyłby ów artysta co najwyżej postać nieco komediową, w tym zgoła negatywnym wymiarze śmieszności. Zresztą publiczność ma również swoją wrażliwość, doświadczenie i przede
wszystkim instynkt. Nigdy nie należy ich lekceważyć. Szczególnie
ten ostatni zmysł pozwala z łatwością odróżnić prawdziwego artystę
i kreowaną przez niego sztukę, także tę z elementami
„dowyglądania”, od hochsztaplera, który chce sprzedać ludziom
tombak zamiast złota czy szklaną masę zamiast pereł.

Cóż, Agnieszko, nie zaprzeczam, że „dowyglądanie” w „dograniu”
bywa pomocne, czasami wręcz dosłownie. Dzieje się tak, kiedy ktoś
robi po prostu najzwyczajniej w świecie dobrą minę do złej gry
i dzięki niej, ostatkiem sił, udaje mu się dobrnąć do końca utworu. Ta
dobra mina, razem z nieodzownym „uśmiechem numer pięć”, efektowną muszką i wyprostowaną postawą, zdają się mówić do publiczności mniej więcej tak: „ależ kochanieńcy słuchacze, spokojnie,
wiem co robię, nad wszystkim panuję, jestem przecież wirtuozem!”
Oszukana w ten sposób niewyrobiona publiczność, widząc dumną
i uśmiechniętą twarz artysty, może odetchnąć z ulgą, bo przecież
mimo słyszalnych fałszów, kiksów, złego frazowania czy sadzenia
wokalnych kogutów, wszystko jest okej, bo przecież „leci z nami
pilot”. To oczywiście sytuacja ekstremalna i, jak słusznie zauważyłaś, słuchacz z wrażliwym sercem i uchem, obdarzony w ów instynkt,
nigdy się na tanie sztuczki nie nabierze. Choć patrząc na zachwycone miny publiczności obecnej na koncertach wspomnianego przez
Ciebie, owszem popularnego i niezwykle sprawnego technicznie,
choć raczej konfekcyjnego skrzypka André Rieu, czasami mam wątpliwości. Kiedy widzę, że muzyczną kulturę i wrażliwość zastępują
efektowne fajerwerki, tanie cyrkowe sztuczki i nie daj Boże śmieszkowanie i „heheszki” w postaci żenującej konferansjerki, nie mam
wtedy w sobie litości. Kiedy do muzyki wkrada się fałsz, efekciarstwo i cepelia, wdrażam program zero tolerancji. Ten fałsz idzie
w parze z brakiem gustu, samokrytyki i niesłychanym często tupetem. Wybacz, ale kiedy celebrytka Alicja Węgorzewska w karykaturalny sposób mierzy się w telewizji z Habanerą, ja wysiadam.
Pamiętajmy więc, że jeśli sprzedajemy słuchaczom coś na serio, jako
produkt z najwyższej półki, a wiemy, że wciskamy im jedynie kit, bo
piękna muzyczna bombonierka okazuje się w środku wydmuszką, to
nie oczekujmy zrozumienia. Blaga i hochsztaplerstwo mają krótkie
nogi i prędzej czy później zostaną zdemaskowane.

Odpowiadając więc na Twoje pytanie, na poziomie i z klasą może
być zarówno koncert noworoczny w Wiedniu, wokalne show w telewizji, jak i stadionowe widowisko. W muzyce można się i dobrze
bawić, puszczać oko i świetnie wyglądać, ale zawsze należy trzymać
poziom. Takim artystą, który potrafił łączyć „dowyglądanie”
Tak więc, drogi Mateuszu, w naszym comiesięcznym dialogu tym z „dograniem” był genialny i przyznasz świetnie wyglądający Lerazem jestem, jak mawia klasyk, „za, a nawet przeciw!” Za onard Bernstein, który wiedział, jak w inteligentny i bezpretensjo„dowyglądaniem” dopuszczanym w sztuce najwyższej próby – jedy- nalny sposób zainteresować dzieci, młodzież i starszych słuchaczy.
nie i tylko, przeciw zaś – w każdej innej okoliczności.
Bawił, hipnotyzował i zachwycał tłumy, tłumacząc największe nawet
zawiłości muzyki. Chcąc robić „show”, warto o tych najlepszych
Starająca się wyglądać dobrze,
wzorach pamiętać.
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs
Nie wyglądający najgorzej,
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny
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