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Festiwal Muzyki Polskiej to jedno z tych nie-
powtarzalnych, wyjątkowych wydarzeń,  
dla których warto w lipcu odwiedzić Kra-
ków. Znane i mniej znane, odkrywane na 
nowo arcydzieła rodzimych kompozyto-
rów rozbrzmiewają wówczas w najpięk-
niejszych zakątkach naszego miasta. 
 Zainicjowany przed 8 laty krakowski 
festiwal od początku zaliczany jest do naj-
ważniejszych organizowanych w Polsce 
cyklicznych wydarzeń muzycznych. Jest 
prawdziwą ozdobą naszego letniego re-
pertuaru artystycznego, przedsięwzięciem 
należącym do elitarnego grona festiwali 
firmowanych wspólnym znakiem „6 zmy-
słów” – największego w kraju programu 
kulturalnego realizowanego w Krakowie 
od 2008 roku. 
 Trudno byłoby znaleźć inicjatywę na 
taką skalę promującą muzykę polską. Dzię-
ki wsparciu Polskiego Radia krakowskie 
koncerty transmitowane są do wielu za-
kątków Europy, natomiast sama formuła 
festiwalu zachęca uznanych dyrygentów, 
znakomite orkiestry i wybitnych solistów, 
aby do swego stałego repertuaru włączali 
dzieła polskich kompozytorów. 
 W całym – bogatym przecież i różno-
rodnym repertuarze polskiej sceny muzycz-
nej nie ma drugiego takiego przedsięwzię-
cia, co – mam nadzieję – potwierdzi także 
obecna jego edycja.  
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzyki 
Polskiej serdecznie zapraszam Państwa na 
festiwalowe koncerty i życzę, jak zawsze, 
niezapomnianych wrażeń.    

Jacek Majchrowski

prof. Jacek 
Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Mayor of the City 
of Kraków  

The Festival of Polish Music is one of  
those totally unique events which, on 
their own, make it worthwhile to visit Kra-
ków in July. At this time, both famous and  
rediscovered lesser-known masterpieces 
by homegrown composers can be heard in 
the most beautiful corners of our city.
 Launched 8 years ago, this Kraków  
festival has, from the beginning, been  
regarded as one of the most important 
cyclical music events organized in Poland. 
It adds real sparkle to our artistic program 
for the summer and is an enterprise num-
bering among the elite group of festivals 
that are together branded as 6 Senses 
– the largest cultural program in Poland, 
realized in Kraków since 2008. 
 It would be difficult to find another 
initiative promoting Polish music on such 
a scale. Thanks to the support of Polish  
Radio, the concerts are broadcast from 
Kraków to many corners of Europe, while 
the formula behind the festival prompts 
highly regarded conductors, splendid  
orchestras and marvelous soloists to 
add works by Polish composers to their  
standard repertoires.
 In all the repertoire of the Polish  
music scene – rich and diverse as it is – 
there is no other such enterprise, which – I 
hope – will also be confirmed by this year’s 
edition.
 Together with the Association of 
Polish Music, I would like to welcome  
you warmly to the festival concerts 
and wish you, as always, unforgettable  
experiences. 

Jacek Majchrowski
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Kalendarium festiwalowe
festival calendar

13.07.2012, piątek / Friday

godz. 19.00 / 7:00 pm 
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1

KONCERT INAUGURACYJNY  
INAUGURAL CONCERT
Feliks Nowowiejski: Quo Vadis  

Olga Rusin – sopran / soprano
Jacek Jaskuła – baryton / baritone
Krzysztof Szumański – bas-baryton / bass-baritone
Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu / Choir of the Grand Theater in Poznań
Mariusz Otto – chórmistrz / choirmaster
Orkiestra Sinfonia Iuventus / Sinfonia Iuventus Orchestra
Kaspar Zehnder – dyrygent / conductor

Bilety / Tickets: 85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)

14.07.2012, sobota / Saturday

godz. 17.00 / 5:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
GOLD ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1 

LIRYKA POLSKA / POLISH ART SONG

Koncert uczestników MiEdzynarodowego Kursu  
Mistrzowskiego Prof. Heleny Łazarskiej /
Concert of participants in Prof. Helena Łazarska’s  
International Master Class 

Wstęp wolny / Admission free

godz. 20.00 / 8:00 pm
KRUŻGANKI BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW /
CLOISTERS, BASILICA OF THE FRANCISCAN FATHERS
pl. Wszystkich Świętych 5

Bacewicz, Chopin, Górecki, Kilar, Penderecki, Ptaszyńska**, Wojtarowicz
  
Motion Trio:
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn - akordeony / accordions

Bilety / Tickets: 100 zł VIP / 80 zł N (normal) / 60 zł U (discount)

15.07.2012, niedziela / Sunday 

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO /
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24  

Carl Loewe: Ballady polskiE / POLISH BALLADES 

Urszula Kryger – mezzosopran / mezzo-soprano
Marcin Kozieł – fortepian / piano

Bilety / Tickets: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount) 

godz. 19.00 / 7:00 pm
AULA FLORIANKA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / FLORIANKA CONCERT HALL, 
ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW 
ul. Basztowa 8

Bach, Chopin 

Yulianna Avdeeva – fortepian / piano

Bilety / Tickets:  85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)
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16.07.2012, poniedziałek / Monday 

godz. 19.00 / 7:00 pm
WOJSKOWY OŚRODEK KULTURY (Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego) / MILITARY 
CULTURAL CENTER (Club of the 2nd Mechanized Corps)
ul. Zyblikiewicza 1

Jan Dawid Holland: Agatka, czyli przyjazd Pana / 
AGATKA, OR, THE MASTER’S ARRIVAL
 
Studenci Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu / Students of the 
Faculty of Voice at the Academy of Music in Wrocław
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie / Orchestra of the Crown Tribunal in Lublin
Marek Toporowski – kierownictwo muzyczne / conductor
Ewelina Pietrowiak – inscenizacja i reżyseria / stage director and designer

Bilety / Tickets: 10 zł N (normal) / 5 zł U (discount)

