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MIESIĘCZNIK AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

musiQs
Sto czterdzieści lat temu,
11 grudnia, w Wiszniewie
na Litwie przyszedł na
świat jeden z najwybitniejAgnieszka Draus – Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
szych kompozytorów polskich – Mieczysław Karłowicz. Niedoszły skrzypek-wirtuoz oddał się pasji tworzenia z dźwięków, lecz nie bez reszty, swoje serce rozdzielił między muzykę i Tatry.
Zakopiański turysta okazał się zdolnym fotografem, który surowymi
kadrami pragnął zatrzymać w pamięci inspirujące go widoki ze szczerością i emocjami wyraźniej dochodzącymi do głosu jeszcze tylko
w jego muzyce. Hołdem dla autora Odwiecznych pieśni w jego roku
jubileuszowym stały się 5. Dni Muzyki organizowane wspólnie przez
Katedrę Teorii i Interpretacji Działa Muzycznego oraz Katedrę Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej w Krakowie. W czasie tygodnia
rozpiętego między 11 a 17 grudnia wysłuchaliśmy łącznie 9 koncertów:
symfonicznych i kameralnych, w repertuarze których znalazły się dzieła tak bohatera Dni jak i kompozytorów wpisujących się w szeroko
rozumiany, historyczno-genologiczny kontekst dla tej twórczości,
zabrzmiały więc dzieła prekursorów Karłowicza: Władysława Żeleńskiego, Juliusza Zarębskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Zygmunta Stojowskiego; utwory współtwórców młodopolskiej formacji komProf. Leszek Polony. Fot. Agnieszka Draus.
pozytorskiej: Ludomira Różyckiego i Karola Szymanowskiego, wreszcie dzieła literatury europejskiej przełomu wieków: Gabriela Fauré czy Claude’a Debussy’ego. Zaproszenie
organizatorów do udziału w koncertach przyjęli studenci i wykładowcy krakowskiej uczelni oraz wielcy
mistrzowie interpretacji muzyki – orkiestrę symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie poprowadził
maestro Antoni Wit, we wspaniałym recitalu pieśni Żeleńskiego i Karłowicza usłyszeć można było Jadwigę
Rappé, a w repertuarze La Belle Epoque zaprezentował swój niezwykły kunszt
francuski wiolonczelista i kompozytor Dominique de Williencourt.
WAŻNE TEMATY:
*dokończenie str. 2

Bohaterowie 5. Dni Muzyki w Krakowie:
Mieczysław Karłowicz i Leszek Polony
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Wszystkim studentom, doktorantom, pedagogom
i pracownikom administracji
Akademii Muzycznej w Krakowie składam serdeczne życzenia
radości, zdrowia, wszelkiej pomyślności
i błogosławieństwa Nowonarodzonego.
Niech światło Betlejemskiej Nocy prowadzi nas wszystkich
drogą prawdy, miłości i nadziei, a Boże Dziecię błogosławi
w codziennym trudzie, obdarzając wszelkim dobrem.
W Nowym 2017 Roku życzę pomyślnej realizacji
wszelkich płynących z potrzeby serca marzeń,
projektów i twórczych zamierzeń.
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

KARTKI Z KALENDARZA:

 14 grudnia 2016
Przeżywszy 83 lata zmarł prof.
Wojciech Jan Śmietana, znakomity artysta-śpiewak, profesor
Akademii Muzycznej w Krakowie.

 16 stycznia 2003
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz
pracownikom nauki i sztuki,
w tym: Tomaszowi Bugajowi,
Zbigniewowi Kamionce, Janowi
Pilchowi, Januszowi Pisarskiemu,
Janinie Romańskiej-Werner.

 31 stycznia 1968
PWSM w Krakowie uzyskała nowe pomieszczenia w miejscu byłego akademika PWSP.

 26 stycznia 1958
Tytuły profesorów zwyczajnych
PWSM w Krakowie otrzymali:
Jan Hoffman i Artur Malawski.

 23 stycznia 1921
W wieku 84 lat zmarł Władysław
Żeleński, założyciel i pierwszy dyrektor Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie
(1888-1921), kompozytor, pianista i pedagog.

 23 stycznia 1885
We Lwowie urodził się Bolesław
Wallek-Walewski, dyrektor Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie (1938-39),
kompozytor, dyrygent i pedagog.

musiQs

HARMONOGRAM WYDARZEŃ
piątek 6 stycznia
19:30, Bazylika Mariacka, Koncert dla Trzech Króli, Stanisław Sojka,
Chór Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Andrzeja
Korzeniowskiego.
Sobota 14 stycznia
17:45, Aula Florianka, Spotkanie opłatkowe.

czwartek 19 stycznia
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert BIG BANDu, Wojciech
Groborz – prowadzenie.
niedziela 22 stycznia
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Barokowej, Teresa Piech –
prowadzenie.

niedziela 15 stycznia
18:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Orkiestry Dętej Akademii
Muzycznej w Krakowie, Will Sanders – prowadzenie.

Bohaterowie...
* dokończenie ze str. 1
Już po raz kolejny Dniom Muzyki towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa, poświęcona Jubilatowi. Zaproszeni goście – muzykolodzy, teoretycy muzyki, twórcy życia muzycznego w Polsce i na
świecie a także historycy i fotograficy wspólnie stworzyli portret
Karłowicza możliwie pełny, bo złożony z czterech komplementarnych części. W części pierwszej: Mieczysław Karłowicz i jego czasy
zaprezentowane zostały najnowsze koncepcje badawcze, odnoszące się tak do formacji twórczej Młodej Polski (w referacie Marcina
Gmysa) jak i interpretacji muzyki autora Smutnej opowieści (w prezentacji Leszka Polonego). Część druga ukazała postać Karłowicza
wciąż niepoznaną do końca, postać narciarza, taternika, fotografika
i literata. Dzięki Krzysztofowi Wojnarowskiemu ze Związku Polskich
Artystów Fotografików, Magdalenie Skrejko z Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie oraz Wojciechowi Szatkowskiemu z Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem mogliśmy niemalże za kompozytorem
przenieść się na najtrudniejsze trasy tatrzańskie, ujrzeć góry jego
oczami, zastanowić się wspólnie nad funkcją karłowiczowskiej fotografii, wreszcie – dzięki zaproszonym gościom Polskiego Wydawnictwa Muzycznego: Justynie Nowickiej i Wojciechowi Nowickiemu –
zapoznać się z najnowszą publikacją zdjęć Karłowicza, uzupełnionych jego słownym komentarzem. W części trzeciej zaprezentowane zostały sylwetki wielkich kompozytorów czasów przedkarłowiczowskich, m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, którego
pianistyczny dorobek w sposób fascynujący ukazał Dyrektor Polish
Music Center w Los Angeles – Marek Żebrowski oraz Juliusza Zarębskiego, którego niezwykłe, odnalezione dzieło – Wielką Fantazję –
zaprezentował Ryszard Daniel Golianek. Wreszcie portret Mieczysława Karłowicza uzupełniony został o recepcję i rezonans jego
twórczości tak w muzykologicznym piśmiennictwie włoskim
(w artykule Silvii Bruni) jak i w muzyce Wojciecha Kilara (w prezentacji Marii Wilczek-Krupy). Konferencji towarzyszyły dwie wystawy
fotografii – unikatowe, archiwalne zdjęcia wykonane przez samego
Karłowicza, wypożyczone przez organizatorów dzięki uprzejmości
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz
wspaniałe, ukazujące magiczne piękno tatrzańskich krajobrazów
zdjęcia Krzysztofa Wojnarowskiego, składające się na powstały
w ciągu jednej doby cykl pt. Między Mnichem a Szatanem.

