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musiQs
KRZYSZTOF DROBA
WE WSPOMNIENIU
Piotr Roemer, listopad 2017, Salerno, Włochy
Był to początek roku akademickiego 2009/2010 w Akademii
Muzycznej w Krakowie. Przydzielono mi jako promotora
pracy licencjackiej z teorii muzyki starszego wykładowcę,
Krzysztofa Drobę. Te wspólne zajęcia stały się dla mnie fascynującą przygodą w głąb muzyki współczesnej, a ponadto
szkołą myślenia o kulturze, sztuce, człowieku i świecie
w ogóle. Przede wszystkim jednak poznałem osobę niezwykłą, która wpłynęła na mój artystyczny i czysto ludzki rozwój,
którą uważam za ważny autorytet w moim życiu.
Profesor miał zwyczaj mówić
to, co myśli, dlatego też pierwsze warsztatowe spotkania nad tekW NUMERZE M.IN.:
stem pamiętam jako ogniowy chrzest,
który wypalał we mnie wszystko, co
 Harmonogram wydapretensjonalne, błahe czy nieadekwatrzeń artystycznych
 Wspomnienie o Krzysz- ne. Pokreślone czerwonym długopisem wydruki komentowane były języtofie Drobie
 Rozmowa z prof. Józe- kiem ciętym, ale w sposób kulturalny,
inteligentny i z poszanowaniem drufem Serafinem
giej osoby. Dowcipnie, nie bez ironii,
 Relacje z wydarzeń
ale nigdy prześmiewczo, trafiając
 Echa Festiwalu „Źródła w punkt, ale często przy pomocy dyi Inspiracje”
gresji; jakiejś anegdoty czy refleksji
 Kartki z kalendarza
natury ogólniejszej, które to jedynie
 Nagroda Ars Quaerendi z pozoru mnie nie dotyczyły. Nudził się
 Nagrody i wyróżnienia akapitami tylko gładkimi i poprawnościowymi, prychał na sformułowania
 Studencki Kwadrans
wyświechtane i wyprane przez popkul Pan Wiesiek i jego…
turę z dawnego uroku, a prawdziwie
 Solo i w duecie
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Krzysztof Droba. Fot. arch. ZKP.

irytowało go wszystko, co modne i puste. Taki sposób pracy nad
tekstem wymagał od studenta pewnej odporności psychicznej, ale
mnie osobiście motywował. Jak bardzo cieszyłem się, kiedy stopniowo – z wydruku na wydruk – coraz mniej rozmawialiśmy o gramatycznych nieudolnościach i dziwacznych sformułowaniach, a coraz
głębiej wnikaliśmy w istotę rzeczy. Profesor miał wybitną wrażliwość
na słowo, potrafił z tekstu wyłowić pojedynczy wyraz… no i się zaczynało. Obracaliśmy go w palcach na wszystkie strony, dyskutowaliśmy
o znaczeniach, kontekstach, a nawet o samym jego brzmieniu. Czy
aby na pewno trafnie oddaje to, co ważne? czy wpisuje się we wplecioną w rozdział metaforę? Towarzyszyła temu duża otwartość na
literackie eksperymenty i przyzwolenie, wyrażone między słowami,
na własną osobowość: tekst miał być mój, co prawda wolny od toksycznych naleciałości, merytorycznie wyczyszczony, ale przecież
pisany przez osobę młodą, poszukującą i niedoświadczoną, która ma
do swojej niedojrzałości pełne prawo. *dokończenie na str. 2.
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 piątek 5 stycznia

 niedziela 14 stycznia

19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Akademicki: Chiemi Tanaka (Japonia) – fortepian, Krzysztof Dziurbiel (Polska) – fortepian,
Aleksandra Szmyd – sopran, Elżbieta Gładysz – prowadzenie koncertu.

18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Barokowej, Teresa Piech
– prowadzenie.

 sobota 6 stycznia
20:00, Bazylika Mariacka, Koncert Kolęd dla Trzech Króli: Maja
i Andrzej Sikorowscy, Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Andrzej Korzeniowski – przygotowanie
Chóru, Stanisław Krawczyński – dyrygent, Krzysztof Głuchowski –
prowadzenie.

 niedziela 7 stycznia
18:00, Aula Florianka, Koncert Orkiestry Kameralnej: Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie,
Stanisław Krawczyński – dyrygent.

KRZYSZTOF DROBA
WE WSPOMNIENIU
* dokończenie ze str. 1
Z czasem ujawniła się druga cecha Profesora jako wychowawcy,
a mianowicie jego zdolność do uskrzydlania. Po chrzcie ognia słyszałem coraz więcej zaskakująco dobrych słów na mój temat. Czułem,
że są wypowiadane na wyrost, ale właśnie dlatego, i tym bardziej,
chciałem stać się tych słów godzien. To połączenie prostej szczerości
z rozbrajającą nieadekwatnością słowa do mojej osoby było prawdziwie twórcze, bo stwarzało mnie – w chwili, kiedy to wypowiadał
i później – lepszym niż byłem.
Profesor uskrzydlał młodość, bo wierzył w czystość i dobre chęci
młodości. W roku akademickim 2010/2011, w ramach seminaryjnych
zajęć z krytyki i prelekcji, wyrwał nas – grupę studentów – z akademickich laboratoriów i zaprowadził wprost na Festiwal Prawykonań
w Katowicach. Przebywaliśmy tam w atmosferze prawdziwego święta muzyki współczesnej, słuchaliśmy muzyki żywej i wreszcie – pisaliśmy dla konkretnego odbiorcy, co doraźnie skutkowało poczuciem
celowości naszego trudu, a w dłuższej perspektywie kształtowało
nasze obycie w świecie sztuki. To nie jedyny przykład, kiedy studenci, dzięki wsparciu Profesora, mogli uczestniczyć w ważnych wydarzeniach muzycznych; myślę tu przede wszystkim o Warszawskiej
Jesieni. Zawsze jednak towarzyszył temu jakiś cel: uczestnictwo miało być aktywne i miało dać jakiś owoc, na przykład recenzję lub tekst
krytyczny.

 czwartek 18 stycznia
19:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Big-Bandu, Wojciech Groborz – prowadzenie.

 niedziela 21 stycznia
18:00, Sala Koncertowa AMK, Koncert Orkiestry Dętej, Krzysztof
Guńka – saksofon, Jarosław Ignaszak – dyrygent.

 poniedziałek 22 stycznia
19:00. Sala Koncertowa AMK, Orkiestra Opery Krakowskiej, Pedagodzy i Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Tomasz
Tokarczyk – prowadzenie.
Zaangażowanie powodowane było wewnętrzną potrzebą rozprawienia się z tematem, który wpadł na naszą orbitę. Czy to była główna
idea pracy pisemnej, czy rodowód popularnego przekleństwa
„kurczę” (bo akurat natknęliśmy się na pewien dialog w Sonacie da
camera Krzysztofa Knittla), dyskutowane były z jednakową powagą,
często w godzinach nocnych, przez telefon; był nocnym markiem.
Za szczególnie inspirujące uważam jego monologi, i choć nigdy nie
traciłem poczucia, że jestem w naszych rozmowach czynnym uczestnikiem, to jednak zdecydowanie częściej mówił Profesor. Wypowiadał się w sposób szczególny. Przypominało to natchnioną improwizację, która rozwija się z jednego motywu i ewoluuje w coraz to bardziej skomplikowane formy, w czasie rzeczywistym, ex promptu.
Dlatego też, pomimo świetnego pióra, wolał żywą rozmowę.
Był człowiekiem o bogatej wiedzy i szerokich horyzontach myślowych. Widział świat w swoich licznych kontekstach, relacjach, znakach i symbolach. Ważne problemy uwikłane były w sieć problematyki bardziej ogólnej, a jednocześnie same tworzyły nową, świeżą perspektywę. Pomimo całej swojej wiedzy kluczowa w jego sądach była
intuicja, irracjonalna przecież, często oparta o głębokie wewnętrzne
przeżycie. Nie namawiał na swój mocno subiektywny punkt widzenia, a jednak często potrafił kilkoma słowami ukazać coś nowego,
olśnić.

Nie cierpiał wszystkiego tego, co małe, cyniczne i ze złą wolą. Nie
dbał o konwenanse, nie lubił sztucznej kurtuazji i nie interesowały go
tytuły naukowe. Nie bawił się w uwodzenie. Cenił prostotę, naturalność, szlachetność i dobro. Do takich ludzi się garnął, takim aktywnie
sprzyjał, takiej też sztuki potrzebował dla siebie. W odpowiedzi na
We wstępie do pracy licencjackiej, w roku 2010, umieściłem ważne moje życzenia bożonarodzeniowe AD 2013, w których poruszyłem
dla mnie słowa: „Chciałbym gorąco podziękować mojemu Przewod- temat właśnie dobra, napisał: „A jeśli chodzi o dobro. W jednym
nikowi, panu Krzysztofowi Drobie. Za Otwartość, Zaangażowanie, z ostatnich przed śmiercią (ostatnim?) wywiadzie Czesław Miłosz na
Inspirowanie, Ukazanie i Sprzyjanie”.
pytanie, co najważniejsze w życiu, odpowiedział: zwykła ludzka dobroć”.
Otwartość, ponieważ w naszych rozmowach – pomimo dzielącej nas
przepaści wiedzy i życiowej mądrości – czułem się partnerem, co Krzysztof Droba był człowiekiem wierzącym i pobożnym. Czuł
pobudzało mnie do formułowania własnych teorii, wniosków i szcze- w sobie łaskę i traktował ją jako wielki dar. W rozmaitych listach żerego dzielenia się tym, co myślę. Dialogiczność od początku była gnał mnie słowami: Z Bogiem.
fundamentem naszej relacji.
Str. 2
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Jako studentka miałam wrażenie, że lubił z nami pracować, że uważał, że jesteśmy warci jego zachodu i że coś z nas będzie. Walczył
o nas – żeby nasze teksty były coraz lepsze i żeby ktoś spoza zajęć
krytyki muzycznej miał szansę je przeczytać. Nie znosił słów
Dominika Micał, 24 listopada 2017, Kraków
„prezentować” i „kreować”; uczył nas pisać teksty o utworach tak,
żeby słuchacz, którego na koncercie nie było, potrafił je sobie wySłucham „Bitej godziny” o Krzysztofie Drobie i oczywiście mnie też obrazić i tak, żeby każde słowo coś znaczyło. Wymagał erudycji,
się mnóstwo rzeczy przypomina – ogromnie dużo P. Drobie zawdzię- umiejętności dyskutowania, zaangażowania. Wysyłał nas na festiwaczam.
le, zabierał na premiery, zawsze oczekiwał treściwych relacji i uzasadnionych opinii. Umiał zadawać odpowiednie pytania – bardzo
często o wartości, chociaż o powierzchnię muzyki też.