17.07.2012, wtorek / Tuesday

godz. 19.00 / 7:00 pm
SALA KONCERTOWA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / CONCERT HALL, 
ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW
ul. św. Tomasza 43

Kulenty, Pieprzyk, Zawadzka-Gołosz, Zubel 

Amadrums Trio:
Wiktoria Chrobak-Mielec, Rafał Tyliba, Maciej Hałoń – perkusja / percussion

Bilety / Tickets: 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

18.07.2012, środa / Wednesday

godz. 20.00 / 8:00 pm
BAZYLIKA BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI BASILICA 
ul. Bożego Ciała 26

Adam z Wągrowca / Adam of Wągrowiec, Gorczycki, Mielczewski, Pękiel 

Capella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus – organy, dyrygent / organ, conductor
 
Bilety / Tickets: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

19.07.2012, czwartek / Thursday

godz. 19.00 / 7:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
GOLD ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1

Chopin, Malawski, Walaciński 

Malawski Trio:
Maciej Lulek – skrzypce / violin
Barbara Łypik-Sobaniec – wiolonczela /  ‘cello
Sławomir Cierpik – fortepian / piano 

Bilety: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

20.07.2012, piątek / Friday

godz. 19.00 / 7:00 pm
AULA FLORIANKA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / FLORIANKA CONCERT HALL, 
ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW
ul. Basztowa 8

Kilar, Krauze, Palester

Beata Bilińska – fortepian / piano
Sinfonietta Cracovia 
Robert Kabara – koncertmistrz / concertmaster

Bilety: 85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)

21.07.2012, sobota / Saturday

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO /
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24

Mów do mnie jeszcze / SPEAK TO ME STILL

- pieśni Karłowicza i Szymanowskiego / songs by Karłowicz and Szymanowski

Elżbieta Szmytka – sopran / soprano
Levente Kende – fortepian / piano 

Bilety / Tickets: 85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)
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godz. 17.00 / 5:00 pm
SALA WŁOSKA BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW / ITALIAN HALL, BASILICA OF THE 
FRANCISCAN FATHERS
pl. Wszystkich Świętych 5

audite, Gentes! – Psalmy Złotego Wieku / PSALMS OF THE 
GOLDEN AGE, Kraków 1580
Gomółka: Psalmy [do słów Jana Kochanowskiego] / Psalms [to words by Jan 
Kochanowski]

Paulina Ceremużyńska – sopran / soprano
Fernando Reyes – vihuela i gitara renesansowa / vihuela and Renaissance guitar
Carlos Castro – perkusja / percussion
 
Bilety / Tickets: 85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)

godz. 19.00 / 7:00 pm
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1

Roman Statkowski: Maria 

Wioletta Chodowicz – sopran / soprano
Tomasz Kuk – tenor
Adam Kruszewski – baryton / baritone
Krzysztof Szumański – bas / bass
Monika Korybalska – mezzosopran / mezzo-soprano
Andrzej Lampert – tenor
Sebastian Szumski – baryton / baritone
Chór Polskiego Radia w Krakowie / Choir of Polish Radio in Kraków
Marceli Kolaska – przygotowanie chóru / choirmaster
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Tomasz Tokarczyk – dyrygent / conductor
 
Bilety / Tickets: 85 zł VIP / 60 zł N (normal) / 40 zł U (discount)

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE / ACCOMPANYING EVENTS

6-14 liPCA / 6-14 July

SALA BŁĘKITNA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
BLUE ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW 
ul. Zwierzyniecka 1

Wokalny Kurs Mistrzowski Prof. Heleny 
Łazarskiej / PROF. HELENA ŁAZARSKA’S 
INTERNATIONAL MASTER CLASS IN SINGING

prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Grzegorz Biegas, Marcin Kozieł – akompaniatorzy / accompanists 

Organizator: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / Organizer: The Polish Music Association

15-28 liPCA / 15-28 July
SALA KONCERTOWA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / CONCERT HALL, 
ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW

I Międzynarodowe Kursy Perkusyjne
Podstawy antropomotoryki i technik scenicznych 
w grze na instrumentach perkusyjnych
1st International Percussion Course 
Introduction to Anthropomotorics and Stage 
Techniques for Percussionists

Organizator: Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie / 
Organizer: Department of Contemporary Music and Jazz of the Academy of Music in 
Kraków

SPRZEDAŻ BILETÓW / TICKET SALES

Bilety w sprzedaży na www.ebilet.pl 
w punktach InfoKraków (ul. św. Jana 2, pl. Wszystkich Świętych 2)
Od 6 lipca w namiocie festiwalowym (Rynek Główny), godz. 10.00-19.00

Ticket sales at www.ebilet.pl
at InfoKraków points (ul. św. Jana 2, pl. Wszystkich Świętych 2)
From 6th July onwards in the festival tent (Main Market Square) from 10 am to 7 pm 



  

          
Miejsca koncertów i imprez festiwalowych
Festival Event and Concert Venues
KRAKÓW 13-21.07.2012

1. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie   

    Karol Szymanowski Philharmonic Hall in Kraków

    ul. Zwierzyniecka 1 

2. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego   

    Collegium Novum Auditorium, Jagiellonian University

    ul. Gołębia 24

3. Aula Florianka Akademii Muzycznej w Krakowie

    Florianka Concert Hall, Academy of Music in Kraków

    ul. Basztowa 8

4. Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie   

    Concert Hall, Academy of Music in Kraków 

    ul. św. Tomasza 43 

5. Bazylika Bożego Ciała / Corpus Christi Basilica 

    ul. Bożego Ciała 26

6. Bazylika oo. Franciszkanów / Basilica of the Franciscan Fathers 

    pl. Wszystkich Świętych 5

7. Wojskowy Ośrodek Kultury (Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego) / Military Cultural  

    Center (Club of the 2nd Mechanized Corps) 

    ul. Zyblikiewicza 1

Używanie aparatów fotograficznych, kamer video oraz nagrywanie dźwięku podczas koncertów su-

rowo zabronione. / The use of photographic, video or audio recording equipment in the auditorium 

is strictly prohibited.