Str. 2

Wydarzeniem niezwykłym 5. Dni Muzyki okazał się Koncert zorganizowany w Domu Józefa Mehoffera przy ulicy Krupniczej – Oddziale
Muzeum Narodowego w Krakowie. To niezwykłe miejsce – przepełnione pamiątkami z epoki: zabytkowymi meblami, wyrobami rzemiosła artystycznego, biblioteką, kolekcją japońskich drzeworytów,
rzeźbami, fotografiami, rodzinnymi pamiątkami oraz przede
wszystkim pracami Józefa Mehoffera – przyciągnęło tym razem nie
tylko melomanów, pasjonatów czasów Młodopolskich, ale i przyjaciół drugiego Jubilata. Koncert stał się swoistym prezentem urodzinowym dla Pana Profesora Leszka Polonego, który w roku 2016
skończył 70 lat. Znany krakowski muzykolog, krytyk muzyczny
i wydawca, wieloletni Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Kształcenia
Słuchu oraz redaktor naczelny PWM, przybył do Domu Mehoffera w
towarzystwie rodziny, przyjaciół i swoich studentów. W programie
koncertu znalazły się zarówno kompozycje stworzone z przymrużeniem oka przez Mieczysława Karłowicza (Serenada Marcowa z Kotem na skrzypce i wiolonczelę) i Karola Szymanowskiego (wybrane
miniatury z Rymów dziecięcych) jak i najpiękniejsze pieśni patrona
Dni Muzyki. W centrum koncertu z dostojnym jubilatem rozmawiała
Małgorzata Janicka-Słysz – Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji
Dzieła Muzycznego, Prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie.
Stworzyła atmosferę niezwykle przyjazną i adekwatną dla wydarzenia: z jednej strony dostojną – inspirując Leszka Polonego do swoistych podsumowań własnych refleksji muzyczno-teoretycznych,
z drugiej strony familijną i dowcipną – dyskretnie prowokując Jubilata do zwierzeń. Rangę wydarzenia podniosła obecność Anny Polony, która oprócz garści rodzinnych wspomnień zaprezentowała
krótkie utwory poetyckie dedykowane drugiemu bohaterowi festiwalu. Bo jakże mogłoby być inaczej. Wszyscy przecież myśląc
o autorze Rapsodii litewskiej tworzymy jego obraz w pamięci przez
pryzmat publikacji Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza Leszka Polonego właśnie. Zatem 5. Dni Muzyki w Krakowie miały dwóch
Bohaterów!
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W Koncercie skrzypcowym A-dur, wykonanym przez Piotra Tarcholika,
pozytywnie zaskoczyło mnie brzmienie orkiestry; dobre proporcje
w tutti to zapewne zasługa Maestro Wita. Z pierwszej części szczególnie
zapadły mi w pamięć ciepłe, okrągłe wiolonczele, z trzeciej, najbardziej
z koncertu 11 XII 2016 w Filharmonii im. K. Szymanowskiego
straussowskiej w charakterze, eksponowane przez dyrygenta linie klarDominika Micał – doktorantka Teorii Muzyki
netu – klarnecista odpowiadał na każdy gest Antoniego Wita. Koncert
Piąty już raz Akademia Muzyczna w Krakowie (a właściwie Katedra A-dur okazał się dobrym pomysłem na przejście od nieco „zwariowanej”
Wiolonczeli i Kontrabasu wraz z Katedrą Teorii i Interpretacji Dzieła Symfonii Tansmana do Odwiecznych pieśni.
Muzycznego, z inicjatywy Jana Kalinowskiego i Marka Szlezera) zaprosiła melomanów na Dni Muzyki. Zgodnie z linią przyjętą przez organiza- Zanim jednak zagrany został słynny tryptyk symfoniczny, Maciej Lulek
torów miały one jednego głównego bohatera – Mieczysława Karłowi- z Piotrem Tarcholikiem, z towarzyszeniem orkiestrowych smyczków,
cza, w 140. rocznicę jego urodzin (poprzednio, w 2014 roku, był to An- przejmująco wykonali transkrypcję Erbarme dich z Pasji Mateuszowej
drzej Panufnik).
Bacha – tym pięknym gestem chcieli uczcić pamięć niedawno zmarłej
profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, skrzypaczki Teresy Głąbówny.
Koncerty pozwoliły nam przypomnieć sobie niektóre najważniejsze
utwory kompozytora, a także muzykę wybranych rówieśnych mu oraz Odwieczne pieśni były z całego niedzielnego programu i najlepszym
„okolicznych” – nieco starszych i nieco młodszych – polskich i zagranicz- utworem, i zostały najlepiej wykonane (chociaż nie powinno się ich
nych twórców (m.in. Władysława Żeleńskiego, Zygmunta Stojowskie- w ogóle porównywać z tak bardzo odmienną Symfonią). Początek Piego, Juliusza Zarębskiego, Witolda Maliszewskiego, Césara Francka, śni o wiekuistej tęsknocie otwierał stopniowo otchłań, nastrój stawał się
Gabriela Faurégo, Ludomira Różyckiego, Karola Szymanowskiego). coraz bardziej mroczny, słuchacz mógł zatopić się w muzyce. Antoni
Z wystąpień w czasie bogatej sesji naukowej mogliśmy się dowiedzieć Wit zdecydował się poprowadzić tryptyk w dość wyważony sposób,
czegoś nowego zarówno o Karłowiczu, jak i pozostałych wspomnianych misterioso i malinconico. Nawet perkusja dała się do tego przekonać
kompozytorach. Autor Odwiecznych pieśni ukazany został nie tylko jako i wszelkie odezwania się talerzy potęgowały tajemniczość. Pieśń o miłoartysta-muzyk, ale również taternik, narciarz i fotograf – jedna z dwóch ści i śmierci więcej miała w sobie mroku i nieszczęścia, niż słodyczy.
wystaw powstała z jego wybranych górskich zdjęć. Drugą wystawą była Chciałoby się może tylko, żeby instrumenty blaszane brzmiały niekiedy
Między Mnichem a Szatanem. Tatrzańskie światłocienie Piotra Wojna- bardziej ostro i agresywnie. W trzeciej Pieśni o wszechbycie natomiast
rowskiego. Cały ten bogaty czas zaczął się 11 listopada wieczorem kon- trąbki, puzony i tuba w temacie natury poradziły sobie bardzo dobrze.
certem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie pod Eksponowaniem motywów echa, a także płynnym prowadzeniem „fal”
batutą Antoniego Wita. Jednak to nie Karłowicz zainaugurował festi- narastania i wycofywania, maestro zbudował sugestywną przestrzeń.
wal, a… Aleksander Tansman.
Obawy dotyczące połączenia Tansmana i Karłowicza na szczęście nie
Zestawienie ze sobą na jednym koncercie muzyki Tansmana i Karłowi- sprawdziły się, nawet mimo ogromnego kontrastu między lekkością
cza wydaje się co najmniej karkołomne: jak przejść od lekkiej, neoklasy- muzyki tego pierwszego i metafizyczno-muzycznymi głębiami tego
cystycznej (jak się okazało – właściwie rozrywkowej, ale o tym później) drugiego. Kolejne wydarzenia 5. Dni Muzyki miały zresztą przynieść
Symfonii emigranta do głębin Karłowiczowskich Odwiecznych pieśni? słuchaczom jeszcze wiele różnych przeżyć estetycznych. Koniec XIX
Gdzie Rzym, gdzie Krym? Krzysztof Madziar, autor noty programowej i początek XX wieku był czasem ogromnych przemian, co zasygnalizoinauguracyjnego koncertu, co prawda przybliżył każdy z utworów, jed- wane zostało jedynie na inauguracyjnym koncercie, a doskonale zauwanak nie pokusił się o poszukanie łączącej je linii. Może tym ogniwem żyć można było także w następnych. Położenie nacisku na muzykę
przejściowym, pozwalającym słuchaczowi się przestroić, miał być Kon- mniej znanych twórców – za „okolicznych” kompozytorów można by
cert skrzypcowy A-dur? Z III Symfonią Tansmana łączy go obecność przecież było uznać też tuzów: Schönberga, Ivesa, Prokofiewa, Ravela…
koncertującego instrumentu, z Odwiecznymi pieśniami – oczywiście – dawało festiwalowi dodatkowy walor nowości, spotkania także z nieosoba autora.
znanym.

Z estrad Broadwayu na szczyty
i w otchłanie Tatr / RECENZJA

W rozpoczynającej koncert III Symfonii przywracanego od jakiegoś
czasu do łask Tansmana koncertuje kwartet fortepianowy (Maciej Lulek
– skrzypce, Aneta Dumanowska – altówka, Jan Kalinowski – wiolonczela, Marek Szlezer – fortepian), co wynika z tego, że utwór zamówiony
został dla zespołu Quatour Belge à Clavier. Utwór jest skrajnie eklektyczny: amerykańskie, wręcz broadwayowskie kulminacje, kojarząca się
ze złotą erą Hollywood instrumentacja (Tansman pisał później muzykę
filmową!), rytmiczny witalizm, echa ludowych melodii (w finale), bluesowe brzmienia, wtłoczone zostały w klasyczny cykl sonatowy – ukłonem w stronę tradycji i niezłym chyba żartem było wstawienie prostego
fugata w ostatniej części. Rzecz musi być bardzo przyjemna do wykonywania, choć wydaje się trudna pod względem rytmicznym – może dlatego dyrygent ograniczył się w zasadzie do taktowania? Może chciał jak
największą władzę nad utworem pozostawić kwartetowi solistów? Lekkość i rozrywkowość utworu dało się od razu wyczuć. Niepokój o to, jak
po tym utworze zabrzmi Karłowicz, tylko wzrósł.

Str. 4

Tatrzańskie światłocienie
w Akademii Muzycznej
Agnieszka Radwan-Stefańska
Podczas 5. Dni Muzyki. Mieczysław Karłowicz, które odbyły się w dniach
11-17 grudnia br., mogliśmy oglądać wystawę fotografii Krzysztofa
Wojnarowskiego pt. Między Mnichem a Szatanem. Tatrzańskie światłocienie.
Wszystkie fotografie tego cyklu powstały w czasie kilku godzin, w przeciągu dwóch dni. Zrodziły się one w rejonie dwóch tatrzańskich szczytów: Mnicha i Szatana. Jak podaje strona internetowa ZPF: „Na górskich fotografiach Wojnarowskiego prawie nigdy nie zobaczymy
ludzi – góry jawią się nam jako terra incognita; potężne urwiska przyprószone pierwszym śniegiem, jakby nigdy wcześniej nieoglądane
przez człowieka, ciemny zarys stawu majaczący w mrocznej otchłani,
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Antoni Wit – kapitan niezawodny /
RECENZJA
z koncertu 11 XII 2016 w Filharmonii im. K. Szymanowskiego
Mateusz Borkowski – natemat.pl

Przebudzenie. Fot. Krzysztof Wojnarowski.

Niewielu zostało dziś w Polsce wielkich dyrygentów, którzy byliby
gwarancją najwyższej artystycznej jakości, ale i bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa? Tak, bo jeśli znajdziemy się z nimi na „pokładzie”,
to nie dość, że możemy być pewni, że nic złego nam nie grozi, to
jeszcze możemy liczyć, że zostaniemy zabrani w podróż pełną estetycznych wrażeń. Taką osobą jest z pewnością Antoni Wit, który
jako 72-letni artysta przeżywa właśnie swoją drugą młodość, a swoją energią, wigorem i przede wszystkim charyzmą, spokojnie mógłby obdzielić kilku młodych dyrygentów.

nietknięty ludzką stopą śnieżny puch skrzący się w promieniach słońca, które tylko na kilka sekund przebiło się przez gęstą zasłonę chmur.
Zwykle fotografuje tuż przed zachodem słońca, przed świtem i krótko
po wschodzie, często w bardzo niestabilnych warunkach atmosferycznych”.