KRZYSZTOF DROBA
WE WSPOMNIENIU

Kiedy pytał o zdanie, prosił o uwagi, wiedziało się, że nie pyta grzecznościowo, tylko jest przekonany, że mamy do powiedzenia coś wartościowego, że naprawdę go to interesuje. (A kiedy zadzwonił
z pytaniem, czy „szekspirowski” ma w danym kontekście napisać od
wielkiej, czy od małej litery, bo ja na pewno będę wiedzieć, to już
w ogóle poczułam się doceniona, że ach!).
Pożyczał książki. Potrafił wygrzebać z przepaścistej szafy eseje
o kulturze Węgier, wydawnictwa Warszawskiej Jesieni. Z pamięci
wydostawał wiersze (nie zapomnę, jak Marta Łukańko czytała Bursy
Sobotę na jego prośbę...). Fantastycznie opowiadał. Czasem o rzeczach błahych zupełnie (przepis na szpinak zaczynał się tak: „Na
Kleparzu kupić dobry szpinak...”). Czasem o ważnych: oczywiście
o Festiwalu MMMM, o zamieszaniu wokół III Symfonii Góreckiego,
o jego kwartetach. Kiedyś, na piątkowych, ostatnich w tygodniu
Krzysztof Droba ze swoimi studentami. Rok 2001. Fot. arch. Małgorzaty Pawłowskiej.
zajęciach, które trwały od 17 do 20, a zazwyczaj jeszcze się przeciąZawsze szanował tych, którzy umieli mu się postawić; jego często gały, kiedy do omówienia mieliśmy jeszcze sporo tekstów, opowiadla nas trudnym, kategorycznie wypowiadanym (i głęboko przemy- dał o wiośnie w Kopenhadze – zirytowana zapytałam: „Czy będziemy
ślanym, na pewno) sądom przeciwstawić własne. Bardzo cenił profe- rozmawiać o liściach?!”. Na co Droba: „Pani uważa, że to nie jest
sjonalizm.
ważne?!”. I, ojejku, jak ja dzisiaj uważam, że to było najważniejsze.
I jak bardzo chcę zobaczyć wiosnę w Kopenhadze.

Str. 3
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BY CZERPAĆ Z MUZYKI WZRUSZENIE / rozmowa
Agnieszka Radwan-Stefańska
Sylwetka. Prof. Józef Serafin – światowej sławy organista i pedagog,
wieloletni kierownik Katedry Organów AM w Krakowie, profesor UMFC
w Warszawie, inicjator wielu festiwali
organowych oraz konkursów –
w tym 6. Ogólnopolskiego Konkursu
Organowego im. B. Rutkowskiego
w Krakowie.
Agnieszka Radwan-Stefańska: Kiedy
w roku 2011 zainicjował Pan Profesor
Ogólnopolski Konkurs Organowy, czy
przypuszczał Pan, że kiedyś zyska on
jako patrona Pańskiego Mistrza?

JS: Studia w klasach organów sprowadzają się w głównej mierze do stopniowego opanowywania wymaganego
repertuaru, niekiedy poszerzanego
o przygotowanie do konkursów. Pracowitość i determinacja w dążeniu do
określonego celu odgrywają tu zasadniczą rolę, w żmudnej i może niekiedy
monotonnej, codziennej pracy. Postanowiłem więc zorganizować w okresie
letnim kursy i festiwal, podczas którego uczestnicy, oprócz pracy z wybitnymi pedagogami i koncertowania, mogą
przypomnieć sobie o pięknie przyrody.
Taką szansę ujrzałem na rubieżach
Rzeczypospolitej, w maleńkich Sejnach
– krainie jezior i lasów, wśród których
wzrastał nasz wielki Noblista, Czesław
Miłosz. Preludium do festiwalu sejneńskiego stanowiły organizowane wcześniej kursy i warsztaty w Kamieniu Pomorskim (nad morzem) i na Olczy
(wycieczki na szlaki tatrzańskie).
O braku szkodliwości tychże świadczy
fakt, że wielu uczestników osiągnęło
później znaczne sukcesy artystyczne
i pedagogiczne.

Józef Serafin: Konkurs narodził się,
o ile dobrze pamiętam, chyba jeszcze
dwa lata wcześniej. Jego formuła okazała się tak udana, że od początku cieszy się wielkim powodzeniem i jest
stałym przeglądem najmłodszej generacji polskich organistów. Patronat
profesora Rutkowskiego pojawił się
nieco później. To ważny fakt podkreślający rolę pewnej ciągłości historycznej.
Prof. Józef Serafin przy organach w kościele
Nie dla wszystkich posiada ona znaczenie.
ewangelickim we Wrocławiu. Fot. arch. Artysty.
Osobiście przywiązuję do niej wielką wagę,
być może jako przedstawiciel starszej gene- podczas próby ze studentem biorącym udział ARS: Jest Pan Profesor również kontynuracji.
w konkursie Bachowskim.
atorem rodzinnych tradycji muzycznych...
Czy kolejne pokolenia w Pana rodzinie
ARS: Jaki był Profesor Rutkowski?
ARS: Przez wiele lat był Pan Kierownikiem przejmą pałeczkę sztuki w sztafecie dzieKatedry Organów w Krakowie oraz uczył jów?
JS: Na ten temat można by napisać książkę Pan w UMFC w Warszawie…
(jeszcze nie napisaną, ale może już niedłuJS: Te tradycje są raczej skromne – mój ojgo...). Profesor był osobą z wielkiego świata JS: Pracę w UMFC w Warszawie, wtedy jesz- ciec, po studiach w Mediolanie i Wiedniu,
muzyki europejskiej, od Petersburga po Pa- cze Akademii Muzycznej, rozpocząłem już jeszcze w latach dwudziestych XX-ego wieku
ryż. Wymieniam te miasta nieprzypadkowo, w styczniu 1973 roku, bezpośrednio po ukoń- – poświęcił się nauczaniu śpiewu operowego.
gdyż tam m.in. studiował. Na tle dość czeniu studiów zagranicznych. O możliwości Do jego uczniów należał wybitny polski te„prowincjonalnej” organistyki polskiej w po- powrotu do mojej macierzystej uczelni nor, Wiesław Ochman, odnoszący sukcesy na
łowie XX-ego wieku – był kimś rzeczywiście w charakterze jej pracownika nie starałem się deskach najsłynniejszych teatrów operowych
wyjątkowym. Miałem to wielkie szczęście nawet pomyśleć, gdyż wydawało się to cał- świata. Kontynuacji rodzinnej raczej nie wizostać jego studentem. Niestety, ostatnim. kiem niemożliwe. Wcześniej, ukończyłem dać, z wyjątkiem namiętności mojego syna
Czasem zastanawiam się: co wiedzą nasi krakowskie studia w klasie prof. Jana Jargo- Pawła do muzyki w stylu reggae.
studenci o spoglądających z portretów w sali nia, któremu zawdzięczam bardzo wiele. Gdy
319 profesorach i kierownikach Katedry Or- po jego niespodziewanej śmierci, ówczesny ARS: ...przesłanie do młodych muzyków?
ganów, o profesorze Rutkowskim i jego bez- rektor, prof. Marek Stachowski zaproponopośrednich następcach?
wał mi objęcie kierownictwa Katedry Orga- JS: Nie czuję się jeszcze jak ktoś pozostawianów; po krótkim wahaniu przyjąłem propozy- jący już tylko testament i (o zgrozo) mam
ARS: Państwową Wyższą Szkołę Muzycz- cję. I tym sposobem PKP na linii Kraków- jeszcze w sobie wiele chęci działania. Mogę
ną ukończył Pan u prof. Jana Jargonia?
Warszawa zyskała nowego, stałego pasażera jednak sformułować co następuje: chciałbym
-organistę, obok profesora Joachima Grubi- życzyć wszystkim, aby nigdy nie przestali
JS: Tak, po śmierci profesora Rutkowskiego cha, już wcześniej prowadzącego klasy orga- czerpać z muzyki autentycznego wzruszenia.
jego klasę objął profesor Jargoń i u niego nów w obu uczelniach.
I aby stała sie ona kluczem do lepszego poukończyłem studia w 1968 roku. To niezwyznawania ludzi i świata, w całym jego pięknie
kłe życie zakończyło się w dramatyczny spo- ARS: Jest Pan Profesor inicjatorem wielu i złożoności.
sób. Profesor Rutkowski zmarł w kościele św. niekonwencjonalnych form edukacji i inteTomasza w Lipsku, w sąsiedztwie gracji młodych muzyków…
Str. 4 grobu Jana Sebastiana Bacha,
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JAK POLUBIĆ OPERĘ
Dominika Peszko
Nie każdy lubi operę, bo w operze są śpiewacy. Nawet Claude Debussy, autor Peleasa
i Melizandy twierdził, że „w operze jest zawsze zbyt dużo śpiewania”. Na szczęście istnieją singspiele, do których należy Czarodziejski flet W.A. Mozarta.
Jeśli ktoś chce pokochać operę powinien
zacząć od singspielu – w małej dawce śpiew
operowy nie powoduje skutków ubocznych.
Można też na dobry początek przeczytać
książkę Davida W. Barbera Kiedy gruba dama
śpiewa…, w której autor pisze, że „Mozart
pisał opery tak łatwo, jak my listę sprawunków – tyle, że opery brzmią znacznie ładniej
i są o wiele przyjemniejsze do słuchania”.
Najlepiej jednak pójść do Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej na spektakl dla dużych
i małych dzieci O Królestwie Dnia i Nocy oraz
zaczarowanych instrumentach w reżyserii