PI¥TEK FRIDAY

Piątek, godz. 19.00 / Friday, 7:00 pm
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW 

KONCERT INAUGURACYJNY /INAUGURAL CONCERT

  Feliks Nowowiejski

Quo Vadis
op. 30 (1903), ca. 70’ (95’)  

Olga Rusin – sopran / soprano
Jacek Jaskuła – baryton / baritone
Krzysztof Szumański – bas-baryton / bass-baritone
Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu / Choir of the Grand 
Theater in Poznań
Mariusz Otto – chórmistrz / choirmaster
Sinfonia iuventus
Kaspar Zehnder – dyrygent / conductor

13.07.2012
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Feliks Nowowiejski – Quo vadis

    Patriotyzm i głęboka religijność, jaką Feliks Nowowiejski wyniósł  
z rodzinnego domu w czasach, gdy Polska zniknęła z map Europy, nie pozosta-
ły bez wpływu na jego twórczość. To autor Roty1, opracowań ludowych pieśni 
oraz wysokiej próby dzieł organowych, ale światową sławę zyskał dzięki twór-
czości oratoryjnej. Utworów tego gatunku napisał Nowowiejski trzy, wszystkie 
podczas studiów w berlińskiej Szkole Mistrzów. Już za pierwszy z nich (Powrót 
syna marnotrawnego) otrzymał nagrodę im. G. Meyerbeera obligującą do po-
dróży artystycznej. W ten sposób znalazł się Nowowiejski w Rzymie, a wrażenie, 
jakie wywarło na nim Wieczne Miasto, podsyciła lektura niezwykle wówczas 
poczytnej powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W zaledwie sześć miesię-
cy ukończył „sceny dramatyczne” opatrzone tym samym co Sienkiewiczowska 
powieść tytułem. Mimo silnej inspiracji literackiej celem Nowowiejskiego nie 
było przeniesienie do utworu fabuły powieści; bardziej chodziło tu o odmalo-
wanie aury wydarzeń, jakie miały miejsce w Rzymie u progu chrześcijaństwa. 
Zachowane zostały jedynie trzy literackie postaci: chrześcijanka Ligia (sopran), 
Piotr Apostoł (baryton) i Dowódca Pretorianów (bas), a w rozbudowanej obsa-
dzie oprócz chóru i orkiestry znalazły się organy. 
          Monumentalne dzieło złożone jest z pięciu scen. Pierwsza z nich (Pożar 
Rzymu) w dramatycznej narracji muzycznej nakreśla wizję płonącego miasta i 
rozpacz zdruzgotanych tragedią mieszkańców.
      Scenę II (Forum Romanum) rozpoczyna w bohaterskim tonie słynny  
Marsz Pretorianów eksponujący instrumenty dęte blaszane. Rozwścieczeni 
Rzymianie podburzani przez Dowódcę Pretorianów winą za podpalenie miasta 
obarczają chrześcijan, domagając się ich śmierci na arenie.
      Odmienny nastrój przynosi scena III (Katakumby), ukazująca zgroma-
dzonych na potajemnej modlitwie w podziemiach chrześcijan. Piotr i Ligia, 
dodając otuchy współbraciom, przygotowują ich do poniesienia najwyższej 
ofiary, apostoł proszony jest jednak, by dla dobra powstającego Kościoła chro-
nił własne życie. Subtelne i pełne powagi brzmienia roztaczają wizję Raju,  
a uroczysty nastrój misterium podkreślają odzywające się potężnie organy.
         Znamienne słowa Quo vadis, Domine? padają w scenie IV (Na Via Appia), 
gdy dręczony wyrzutami sumienia Piotr spotyka na drodze swej ucieczki Je-
zusa. Nauczyciel wyjaśnia, że wraca do Rzymu, by ponownie ponieść śmierć 
z rąk oprawców, dając tym samym apostołowi symboliczną lekcję wyznania 
wiary. Skruszony Piotr zawraca, wiedząc, że obrał jedyną słuszną drogę, a jego 
powrotowi towarzyszą reminiscencje Marsza Pretorianów.
           Dostojne brzmienie organów wraz z orkiestrowym i chóralnym tutti bu-
duje wzniosły nastrój sceny finałowej (Ruiny Colosseum), a potężna podwójna 
fuga zdaje się być wyrazem ostatecznego tryumfu wiary i nadziei.
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       Premiera Quo vadis miała miejsce w 1907 roku w czeskim mieście Uście 
nad Łabą, ale mimo dobrego przyjęcia nie zadowoliła Nowowiejskiego. Pod-
dane poprawkom dzieło zostało ponownie wykonane dwa lata później  
w Amsterdamie, przynosząc spektakularny sukces, a sam twórca wśród owacji 
udekorowany został symbolicznym wieńcem Nerona. Blisko 200 wykonań utwo-
ru na estradach Europy i obu Ameryk przyniosło Nowowiejskiemu rozgłos, a po 
latach także zaszczytny tytuł szambelana papieskiego. O powodzeniu dzieła za-
decydowała ciekawa fabuła, mistrzowsko ujęta w libretto przez Antonię Jüngst, 
oraz język muzyczny pełen dramatycznych wzruszeń i olbrzymich kulminacji, 
ale też moment w jakim utwór powstał. Na piedestale znów były wartości ro-
mantyczne, dlatego podejmowanie heroicznych tematów i opracowywanie ich  
z rozmachem odpowiadało gustom publiczności rozochoconej przez Gurre- 
lieder Schönberga czy symfonie Mahlera.