W grudniu miałem okazję posłuchać jak dyryguje aż trzykrotnie
(Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie i Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi)
i za każdym razem były to kreacje interesujące i zapadające
w pamięci. […]

Ze zdziwieniem stwierdzam, że największą radością było słuchanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie, którą dwa dni
później, również w Sali Filharmonii pokierował Maestro Wit. Sam już pomysł, by tej klasy dyrygent poprowadził uczelniany koncert był strzałem
w dziesiątkę. Jeśli młodzi mają się uczyć, to niech mają możliwość obcowania z największymi. Jako pierwsza w programie zabrzmiała III Symfonia koncertująca na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, fortepian i orkiestrę Aleksandra Tansmana. Jego życiorys mógłby stać się tematem niejednego
filmu, niejednej powieści, ale gdyby zapytać o niego w sondzie ulicznej, odpowiedź z pewnością brzmiałaby: Tansman? A kto to taki? Przez całe lata
milczano o nim w kraju. Tymczasem na całym świecie grywano jego utwory, które publiczność przyjmowała owacyjnie, a krytycy – z uznaniem –
napisał w 1996 roku na łamach „Życia Warszawy” Andrzej Wróblewski. Dziś byłoby pewnie podobnie, gdyby nie to, że twórczość Tansmana jest
jednak obiektem badań muzykologicznych, a dzięki takim jak artystom jak choćby Marek Szlezer i Jan Kalinowski, coraz częściej gości na estradach świata. Jak wiadomo los kompozytorów emigracyjnych jest ciężki, ale myślę, że obecny czas sprzyja odkrywaniu, należytemu docenieniu
i wreszcie popularyzowaniu ich twórczości, czego przykładem jest muzyka Mieczysława Wajnberga, Andrzeja Czajkowskiego i właśnie Aleksandra Tansmana. Jednym koncertem nie zmienimy świadomości melomanów, ale szeregiem takich „codziennych” działań już owszem. Skomponowana w 1931 roku utrzymana w nurcie neoklasycznym III Symfonia dedykowana została Królowej Belgów Elżbiecie. Utwór Tansmana to
przede wszystkim feeria barw i kolorów, bogactwo rytmów i mistrzowska orkiestracja. Wspaniali soliści, czyli Piotr Tarcholik – skrzypce, Maciej
Lulek – skrzypce, Aneta Dumanowska – altówka, Jan Kalinowski – wiolonczela i Marek Szlezer – fortepian, z towarzyszeniem orkiestry pod
batutą Wita, wydobyli z dzieła wszystkie te kolory, sugerujące związki z muzyką Prokofiewa, Ravela i Gershwina. Szczególnie gershwinowsko
zabrzmiała taneczna część druga, czyli odwołujące się do amerykańskiego rodowodu – Tempo americano. Całe wykonanie określiłbym jednym
słowem – fajerwerk. Po przerwie przyszła pora na kompozytora, który zdaje się dopiero teraz, zaczyna być na nowo odkrywany i należycie doceniany. Większe zainteresowanie twórczością Mieczysława Karłowicza wiąże się z jednej strony prozaicznie, z rocznicą 140. urodzin kompozytora, z drugiej zaś ze wzrastającą świadomością muzycznej spuścizny fin de siècle. Stąd właśnie także i ten koncert, który otworzył organizowane przez Akademię Muzyczną 5. Dni Muzyki, tym razem poświęcone właśnie osobie Karłowicza.
Jako pierwszy zabrzmiał Koncert skrzypcowy A-dur, pochodzący z wczesnego okresu twórczości Karłowicza. Utwór został prawykonany podczas
koncertu w Berlinie 21 marca 1903 roku, którym dyrygował sam kompozytor. Dzieło zawiera jeszcze silne wpływy muzyki Piotra Czajkowskiego,
co w żaden sposób nie ujmuje jego walorom. Jest wzruszające i imponujące pod względem warsztatu kompozytorskiego. Piotr Tarcholik, na co
dzień pierwszy koncertmistrz NOSPR-u, wykonał Koncert technicznie bez zarzutu. W jego interpretacji zabrakło mi jednak należytej ekspresji
i indywidualnego rysu, chwilami raziła mnie też niedoskonała intonacja. Po tym wykonaniu, Piotr Tarcholik razem z Maciejem Lulkiem i towarzyszeniem kwintetu, zaskoczyli publiczność nieujętym w programie punktem, jakim był muzyczny hołd złożony zmarłej 22 listopada prof. Teresie Głąbównej, wybitnej skrzypaczce i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie. W wykonaniu na dwoje skrzypiec usłyszeliśmy słynną arię
Erbarme dich z Pasji Mateuszowej J.S. Bacha. Był to niewątpliwie wzruszający akcent wieczoru. Na koniec akademicka orkiestra kierowana silną
ręką Maestro Wita wykonała Odwieczne pieśni, czyli poemat symfoniczny 30-letniego Karłowicza, który stał się pierwszą w pełni osobistą muzyczną wypowiedzią kompozytora. Na dzieło z autobiograficznym, psychologiczno-filozoficznym wręcz programem składają się trzy rozpisane
na orkiestrę „pieśni” – o wiekuistej tęsknocie, miłości i śmierci oraz o wszechbycie. Pod batutą Wita poemat wykonany przez młodych muzyków
zabrzmiał niezwykle interesująco i dojrzale. Mam nadzieję, że za dziesięć lat, kiedy to będziemy obchodzić 150. rocznicę urodzin Karłowicza, ten
tragicznie i przedwcześnie zmarły kompozytor doczeka się nie tylko swojego „roku”, ale i miejsca wśród wielkich symfoników.
A wracając do koncertu, gratuluję młodym muzykom wewnętrznego skupienia, koncentracji i wykonawczej dojrzałości. Jak się okazuje, takie
międzypokoleniowe spotkania działają mobilizująco na obie strony i owocują ożywczymi interpretacjami. Takich kapitanów za sterem życzę
w nowym roku wielu orkiestrom. Cóż mogę życzyć Antoniemu Witowi? Na pewno nie energii i zapału, bo patrząc na jego ostatnie koncerty
widać i słychać, że na ich brak nie narzeka. Życzę więc kolejnych estetycznych wzruszeń i wielu międzypokoleniowych spotkań.
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Dla Muniaka w siedzibie NOSPR
Marcin Ślusarczyk – Katedra Muzyki Współczesnej,
Jazzu i Perkusji
Od przeszło dwóch lat, dzięki staraniom pani dyrektor Joanny
Wnuk-Nazarowej, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach odbywa się co wtorek cykl koncertów, zatytułowany Wtorkowy Klub Jazzowy, przedstawiający
w szerokim spektrum muzykę jazzową, prezentowaną przez czołowych krajowych, jak i zagranicznych artystów. Działanie takie, będące wielce pożądanym zjawiskiem w dzisiejszych komercyjnych
czasach, promujące ten właśnie gatunek muzyki, w miejscu kojarzonym powszechnie z repertuarem klasycznym, przywodzi na
myśl długoletnią serię koncertów, zapoczątkowaną w Philharmonic
Auditorium w Los Angeles w roku 1944 przez Normana Granza –
Jazz at the Philharmonic.
29 listopada w Sali Kameralnej NOSPR w Katowicach miał miejsce
koncert studentów i wykładowców Katedry Muzyki Współczesnej,
Jazzu i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie – Pamięci Janusza
Muniaka. Tu należy się kilka słów wyjaśnienia powodów organizacji
takiego przedsięwzięcia. Otóż, Janusz Muniak, który zmarł
w styczniu tego roku, dla większości wykładowców Katedry, współpracujących z Nim często w różnych okresach kariery artystycznej,
jak i sporego grona studentów uczestniczących w Jego koncertach,
czy jam sessions, był po prostu wielkim a u t o r y t e t e m – muzycznym wzorem. Wspomnieć należy również o przyznaniu Muniakowi
tytułu Honorowego Członka Katedry Muzyki Współczesnej i Jazzu
(wówczas) podczas koncertu jubileuszowego z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, który miał miejsce w Akademii Muzycznej
w Krakowie, w roku 2011. Powracając do wydarzeń w Sali Kameralnej NOSPR, jako pierwszy zaprezentował się studencki Big Band
Akademii Muzycznej, prowadzony przez Wojciecha Groborza,
przedstawiając cztery kompozycje: Trade Fair Road – Wojciecha
Groborza, Cool Brease – Dizzy’ego Gillespiego / Tadda Damerona,
Isfahan – Duke’a Ellingtona, Perdido – Juana Tizola. Pośród solistów wyróżniali się: Rafał Walczak – trąbka, Zbigniew Tobiasz –
puzon, Bartosz Jasnos – saksofon altowy, Bartłomiej Noszka – saksofon tenorowy. Zwrócić uwagę również należy na świetną pracę
sekcji rytmicznej, w osobach: Dawid Lach – fortepian, Kamila Drabek – kontrabas, Kacper Kaźmierski i Paweł Nowak – perkusja.

ciel, gdzie solowymi instrumentami, nieutożsamianymi z muzyką
jazzową były: rożek angielski – Marcin Starowicz i wiolonczela –
Aleksandra Lignar.
Następnie zaprezentowano cztery kompozycje Janusza Muniaka;
w charakterystyce jazz latin Lobagolę (septet: Grzegorz Nagórski –
eufonium, Marcin Ślusarczyk – saksofon altowy, Bartłomiej Noszka
– saksofon tenorowy, Wojciech Groborz – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas, Łukasz Żyta – perkusja, Jan Pilch – instrumenty
perkusyjne), balladę w aranżacji Marcina Ślusarczyka Nie bądź na
mnie zła… (sekstet: Grzegorz Nagórski – puzon, Marcin Ślusarczyk
– saksofon sopranowy, Bartłomiej Noszka – saksofon tenorowy,
Wojciech Groborz – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas, Łukasz Żyta – perkusja), No Stamp Required (kwintet: Grzegorz Nagórski – eufonium, Marcin Ślusarczyk – saksofon altowy, Piotr Wyleżoł – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas, Łukasz Żyta –
perkusja), oraz nastrojową bossa novę Annie (kwintet: Marcin Ślusarczyk – saksofon altowy, Piotr Wyleżoł – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas, Łukasz Żyta – perkusja, Jan Pilch – instrumenty
perkusyjne). Klamrą zamykającą całość koncertu był powrót na
scenę Big Bandu, który wraz ze wszystkimi solistami zaprezentował Just Friends Johna Klennera, kompozycję znamienną w tym
wypadku, gdyż tym utworem Janusz Muniak zwykł kończyć swoje
koncerty. Całość niezwykle sprawnie i rzeczowo prowadzili, w charakterze konferansjerów, Wojciech Groborz i Jan Pilch.
Konkludując tę relację, stwierdzić można, iż poza wysokiej klasy
jakością muzyczną zaprezentowaną przez wykonawców, ważnym
aspektem organizatorskim był nieprzypadkowy, rozmyślny dobór
repertuaru oraz umiejętne wykorzystanie różnorodnych składów
instrumentalnych, co niewątpliwie przyczyniło się do długich i ciepłych owacji ze strony publiczności.
Ps. Trudno jest pisać o swoich koncertach i rozwodzić się nad tym jak
było pięknie i porywająco. Ponieważ wszyscy grający włożyli w to całe
swoje serce – nie starczyło już sił by „kwieciście” to opisywać. Musicie
zatem uwierzyć, że naprawdę było świetnie – skomentował prof. dr
hab. Jan Pilch.