Bożeny Bujnickiej, będący adaptacją Czaro- dzo przyjemnie. Dyrygent i autor opracowadziejskiego fletu Mozarta.
nia muzycznego może niniejszym przyjąć
wielkie wyrazy uznania”.
Spektakl ten ma wiele zalet: jest singspielem,
trwa tylko godzinę i tworzy go Akademia Nie ma większej nagrody za pracę artystyczOperowa TWON, do której należy trójka ną niż głośny śmiech dwustu dzieci na wimuzyków związanych z Akademią Muzyczną downi. Młode pokolenie na zawsze pokochaw Krakowie: dyrygent i autor opracowania ło operę dzięki takim muzykom jak Justyna
muzycznego, doktorant Rafał Kłoczko, nasza Bluj i Rafał Kłoczko i dzięki reżyserce i autorwspaniała, 22-letnia sopranistka Justyna Bluj ce spektaklu – Bożenie Bujnickiej.
jako Pierwsza Dama (klasa śpiewu solowego
prof. Olgi Popowicz) i ja jako 1/3 orkiestry
(spektakl opracowano na fortepian na 4 ręce
i flet).
Sezon 2017/2018 rozpoczął się dla Akademii
Operowej od wznowienia tego spektaklu.
Podczas sześciu przedstawień w teatrze odwiedzał nas Chochlik Kulturalny
(Włodzimierz Neubart, poczytny krytyk muzyczny), który o Justynie napisał: „Od pierwszego do ostatniego spektaklu podobała mi
się niezmiennie Justyna Bluj. Dobry, mocny
sopran, intrygujący i odpowiednio prowadzony”. O Rafale zaś: „Muzycznie: bardzo, bar-

LEPSZE NIŻ KINO
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
Manfred Kraft – Badische Neueste Nachrichten
(tłum. Wojciech Kamionka)
[...] W sali koncertowej Wolfgang Rihm Forum Saal w Karlsruhe
zaprezentowała się Orkiestra Symfoniczna, prezentująca program
z muzyką filmową skomponowaną na przestrzeni czterech dekad.
Zespół złożony ze studentów Akademii Muzycznej w Krakowie,
Conservatorium Maastricht oraz Hochschule für Musik Karlsruhe
zabrzmiał niezwykle spójnie, przekonując publiczność wspaniałym
występem i doborem repertuaru.
Fantastyczne chropowatości

Fot. Dominika Peszko.

fliktu włosko-austriackiego w XIX wieku. Pod względem stylistycznym znajdziemy w Suicie Szerszeń wszystkie formy muzyki klasycznej, jak choćby uwerturę i finał, tańce, jak walc czy galop, a także
przepiękny nokturn. Przejmujący batutę Will Sanders wydobył całe
piękno muzyki, wykazującej raczej niewielkie podobieństwo z utworami Szostakowicza, tworzonymi w tamtych ponurych i przerażających czasach.
Podczas gdy utwory Kilara i Szostakowicza mogą być słuchane jako
wspaniałe dzieła koncertowe, również bez wyświetlanych obrazów,
o tyle zadziwiająco nie można tego powiedzieć o Suicie Star Wars
Johna Williamsa. Naturalnie temat główny i Marsz imperialny należą
do niezapomnianych fragmentów muzyki filmowej, jak również The
Astroid Field oraz The Throne Room są imponującymi częściami,
jednak temat księżniczki Lei, temat Yody oraz Here they come stają
się bez filmu nie do końca zrozumiałe.

Suita z muzyki Wojciecha Kilara do
filmu Dracula z 1992 roku była najmłodszą kompozycją. Szczególnie
w dysonujących częściach Race against the sunset oraz The Storm zabrzmiała wybitnie nowocześnie, ale
także oparty na marszowych rytmach
Vampire Hunters i nawet liryczny temat Mina/Dracula, umiejscawiają
partyturę utworu we współczesności.
Dyrygent Rafał Jacek Delekta nie
obawiał się wydobywać i podkreślać
„chropowatości” zawartych w partyturze. Suita z muzyki Dymitra Szostakowicza do filmu Szerszeń (The Gadfly) zabrzmiała niemal romantycznie.
Akcja zrealizowanego w 1955 roku
filmu Aleksandra Faintsimmera osadzona jest w czasach konStr. 5

Koncert w Maastricht. Fot. Senen Fernandez Garcia.
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XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PERKUSYJNY ŹRÓDŁA I INSPIRACJE
RELACJA Z KONCERTU FINAŁOWEGO
Andrzej Wodziński – Muzyczny Kraków
Koncert zakończył 10-letni cykl Międzynarodowych Festiwali Perkusyjnych organizowanych
przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Następnego Festiwalu już nie będzie… Tak
w 2014 pożegnał uczestników koncertu finałowego jego organizator i „ojciec duchowy”
prof. dr hab. Jan Pilch (mam nadzieję, że
z tym ojcem to nie przesadziłem?) – kierownik Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu
i Perkusji Akademii Muzycznej w Krakowie.

Adeb Chamoun i Rasm Al-Mashan.
Fot. Katarzyna Korzeniowska.

A ja, relacjonując ten koncert, napisałem: ale
przyroda nie znosi próżni, myślę że już niedługo pojawi się nowy projekt. Festiwal został
reaktywowany. I nie ważne, czy to inicjatywa
oddolna czy odgórna. Był on potrzebny: pracownikom i studentom Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz licznym krakowskim fanom
muzyki perkusyjnej.
Festiwal to nie tylko koncerty (w tym roku
również w krakowskiej Strefie Etno), ale też
warsztaty dla studentów Akademii Muzycznej. W tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w koncercie finałowym, w którym
zagrali dla nas Grzech Piotrowski i jego
World Orchestra oraz Pete Lockett.
Grzech Piotrowski to Człowiek Orkiestra,
a właściwie Człowiek World Orchestra, ponieważ gra ze swoją Orkiestrą na całym świecie, a w Orkiestrze występują muzycy
z wszystkich stron świata. Na tym koncercie
artyści zaproponowali nam repertuar bardzo
kameralny. Formacja w niewielkim składzie
zaprezentowała muzykę pełną świeżości,
energii i radości. Poza liderem zagrali (i zaśpiewali): Adeb Chamoun (Syria) – bębny
obręczowe, riqq, Rasm Al-Mashan (Yemen) –
wokal, Buba Kuyateh (Gambia) – kora, Marcin Lamch – kontrabas. Formacja zaprezentowała muzykę na najwyższym poziomie.
Mogliśmy również dowiedzieć się czegoś
więcej o zjawiskowej wokalistce Rasm AlMashan, przy czym okazało się, że jest też
„trochę naszą góralką”. Mnie i myślę, że
większość publiczności oczarowało brzmie-

Pete Lockett. Fot. Andrzej Wodziński.

nie instrumentu i gra na korze w wykonaniu
Buba Kuyateh z Gambii. Motywem przewodnim koncertu, moim zdaniem, była radość.
Ze słuchania muzyki i z jej tworzenia…
W drugiej części koncertu wystąpił Pete Lockett … również człowiek orkiestra. Otworzył
przed słuchaczami cudowny świat muzyki
perkusyjnej, grając na bardzo różnych instrumentach. Myślę, że taki występ, mający
aspekty pedagogiczne, był bardzo dobrym
podsumowaniem Festiwalu. Zresztą, w muzyce tego artysty też dominowała radość.
I jaki z tego wniosek? Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”, jest
wydarzeniem ze wszech miar potrzebnym
i pożądanym. I łączącym przyjemne z pożytecznym… i radosnym!