Magdalena Mądro

1. Rota - pieśń patriotyczna pretendująca do roli hymnu narodowego, napisana do wiersza Marii Konopnickiej

Feliks Nowowiejski – Quo vadis

      The patriotism and deep religiosity that Feliks Nowowiejski picked up 
from his family home at a time when Poland had disappeared from the map 
of Europe was not without influence on his œuvre. He was the author of Rota1 
and folksong settings, as well as organ works of high quality, but it was his 
oratorio works that brought him international fame. Nowowiejski wrote three 
works in this genre, all of them during his student days at the Meister-Schule 
in Berlin. The very first of these (Der verlorene Sohn) won him the G. Meyerbeer 
award, which obligated him undertake a tour for artistic purposes. This is how 
Nowowiejski found himself in Rome, and the impression which the Eternal 
City made upon him was intensified by his reading of Henryk Sienkiewicz’s 
at that time extraordinarily popular novel Quo vadis. In a mere six months, he  
completed some ‘dramatic scenes’ vested with the same title as Sienkiewicz’s 
novel. Despite this powerful literary stimulus, Nowowiejski had no intention 
of transferring the novel’s plot to his composition; he was more concerned to 
capture the aura of the events which had taken place in Rome at the threshold 
of Christianity. Only three characters were retained from the book: the Christian,  
Ligia (soprano), Peter the Apostle (baritone) and the Commander of the  
Praetorian Guard (bass); aside from a choir and orchestra, the score’s expansive 
ensemble included an organ.
          The monumental work is comprised of five scenes. The dramatic musical 
narrative in the first of these (The Fire of Rome) depicts a vision of the burning 
city and the despair of its inhabitants, devastated as they are by the tragedy.
      Scene II (The Roman Forum) begins in a heroic tone with the famous  

1. Rota - A patriotic hymn with pretensions to the role of national anthem, written to a poem by Maria Konopnicka
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Praetorian March, which highlights the brass section. The enraged Romans, 
spurred on by the Commander of the Praetorian Guard, blame the Christians 
for setting fire to the city, demanding they be put to death in the arena.
         A different mood is delivered by Scene III (The Catacombs), which por-
trays the Christians gathered underground in secret prayer. Peter and Ligia, 
by raising the morale of their brethren, prepare them to make the ultimate 
sacrifice, yet the apostle is asked to preserve his own life for the good of the 
nascent Church. Subtle and dignified tones unfold a vision of Paradise; the  
solemn mood of mystery is underscored by the powerfully resounding organ.
          The characteristic words Quo vadis, Domine? occur in Scene IV (On the 
Appian Way) when Peter, wracked by remorse, encounters Jesus while mak- 
ing his escape. His teacher explains that he is returning to Rome to suffer  
death once more at the hands of his executioners, thereby giving the apostle 
a symbolic lesson on the confession of faith. The chastened Peter turns back, 
knowing that he has chosen the only correct path; reminiscences of the  
Praetorian March accompany his return journey.
          The stately sound of the organ, together with the orchestral and cho-
ral tutti, builds up a sublime mood for the final scene (The Ruins of the  
Colosseum), while a powerful double fugue appears to express the ultimate 
triumph of faith and hope.
        The première of Quo vadis took place in 1907 in the Czech town of  
Ústí nad Labem, but, even though it was well received, it failed to satisfy No-
wowiejski. In somewhat amended form, the work was performed again two 
years later in Amsterdam, achieving spectacular success; the composer was  
decorated, amid the ovations, with a symbolic laurel wreath of Nero. Almost  
200 performances of the work on the stages of Europe and both Americas  
brought Nowowiejski fame and, years later, the honorific title of Papal  
Chamberlain. The decisive factors in the work’s success were the interesting plot, 
masterfully rendered in libretto form by Antonie Jüngst, along with a musical  
language full of dramatic emotions and massive culminations, but also the  
moment when the work was written. Romantic values were again being set on 
a pedestal, so taking up heroic themes and developing them with a flourish 
suited the tastes of an audience intoxicated by such works as Schönberg’s  
Gurrelieder or Mahler’s symphonies.

Magdalena Mądro

Olga Rusin 

 Sopran. W 2011 ukończyła z wy- 
różnieniem studia na Wydziale Wokalno-
-Aktorskim Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, w klasie Agnieszki Monasterskiej. 
Doskonaliła umiejętności wokalne na 
kursach mistrzowskich i warsztatach pro-
wadzonych przez m.in.: Helmutha Rillinga, 
Teresę Żylis-Garę, Ryszarda Karczykow-
skiego, Rudolfa Piernaya czy Paula Ess-
wooda. Obecnie kontynuuje naukę u prof. 
Evy Blahovej.
 Jest finalistką oraz laureatką konkur-
sów wokalnych, jak m.in.: 46. Międzynaro-
dowy Konkurs Antonína Dvořáka (Karlovy 
Vary 2011), IX Międzyuczelniany Konkurs 
Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycz-
nej im. E. Kossowskiego (Warszawa 2010),  
X Ogólnopolski Konkurs Wokalny (Duszni-
ki-Zdrój 2010). Brała udział w festiwalach, 
m.in.: XIV Śląskie Dni Muzyki Współczesnej 
(Katowice), 21. Dni Kompozytorów Kra-
kowskich, Międzynarodowy Festiwal Sztu-
ki Wokalnej im. Ady Sari (Nowy Sącz), XIVe 
Festival Baroque d’Auvergne (Francja). 

 Soprano. In 2011, Olga Rusin gra-
duated with distinction from Agnieszka 
Monasterska’s studio in the Voice and 
Opera Department at the Academy of 
Music in Kraków. She has honed her vocal 
skills at master classes and workshops led 
by, among others, Helmuth Rilling, Teresa 
Żylis-Gara, Ryszard Karczykowski, Rudolf 
Piernay and Paul Esswood. Currently, she 
is continuing her training with Prof. Eva 
Blahová.
 The artist has been a finalist and 
laureate at such singing competitions 
as the 46th International Antonín Dvořák 
Competition (Karlovy Vary 2011), the 9th  
E. Kossowski Intercollegiate Polish Art 
Song Performance Competition (War-
saw 2010) and the 10th National Voice  
Competition (Duszniki-Zdrój 2010). She 
has participated in such festivals as: 
the 14th Silesian Days of Contemporary  
Music (Katowice), the 21st Days of Kraków  
Composers, the Ada Sari International  
Vocal Artistry Festival (Nowy Sącz) and the 
14th Festival Baroque d’Auvergne (France).
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  Baryton. Ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Sty-
pendysta Yamaha Music Foundation of 
Europe oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W konkursach wokalnych 
sięgał po najwyższe laury: I nagrodę Mię-
dzynarodowego Konkursu Wokalnego im. 
Lucii Popp w Bratysławie (1997), II nagrodę 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego  
w Dusznikach-Zdroju i in. 
 Występuje w repertuarze orato-
ryjnym, operowym  (Cyrulik sewilski Ros-
siniego, Czarodziejski flet i Così fan tutte 
Mozarta, Cyganeria i Turandot Pucciniego, 
Straszny dwór i Halka Moniuszki i in.), daje 
koncerty solowe (Calgary, Majorka, Ibiza, 
Australia), śpiewa na festiwalach (Wratisla-
via Cantans, Festspiele Freiburg, Sommer-
festspiele Xanten). Występował z wieloma 
orkiestrami w kraju i za granicą, pod ba-
tutą wybitnych dyrygentów. Na co dzień 
występuje w Operze we Wrocławiu, a tak-
że współpracuje z Teatrem Wielkim - Ope-
rą Narodową w Warszawie, Operą Bałtycką  
w Gdańsku, Operą w Bilbao.