Po tak charakterystycznym, orkiestrowym brzmieniu muzyki jazzowej, miejsce Big Bandu zajął Kwintet Smyczkowy, przygotowany
specjalnie na ten koncert przez Danutę Augustyn, a w sekcji rytmicznej pojawili się wykładowcy: Jan Pilch – instrumenty perkusyjne, Łukasz Żyta – perkusja, Maciej Adamczak – kontrabas, przy
fortepianie zaś kompozytor kolejnych czterech utworów, będących
częściami Kantaty Jazzowej Miłość mi wszystko wyjaśniła – Joachim
Mencel.
W kolejności publiczność mogła usłyszeć: Preludium – na kwintet
smyczkowy i perkusję, przechodzące attaca w Ciężar właściwy
(sekcja rytmiczna oraz soliści: Joachim Mencel – fortepian, Tomasz
Kudyk – trąbka, Marcin Ślusarczyk – saksofon altowy), następnie
z towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego jazz walc, skomponowany specjalnie dla Janusza Muniaka, Słowo, gest, znak (soliści:
Marcin Ślusarczyk – saksofon sopranowy, Maciej Adamczak – kontrabas), po czym oparte na rytmicznej strukturze tanga To przyjaStr. 6

Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie podczas koncertu w NOSPR, luty 2016. Fot. Joanna Czech.
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Jazz z trąbką i temperamentem / RECENZJA
z koncertu „Jazz w Akademii” 26 XI 2016
Paulina Biegaj – portal internetowy Stacja 7
Pochodzi z Ghany, przyjechał z Ukrainy. Oryginalny jak jego gra na trąbce, Dennis Adu zagrał z krakowskimi studentami podczas koncertu „Jazz w Akademii”.
Na koncert zaprosiła nas Katedra Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji, a występy septetu Dennisa Adu,
dwóch zespołów oraz Big Bandu Akademii Muzycznej w Krakowie zapowiadali: zasłużony dla muzyki jazzowej, nie tylko w Krakowie, Wojciech Groborz oraz prof. dr hab. Jan Pilch, Prorektor ds. Studenckich Akademii
Muzycznej w Krakowie. Tworzyli przy tym ciepłą atmosferę wieczoru.
Życie kawiarnianego i klubowego jazzu, przesyconego gwarem rozmów, dźwiękami stukania szklankami, czy
grzechotu kruszonego lodu, a także ruchem, jasnymi barwami i gorącym powietrzem, Dennis Adu wprowadził
w mury akademickiej sali koncertowej od pierwszego brzmienia.
W solo utworu My Shining Hour usłyszałam wyobraźnię, wyczucie, energię i nietuzinkowość. Dennis Adu
utwór ten zagrał z Pawłem Pukowcem (puzon), Khrystyną Pirkovską (saksofon altowy), Krzysztofem Matejskim (saksofon tenorowy), Janem Kuskiem (fortepian), Dawidem Czernikiem (kontrabas) oraz z Pawłem
Nowakiem (perkusja).
Ta i inne kompozycje, m.in. Nothing Personal Don Grolnica, szczególnie świetnie wykonany utwór W. Shawa Katrina Ballerina czy Mack The
Knife, aranżował Dennis Adu, przygotowując je z muzykami Akademii. Najbardziej świeżo i przekonująco zabrzmiał utwór Sky Dive Freddiego
Hubbarda, zaaranżowany w dniu koncertu.
Po septecie Dennisa Adu usłyszeliśmy Combo I i bardzo dobrą grę trębacza Mateusza Wachtarczyka, pełne powietrza brzmienie saksofonu
altowego Szymona Ziółkowskiego, kreatywne solówki kontrabasowe w wykonaniu Kamili Drabek, Dawida Lacha, który zasiadł przy klawiaturze fortepianu oraz Kacpra Kaźmierskiego, perkusistę.
W Combo II zaprezentowali się Jacek Pietrzak, który zwrócił moją uwagę fragmentem zagranym w duecie z Dennisem Adu, ponownie Kamila
Drabek i Dawid Lach oraz Paweł Nowak. W drugiej części koncertu trębacz z Ukrainy pozostawił na chwilę trąbkę, aby zadyrygować Big Bandem Akademii Muzycznej. Słychać było niezwykłą precyzję w grze młodych jazzmanów, którzy oddali rytmiczność jazzu niełatwego do zagrania przez instrumenty dęte w składzie orkiestrowym. Tutaj brawa, którymi publiczność entuzjastycznie nagrodziła wszystkich muzyków, należą
się również Ryszardowi Krawczukowi, odpowiedzialnemu za przygotowanie zespołów.
Dwa dni wcześniej gość krakowskiej uczelni dał popis umiejętności grania prawdziwego jazzu w Harris Piano Jazz Bar. Wystąpił tam z Piotrem
Wyleżołem, Maciejem Adamczakiem oraz Patrykiem Doboszem. Jego występ ze studentami Akademii Muzycznej w Krakowie zachęcił nas do
przyjścia na kolejny koncert w ramach „Jazz w Akademii”, na który podczas sobotniego wieczoru zostaliśmy zaproszeni. Odbędzie się on już
w styczniu.

Strata dla polskiej
muzykologii
Maciej Negrey – Katedra Teorii
i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Ciężkie straty poniosła w minionym roku polska muzykologia. Po Elżbiecie Dziębowskiej,
Janie Stęszewskim, Piotrze Poźniaku – odszedł Michał Bristiger. Za moich studenckich
czasów (1971-76) prowadził w krakowskiej
Katedrze Muzykologii UJ wykłady z estetyki
muzycznej, zaproszony skądinąd przez
dr Dziębowską, która bardzo dbała o to, by
przyjeżdżali do nas najwybitniejsi specjaliści
z różnych ośrodków w Polsce. Były te wykłady
bardzo ciekawe, ale dla nas bynajmniej niełatwe. Wymagały od słuchaczy pełnej koncenStr. 7

tracji, na szczęście prof. Bristiger miał doskonałą dykcję, dzięki czemu słuchało się go zawsze z przyjemnością, bez zmęczenia. Wprowadzał atmosferę intelektualnego zaangażowania, a jednocześnie promieniował życzliwością. Rzadko żartował, ale często się uśmiechał. O tym, z kim i z czym łączyło się Jego
nazwisko, dowiadywaliśmy się od starszych,
lecz doskonale wiedzieliśmy, że do prof. Bristigera można mieć całkowite zaufanie. Był dla
nas wzorem dobrych manier. Pewnego razu
poprosił nas, abyśmy na następne zajęcia
przeczytali trudny tekst Waltera Wiory, notabene w tłumaczeniu Jana Stęszewskiego.
Bardzo staraliśmy się to uczynić, jednak bez
większego sukcesu. Profesor przyjął ten fakt
ze spokojem i cierpliwie zaczął zapoznawać
nas z problematyką, której tekst Wiory dotyczył, nie dokonując jednak za nas analizy sa-

mego artykułu. Dopiero na koniec poprosił
nas, abyśmy mimo wszystko zechcieli się
w ów tekst zagłębić i przygotować się na raz
kolejny, „aby nie było tak – mówił – jak
w pewnym towarzystwie, w którym rozmawiano o Annie Kareninie, gdy nagle ktoś zapytał: gdzie ona mieszka?” Tej nadzwyczaj eleganckiej i delikatnej wymówki nie zapomniałem, choć minęło od tego czasu czterdzieści
z górą lat. I posługuję się nią czasem, zawsze
przy tym powołując się na źródło, choćby po
to, żeby przekonać moich studentów, że dobrych manier można się nauczyć również na
studiach. Trzeba tylko i w tej dziedzinie mieć
mistrza takiego, jakim był Profesor Michał
Bristiger.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
ALEKSANDRA BESTER, studentka z klasy skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera, zdobyła I NAGRODĘ w kategorii E – skrzypce
w XXV Międzynarodowym Konkursie Concorso Internazionale per
musicisti „G. Campochiaro”, Pedara – 4 grudnia 2016 r.
LAUREACI 40. Międzynarodowego Konkursu Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors” w Krakowie, w dn. 1-5
grudnia 2016 r.:
 II NAGRODA Zespół „Trio Mateusza Pałki”,
w składzie którego wystąpił student Akademii Muzycznej w Krakowie MATEUSZ PAŁKA – fortepian, kl. dra Piotra Wyleżoła
 III NAGRODA Zespół S.O.T.A., w składzie którego wystąpili
studenci Akademii Muzycznej w Krakowie: BARTŁOMIEJ NOSZKA
– saksofon, kl. dra hab. Ryszarda Krawczuka i mgr. Marcina Ślusarczyka, GRZEGORZ PAŁKA – perkusja, kl. dra Łukasza Żyty i dra
Wojciecha Fedkowicza, MATEUSZ PAŁKA – fortepian, kl. dra Piotra Wyleżoła.
LAUREACI STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO przyznanych studentom za wybitne osiągnięcia na
rok akademicki 2016/2017
 z Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej:
PAWEŁ SIEK kompozycja

 z Wydziału Instrumentalnego:
PIOTR KRZACZKOWSKI akordeon,
MAŁGORZATA WYGODA fagot,
DAMIAN ŚWIST obój,
KINGA LUPA waltornia,
MONIKA FRĄTCZAK flet,
MATEUSZ DUDEK akordeon,
DOMINIKA GRZYBACZ fortepian.

Laureaci Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Prorektor
dr hab. Małgorzatą Janicką-Słysz. Fot. Monika Frątczak.