„ŹRÓDŁA I INSPIRACJE” – PO RAZ PIERWSZY! / relacja
ODBIÓR 11. EDYCJI FESTIWALU OCZAMI DZIECI
Karolina Zielińska
Choć to już 11 odsłona festiwalu, dla wielu
osób zgromadzonych na koncertach była
pierwszą edycją i jednocześnie początkiem
przygody z muzyką perkusyjną przez „duże
P”. Mowa tutaj o licznie przybyłych młodych
perkusistach (i ich rodzicach) z krakowskich
i okolicznych szkół muzycznych.
Pierwszym artystą prezentującym się publiczności był Kuba Janicki, okrzyknięty
przez jednego z małych słuchaczy
„Zwierzakiem” (odniesienie do Muppetów).
Według Tymka w podobieństwie zabrakło
jedynie wyrzucenia pałeczek (Zwierzak zawsze na koniec rzucał pałkami).
Str. 6

W występie solisty nie zrozumiane było natomiast samo operowanie elektroniką. Nie
podobało mi się to, bo wtedy przerywał granie
(Tymek), co tak naprawdę również jest pochwałą dla samej gry Kuby.
Do ulubionych zespołów prezentujących się
na festiwalu należał Groove Brothers. Powód? ...ponieważ grali w harmonii, tworząc
bardzo dobre zgranie, bas brzmiał bardzo ładnie, a poza tym wszystko w ich występie było
bardzo fajne (Julek). Inna osoba zwróciła również uwagę na zróżnicowanie prezentowanych przez „Braci” utworów (Józek). –>
Inspiracja plastyczna Kingi.
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–> Koncertem, który największej ilości młodych słuchaczy przypadł do gustu była piątkowa odsłona festiwalu. Na początku występ
„chłopaków z Basztowej”. Wywołał wiele
pozytywnych opinii, od doboru repertuaru,
poprzez zgranie i zawrotne tempa. Kolejną
muzyczną propozycją były prezentacje muzyki perkusyjnej w wykonaniu studentów
z Węgier i Hiszpanii. Zarówno Debrecen
Percussion Group jak i Percussion Group
bardzo się podobały i utkwiły w pamięci dzieci oraz ich rodziców. Warto przytoczyć w tym
miejscu słowa jednej z mam młodych perkusistów: wszystko było zaskakujące. Było to coś
innego, czego nigdy wcześniej nie słyszałam.
Jestem pod wrażeniem pasji z jaką oni grali,
chciałabym mieć chociaż cząstkę tego, co oni
sobą prezentowali.

ZAKOŃCZENIE ROKU REFORMACJI
W STRALSUNDZIE/ relacja
Teresa Piech
W przededniu 500. rocznicy ogłoszenia przez
Marcina Lutra swoich tez, na zakończenie
Roku Reformacji studenci Katedry Muzyki
Dawnej i Wydziału Wokalno-Aktorskiego
AMK wraz ze studentami Oude Muziek Afdeling z Conservatorium van Amsterdam wzięli
udział w międzynarodowym projekcie
„Przepych i splendor” – wielochórowa muzyka
czasów reformacji, jaki odbył się w Stralsundzie (Niemcy) w dniach 17-19 października
2017 roku.

Odnośnie koncertu finałowego odczucia
młodych słuchaczy nie różniły się od recenzji,
która ukazała się na stronie internetowej
Muzycznego Krakowa, napisanej przez Andrzeja Wodzińskiego. Ta radość płynąca ze
sceny, o której pisał Pan Redaktor, dzieciom
również nie pozostała obojętna. Dla wielu
małych recenzentów jasny był fakt, iż artystom na scenie miło się grało ze sobą (Julek).
Fot. Katarzyna Korzeniowska.
Potwierdza to również wypowiedź Julka: podobało mi się to, jak muzycy się do siebie
uśmiechali.
Dla potrzeb zwieńczającego projekt koncertu
przygotowano do wykonania, w czasie trzyMłodzi słuchacze zwracali również uwagę na dniowego kursu, dzieła najwybitniejszych
rzadkie instrumenty, które pojawiły się na kompozytorów muzyki protestanckiej, jacy
scenie – np.. cymbały czy kora to trochę wy- tworzyli na przełomie epok renesansu i barogląda jak głowa dzięcioła – Kinga, jak również ku: Heinricha Schütza, Johanna Hermanna
ich ciekawe brzmienie.
Scheina, Samuela Scheidta i Dietericha
Buxtehudego. Całością dyrygował prof. Jos
Każdy utwór czy zespół został zauważony. van Veldhoven, a zajęcia podczas kursu proOd ilości instrumentów (jak można grać na wadzili: prof. Pieter van Dijk (organy, basso
takich dużych zestawach – Gabryś) do natę- continuo) i dr Teresa Piech (skrzypce, instrużenia brzmienia (występ The Drummers of menty smyczkowe).
Kraków lub utwór Kalimbes – to brzmi jak
kołysanka – Magda) w wykonaniu hiszpań- Kościół Mariacki w Stralsundzie, w którym
skiej grupy). Jedni, podpatrując muzyków na realizowany był projekt, jest miejscem wyjątscenie, imitowali ich ruchy, inni nagrywali kowym na muzycznej mapie Europy. Do
ulubione momenty, kolejni po zakończonym dzisiejszych czasów przetrwały tutaj najwiękkoncercie biegli zbierać autografy od arty- sze w Europie XVII-wieczne organy, zbudostów. Osobiście cieszę się z tego, że moja wane przez Friedricha Stellwagena w 1659,
rola w zachęceniu do udziału w festiwalu odrestaurowane w roku 2008, oraz dwie
często zawężała się do tego, aby przyjść po boczne empory muzyczne. Wybór tego miejraz pierwszy.
sca pozwolił studentom wydziałów muzyki
dawnej z Amsterdamu i Krakowa na wykonywanie muzyki w historycznych warunkach
akustycznych.
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Inspiracja plastyczna Kingi.

reagowanie na gest dyrygenta bez zwracania
uwagi na opóźnienie dźwięku, jaki dobiegał
od współwykonawców z innych empor. Dodatkowymi wyzwaniami były: wysokość stroju organów (a¹=465 Hz) i ostra temperacja
średniotonowa ¼ komatu oraz wykonywanie
wszystkich utworów w zgodnej z tradycją
epoki solowej obsadzie wokalno instrumentalnej.
Efektem intensywnej trzydniowej pracy był
znakomity koncert, entuzjastycznie przyjęty
i nagrodzony długimi owacjami przez doświadczoną publiczność oraz zaproszenie od
gospodarza, organisty i kantora kościoła
Mariackiego Martina Rosta, do powtórzenia
podobnych projektów w kolejnych latach.
Zetknięcie z autorytetami światowej miary
stanowiło dla studentów obu uczelni niecodzienną możliwość połączenia spraw merytorycznych i towarzyskich, a przez to rozwojowych. Wspólna praca w międzynarodowym
zespole pozwala na skonfrontowanie rzeczywistych umiejętności i trzeźwą samoocenę.
Projekt doszedł do skutku dzięki osobistym
wzajemnym doświadczeniom prof. Pietera
van Dijka z Amsterdamu i dr Teresy Piech
z Krakowa. Tak przygotowane relacje zostały
trafnie docenione przez władze AMK,
a w szczególności przez Rektorów: JM prof.
dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego i prof.
dr. hab. Andrzeja Białkę.

Muzycy ustawieni byli przy organach wielkich i na obu emporach, oddalonych od siebie o 15-30 metrów, ok. 15 metrów nad ziemią (na wysokości V piętra!), musieli więc
zmierzyć się z problemem jedności w czasie
podczas wykonywania utworów. Nowym dla
wszystkich doświadczeniem było właściwe
Fot. Katarzyna Korzeniowska.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
 DOROTA LEONOW, studentka z klasy altówki dr hab. Bogusławy
Hubisz-Sielskiej, zajęła III Miejsce w I Międzyuczelnianym Konkursie na Altówkę Solo w Gdańsku, 28.10.2017 r.

 ZOFIA SATAŁA i KLAUDIA ROGAŁA, studentki z klasy klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej-Kłyś i dr. Andrzeja Zawiszy, zdobyły
ex aequo II NAGRODĘ II Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego w Krakowie, 28-29.11.2017 r.

 VLADYSLAV ZHOVKLYI, student z klasy akordeonu dr. Janusza
Patera, zdobył II NAGRODĘ Międzynarodowego Konkursu Kaunas Sonorum 2017 w Kownie na Litwie, 28.11-02.12.2017 r.

Studentki z klasy kameralistyki dr. hab. Bartłomieja Kominka –
w kategorii „duet na dwa fortepiany”:
 DOMINIKA GRZYBACZ i KLARA KRAJ – GRAND PRIX oraz
NAGRODY SPECJALNE „Rotary Club Roma Ovest”
i „Fundazione Cuomo”,
w kategorii „fortepian na cztery ręce”:
 ANNA MŁYNARCZYK i MAŁGORZATA ZDEBSKA –
II NAGRODA
 ANNA ŁAKOMY i ALEKSANDRA BYRSKA –
WYRÓŻNIENIE.
LAUREACI II Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych
„Finalis” w Białymstoku, 23-26.11.2017 r.

 WOJCIECH KASZUBA, student z klasy trąbki dr. hab. Benedykta
Matusika, zdobył II NAGRODĘ Międzynarodowego Konkursu
Trębaczy, odbywającego się w ramach II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy w Łodzi, 6-7.12.2027 r.

W DYSCYPLINIE INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZNYCH
 KAMIL ŻOBEL – ZŁOTA NAGRODA i NAGRODA
SPECJALNA /kategoria H/ student z klasy puzonu prof.
dr. hab. Zdzisława Stolarczyka i dr. Tomasza Stolarczyka;

 LAUREACI Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawanego za wybitne osiągnięcia,
na rok 2017/18 z Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji
Muzycznej studenci:
 PAWEŁ MALINOWSKI – kompozycja, klasa prof. dr. hab.
Wojciecha Widłaka
 MONIKA SZPYRKA – kompozycja, klasa prof. dr hab. Anny
Zawadzkiej-Gołosz
doktorant – mgr FRANCISZEK ARASZKIEWICZ – kompozycja, klasa dr. hab. Marcela Chyrzyńskiego
z Wydziału Instrumentalnego studenci:
 KLARA KRAJ – fortepian, klasa prof. dr. hab. Mirosława
Herbowskiego
 GRZEGORZ PAŁKA – perkusja jazzowa, klasa dr. Łukasz Żyty
 RADOSŁAW WIECZOREK – gitara, klasa prof. dr. hab. Janusza Sochackiego.