   Baritone. A graduate with distinction 
from the Academy of Music in Wrocław, 
Jacek Jaskuła is the recipient of grants 
from the Yahama Music Foundation of 
Europe and the Minister of Culture and 
National Heritage. He has attained the 
highest honors in voice competitions: 
1st Prize at the International Lucia Popp 
Vocal Competition in Bratislava (1997), 
2nd Prize at the National Vocal Competi-
tion in Duszniki-Zdrój etc.
 The artist performs oratorio and 
opera repertoire (Rossini’s Il barbiere 
di Siviglia, Mozart’s Die Zauberflöte 
and Così fan tutte, Moniuszko’s The 

Jacek Jasku³a
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Haunted Manor and Halka, Puccini’s La 
Bohème and Turandot etc.), gives solo 
concerts (Calgary, Madrid, Majorca and 
Australia), sings at festivals (Wratislavia 
Cantans, Festspiele Freiburg, Sommer-
festspiele Xanten). He has appeared 
with many orchestras within and out-
side Poland under the baton of distin-
guished conductors. Jacek Jaskuła ap-
pears on an ongoing basis at the Opera 
in Wrocław, and also collaborates with 
the Teatr Wielki – Polish National Opera 
in Warsaw, Baltic Opera in Gdańsk and 
Opera Bilbao.
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  Bas, baryton. Studio-
wał w Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie 
oraz w National Opera Studio  
w Londynie. Uczestniczył w kursach 
mistrzowskich u Ileany Cotrubaş, Ca-
theriny Malfitano, Alana Opie, Bernda 
Weikla, Geralda Finleya i in. Działalność ar-
tystyczną rozpoczął już jako student (m.in. 
Yamadori w Madama Butterfly Pucciniego  
i Morales w Carmen Bizeta w Operze Bałty-
ckiej w Gdańsku). 
 Od 2006, jako członek Jette Parker  
Young Artist Programme przy operze  
Covent Garden, śpiewał partie: Zuñiga  
w Carmen Bizeta, Narumowa w Damie Pi-
kowej Czajkowskiego, Sciarrone’a w Tosce 
Pucciniego, Pietra w Simon Boccanegra 
Verdiego. Współpracował z takimi dyry-
gentami, jak Antonio Pappano, Ivor Bolton, 
Sir John Eliot Gardiner czy Bernard Haitink. 
  Od 2008 jest członkiem Deutsche  
Oper w Berlinie, gdzie kreował postaci Fi-
gara (Wesele Figara Mozarta), Paolo Orsinie-
go (Rienzi Wagnera), Sareckiego (Eugeniusz 
Oniegin Czajkowskiego) i in. Artysta wystę-
puje również w repertuarze oratoryjnym.

Krzysztof     Szumañski
  Bass-baritone. Krzysztof 

Szumański studied at the 
Frédéric Chopin Academy 

of Music in Warsaw and the  
National Opera Studio (NOS) 

in London, as well as attending 
master classes led by Ileana 
Cotrubaş, Catherine Malfitano, 

Alan Opie, Bernd Weikl, Gerald 
Finley et al. He began his artis-
tic career while still a student,  

singing, among other roles,  
Prince Yamadori in Puccini’s Madama  

Butterfly and Morales in Bizet’s Carmen at 
the Baltic Opera in Gdańsk.
 Since 2006, as a member of the Jette 
Parker Young Artists Programme at the 
Royal Opera House in Convent Garden, 
the artist has sung the parts of Zuñiga in 
Carmen, Narumov in Tchaikovsky’s Queen 
of Spades, Sciarrone in Puccini’s Tosca and 
Pietro in Verdi’s Simon Boccanegra. He has 
worked with such conductors as Antonio 
Pappano, Ivor Bolton, Sir John Eliot Gardi-
ner and Bernard Haitink.
 Since 2008, Krzysztof Szumański 
has been member of the ensemble at  
Deutsche Oper Berlin, where he has  
created the roles of Figaro (in Mozart’s 

Le nozze di Figaro), Paolo Orsini (in Wagner’s Rienzi) and Zaretsky (in Tchaikovsky’s Eugene 
Onegin) et al. He also performs oratorio repertoire.

Fo
t./

Ph
ot

o:
  z

 a
rc

hi
w

um
 a

rt
ys

ty
 / 

fro
m

 th
e 

ar
tis

t’s
 a

rc
hi

ve
s



21

 Chór, jak wskazuje nazwa, stanowi integralną 
część zespołu artystycznego Teatru Wielkiego  

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Liczy po-
nad 50 osób i jest jedynym tego rodzaju za-

wodowym zespołem w Poznaniu. Z chórem 
stale współpracuje grupa śpiewaków, którzy 

biorą udział w przedstawieniach wyma-
gających intensywniejszego brzmienia,  

a co za tym idzie – rozbudowanego 
składu osobowego. 

 The Choir, as its name indicates, is an integral part of the artistic 
ensemble at the Stanisław Moniuszko Grand Theater in Poznań.  
It numbers over 50 members and is the only professional 
ensemble of its kind in Poznań. Collaborating with the 
choir on an ongoing basis is a group of singers 
who take part in productions requiring a 
more intense sound, hence a more 
numerous ensemble.