LAUREACI I MIEJSCA XVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2016,w dn. 26-27 listopada 2016 r.:
ZESPÓŁ CREAM QUINTET z klasy kameralistyki dra hab. Pawła
Krauzowicza w składzie:
 AMELIA LEWANDOWSKA flet
 ALEKSANDRA MAJDA obój
 JOSE LUIS GARCIA BALAGUER klarnet
 KAMIL STELMACH fagot
 PAWEŁ CAL waltornia
LAUREATKI I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych
w Białymstoku, w dn. 12-13 listopada 2016 r.:
 SARA HABERA – II NAGRODA, studentka z klasy klarnetu prof.
Andrzeja Godka;
 AMELIA LEWANDOWSKA – III NAGRODA, studentka z klasy
fletu prof. dra hab. Zbigniewa Kamionki
IGNACY MATUSZEWSKI, student z klasy fortepianu jazzowego dra
Piotra Wyleżoła zdobył wraz z zespołem Romantic Fellas nagrodę
GRAND PRIX X Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie,21-22
października 2016 r.

Na zakończenie roku 2016, nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Krakowie ukazała się książka dr Agnieszki
Piotr Papla
Draus Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego, która jest owocem kilku ostatnich lat pracy badawczej autorki nad twórczością krakowskiego kompozytora.

Nowości Wydawnicze

Zmarły w 2004 r. prof. Marek Stachowski był cenionym pedagogiem i wieloletnim rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Pomimo to, jego wszechstronna gatunkowo spuścizna kompozytorska wciąż nie doczekała się szerszej popularyzacji wydawniczej i nagraniowej. Mamy nadzieję, że książka Agnieszki Draus, która
jest pierwszą obszerną i niezwykle wnikliwą monografią jego twórczości, wzbogaconą o liczne przykłady
nutowe, tabele, diagramy oraz fotografie, choćby częściowo wypełni tę lukę, a może nawet zachęci muzyków
do wykonywania jego kompozycji.
Publikacja dostępna na stronie internetowej sklep.amuz.krakow.pl
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KARTY HISTORII
prof. Bogumiła Lutak-Modrinić
Agnieszka Radwan-Stefańska: nazwisko Pani Profesor nierozerwanie związane jest z dziejami
naszej Uczelni na przestrzeni minionych kilkudziesięciu lat. Stworzyła Pani w strukturach
Uczelni klasę harfy, a nazwiska czynnych obecnie artystycznie wirtuozów tego instrumentu
każdorazowo uwzględniają w biografii osobę Pani Profesor. Nie bez znaczenia pozostaje także tradycja rodzinna, która, jak śmiem domniemywać, zaważyła na wyborze Pani drogi życiowej i w znaczący sposób ubogacała Jej wiedzę na temat muzyki oraz w szczególności krakowskiego jej rozdziału. W pierwszym miesiącu bieżącego roku zwracam się do Pani Profesor
z prośbą o podzielenie się z czytelnikami naszego uczelnianego miesięcznika swoimi wspomnieniami o jak najszerszym spektrum doświadczeń. Staną się one dla jednych przywołaniem czasów minionych, a dla młodszych pedagogów oraz studentów stanowić będą znaczące i inspirujące odkrywanie przeszłości środowiska, w którym dane jest nam realizować artystyczne pasje.
Urodziłam się w Rzeszowie w 1940 roku. Mój tato – nie tylko muzyk, ale również zawodowy wojskowy – był wówczas na wojnie. Mama musiała sobie sama radzić ze wszystkimi kłopotami okupacyjnej rzeczywistości. Z jej opowieści wiem, że jak byłam małym dzieckiem, wyjechałyśmy na Wschód,
do miejscowości Laskówka, gdzie mama – nauczycielka – dostała nakaz pracy. To były bardzo trudne
i ciężkie czasy. Wychowywała mnie sama, większość czasu spędzając w szkole. Często zdarzało się, że
na lekcjach bawiły mnie inne dzieci, podczas gdy mama prowadziła zajęcia. Ale dzięki temu, mając
6 lat umiałam już czytać i pisać. Ojciec wrócił do kraju w 1947. Zainteresował mnie muzyką i tak rozpoczęłam naukę gry na fortepianie. Rok później
tato dostał pracę jako pierwszy trębacz w Filharmonii w Krakowie, gdzie wspólnie zamieszkaliśmy z mamą i moim bratem, który
przyszedł w międzyczasie na świat. Tata, wspaniały muzyk, prof. Ludwik Lutak (1910-1986),
był znany także wielu pokoleniom artystów
jako twórca pierwszej polskiej szkoły gry na
trąbce oraz jako zasłużony pedagog Liceum
Muzycznego i PWSM w Krakowie. Po dziś dzień
przechowuję w domu jego nagrania, które niezmiennie zachwycają pięknem dźwięku i muzykalnością.
Podstawową Szkołę Muzyczną oraz Liceum
Muzyczne w klasie fortepianu znakomitej pianistki prof. Marii Szylskiej-Kaszyckiej ukończyłam w Krakowie. Ale już pod koniec nauki w liceum tato
zaproponował mi, aby spróbować sił w grze na harfie, widząc w tym większe perspektywy mojego
muzycznego rozwoju. I to był strzał w dziesiątkę. Na pierwszej konsultacji
z moją warszawską mentorką, wspaniałą harfistką prof. Janiną BederRzeszewicz, z jej ust padło stwierdzenie: „będzie grała”.
Z tatą, Zakopane, lata 60-te. Fot. arch. Artystki.

Wstawałam wówczas
o godzinie 5 rano, szłam na
pociąg i płakałam, że nie dam
rady; wracałam ze stolicy
do domu bardzo późno.
Nie było wtedy możliwości,
by zadzwonić do domu
i poinformować, o której
godzinie wracam. Nie można
było również zamówić
taksówki. Niejednokrotnie
podchodziłam do milicjantów,
którzy mnie odprowadzali
do domu.
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W Krakowie nie było wówczas klasy harfy. Zaczęłam edukację gry na harfie
jeszcze w liceum. Zwalniana z sobotnich zajęć szkolnego chóru w Liceum
Muzycznym, jeździłam raz w tygodniu do Katowic. Dostając się na studia
do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, musiałam na lekcje harfy dojeżdżać dwa razy w miesiącu do Warszawy. Wstawałam wówczas o godzinie 5 rano, szłam na pociąg i płakałam, że nie dam rady; wracałam ze stolicy do domu bardzo późno. Nie było wtedy możliwości, by zadzwonić do domu i poinformować bliskich, o której godzinie wrócę. Nie
można było również zamówić taksówki. Niejednokrotnie podchodziłam do
milicjantów, którzy odprowadzali mnie do domu. Ponieważ w Krakowie nie
było wówczas dostępu do literatury harfowej, nuty – jakie otrzymywałam
od swojej profesorki – przepisywałam ręcznie. Były to przykładowo zeszyty
etiud, które dwa tygodnie później musiałam oddać. Wszystkie te rękopisy
do dnia dzisiejszego posiadam w swoim archiwum.

Fot. arch. Artystki.

BOGUMIŁA LUTAK-MODRINIĆ

 Harfistka, profesor, emerytowany wykładowca w klasie
harfy Akademii Muzycznej
w Krakowie, od 1994 profesor
tej uczelni

 Absolwentka PWSM w Krakowie w klasie prof. Janiny Beder-Rzeszewicz

 Przez szereg lat związana
zawodowo z Orkiestrą Polskiego Radia oraz z Filharmonią im. K. Szymanowskiego
w Krakowie

 Zdobywczyni nagrody specjalnej w III Międzynarodowym Konkursie Harfowym
w Tel Avivie w 1962

 Na jej dorobek muzyczny
składają się liczne prawykonania utworów wybitnych
polskich kompozytorów oraz
wiele nagrań

 Wykształciła 34 absolwentów
klasy harfy

 Nagrywała liczne programy
o charakterze dydaktycznym,
zarejestrowane przez telewizję japońską i wykorzystywane w nauce gry na harfie

 Odznaczona m.in. Brązowym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

musiQs

Inne przedmioty studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Byłam jedynym rodzynkiem studiującym grę na harfie – jedną nogą, że się tak wyrażę, w Krakowie, drugą w Warszawie. Wówczas
rektorem PWSM był prof. Bronisław Rutkowski. I pewnie też z tego powodu bliskie kontakty łączyły mnie ze
studentami-organistami. Bardzo przyjaźniłam się z Gerardem Mryką i z jego żoną
Cecylią Jajko – chodziliśmy do jednej klasy. Pewnego razu prof. Rutkowski zauważył, Bardzo przyjaźniłam się
że zamieniliśmy ze sobą kilka słów podczas jego wykładu z historii muzyki. Odezwał z Gerardem Mryką i z jego
żoną Cecylią Jajko –
się wtedy donośnym głosem: „Pani Lutak, jak Pani mnie nie szanuje, to niech Pani
szanuje Bacha”. Oczywiście przeprosiłam profesora za swoje zachowanie, ale gdy chodziliśmy do jednej
klasy. Pewnego razu
wróciłam do domu, mój tato już o wszystkim wiedział. Tak to mają dzieci nauczycieli…
prof. Rutkowski

Początki nauki, Kraków, 1956 r.
Fot. arch. Artystki.

Pracowałam przez
52 lata. Zawsze się
śmieję, że o 20 lat
za długo…

Pierwszy koncert zagrałam w Filharmonii Krakowskiej w dniu swojej matury. Brakowało wówczas drugiej harfy i tak znalazłam się w obsadzie orkiestry. Po południu, w dniu
koncertu, pobiegłam do liceum sprawdzić, o której godzinie będę zdawać w poniedziałek maturę. Dyrektor ze zdziwieniem popatrzył na mnie i zapytał: „a co Ty tu robisz? Chodź, chodź, chodź” i zaprosił do sali egzaminacyjnej. I tak, przychodząc na
wieczorny koncert, mówię do taty: „Jestem już po maturze! Zawołali mnie tak
z korytarza i po prostu zdałam ostatni egzamin ustny”.

zauważył, że
zamieniliśmy ze sobą
kilka słów podczas jego
wykładu z historii muzyki.
Odezwał się wtedy
donośnym głosem: „Pani
Lutak, jak Pani mnie nie
szanuje, to niech Pani
szanuje Bacha”.

W trakcie studiów byłam już zatrudniona w Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie. Nie było łatwo godzić pracę ze studiami w Krakowie i z wyjazdami do Warszawy.