 LAUREACI Stypendium Hans Und Eugenia Jütting Stiftung 2017
ufundowanego przez Jütting – Stiftung Stendal dla osób szczególnie uzdolnionych artystycznie, mających osiągnięcia koncertowe i konkursowe, studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego :
 JUSTYNA BLUJ – klasa dr hab. Olgi Popowicz
 MICHAŁ PRÓSZYŃSKI – klasa dr. hab. Marka Rzepki.

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu XVII ROMA International Piano Competition w Rzymie, 24.11-04.12.2017 r. w kategorii solistów:
 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI – II NAGRODA, student
z klasy fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula
 MARIA SŁYSZ – III NAGRODA, studentka z klasy fortepianu
prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały;

studenci z klasy tuby dr. Jakuba Urbańczyka:
 ADRIAN ŻACHOWSKI – ZŁOTA NAGRODA i NAGRODA
SPECJALNA /kategoria F/
 JĘDRZEJ MEHRING – ZŁOTA NAGRODA /kategoria F/
 PAULINA SZURGACZ – ZŁOTA NAGRODA /kategoria F/
 MAREK KOSTKA – SREBRNA NAGRODA /kategoria H/
 MICHAŁ OLEARCZYK – ZŁOTA NAGRODA /kategoria G/
studenci z klasy waltorni dr. Wojciecha Kamionki
 MATĔJ STEININGER – ZŁOTA NAGRODA /kategoria H/
 IVAN CHEKAMOV – SREBRNA NAGRODA /kategoria G/
W DYSCYPLINIE INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH
 ALEKSANDRA MAJDA – ZŁOTA NAGRODA /kategoria H/
studentka z klasy oboju prof. Jerzego Kotyczki i mgr. Maksymiliana Lipienia
 KINGA PUŚCIZNA – SREBRNA NAGRODA /kategoria G/
studentka z klasy klarnetu dr. hab. Piotra Lato
studenci z klasy fletu dr. Wiesława Suruło
 ALEKSANDER OLSZEWSKI – SREBRNA NAGRODA
/kategoria F/
 ŁUCJA CHYRZYŃSKA – SREBRNA NAGRODA /kategoria F/
 KAMILA GŁOWACKA – BRĄZOWA NAGRODA /kategoria G/
Nowa publikacja Akademii Muzycznej w Krakowie!
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
NATALIA JARZĄBEK, LAUREATKĄ NAGRODY ARS QUAERENDI.
Z MAŁEJ TOKARNI NA MUZYCZNE SALONY ŚWIATA / rozmowa
Katarzyna Hołuj – Dziennik Polski
Sylwetka. Natalia Jarząbek – utalentowana flecistka, spełnia swoje marzenia.
Z siedmioletniej, śpiewającej w parafialnej scholi dziewczynki stała się utytułowaną flecistką, zdobywającą laury na
konkursach i występującą na prestiżowych festiwalach na całym świecie.

zycznej w Krakowie Natalia uzupełniła
edukacją w Niemczech. Przez rok doskonaliła swoje umiejętności w Weimarze pod
okiem światowej sławy flecistki Wally Hase. Brała również udział w wielu kursach
fletowych na całym świecie.
Mistrz – uczeń

Od najmłodszych lat Natalia wykazywała
uzdolnienia artystyczne, a gra na instrumencie była jej marzeniem. – Od zawsze
muzyka była mi bliska. Uczestniczyłam
czynnie w życiu kulturalnym mojej parafii
w Tokarni – mówi Natalia. – Najpierw śpiewałam w scholi, później zapisałam się do
orkiestry dętej, w której grałam na flecie
prostym – jedynym dostępnym wówczas
instrumencie. Nikt wówczas nawet nie
myślał o flecie poprzecznym – gra na nim
była moim największym marzeniem.
W międzyczasie występowałam jeszcze
w zespole regionalnym „Mali Kliszczacy”,
gdzie śpiewałam i tańczyłam.
Pierwsza szkoła
W wieku 12 lat Natalia zdała egzamin do
Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach, stając się jej uczennicą. Oczywiście w klasie fletu. – Początkowo wypożyczałam instrument ze szkoły, ale
rodzice przekonali się, że warto zainwestować w dobrej jakości własny flet. Specjalnie
pojechali do Tarnowa, gdzie w firmie Jarmuła
Music nabyli wspaniały instrument. Na progu
muzycznej edukacji nauczycielem Natalii był
pan Wiesław Suruło, który nie tak dawno był
promotorem jej pracy magisterskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. – W ten sposób
zamknęło się koło historii – mówi Natalia,
wspominając swojego pierwszego nauczyciela. Drugim nauczycielem Natalii w myślenickiej szkole była pani Marta Murzyn.
Druga
Po czterech latach nauki w Myślenicach Natalia zdała egzamin do Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego
w Krakowie. Proces edukacji trwał; między
innymi za sprawą kolejnego nauczyciela Stanisława Pawlika. – W szkole przy ulicy Basztowej 9 kształciłam się przez sześć kolejnych
lat. Miło je wspominam – mówi
Str. 9 Natalia. – Był to czas wytężonej

Natalia Jarząbek. Fot. arch. własne.

Dzisiaj profesor Barbara Świątek-Żelazna
– wielki autorytet i znakomita, wciąż koncertująca i wykładająca w Akademii Muzycznej w Krakowie flecistka – tak mówi
o swojej uczennicy: – Praca z Natalią była
dla mnie wspaniałą przygodą pedagogiczną. Zresztą przygoda ta nie skończyła
się jeszcze, bo pracujemy wspólnie nad
nowym projektem. Zawsze w mojej pracy
ze studentami absolutnym warunkiem
było partnerstwo związane z zaufaniem –
i to w przypadku Natalii miało miejsce.
Ważnym elementem w tym zawodzie jest
pasja, a pasja Natalii ma nieograniczony
zasięg. Jest to osoba solidna w podejmowanych przedsięwzięciach, systematyczna, szalenie pracowita, wymagająca od
innych, ale także od siebie. I chociaż trudno przewidzieć w naszym zawodzie –
z powodu jego złożoności – przyszłość, to
tę Natalii widzę w jasnych barwach.

pracy, doskonalenia techniki gry, udziału Laury na konkursach
w wielu konkursach, a także – dzięki Fundacji
Pro Musica Bona – krajowych i zagranicznych Natalia zdobyła wiele nagród na konkursach
koncertów.
na całym świecie, ale najmilej wspomina ten
w Londynie. Zwycięstwo w The British Flute
Studia
Society Competition 2015 organizowanym
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Flecistów
Naturalną konsekwencją dziesięcioletniej przyniosło nie tylko wielką satysfakcję, ale
nauki w szkołach muzycznych była akademia także nagrodę w postaci… fletu. – Jest to flet
muzyczna. Natalia uczyła się u profesor Bar- altowy. Zawsze marzyłam o posiadaniu tabary Świątek-Żelaznej w Krakowie. Równole- kiego instrumentu na własność. Ten flet jest
gle do studiów muzycznych uzdolniona fle- większy od klasycznego i brzmi ciemniej,
cistka studiowała matematykę na Uniwersy- niżej. Od zawsze zachwycała mnie barwa
tecie Jagiellońskim. – Wiele osób dziwi się, że brzmienia fletu altowego, dlatego ogromnie
kończyłam dwa tak biegunowo odległe od cieszę się, że będę wykonywać na nim jeden
siebie kierunki studiów – mówi flecistka. – z utworów na najnowszą płytę – mówi NataRównoległe studiowanie na dwóch uczel- lia. Zwycięstwo w konkursie dało Natalii
niach nauczyło mnie dokładności, logicznego możliwość występu podczas festiwalu Flutamyślenia i perfekcyjnego gospodarowania stique! w Londynie – jednego z najbardziej
czasem, co w moim przypadku – w obliczu prestiżowych na świecie. Miała ona możliwielu zajęć, koncertów i podejmowanych wość występowania na jednej scenie z gwiazprzedsięwzięć – jest niezwykle ważne. Do dami fletu takimi jak Denis Bouriakov, Emily
dzisiaj pomagam osobom, które z matema- Beynon, Lorna McGhee czy Rachel Brown. –>
tyką mają problemy. Studia w Akademii Mu-