20 Fot./Photo: Katarzyna Zalewska

  Ukończył Akademię Muzyczną im.  
I.J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydzia-
le Dyrygentury chóralnej w klasie prof.  
S. Kulczyńskiego. Równocześnie kształcił 
się w dziedzinie śpiewu solowego, co za-
owocowało występami na deskach Teatru 
Wielkiego w Poznaniu w charakterze soli-
sty. Kończac studia otrzymał propozycję 
pracy w teatrze na stanowisku asystenta 
chórmistrza. Wiążąc się z Teatrem Wiel-
kim, przez 10 lat pozostawał najbliższym 
współpracownikiem Jolanty Doty-Komo-
rowskiej, ówczesnej szefowej chóru, u bo-
ku której przygotował dziesiątki premier. 
Od początku sezonu 2007/2008 prowadzi 
zespół samodzielnie. 

Mariusz Otto 

  Mariusz Otto graduated from Prof. 
Stanisław Kulczyński’s studio in the 
Choral Conducting Department at the 
I. J. Paderewski Music Academy in Poznań. 
At the same time, he was training in the 
discipline of solo singing, which led to 
appearances at the Grand Theater as a 
soloist. Having completed his studies, 
he received a proposal to work at the  
Theater as assistant choirmaster. Being  
affiliated with the Grand Theater for 
10 years, he became the closest aide to 
incumbent choirmaster Jolanta Dota-Ko-
morowska, alongside whom he prepared 
dozens of premières. Since the beginning 
of the 2007/2008 season, he has been  
leading the ensemble singlehandedly.
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Fot./Photo: Katarzyna Zalewska

Chór Teatru 
Wielkiego 
w Poznaniu
Choir of the 

Grand Theater 
in Poznañ 
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 Utworzona w 2007 z inicjatywy ma-
estro Jerzego Semkowa, będącego jej 
patronem, działalność artystyczną roz-
poczęła w 2008, a od 2009 jest członkiem 
Europejskiej Federacji Narodowych Or-
kiestr Młodzieżowych (EFNYO). W skład 
zespołu wchodzą wybitnie utalentowani 
absolwenci i studenci uczelni muzycznych  
w Polsce, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 
 Ważny element działalności orkiestry 
stanowią nagrania płytowe, radiowe oraz 
telewizyjne, realizowane m.in. z Universal 
Music, CD Accord, Dux, Albany Records, 
Polskie Radio SA, TVP Kultura. Zespół nagry-
wał m.in. z Gabrielem Chmurą (R. Strauss, 
Françaix, Debussy), Tadeuszem Wojcie-
chowskim (Chopin), Ivanem Monighettim 
(Haydn), Agatą Szymczewską (Bruch, Wie-
niawski i Mendelssohn) oraz Krzysztofem 
Pendereckim (IV Symfonia „Adagio”).
 Młodzi muzycy mieli okazję współ-
pracować z wieloma wybitnymi dyrygen-
tami i solistami na estradach w Polsce i za 
granicą (Austria, Chiny, Francja, Hiszpania, 
Litwa, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Ukra-
ina, Włochy).

 Created in 2007 on the initiative of 
Jerzy Semkow, one of Poland’s most promi-
nent conductors, who became its patron, 
the orchestra made its concert debut in 
2008 and, since 2009, has been a member 
of the European Federation of National  
Youth Orchestras (EFNYO). It brings to-
gether the most talented graduates and 
students of the country’s music academies 
who are under thirty years of age.
 An important element of the 
orchestra’s activity is represented by disc, 
radio and television recordings made for, 
among others, Universal Music, CD Accord, 
Dux, Albany Records, Polskie Radio SA and 
TVP Kultura. It has recorded with Gabriel 
Chmura (R. Strauss, Françaix, Debussy),  
Tadeusz Wojciechowski (Chopin), Ivan 
Monighetti (Haydn), Agata Szymczewska 
(Bruch, Wieniawski and Mendelssohn) 
and Krzysztof Penderecki (Adagio from 
Penderecki’s Symphony no. 4).
 The young musicians have had the 
opportunity to collaborate with many 
esteemed conductors and soloists on  
stages within and outside Poland (Austria, 
China, France, Germany, Italy, Lithuania, 
Portugal, Spain, Switzerland and Ukraine).

 Kaspar Zehnder jest obecnie dy-
rektorem artystycznym festiwalu let-
niego Murten Classics, dyrektorem mu-
zycznym w Centrum Paul Klee w Bernie  
i dyrektorem zespołu Ensemble Paul 
Klee. Od sezonu 2012/2013 obejmie sta-
nowisko dyrektora artystycznego Orkie-
stry Symfonicznej w Bielu.
 Od momentu jego głośnego debiu-
tu w mediolańskiej La Scali w październi-
ku 2007, artysta skorzystał z zaproszeń, 
aby dyrygować zespołami Orchestre 
National de Montpellier, Filharmonii Sło-
wackiej, Orkiestry Symfonicznej w Lucer-
nie, Orchestre National d’Île-de-France, 
Angielskiej Orkiestry Kameralnej, Pra-
skiej Orkiestry Symfonicznej, Filharmonii 
Brneńskiej i wielu innych orkiestr.
 Kaspar Zehnder występuje regu-
larnie w ważnych europejskich salach 
koncertowych od momentu objęcia  
szefostwa Praskiej Filharmonii Kame-
ralnej, którą prowadził jako I dyrygent 
(2005–2008) i z którą w dalszym ciągu 
utrzymuje bliską współpracę w charak-
terze dyrygenta gościnnego. Jest rów-
nież częstym gościem na festiwalach: 
Concentus Moraviae, Festiwal w Pożaj-
ściu (Litwa), Festiwal Muzyki Polskiej  
w Krakowie, etc.

Slovak Philharmonic, Lucerne Sympho-
ny Orchestra, Orchestre National d’Île-
de-France, English Chamber Orchestra,  
Prague Symphony, Brno Philharmonia 
and many other ensembles.
 Kaspar Zehnder has performed  
regularly at major European concert halls 
since his appointment to the leadership 
of the Prague Philharmonia, where he 
presided as principal conductor (2005–
2008) and with which he continues to 
be closely associated as a guest conduc-
tor. He is also a frequent guest artist at  
various festivals: Concentus Moraviae  
Festival, Pažaislis Festival (Lithuania),  
Festival of Polish Music in Kraków, etc.