W 1962 wzięłam udział w II Międzynarodowym Konkursie Harfowym w Tel Avivie. Jechałam na konkurs bez własnego
instrumentu. Moja pani profesor była w jury. Nie mogłam się z nią w żaden sposób porozumiewać, nawet podróżować
nie mogłyśmy razem, gdyż tego zabraniał regulamin. Leciałyśmy zatem dwoma różnymi lotami. Pech chciał, że mój
samolot miał kłopoty techniczne i zamiast punktualnie, przyleciałam do Izraela z dwudniowym opóźnieniem. O mały
włos, a nie dopuścili by mnie do przesłuchań, ale skoro „przyleciała do nas z jakiegoś dzikiego kraju, trzeba ją jeszcze
przesłuchać”. Poziom konkursu był oszałamiający. Byłam tam jako jedyna reprezentantka Krajów Demokracji Ludowej. Oglądali mnie tam
niemalże jak eksponat muzealny. Nawet pytali, czy to, co mam na sobie kupiło Ministerstwo. Było to wprost żenujące. Miałam tam również
trochę kłopotów. Między innymi spotkałam się z dość nachalną propozycją pozostania w Izraelu. Nie wiem do dzisiaj, kto był jej inicjatorem:
czy miejscowe władze, czy polski wywiad. Kiedy wróciłam z konkursu do Polski musiałam zameldować się w Ministerstwie. Niezwykle przykre było dla mnie stwierdzenie jednego z pracowników: „widzi pani, pojechała pani, tyle to kosztowało i po co to było?”… Ale cztery lata
później zaczęli w konkursie brać udział Rosjanie. Myślę, że było im już znacznie łatwiej, niż mnie. Mieli przetarte szlaki.
Podczas konkursu zostałam wyróżniona za najlepsze wykonanie współczesnego utworu izraelskiego, Toccaty Ami Maayaniego. W 1990 w Paryżu, moja studentka Irena Czubek-Davidson miała okazję poznać tego kompozytora. Na wiadomość, że jest ona z Krakowa, natychmiast wspomniał młodą wykonawczynię swojej Toccaty.
Mój recital dyplomowy odbył się w Auli Florianka w roku 1964, natomiast w czasie koncertu dyplomantów w Filharmonii Krakowskiej wykonałam Introdukcję i Allegro na flet, harfę i kwartet smyczkowy M. Ravela. Uzyskałam ocenę bardzo dobrą.
W 1966 otrzymałam pracę – godziny zlecone w nowo otwartej klasie harfy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Krakowie. Dopiero w 1977 zostałam zatrudniona na pełnym
etacie w tej uczelni.
Sytuacja muzyki harfowej nie była wówczas dla nas sprzyjająca. Brakowało dosłownie wszystkiego. Nie mieliśmy dobrych
instrumentów, a te, które posiadaliśmy, sprowadzane z Leningradu, nie były najlepsze i na skutek częstej eksploatacji
Okładka programu koncertu Orkiestry i Chóru Polskiego
Radia w Krakowie, 1963 r. Fot. arch. Artystki.
często się psuły. Dochodziło do sytuacji, że naprawialiśmy je
wspólnie z pracownikami AGH, dorabiając własnym sumptem
uszkodzone lub zużyte elementy. Szczególnie doskwierał nam brak dobrej jakości strun, co w grze na
harfie jest niezwykle istotne. Słabej jakości często pękały i zakładałyśmy żyłki nylonowe kupowane
w sklepach z akcesoriami wędkarskimi. Bywało też tak, że zerwaną strunę wiązałyśmy w supełek,
przedłużając w ten sposób jej „żywot”. Nietrudno sobie wyobrazić, jak brzmiały te struny, ale wspomniane kłopoty nie stanowiły przeszkody w kontynuowaniu nauki.
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Podczas próby w Filharmonii Krakowskiej.
Fot. arch. Artystki.

Styczeń 2017

Przewód na stanowisko docenta grałam w 1980 roku z Capellą Cracoviensis pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego w Muzeum Czartoryskich. Koncert był dla mnie szalenie stresujący, wszak oceniali go sami
profesorowie, moi przyjaciele z uczelni. Ale po recitalu, w Złotej Sali
Filharmonii odbyło się bardzo miłe przyjęcie, po którym mój mąż odwoził samochodem gości do domów i trzy razy zatrzymywała go milicja
pytając, dlaczego tak często jeździ tą samą drogą. Niektórzy nawet
zostali w Filharmonii do rana dnia następnego, by się nie spóźnić na
próbę.
Bardzo miło do dziś wspominam tamte czasy. Wtedy też zakończyłam
działalność solistyczną. Byłam bardzo zmęczona psychicznie i fizycznie
godzeniem pracy, obowiązków domowych, pisaniem docentury… Wybrałam dom. Wychowywałam już wówczas syna. Teraz jest on już dorosłym człowiekiem, uznanym elektronikiem. Pracuje przy komputerach.
Lubi muzykę, ma poczucie rytmu, ale nigdy nie wyraził chęci zostania
Prof. Bogumiła Lutak-Modrinić ze swoimi studentkami, w galerii przy ul. Starowiślnej,
muzykiem. Mimo to, cieszę się, że znalazł swoją pasję. Być może miał
rok 1994. Fot. arch. Artystki.
świadomość, że nie zostanie wybitnym wirtuozem, ani dyrygentem, ani
kompozytorem. Miał rację. Zawsze uważałam, że albo należy być świetnym muzykiem, albo nie być nim w ogóle. Kiedy uczęszczał do
technikum, napisał artykuł do znanego wówczas magazynu „Bajtek”. Wydrukowali go i miesiąc później syn otrzymał za niego swoje pierwsze wynagrodzenie – w wysokości mojej filharmonicznej pensji.
W roku 1994 otrzymałam tytuł profesora.
Otóż pewnego dnia jedna ze
studentek przyszła na lekcję
harfy z paznokciami
wymalowanymi na ostry,
czerwony kolor. Po godzinie
śledzenia czerwonych
punkcików na strunach
poprosiłam ją, by następnym
razem paznokcie wyglądały
jednak naturalnie.
Niezadowolona i obrażona
uwagą studentka napisała
donos do Podstawowej
Organizacji Partyjnej PZPR,
działającej w czasach
komunizmu w każdej
instytucji.

Mogę poszczycić się 34 absolwentami, u których starałam się rozwijać ich potencjał artystyczny, a więc wrażliwość muzyczną, kładąc główny nacisk na jakość dźwięku, dbałość w poszukiwaniu jego barwy, a także na interpretację wykonywanych utworów. W czasie całej mojej pracy dydaktycznej tylko jeden chłopak ukończył harfę
w mojej klasie – Krzysiu Waloszczyk. Bardzo miły, zdolny „leniuszek”. Nie chciał ćwiczyć, ale był szalenie muzykalny. Chętnie pomagał dziewczynom nosić harfy, bardzo lubił grać. W tej chwili pracuje w NOSPR. Kolejną
moją studentką, którą bardzo szanuję i cieszę się, że kontynuuje tradycję klasy harfy w krakowskiej uczelni, jest
Irenka Czubek-Davidson. Ona stała się depozytariuszką przepisywanych przeze mnie w początkach mojej działalności pedagogicznej materiałów nutowych oraz licznych nagrań muzyki harfowej, z których sporo przekazałam krakowskiej uczelni.

Z rozbawieniem wraz ze swoimi studentkami wspominamy pewną „aferę polityczną”. Otóż pewnego dnia jedna ze studentek przyszła na lekcję harfy z paznokciami wymalowanymi na ostry, czerwony kolor. Po godzinie
śledzenia czerwonych punkcików na strunach poprosiłam ją, by następnym razem paznokcie wyglądały jednak
naturalnie. Niezadowolona i obrażona uwagą studentka napisała donos do Podstawowej Organizacji Partyjnej
PZPR, działającej w czasach komunizmu w każdej instytucji. Opinie POP dotyczące pracowników, również tych
bezpartyjnych, bywały wówczas wiążące w wielu sprawach zawodowych. A ów donos głosił, iż jestem wrogiem ZSRR, ponieważ… nie lubię czerwonego koloru. I tak zostałam wezwana „na dywanik” do pierwszego sekretarza uczelnianej POP, by wytłumaczyć swoją niechęć do panującego w Polsce socjalistycznego systemu. Różnie mogło się to skończyć, wszak miało
to miejsce w połowie lat siedemdziesiątych. Na szczęście
wszystko dało się wyjaśnić – była przecież połowa lat siedemdziesiątych
.
Pracowałam przez 52 lata.
Zawsze się śmieję, że o 20 lat za długo…

Tableau absolwentów klasy harfy zrobione własnoręcznie przez prof. Bogumiłę Lutak-Modrinić.
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STUDENCKI KWADRANS
6 grudnia br. członkowie Koła Naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej oraz Koła Naukowego Rytmiki Akademii Muzycznej w Krakowie wyruszyli
Wioletta Janas
w niezwykłą podróż z Królem Bulem. Wiele serca włożyli w przygotowania bajki mu– Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów zycznej, która tego dnia została zaprezentowana w Regionalnym Centrum OświatoEdukacji Artystycznej Szkolnej
wo-Sportowym w Dobczycach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa
w Niepołomicach.