musiQs

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Nagroda Ars Quaerendi
Ostatnim osiągnięciem Natalii jest otrzymanie prestiżowej nagrody Ars Quaerendi.
Jest to nagroda przyznawana przez Województwo Małopolskie artystom o wybitnych osiągnięciach i działaniach na rzecz
kultury i jej rozwoju. Natalia otrzymała ją
wraz ze swoją profesor Barbarą ŚwiątekŻelazną jako młoda adeptka kształcąca się
pod okiem swojego nauczyciela – mistrza. –
Nagroda przyznana została w celu zgłębienia tematu oddechu permanentnego. Polega on na jednoczesnym zaczerpnięciu powietrza i utrzymaniu dźwięku, co pozwala
grać płynnie przez bardzo długi czas – mówi
Natalia. – Zaczerpnięcie tego rodzaju oddechu na flecie jest niezwykle rzadko spotykane ze względu na budowę instrumentu.
W trakcie studiów samodzielnie nauczyłam
się tego rodzaju oddechu, a przy pomocy
prof. Świątek-Żelaznej opracowałam metodę stosowania tego niezauważalnie i niesłyszalnie, co pozwala mi grać bez przerwy
przez nawet kilkanaście minut. – Współczesny sposób gry na flecie wymusza na muzykach stosowanie innowacyjnych metod i to
jest właśnie istotą naszego projektu – dodaje profesor Barbara Świątek-Żelazna.
– Temat zainspirował nas tak dalece, że
nagramy płytę, powstanie także książka
– podręcznik. Obecnie współpracujemy
z grupą flecistów, których uczymy oddechu
permanentnego, a efekty zapisujemy, opracowując metodykę nauczania tej techniki.
Wśród flecistów biorących udział w naszym
projekcie są osoby z wielu krajów – warto tu
wspomnieć chociażby jedną z najbardziej
obiecujących i utytułowanych flecistek młodego pokolenia – Annę Kondrashinę z Royal
Academy of Music w Londynie, czy Katy
Ovens – absolwentkę tej samej uczelni,
międzynarodową solistkę, która jest jednocześnie pisarką i zgodziła się pomóc
w stworzeniu angielskiej wersji naszego
podręcznika. Oddechem permanentnym
zainteresowało się też wielu kompozytorów
– również zagranicznych – którzy postanowili skomponować utwory dedykowane
naszemu projektowi. Wśród nich są między
innymi znakomici profesorowie Marcel
Chyrzyński (Akademia Muzyczna w Krakowie) i Zoran Novačić (Uniwersytet Muzyczny w Zagrzebiu), a także działający w Belgii
utytułowany, współpracujący ze słynnymi
twórcami baletu z całego świata Szymon
Brzóska. Płyta, która zostanie nagrana
w ramach projektu przez Natalię będzie
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płytą unikatową. Znajdą się na niej między
innymi dwie etiudy Chopina zaaranżowane
na… flet. Będą na niej także wspomniane
wcześniej utwory Marcela Chyrzyńskiego,
Zorana Novačića i Szymona Brzóski.
Doskonalić się i grać
Natalia wciąż doskonali swój warsztat wykonawczy, ćwicząc i biorąc udział w kursach
mistrzowskich. Wiele również koncertuje.
Ostatnio z Książęcą Orkiestrą Salonową
w Zamku Książ, wcześniej w Ambasadzie
Polskiej w Brukseli, Teatrze Słowackiego
w Krakowie, w Kaliszu, Łańcucie czy w sali
koncertowej Filharmonii Szczecińskiej.
Bierze także udział w festiwalach. W kwietniu grała podczas Festiwalu Fletowego
Adams w Holandii, wcześniej – podczas
festiwalu Flutastique! W Londynie. Najbliższy jest jej repertuar klasyczny, romantyczny XVIII- i XIX- wieczny. Nie stroni jednak
od literatury współczesnej. Tutaj jej ulubionym kompozytorem jest Ian Clarke, u którego odbyła kurs mistrzowski. Ostatnio
fascynuje ją również nauczanie gry na flecie. – Wspaniale jest pracować z dziećmi
i przekazywać im swoją wiedzę, jest w tym
wiele radości. Staram się wciąż rozwijać
i zdobywać nowe doświadczenia we
wszystkich możliwych aspektach zawodu
muzyka, ciesząc się z każdego efektu mojej
pracy i bardzo licząc, że zaowocują one
w przyszłości.
Jaka jest według Pani recepta na to, aby
spełnić swoje muzyczne marzenia i zostać
wirtuozem?
Bardzo ważna jest wiara w to, że ciężka
praca przyniesie w końcu spodziewane
efekty, a także pasja i zaangażowanie oraz
czerpanie przyjemności z gry.
Czy flet jest do nauki instrumentem trudniejszym, niż inne instrumenty dęte?
Trudno jest porównywać instrumenty dęte
ze względu na indywidualne predyspozycje
każdego człowieka. Faktem jest, że nauczenie się profesjonalnej gry na flecie – jak
również na każdym instrumencie – wymaga
wielu lat ciężkiej pracy.
Czy ma Pani poczucie spełnienia się jako
muzyk?
W obecnym momencie jestem szczęśliwa,
realizując się we wszystkich aspektach zawodu flecistki – występuję jako solistka,
kameralistka, muzyk orkiestrowy, nagry-

wam nową płytę, piszę podręcznik, prowadzę działalność pedagogiczną. Pragnę nieustannie doskonalić swoje umiejętności
w grze na instrumencie, biorę udział w kursach mistrzowskich, planuję udział w kilku
konkursach. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu wspaniałych osób – na czele
z prof. Barbarą Świątek-Żelazną – spełniam
swoje marzenia...

NAGRODA
IM. JANA DŁUGOSZA
Piotr Papla
26 października 2017 w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego odbyła się jubileuszowa 20 uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Długosza, która jest w zasadzie jedyną w Polsce
nagrodą honorującą wybitne książki naukowe
z dziedziny humanistyki. Organizatorem całego przedsięwzięcia i fundatorem nagrody są
Targi w Krakowie oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a konkurs jest
dopełnieniem dorocznego święta literatury –
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W gronie dziesięciu wyróżnionych w tym
roku publikacji znalazła się monografia wykładowcy naszej Alma Mater dr hab. Agnieszki
Draus pt. Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego. W programie
uroczystej gali, oprócz wręczenia samej nagrody, która powędrowała w tym roku do
Przemysława Czaplińskiego za książkę Poruszona mapa, znalazły się dwa bardzo interesujące występy muzyczne: koncert złożonej
z młodych adeptów muzyki Orkiestry Wieniawa pod batutą Jarosława Ignaszaka, a w drugiej części recital piosenki francuskiej w wykonaniu wybitnej francuskiej piosenkarki, jak
również aktorki młodego pokolenia Iris Munos. Orkiestra Wieniawa zaprezentowała
m.in. niebanalny, oparty na motywach polskich (Bogurodzica) i krakowskich (Hejnał)
utwór Roberta Longfielda The Trumpeter
of Krakow, polską premierę kompozycji Carlosa Pellicera Menu oraz aranżację na orkiestrę
dętą Romanzy Fryderyka Chopina. Z kolei
występująca z towarzyszeniem fortepianu Iris
Munos okazała się godną kontynuatorką tradycji wielkiej Édith Piaf i zaskoczyła publiczność znajomością języka polskiego. Imprezę
zakończył cocktail w foyer Teatru, a Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie,
które opublikowało książkę Agnieszki Draus,
reprezentował autor artykułu.
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KARTKI Z KALENDARZA
Michała Ziółkowskiego
 7-10 listopada 2012

 8-10 listopada 1977

Druga edycja Triduum Muzyki Nowej „Axes” zorganizowanego
przez Katedrę Kompozycji. W programie m.in. warsztaty, prezentacje i koncerty.

Sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teorii i Interpretacji
Dzieła Muzycznego w 150. rocznicę śmierci Ludwiga
van Beethovena.

 4 listopada 1974
Koncert współczesnej muzyki polskiej. Wśród kompozytorów m.in.
Krzysztof Meyer i Tadeusz Machl, w gronie wykonawców m.in. Teresa Głąbówna i Bogusława Hubisz.

 6 listopada 1956
Koncert charytatywny w Auli Florianka, zorganizowany w celu pomocy studentom węgierskim – ofiarom trwającej Rewolucji. Wśród
wykonawców m.in. Jadwiga Szamotulska i Maria Szmydówna.

 20 listopada 1938
Koncert monograficzny z utworami Władysława Żeleńskiego, w 100
-lecie urodzin kompozytora.
Fot. Piotr Markowski.

 15 listopada 2007
Seminarium teoretyczne prof. Constantina Florosa z Uniwersytetu
w Hamburgu: Musikalische Semantik und semantische Analyse.

 17 listopada 2001
Wręczenie prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert utworów dedykowanych Profesorowi z okazji Jubileuszu Osiemdziesięciolecia
Urodzin.

Fot. arch PWM.

 11 listopada 1922
Zainaugurowanie kursów operowych przy Konserwatorium pod
kierunkiem I. Warmuta i kapelmistrza S. Barańskiego.

 14 listopada 1903
Wieczór kameralny uczniów Konserwatorium. W programie m.in.
L. van Beethoven – Sonata skrzypcowa G-dur op. 31, T. Leszetycki –
Tarantella, W. Żeleński – Blada róża.
Prof. Mieczysław Tomaszewski. Fot. arch PWM.

 21 listopada 1996
Wykład prof. Ireny Mamczarz z Paryża: Opera komiczna w XVIIIwiecznej Wenecji.

 22-25 listopada 1988
Sesja naukowa Krakowska szkoła kompozytorska 1888-1988 zorganizowana w 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie. Prawykonanie Fresku Krystyny Moszumańskiej-Nazar podczas koncertu towarzyszącego sesji.
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O AUTORZE:
mgr Michał Ziółkowski – od lat związany z Akademią Muzyczną
w Krakowie – jako absolwent (Teoria Muzyki) i pracownik
(Biblioteka). Współpracuje również z Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich. Miłośnik malarstwa i kolarstwa.
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STUDENCKI KWADRANS
BUENOS AIRES W BAZYLICE OO. JEZUITÓW
Maria Zarycka

Chór i Orkiestra Kameralna pod dyr. Stanisława
Krawczyńskiego wraz z solistami. Fot. Piotr Jantos.