Kaspar Zehnder
 Presently artistic director  
of the Murten Classics summer 
festival, music director at the Paul 
Klee Center in Bern and director of 
Ensemble Paul Klee, Kaspar Zehnder will 
take over the artistic direction of the Biel 
Symphony Orchestra starting with the 
2012/2013 season.
 Since his remarkable debut at 
La Scala Milan in October 2007, the  
artist has been invited to conduct the  
Orchestre National de Montpellier,  23Fot./Photo:  Anna Kaczmarz

Fot./Photo:  z archiwum artystów / from the artists’ archives
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SOBOTA SATURDAY
14.07.2012

Sobota, godz. 17.00 / Saturday, 5:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
GOLD ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW 

Liryka polska / Polish Art Song
Koncert uczestników MIEDZYNARODOWEGO 
kursu MISTRZOWSKIEGO prof. Heleny Łazar-
skiej / Concert of participants in Prof. Helena 
Łazarska’s International Master Class

***

Sobota, godz. 20.00 / Saturday, 8:00 pm
KRUŻGANKI BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW / CLOISTERS, BASILICA OF THE 
FRANCISCAN FATHERS

Fryderyk Chopin – Chopin Rhapsody (arr. J. Wojtarowicz)
Preludium E-dur op. 28 nr 9 / Prelude in E major op. 28 no. 9 (1838-1839), 1’45” 
Nokturn cis-moll op. posth. / Nocturne in C-sharp minor op. posth.  
(1847-1848?), ca. 3’40” 
Preludium c-moll op. 28 nr 20 / Prelude in C minor op. 28 no. 20 (1838-1839), 2’
Mazurek C-dur op. 24 nr 2 / Mazurka in C major op. 24 no. 2 (1833-1836), ca. 2’

Marta Ptaszyńska – The Last Waltz in Vienna ** ° (2001), 8’
Grażyna Bacewicz – Oberek (arr. J. Wojtarowicz) (1949), 2’ 
Henryk Mikołaj Górecki – Trzy utwory w dawnym stylu / Three Pieces in Old Style 
(arr. J. Wojtarowicz) (1963), ca. 10’
Krzysztof Penderecki – Ciaccona (arr. J. Wojtarowicz) (2005), 7’ 
Motion Trio – Psalm (2004), 6’15” 
Janusz Wojtarowicz – The Heart (2004), 6’30” 
Janusz Wojtarowicz – Silence (2004), 10’ 
Wojciech Kilar – Orawa (arr. J. Wojtarowicz) (1986), ca. 9’

Motion Trio: 
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn – akordeony / accordions

** premiera polska / Polish première
°   utwór dedykowany Motion Trio / composition dedicated to the Motion Trio

 Akordeon to jeden z najbardziej pokrzywdzonych w historii muzyki instrumen-
tów. Wtłoczony w nieszczęśliwy stereotyp wdzięcznego towarzysza miejskich biesiad, 
małomiasteczkowych wesel i wiejskich zabaw, zbyt rzadko pokazywany jest na fil-
harmonicznej estradzie. A szkoda, bo w rękach prawdziwego wirtuoza nabiera rysów 
szlachetnych, rozkwita niespotykanym pięknem, zaś bogate możliwości techniczne 
instrumentu, jego wyrazowy potencjał i kolorystyczne walory rozbudzały wyobraźnię 
niejednego kompozytora.
 Choć narodziny akordeonu datuje się na pierwszą połowę XIX wieku, korzenie 
instrumentu sięgają czasów zamierzchłych. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą  
z inspiracji mitycznej postaci Nü-kua, boskiej współtwórczyni instytucji małżeństwa, 
w Chinach pojawiła się harmonijka ustna. Wykonana z bambusa i drewna, kształtem 
przypominająca ptaka feniksa, szybko zdobyła popularność w całej Azji - w Japonii 
przyjmując nazwę shô, w Tajlandii khène, a w Korei saenghwang. Elementem wspól-
nym azjatyckiego instrumentu i późniejszego akordeonu było użycie podobnego 
źródła dźwięku - stroika przelotowego. Stąd w literaturze muzykologicznej, ku zdzi-
wieniu wielu melomanów, akordeon zaliczany jest do instrumentów dętych.
 Europejczycy o egzotycznym wynalazku dowiedzieli się prawdopodobnie  
w XVII wieku, jednak dopiero w następnym stuleciu mechanizm znalazł zastosowa-
nie w budowie organów. Nieustanne ulepszanie konstrukcji oraz eksperymentowanie  
z nowym kształtem instrumentów doprowadziło w 1829 roku do powstania akorde-
onu. Nowy instrument, z miechem i gryfem z pięcioma klawiszami, opatentował wie-
deński budowniczy organów Cyril Demian. Pięć lat później rodzinna firma Austriaka 
pokazała światu ulepszoną wersję akordeonu, z rozszerzoną skalą i drugim manuałem, 
pozwalającym na dołączenie akordowego akompaniamentu.    
 Poręczny i dysponujący sporymi, jak na skromne rozmiary, możliwościami instru-
ment zaczął robić zawrotną karierę. Budowniczowie prześcigali się w konstruowaniu 
jego lokalnych odmian - powstawały harmonie, koncertiny i bandoneony. Dźwiękami 
krewnych akordeonu rozbrzmiewały paryskie ulice i włoskie place, na Wyspach Bry-
tyjskich kobiety zachwycały publiczność grą na koncertinie, w bawarskich wioskach 
przy wtórze harmonii tańczono do upadłego, w carskiej Rosji instrument stał się nie-
odłącznym towarzyszem rzewnych pieśni i żywiołowych pląsów, a w Polsce wędrow-
ni kramarze i ludowi muzykanci grą na rosyjskich harmoniach bawili zgromadzoną na 
targowiskach gawiedź. Za sprawą niemieckich emigrantów bandoneon powędrował 
z kolei do Argentyny, gdzie jego charakterystyczne brzmienie do dziś tworzy aurę na-
miętnego tanga, zaś marynarze zawijający do afrykańskich portów rozpowszechnili 
harmonię ręczną na tym kontynencie.
 Jakkolwiek popularność nowego instrumentu wzrastała lawinowo, jego plebej-
ski rodowód odstraszał kompozytorów ryzykiem popełnienia kulturowego mezalian-
su. Niemal całe stulecie trwało oswajanie akordeonu przez onieśmielonych tanecz-
nym kontekstem twórców muzyki artystycznej. Dopiero w 1922 roku na prośbę Ernsta  
Hohnera, słynnego budowniczego akordeonów, niemiecki kompozytor Paul Hindemith  
w dziele Kammermusik no. 1 wprowadził instrument w przestrzeń filharmoniczną. Pięć 
lat później Hugo Herrmann skomponował cykl Sieben neue Spielmusiken, uchodzący 
za pierwszy oryginalny utwór na akordeon solo. Wkrótce też w niemieckim Trossingen 
powołano do życia pierwszą profesjonalną szkołę gry na tym instrumencie.
 Od tej pory nowe muzyczne medium coraz częściej gościło w salach koncerto-
wych. Możliwości akordeonu zaczęli odkrywać twórcy reprezentujący wszystkie możli-
we nurty estetyczne - od tych zachowawczych, nawiązujących do tradycji, odwołują-
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cych się do dawnych technik kompozytorskich, a zwłaszcza polifonii, do której akordeon 
jest niemal predestynowany, do postaw skrajnie progresywnych i awangardowych.  
Zresztą niemałe zasługi w przekonaniu środowiska muzyki eksperymentalnej do akor-
deonu miał Andrzej Krzanowski, polski wirtuoz instrumentu i kompozytor. Ale obok 
utworów oryginalnych dużą część repertuaru tworzą transkrypcje dzieł przeznaczo-
nych na inną obsadę. I dlatego oprócz napisanej specjalnie dla Motion Trio kompozycji 
Marty Ptaszyńskiej oraz utworów Janusza Wojtarowicza usłyszymy dziś opracowania 
muzyki Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Gó-
reckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Będzie to zarazem dowód, że akordeon jest in-
strumentem tyleż efektownym i wdzięcznym, co estetycznie uniwersalnym.
 