Podróż z Królem Bulem

Orkiestrą dyrygowała Joanna Knapik, scenografię przygotowała Barbara Mateja,
a koordynatorami przedstawienia byli: Dyrektor Instytutu Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Rytmiki – prof. dr hab. Lidia Matynian i niezastąpieni opiekunowie kół naukowych: dr Anna Kalarus oraz mgr Julia Kosk-Wojciechowska.
Nie należy zapomnieć o adresatach przedsięwzięcia. Łącznie w trzech spektaklach
wzięło udział ponad 1000 dzieci!
Czy było warto? Pomijając nawet aspekt dydaktyczno-edukacyjny i wychowawczy
muzycznego przedstawienia dla dzieci, już sama ich reakcja daje jasną odpowiedź na
pytanie. Entuzjastyczni, pełni zachwytu młodzi odbiorcy sztuki byli najwspanialszą
Dobczyce, po spektaklu Król Bul. Fot. strona internetowa Miejsko-Gminnego
nagrodą za wielogodzinne próby i przygotowania. Studenci sprostali wyzwaniu –
Ośrodka Kultury i Sportu.
wykreowali krainę władcy z bolącym zębem, przenieśli najmłodszych do świata fantazji pełnego humorystycznych, ale i mrożących krew w żyłach scen (o tak! nie obyło się bez płaczu...). Jednocześnie, mimo niewielkich niedogodności w postaci awarii autobusu, sami świetnie się bawili.
Bajka muzyczna jest dla dzieci z pewnością cenną formą rozrywki, za którą podziękowania artystom złożyli m.in. pani Halina AdamskaJędrzejczyk – Burmistrz Gminy Dobczyce, pan Andrzej Topa – Dyrektor MGOKiS oraz pan Adrian Kulik – Prezes Stowarzyszenia Wspierania
Kultury „Charstek”. Oby więcej takich inicjatyw.

Konferencja z duchem / RELACJA
z V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej
Konferencji Naukowej „Neofonia” – 29-30 XI 2016
– Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Paulina Zgliniecka – Studentka Teorii Muzyki
Pod koniec listopada w gmachu Akademii Muzycznej w Poznaniu
odbyła się piąta z kolei, jubileuszowa edycja StudenckoDoktoranckiej Konferencji Naukowej „Neofonia”. Tegoroczny temat
– Duchowość w muzyce XX i XXI wieku – wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Wystąpiło dwudziestu trzech prelegentów, reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne oraz kilka uniwersytetów:
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Spośród akademii muzycznych – oprócz najbardziej licznej
ekipy gospodarzy – najsilniej swoją obecność zaznaczyły uczelnia
katowicka i krakowska (każdą reprezentowało trzech uczestników).
Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Mariusz Białkowski z Akademii
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Skupiając się na pojęciu duchowości rozumianej jako wewnętrzne życie człowieka, nawiązał do myśli św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i Marcina Lutra.
Na zakończenie konferencji swoimi refleksjami podzielił się
prof. Eugeniusz Knapik z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach.
Tematyka referatów, wypełniających dwa dni sesji, obejmowała szeroki zakres: od rozważań o sacrum, przez śledzenie wątków dotyczących duchowości w pismach kompozytorów (Jonathana Harve’a,
Galiny Ustwolskiej), po interpretację dzieł do tekstów religijnych
(np. Requiem Romana Maciejewskiego, Deer’s Cry Arvo Pärta,
IV Symfonia Pawła Łukaszewskiego) i utworów czysto instrumentalStr. 12

nych (np. L’ascension Oliviera Messiaena, Epitafium Witolda Lutosławskiego). Przedmiotem analizy były także utwory kompozytorów
mniej znanych (Krzysztofa Grzeszczaka, Oli Gjeilo). Wśród wystąpień spoza głównego nurtu warto wymienić referat na temat współczesnej muzyki szamańskiej i kontrowersyjny tekst o roli muzyki
w propagandzie tzw. Państwa Islamskiego.
Akademię Muzyczną w Krakowie reprezentowały trzy studentki teorii muzyki, jednocześnie przedstawicielki Koła Naukowego Studentów Teorii Muzyki. Anna Gluc otworzyła panel studencki „Neofonii”.
W referacie Usłyszeć ducha. Zarys problematyki duchowości
w muzyce XX wieku za punkt wyjścia przyjęła uwagi Bohdana Pocieja
na temat duchowości, a następnie w ich kontekście przedstawiła
utwory trzech kompozytorów: Infinito nero Salvatore Sciarrino, Quattro pezzi su una nota sola Giacinto Scelsiego i III Symfonię Henryka
Mikołaja Góreckiego. Paulina Zgliniecka swoje wystąpienie „Jezusie,
Mesjaszu, wybaw nas!” – o duchowości w twórczości Galiny Ustwolskiej poświęciła nieco zapomnianej, rosyjskiej kompozytorce. Nawiązując w tytule referatu do tytułu jej III Symfonii, skupiła się na przedstawieniu refleksji Ustwolskiej na temat duchowego wymiaru muzyki. Karolina Dąbek w wystąpieniu Rozmowa z Bogiem. O symfoniach
Giji Kanczelego przybliżyła postać gruzińskiego kompozytora
i wskazała na przykładzie jego VI Symfonii na czas i przestrzeń jako
podstawowe wymiary dzieła muzycznego, poprzez które może się
przejawiać duchowość.
Poznańska „Neofonia” po raz kolejny stała się doskonałym miejscem
spotkania studentów teorii muzyki z całej Polski, stworzyła przestrzeń do rozmów i dyskusji. Sprawna organizacja konferencji i towarzysząca jej serdeczna atmosfera sprawiła, że myśl o – nieco jednak zimnym – gmachu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu będzie przywoływać ciepłe wspomnienia.
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Paul Rennick na wykładzie opowiedział o rudymentarnym graniu werblowym (co w Stanach Zjednoczonych
Eliza Kurowska
– Przewodnicząca Koła Naukowego Amadrums ma swoje wieloletnie tradycje i jest na
najwyższym poziomie) oraz ameryW grudniu Święty Mikołaj przyniósł do Akade- kańskim werblowym stylu klasycznym.
mii Muzycznej warsztaty perkusyjne Wszystko było zobrazowane przykładami,
w duchu amerykańskim. Krakowską uczelnię które prezentował na scenie. Dał się nam poodwiedzili profesorowie z University of North znać jako świetny technicznie perkusista, graTexas: Mark Ford, Paul Rennick i Ed Soph. jący na werblu w najbardziej „rasowy” sposób.
Każdy z nich w formie krótkiego wykładu omó- Wykład Paula Rennicka był bardzo inspirujący.
wił najważniejsze zagadnienia związane ze Cieszy fakt, że pod okiem krakowskich pedaswoją specjalnością. Nie zabrakło części prak- gogów uczymy się myśleć i grać na werblu
tycznej z udziałem chętnych studentów.
w podobny sposób. Okazuje się, że to uniwersalna, ale jakże skuteczna droga.
Mark Ford zagrał skomponowany przez siebie
utwór, tworząc tym samym swobodną, wręcz Kreacje muzyczne Eda Sopha to gratka szczesielankową atmosferę. Podczas wykładu skon- gólnie dla jazzmanów. Pełen energii mężczycentrował się na omówieniu technik czteropał- zna, siadając za zestawem perkusyjnym, stakowych stosowanych w grze na marimbie, wał się perkusistą z błyskiem w oczach i potężjednocześnie wykazując duże zainteresowanie ną kontrolą każdej chwili; z ogromną świadopolskim sposobem gry. Szczególną uwagę mością muzyki i swojej roli w zespole. Wykład
poświęcił zagadnieniom postawy ciała przy okazał się dialogiem ze słuchaczami oraz angainstrumencie i prawidłowo ustawionemu apa- żowaniem do gry chętnych studentów. Ed
ratowi gry. Profesor, posługujący się doskonałą Soph mówił o jazzie jako sytuacji, w której
techniką gry, spotkał się z ogromną aprobatą ciągle podejmuje się decyzje i w interakcji
wśród studentów.
z innymi instrumentalistami wybiera kierunek,

W amerykańskim duchu

w jakim muzyka ma podążać. Kładł nacisk na
świadomość zarówno danego momentu i każdej nuty, jak i podłoża historycznego. Sugerował, by słuchać największych muzyków i z nich
brać przykład, czy wręcz próbować naśladować. Dla perkusistów klasycznych, na co dzień
mało improwizujących, był to szczególnie
owocny wykład, otwierający głowy, a nawet
serca.
Dwa dni z Amerykanami były inspirującym
czasem przed zbliżającymi się egzaminami
technicznymi i głównymi. Mimo przesilenia
zimowego i tęsknoty za świątecznym ciastem,
studenci otrzymali solidną dawkę dobrej energii (amerykańska mentalność zdaje się działać
pozytywnie) i bodziec do intensywnej pracy
nad swoimi niedoskonałościami, ale także
pomysłami i marzeniami.
Czasem warto robić coś „po prostu”, gdzie
jedynym celem jest zrobienie tego jak najlepiej
w danym momencie. Taką refleksję mam po
warsztatach z ludźmi z innego kontynentu, dla
których prostota wydaje się kluczem do sukcesu. Być może w takim duchu – duchu prostoty
warto zacząć kolejny rok?