Papież Jan Paweł II podczas swojego 26letniego pontyfikatu ogłosił aż 14 encyklik,
z czego pierwszą był dokument Redemptor
Hominis (Odkupiciel człowieka). Podkreślił on
w nim niezbywalną wartość i godność istoty
ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy
kulturę, uczył, że każdy potrafi obdarzyć
drugiego człowieka dobrocią, miłością
i wsparciem. Podczas wieczornego koncertu
zorganizowanego z okazji obchodzonych
rokrocznie Dni Jana Pawła II znów upamiętniono w niezwykły sposób jego osobę. Wydarzenie to zebrało nie tylko wyśmienitych
artystów, ale bazylika oo. Jezuitów przy ul.
Kopernika była pełna ludzi chcących wspólnie
przeżyć muzyczne przesłanie.
Wieczór był dedykowany również bliskiej
myślą i działaniem papieżowi siostrze Magdalenie Marii Epstein, która przyczyniła się
do rozwoju pielęgniarstwa w Polsce – była
założycielką i absolwentką Szkoły Zawodowej Pielęgniarek w Krakowie.
„Zdumienie.
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie
przedwieczne Słowo”.
– pierwszy z fragmentów Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, który czytał legendarny
krakowski aktor Jerzy Trela, wieloletni artysta Narodowego Starego Teatru.
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Zostały przytoczone fragmenty ze wszystkich trzech głównych części poematu: Strumień, Medytacje nad Księgą Rodzaju
i Wzgórze w krainie Moria. Słowa nie tylko
przypomniały przesłania filozoficzne i teologiczne Jana Pawła II, ale również stanowiły
artystyczny element, który otworzył furtkę
do przeżywania wieczoru wg prywatnej, każdemu pasującej wrażliwości.
Obydwa utwory wykonane podczas tego
wieczoru prezentowały dwa kompletnie odrębne światy. Pierwszy, Come in! na skrzypce
i orkiestrę kameralną V. Martynova, był
dźwiękowym odzwierciedleniem migającego
światła. Delikatna polifonia wypełniała mury
kościoła. Kaja Danczowska, mistrzyni skrzypiec, zachwycała swoją wrażliwością i spokojnym, krystalicznym dźwiękiem. Partia, którą
wykonała w sposób niezwykle delikatny, była
wymagająca ze względu na osiąganie bardzo
wysokich rejestrów. Słyszalne dźwięki momentami wydawały się szkliste i nikłe. Akustyka kamiennych murów powodowała, że
dźwięk stawał się mniej ostry niż mógłby być
odbierany w salach koncertowych. Myślę, że
gdyby zapytać słuchaczy, na ile wyliczają
czas trwania utworu, to odpowiedzi różniłyby
się od siebie, ponieważ główną rolę pełniła tu
powtarzalność motywów, brak nagłych
zmian dynamicznych, pauzy pełne napięcia
i wracające frazy, które powodowały wrażenie zapętlenia dzieła. Utwór paradoksalnie
płynął i stał w miejscu, snuł się, ale nie rozwlekał, a sama wykonawczyni partii solowej

wydawała się medytować ze skrzypcami
w ręku. Niesamowita cisza nastąpiła po wybrzmieniu ostatniego dźwięku, ta cisza była
jednak jeszcze ciągle elementem utworu.
Uniesione ręce dyrygenta, rektora Stanisława
Krawczyńskiego, trwały w tej pozycji przez
dobrych kilka sekund, a na jego gest, tak
samo smyczki instrumentów zastygły, jak
również oddechy słuchających.
Drugi utwór, Misa a Buenos Aires. Misatango
M. Palmeri’ego, to zaskakujące połączenie
ognistego, uczuciowego, argentyńskiego
tanga z mszą liturgiczną. Obsada również
niecodzienna, oprócz orkiestry kameralnej
i chóru przygotowanego przez Andrzeja Korzeniowskiego, wystąpili: Marcin Wolak –
baryton, Paweł Paluch – akordeon i Monika
Płachta – fortepian. Całość łączył charakterystyczny rytm wspomnianego tanga z fragmentami, gdzie naprzemiennie pojedyncze
składowe obsady pełniły funkcję nadrzędną.
Wspaniale brzmiący, ciepły i głęboki głos
Marcina Wolaka z towarzyszeniem fortepianu nie ustępował przenikliwością i siłą wyrazu
rozwiniętej partii chóru. Niestety mało słyszalny okazał się akordeon, który docierał do
mnie tylko w momentach bardziej dynamicznych, we fragmentach tutti był kompletnie
zagłuszany przez resztę muzyków. Zwrócić
uwagę należy na zakończenie, utwór pełny
od rytmu i przeplatających się ze sobą planów skończył się na jednym dźwięku. W chórze wszystkie głosy zeszły się na unison, który wybrzmiał jako ostatni.
Wartości wymienione przeze mnie na początku: miłość, dobro i wsparcie w oczywisty
sposób odnoszą się do każdego z nas.
W oczach Jana Pawła II nieistotnym było, czy
jesteśmy młodzi, czy starzy, nie ważna była
płeć, status społeczny, czy nawet wyznanie.
Każdy jest równy i zasługuję na ten sam szacunek, wolność wyrazu i możliwość spełniania się w indywidualnie obrany sposób, bez
napotykania na krytykę i niesłuszne często
osądy. Obydwa utwory, które okazały się być
skrajnie różne, prezentowały dwa rodzaje
charakteru, zabrzmiały tego samego wieczoru i zostały nagrodzone pełnymi uznania
brawami. Mimo różnic zakończyły się podobnie: spokojne, stopniowe diminuendo doprowadzało do ostatecznej ciszy, która nie powodowała odczucia straty wcześniej wybudowanej formy, dawała miejsce na uznanie
wobec tego, co poznaliśmy.
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PAN WIESIEK I JEGO...
Pozwólcie Państwo na kilka słów sprostowania. Zamieszczony
w poprzednim odcinku kolorowy rysunek oczywiście nie przedstawia
Pana Wieśka! Liczna korespondencja, która napłynęła do redakcji,
wyraźnie pokazuje, że niepodpisywanie ilustracji jest czynem karalnym. Wywołuje społeczny zamęt i lawinę zupełnie niepotrzebnej
komunikacji interpersonalnej. Wyjaśniam więc, że rysunek znalazł
się w tekście wyłącznie w charakterze chwytu marketingowego, którym życzliwa redakcja starała się pomóc mnie, czyli autorowi tekstu;
za co, rzecz jasna, serdecznie dziękuję! A zatem rysunek. Wiemy
o nim, że pochodzi z przełomu XX i XXI wieku i prawdopodobnie jest
karykaturą organisty (o czym wielu czytelników słusznie wnioskowało) tyle, że za młodych lat. Organista grał wtedy w kapeli ludowej, na
co wskazuje nie tylko jego swobodny stój i fryzura, ale przede
wszystkim instrument, niezwykle często spotykany w małych, zwykle rolniczych miejscowościach. Romans organisty z Panią Od Muzyki, o którym wspominałem poprzednio, odbył się wiele lat później,
kiedy ten był już starszym mężczyzną, po dwóch rozwodach, szukającym pocieszenia. Historia milczy, czy pocieszenie znalazł. Wspomina jedynie o destrukcyjnym nomen-omen: wkładzie organisty w biografię Pana Wieśka. Nie będziemy już więcej o nim wspominać.

śniejszy dźwięk. Popatrzył na tłusty ślad i zrozumiał. Jego palce po
prostu ześlizgnęły się po klawiszach. Spróbował powtórzyć ten ruch.
Uderzył w klawisz i nie odrywając palca przesunął go w dół. Tak! To
jest to. Spróbował uderzyć przy samym brzegu płaskiego klawisza
i ślizgiem przesunąć paluch w głąb instrumentu. Znów ta dziwaczna
zmiana. Nie umiał jej opisać. Zaczął zastanawiać się co będzie, kiedy
przesunie palec w bok. Sytuacja przeszła jego najśmielsze oczekiwania. Klawisz pochylił się pozwalając, aby palec swobodnie się zsunął.
Dodatkowo dostrzegł, że sąsiedni klawisz też się pochyla, jakby
chciał przyjąć zjeżdżający palec na siebie. Próbował zrobić to wolno
i szybko, w prawo i w lewo. Sąsiednie klawisze reagowały natychmiast. Zebrał się na odwagę i przesunął palcem w bok po kilku
z nich. Poddały się łagodnie, pozwalając na prawie bezkolizyjny
ślizg. Pan Wiesiek oniemiał. W głowie pojawiło się słowo, które kiedyś usłyszał: glissando. Nie wiedział co dokładnie znaczy. Pamiętał
tylko, że kiedyś do Pani Od Muzyki przyszła osoba ze szmatą. Szmata wiedziona pewną ręką tej osoby wycierała wszystko od podłogi po
sufit. W swojej podróży trafiła również na biało-czarne klawisze pianina. Wydało ono przeraźliwy dźwięk, raz opadający, raz wznoszący
się. Było strasznie, ale Pani od Muzyki łagodnie powiedziała: „Nie bój
się, to tylko glissando”. Nigdy później nie spotkał się z tym zjawiskiem. Aż do tego momentu. Co ważne, glissando na Q1 nie wydało mu
się straszne. Dźwięk, owszem przypominał
trochę syrenę strażacką, ale nie był agresywny. Raczej ciekawy. Pan Wiesiek uświadomił
sobie, że może nie tylko uderzać w różne klawisze z różną siłą (co robił biegle), ale także
przesuwać po nich palce w górę, dół i na boki… Zaczął zastanawiać się jak wpleść tę nową
technikę gry w swoje wykonania, ale nic mu
nie przyszło do głowy. Co jeszcze potrafi ten
instrument? Może kogoś zapytać? Przypomniał sobie Didżeja Romana. Didżej Roman
był jurorem w lokalnym talent show, który
przyniósł Panu Wieśkowi chwilową sławę
i właśnie Q1. Juror pojawiał się czasem na portalu prawdziwi-artysci.pl. Pan Wiesiek pamiętał nawet krótki film
pokazujący wirtuozerię Didżeja Romana. Tak przynajmniej twierdził
komentujący ten film bloger. Wspominano też o „ułanie”, albo
czymś podobnym, który pozwala Didżejowi Romanowi na takie sety.
Pan Wiesiek niewiele z tego rozumiał. Zwłaszcza słów wirtuozeria,
czy sety. No, może to ostatnie nasuwało mu pewne płynne skojarzenia, ale w tym właśnie momencie poczuł, że jest już bardzo zmęczony myśleniem. Na domiar złego przypomniał sobie starania, aby znaleźć się na portalu prawdziwi-artysci.pl. Był z tym problem właśnie
dlatego, że Pan Wiesiek kiedyś uczył się muzyki. Ktoś z komputera
udowadniał mu, że skoro tak było, to nie jest już prawdziwym artystą. Nie były to przyjemne wspomnienia. Pan Wiesiek dowlókł się do
łóżka i zanim wpadł w odmęty absurdalnych snów, zdążył jeszcze
pomyśleć: „Muszę się z Romanem …”