Organy z historią w tle

Każdy z nas dąży do autentyczności w muzyce. Często szukamy odpowiedzi
Artur Szczerbinin
na nasze pytania w teoretycznych pismach sprzed kilkuset lat, w celu pogłę– Przewodniczący Organowego Koła Naukowe „Zecer” bienia naszej wiedzy na temat historycznego wykonawstwa. Zbyt często
jednak, my – organiści, borykamy się w zasadzie z podstawowym problemem. Nie mamy ku temu narzędzia – czyli takiego instrumentu, na którym moglibyśmy w pełni urzeczywistnić wszystkie nasze informacje
na temat wykonawstwa z danej epoki. Organowe Koło naukowe już od kilku lat organizuje wyjazdy organoznawcze, wychodzące na przeciw
temu zasadniczemu problemowi. Tak też stało się i w minionym roku.
W połowie grudnia mieliśmy możliwość poznać aż cztery instrumenty, które realizowały
konkretne założenie estetyczne. Nasz wyjazd do Łodzi, bo o nim mowa, skupił się na
dwóch miejscach – Filharmonii Łódzkiej i Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza. W każdym z tych miejsc znajdują się dwa instrumenty. Projekt budowy dwóch organów w budynku Filharmonii w Łodzi został ukończony w 2015 roku i jest bezprecedensowym w skali europejskiej. Tam właśnie graliśmy zarówno muzykę epoki baroku, jak i romantyzmu. Organy zbudowane przez Rieger Orgelbau ze Schwarzach dostarczają
wszystkich możliwości, aby z powodzeniem wykonać każdą muzykę. Oczywiście,
w swoim założeniu jest to instrument symfoniczny, dlatego też szczególnie wykorzystaliśmy go w celu poznana aspektów brzmieniowych francuskiej muzyki romantycznej. DruStudenci organów oraz dr hab. Krzysztof Urbaniak przy kontuarze
gim instrumentem znajdującym się w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej są organy,
organów symfonicznych w Filharmonii Łódzkiej.
które wykonane zostały przez Orgelwerkstatt Wegscheider z Drezna. To instrument
Fot. Arkadiusz Pawliczek.
w stylu saksońskiego baroku, dający wiele możliwości szczególnie w wykonawstwie muzyki dawnej. Specyficzny układ klawiatur, traktura, temperacja stroju, dyspozycja i wreszcie brzmienie, jest dla nas nieocenionym
doświadczeniem. Poznaliśmy również „wnętrze” tego instrumentu. Został on wykonany z wykorzystaniem wszystkich dawnych sposobów
budownictwa, dlatego też było dla nas bardzo istotne, aby przyglądnąć się jemu pod względem zagadnień związanych z budową organów.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, był kościół św. Mateusza. Znajdujący się w nim instrument firmy Rieger z Jägerndorf, zbudowany
w roku 1928, jest w niemalże nienaruszonej kondycji brzmieniowej z tamtego okresu. Z powodzeniem graliśmy muzykę niemieckiego
romantyzmu – Maxa Regera i Sigfrida Karg-Elerta. Niezwykłe brzmienie tych organów oraz przepiękny kościół, w którym się znajdują,
urzekły każdego z nas. Na zakończenie, w małej kaplicy kościoła św. Mateusza, graliśmy na niewielkim instrumencie firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy, który, pomimo pewnych ingerencji w jego brzmienie, nadal stanowi cenny zabytek. Niezwykle precyzyjna pneumatyka tych
organów mogłaby nas jeszcze wiele nauczyć.
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KROK DO KARIERY
INFORMACJE BIURA KARIER
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ogłasza Pisemne zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4
przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:
należy kierować bezpośrednio na adres:
muzyk orkiestrowy – wiolonczela.
przesluchania.orkiestra@nfm.wrocław.pl
Termin przesłuchania: 30.01.2017 (poniedziałek)
Program przesłuchań:
Część solowa
J. Haydn Koncert D-dur Hob. VIIb:2, op.101, cz. I bez kadencji
J.S. Bach Sarabanda z III suity na wiolonczelę solo C-dur (bez powtórek)
Studia orkiestrowe
L. van Beethoven V Symfonia c-moll op. 67, cz. II
(takty 1-11, 49-59, 98-106, 114-123)
G. Mahler IV Symfonia G-dur, cz. I
(od początku do numeru 4 oraz od numeru 6 do 8)
W.A. Mozart Symfonia C-dur nr 41 Jowiszowa KV. 551, cz. IV
(takty 158-271)
R. Strauss Życie Bohatera op. 40, pierwsza strona
(do 5 taktu po numerze 5)
J. Brahms II Symfonia D-dur op. 73, cz. II (takty 1-17)

Zgłoszenia można przesyłać do 12.01.2017
Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia
egzaminu, ogłoszona zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń.
NFM zapewnia akompaniatora w dniu przesłuchania. Nie są przewidziane próby z akompaniatorem.
W zależności od ilości zgłoszeń, Narodowe Forum Muzyki zastrzega
sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów
jak również przeprowadzenia egzaminu w kilku etapach.
Ostatnim etapem przesłuchania jest udział w wybranych przez organizatora próbach i koncertach NFM Filharmonii Wrocławskiej.

SPRAWDŹ SIĘ

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko artysty chóru do
głosów: alt, baryton.
Przesłuchania odbędą się w dniu 1 lutego 2017 (środa)
o godz. 13:30 w Sali Złotej Filharmonii.
Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres: kadry@filharmonia.krakow.pl
do dnia 26 stycznia 2017, o następującej treści:
Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia do konkursu na
stanowisko artysty Chóru Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, który odbędzie się w dn. 1.02.2017 (plus
klauzula o danych osobowych).
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową.

1. Krótki, sentymentalny, nastrojowy, lekki utwór instrumentalny (często
na skrzypce), bez ściśle określonej formy, szczególnie popularny w romantyzmie
2. Rodzaj staropolskiej trąby wojskowej, wykonanej z drzewa lub kości słoniowej, służącej do celów sygnalizacyjnych
3. Harmonia miechowa
4. Muzyka wykonywana przez jednego śpiewaka
5. Spokojnie; określenie wykonawcze
6. Para podłużnych bębenków kubańskich, uderzanych palcami, stosowanych we współczesnych orkiestrach tanecznych
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Program przesłuchań:
1. DWA utwory zróżnicowane pod względem charakteru:
jeden z epoki baroku lub klasycyzmu, drugi z epoki romantyzmu.
2. Czytanie nut a vista.
Kandydat na stanowisko artysty chóru musi spełniać jeden
z poniższych warunków:
- Absolwent Szkoły Muzycznej II st., Wydz. Wokalny
- Absolwent Akademii Muzycznej, kierunek: Edukacja
Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (dawniej: Wychowanie Muzyczne)
- Absolwent Akademii Muzycznej, Wydz. Wokalny
Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie,
pok. 223, tel. 12 426 29 70
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl
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OPOWIEŚCI Z MELANDII
MIDI
Zastanawiałem się, czy jest w Melandii jakiś inny (niż wspominałem nie jest cudowne?
poprzednio), popularny sposób komunikacji. Sposób, który nie po- W OSC poniższy przykład nutowy…
sługuje się językiem MIDI, a jednak jest jasny i zrozumiały dla wszystkich mieszkańców tego niezwykłego, równoległego świata?
Oczywiście jest. I w przeciwieństwie do MIDI stosunkowo nowy, niezwykle nowoczesny, a do tego… całkowicie od MIDI odmienny. Nazywa się OSC. Jest protokołem, który być może kiedyś zastąpi MIDI.
Dlaczego? Bo słowa w OSC każdy może wymyślić sobie sam! To taki
sposób rozmowy, w którym rozmówcy umawiają się na pewien system znaków, dźwięków czy gestów, a potem po prostu się nim posługują. OSC to skrót od Open Sound Control i podobnie jak MIDI mówi
o zachowaniu się wykonawcy, jednak bardziej przypomina wydawanie poleceń, które (skoro są kwestią umowy) mogą być dosyć abs- … mógłby wyglądać na przykład tak:
trakcyjne.
pieciolinia/takt/pierwszy/klucz wiolinowy
pieciolinia/takt/pierwszy/metrum 2 4
Bardziej dociekliwi nabiorą w tym miejscu pewnych podejrzeń. Jeżeli
pieciolinia/takt/pierwszy/tempo 60
cała komunikacja polega na wymyślaniu dowolnych słów, to żaden
pieciolinia/takt/pierwszy/nuty c razkreślne półnuta
z tego język. Inaczej mówiąc: skąd wiemy, że dany zbiór słów jest
częścią OSC, a nie na przykład… listu do Świętego Mikołaja? Otóż
wiemy to dlatego, że zdania w OSC zbudowane są bardzo specyficz- Łatwiej jednak wyobrazić sobie polecenia w rodzaju:
nie. To właściwie nie zdania, tylko adresy. W rodzaju: państwo, miamuzyk/gra/dynamika piano
stu, ulica, numer domu itd.
muzyk/gra/nuta c razkreślne
muzyk/gra/dynamika cresc forte 2 sec
Skoro jesteśmy w świątecznym nastroju to zastanówmy się, jak adremuzyk/gra/cisza 10 sec
sujemy list do Świętego Mikołaja (wiem, że wszyscy piszemy takie
listy, tylko nie wszyscy się przyznajemy). Jak więc wygląda taki adWidać, że pewne słowa (argumenty) mogą mieć więcej wartości, jak
res? Bardzo prosto: Św. Mikołaj.
choćby nuta w obu przykładach. A zatem pełna dowolność! OczywiNiektórzy czasem dodają Niebo, inni Laponia, ale najczęściej Św. ście tylko pozorna, bo wszyscy biorący udział w komunikacji muszą
Mikołaj wystarcza. Co jest w takim liście? Zapewne jakiś elegancki wcześniej umówić się, co znaczą poszczególne słowa. Czyli, że np.
wstęp w stylu: „Drogi Mikołaju, bardzo proszę podaruj mi…” i tu naj- metrum to takie coś, co zawiera dwie liczby zapisane nad sobą,
ważniejsze, czyli spis prezentów. W OSC taki list wyglądałby nastę- a cisza to stan, w którym muzyk nie gra przez podany czas w podanej
jednostce itd. Wydaje się jednak, że inteligentni ludzie i inteligentni
pująco:
mieszkańcy Melandii nie powinni mieć z tym problemu. A skoro mowa o czasie, właśnie mi się przypomniało, że za chwilę będzie sylwemikolaj/prezent skarpetki
strowa północ ,więc muszę już kończyć. Jeszcze tylko:
mikolaj/prezent perfumy
szyja/dodaj perfumy
Jak widać prosto i zrozumiale. Adres to: mikolaj/prezent – bo chodzi
o prezenty, a nie wydanie polecenia ubrania się (wtedy napisalibyśmy mikolaj/ubierz/stopa). Skarpetki i perfumy są tym, o co prosimy. i pędzę.
Inaczej: wartości argumentu prezent. Jest to na tyle proste, że każdy
Do Siego Roku!
domyśli się, iż:
mikolaj/ubierz/stopa skarpetki
oznacza właśnie wysłane do Mikołaja polecenie ubrania skarpetek.
Zresztą można posłużyć się i takim sformułowaniem:
:
mikolaj/stopa/ubierz skarpetki
Widać, że słowa oddzielane są ukośnikiem „/”, co przypomina trochę
wpisywanie adresu w oknie przeglądarki www. To dobre skojarzenie!
Komunikacja z Melandią poprzez OSC może odbywać się właśnie
poprzez adresy internetowe. Tak! Globalna sieć sięga dalej, niż nam
się wydaje. Wkracza bez ograniczeń do równoległego świata. Czyż to
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O AUTORZE:
dr Mateusz Bień jest kompozytorem, adiunktem
w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z UJ oraz AGH
w Krakowie. Jeżeli nie można go zastać w żadnym
z tych miejsc, przebywa prawdopodobnie w którymś
z równoległych światów.