Wróćmy do naszego głównego bohatera
i jego… no właśnie – nawyków żywieniowych. Pan Wiesiek żywił się w sposób standardowy, czyli piwem i zagrychą. Zagrychę
stanowiła kiełbasa zwyczajna włożona pomiędzy dwie połówki bułki kajzerki. Czasem
była to tylko kiełbasa, gdyż przechowywana
niewłaściwie bułka nabierała koloru zielonego i zmieniała smak tak bardzo, że odbierała
go piwu. Zjawisko zielenienia dotyczyło także kiełbasy, jednak zaczynało się od jej wnętrza i bywało po prostu niedostrzegalne,
prawdopodobnie znacznie mniej przeszkadzając w konsumpcji. Pewnego wieczoru,
siedząc nieopodal swojego kibordu
[oczywiście Q1 – przyp. red.], Pan Wiesiek
spożywał piwo z kiełbasą, trzymając oba te
specjały w dłoniach. Z niewyjaśnionego do dziś powodu zakręciło
mu się nieco w głowie i zachwiał się na stołku do tego stopnia, że
zaczął tracić równowagę. W ułamkach sekundy rozważał, którą z rąk
uwolnić od zawartego w niej produktu spożywczego. Wybór padł na
kiełbasę, którą wypuścił z dłoni. Uwolnionymi palcami chwycił się
kibordu. Ten wydobył z siebie dźwięk i ten dźwięk zdumiał Pana
Wieśka. Nigdy bowiem wcześniej nie słyszał czegoś takiego. Nie
chodziło nawet o sam jego początek, który zaatakowany z impetem
gubiącego równowagę ciała był dosyć głośny, ile o to, co z nim się
działo potem. Dźwięk się zmieniał. Oszołomiony Pan Wiesiek dłuższą chwilę łapał równowagę, a kiedy już ją złapał i upewnił się, że
piwo jest bezpieczne – puścił Q1. Dźwięk zniknął. Powierzchnia instrumentu nosiła teraz tłusty ślad po paluchach z kiełbasą. Pan Wiesiek zaklął. Chciał odruchowo wytrzeć ręce w spodnie, ale zdał sobie
sprawę, że już kładł się spać i jest w samych slipach. Zaklął ponowO AUTORZE:
nie. Będzie musiał iść umyć ręce…
Opuśćmy mało estetyczny opis łazienki, wskakując w moment,
w którym nasz bohater wraca do Q1 i zastanawia się, jak sprawił takie dziwne zjawisko akustyczne. Próbował uderzyć w płaskie klawisze z dużą siłą. Usłyszał to, czego się spodziewał: głoStr. 13
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KRYTYKOWAĆ, CZY… SCHLEBIAĆ?
Drogi Mateuszu!

Niezastąpiona Agnieszko,

„Miłość nie jedno ma imię”. Gdy dotyczy ono artysty, jest często
tożsame z osobą tegoż. Powiedziano kiedyś, a następnie dowiedziono nawet, iż prawdziwa sztuka nie może obejść się bez pierwiastka
narcyzmu osoby ją kreującej. Podobno, aby kochać innych, należy
najpierw pokochać siebie; aby obdarzać pięknem i miłością drugą
osobę, należy dostrzec piękno w sobie i uzewnętrznić je. Może najskuteczniej właśnie poprzez sztukę…?

mimo, iż z grubsza zgadzam się ze wszystkim co napisałaś, to jednak odnoszę wrażenie, że przemawia przez Ciebie zbytni idealizm.
Mówić dobrze? Zgoda. Starać się eksponować pozytywy? Jak najbardziej. Dbać o to, by nasz przekaz był zachętą do uczestnictwa
w koncertach, łączył a nie dzielił i rozsławiał sztukę wysoką w tych
trudnych dla niej czasach? Podpisuję się obiema rękami. Tak staram
się w swojej pracy postępować. Czasami jednak artyści w rozmowach w cztery oczy oczekują ode mnie tylko ochów i achów. Chcą,
żebym dołączył do wianuszka osób, które ustawiają się po premierze do wygłaszania komplementów. Choć sami doskonale wiedzą,
że ich występ nie należał do najlepszych, to świadomie biorą wtedy
udział w dziwnej grze. Wiedzą przecież, że gros „bankietowych”
opinii jest nieszczerych albo wynika z czystej kurtuazji. Zdziwisz się,
ale wyrażenie „dobrze wypadła” w recenzji może być odebrane jako
obelga. Artyści to nie dzieci i nie można ich tak traktować w obawie,
że się obrażą, bo zbyt mało entuzjastycznie wyraziliśmy się o ich
rysunku. Krytyk to nie ciocia na imieninach, a koncert to nie szkolna
akademia dla rodziców. O ile się nie mylę, zawodu muzyka nie uprawia się dla nieustannych pochwał. Dobrze pojmowana krytyka ma
pomagać artystom i słuchaczom. Ma wpływać stymulująco na rozwój, mobilizować i zbliżać do ideału. Jak pisał Dostojewski „Nie ma
na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad
pochlebstwo”. Do niektórych to jednak nie dociera.

Któż nie lubi, gdy dobrze o nim mówią lub piszą? Jeszcze lepiej, gdy
mówią i piszą bardzo dobrze, a najlepiej, gdy z uwielbieniem. Sytuacja ta zdaje się dotyczyć w szczególny sposób artysty. Legendarny
Piotr Szczepanik wyśpiewał kiedyś piękną sentencję: „Kochać, jak to
łatwo powiedzieć”. Jeśli odnieść owe słowa do sztuki, bywa, iż rzeczywiście łatwo je wyartykułować: pochwalić, nagrodzić komplementami, a nawet wyrazić entuzjazm, gdy dzieło artystyczne bezdyskusyjnie, w sposób oczywisty, jest kreacją najwyższych lub przynajmniej wysokich lotów. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy w założeniu
swoim artystyczna produkcja pozostawia przynajmniej nieco do życzenia. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, iż każdy i zawsze
pragnie i dąży do tego, aby owoce jego talentu i pracy były jak najbardziej dojrzałe i smakowite. Ale przecież rzadko kiedy pojawia się
w otaczającej nas rzeczywistości absolutna doskonałość. Łatwo więc
powiedzieć źle, „czepić się” lub szukać przysłowiowej dziury w całym,
wszędzie, gdzie tylko można.
Krytykować więc, czy schlebiać? Moim zdaniem spróbujmy jednak
mówić dobrze. Sztuka, szczególnie ta wysoka i tak ma się w daleko
zaawansowanej społecznej defensywie. Jeżeli więc sami, w tak zwanym swoim środowisku, będziemy się potępiać, szydzić i dezawuować drogie nam wartości, to któż ma stanąć w ich obronie? Piszmy
i mówmy o nas samych dobrze, w myśl starej i pięknej zasady „cóż to
za ptak, co własne gniazdo kala?”. A jeżeli już chcemy coś wytknąć,
dać symboliczny pstryczek, to przecież finezja inteligencji i pióra
umożliwi krytykowi-artyście sformułowanie myśli tak, że postronni
odczytają ją chwalebnie, zaś ci, których owe słowa dotyczą, pewnie
i tak nie uwierzą, uznają za krytykancką (nie mylić z krytyczną!) nonszalancję, może wykpią lub wręcz przeciwnie – a nóż docenią szczerość, skłonni ku autorefleksji… Ważne, żeby nie zagubić harmonii
konsonansu sztuki i jej oceny – zagrać na wspólnych tonach. Jest to
wyzwanie równie wymagające dla obu stron kulturowego, ale i kulturalnego dialogu.
Zimowo Cię pozdrawiam

Kiedy krytyk chwali, jest rzetelny, kompetentny i bezstronny. Kiedy
ośmieli się skrytykować – nie zna się, jest frustratem, któremu nie
udało się zostać muzykiem, jest głuchy, a poza tym kto by się nim
przejmował. Zaprzyjaźniony ze mną krytyk opowiadał, że po recenzji, w której merytorycznie skrytykował śpiewaczkę, dostał pełną
złości wiadomość, w której pani kategorycznie zakazywała mu pisania o niej czegokolwiek w przyszłości. Kiedy rok później rzetelnie ją
pochwalił, zacytowała jego wypowiedź na swoim Facebooku, a do
niego samego wystosowała list z podziękowaniami… Tak, wiem kim
są Artyści (pisownia celowa) i jakie miewają rozbuchane ego. Kiedy
jednak ktoś, z kim jestem zaprzyjaźniony, pyta mnie szczerze o wrażenia z występu, tłumaczę spokojnie co moim zdaniem wypadło nie
najlepiej. Od tego w końcu jestem, zarówno jako krytyk, jak
i kolega/przyjaciel. I zdziwisz się ,Agnieszko, ale są osoby, które
wcale tej prawdy nie oczekują.

Krytykować więc, czy schlebiać? Przede wszystkim być w zgodzie ze
sobą. Zauważać pozytywy, ale mówić prawdę. Nawet jeśli z początku się na nas obrażą, kiedyś naszą szczerość docenią. Albo też doceni to ktoś inny. Bo jak powiedział John Lennon: „Bycie szczerym
Agnieszka Radwan-Stefańska – musiQs może nie da ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da ci tych właściwych”.
Twój zawsze przyjazny i szczery krytyk
Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk muzyczny
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