Daniel Cichy

 The accordion is one of the most maligned instruments in the history of music. 
Having been squeezed into the unfortunate stereotype of a charming companion at 
urban banquets, small-town wedding receptions and village dance parties, it is all too 
rarely presented on the philharmonic stage. And it’s a pity, for in the hands of a true 
virtuoso it takes on noble features and blossoms with unmatched beauty, while the 
instrument’s rich technical capabilities, its expressive potential and timbral values, have 
stoked the imagination of no small number of composers.
 Although the birth of the accordion dates to the first half of the 19th century, the 
instrument’s roots stretch back into the remote past. In the third millennium BCE, on 
the inspiration of the mythical goddess figure of Nü-kua, co-creator of the institution 
of marriage, the harmonica appeared in China. Constructed from bamboo and wood, 
sculpted to resemble a phoenix, it quickly gained popularity throughout Asia, adopting 
the name of shô in Japan, khène in Thailand and saenghwang in Korea. One element 
uniting the Asian instrument and the later accordion was the use of a similar sound 
source – a free reed. This is why, to the surprise of many music lovers, the accordion is 
categorized in the musicological literature as a wind instrument.
 The Europeans found out about this exotic invention probably in the 17th century, 
but it was not until the next century that the mechanism was applied to the construction  
of organs. Continuous structural improvements and experimentation with new  
instrument shapes led in 1829 to the appearance of the accordion. A new instrument, 
with bellows and five keys, was patented by Viennese organ builder Cyril Demian. Five 
years later, the Austrian’s family firm presented an improved version of the accordion 
to the world, with an extended range and second manual enabling the addition of a 
chordal accompaniment.
 Convenient and possessing many capabilities for its modest dimensions, the  
instrument began to make a dizzying career for itself. Instrument makers vied with 
each other to construct local variants, leading to the appearance of the Harmonika,  
concertina and bandoneón. The sound of the accordion’s relatives filled Parisian  
streets and Italian piazzas; while in the British Isles, women delighted audiences by 
playing the concertina; in Bavarian villages, people danced to the accompaniment of 
the Steirische Harmonika until they dropped; in Czarist Russia, the instrument became 
an inseparable companion to sentimental songs and vigorous dances; and in Poland, 
itinerant peddlers and folk musicians entertained onlookers gathered in marketplaces 
by playing the Russian bayan. Thanks to German emigrants, the bandoneón traveled 

next to Argentina, where to this day its distinctive sound creates the atmosphere for 
the passionate tango, while sailors calling at African ports popularized the concertina 
on that continent.
 Despite the instrument’s popularity taking off like an avalanche, its plebian  
pedigree scared off composers with the risk of perpetrating a cultural mésalliance. It 
took nearly an entire century for writers of art music frightened off by its dance-rela-
ted context to assimilate the accordion. It was not until 1922, at the behest of famous 
accordion designer Ernst Hohner, that German composer Paul Hindemith introduced 
the instrument, in his work Kammermusik no. 1, into a philharmonic setting. Five years 
later, Hugo Hermann composed the Sieben neue Spielmusiken cycle, which is considered  
to be the first original work for solo accordion. Shortly afterwards – also in Trossingen, 
Germany – the first professional school devoted to performance on this instrument 
was founded.
 Since then, the new musical medium has increasingly appeared in concert halls. 
The accordion’s capabilities began to be discovered by composers representing all 
possible aesthetic tendencies, from conservative trends alluding to tradition and  
evoking early compositional techniques – particularly polyphony, for which the accordion  
is almost predestined – to extremely progressive and avant-garde stances. In any 
case, a significant contribution to winning over the experimental music milieu to 
the accordion was made by Andrzej Krzanowski, a Polish virtuoso on the instrument  
and composer. Nevertheless, aside from new compositions, a large portion of the  
repertoire is comprised of transcriptions of works scored for different instrumentation.  
This is why, apart from a composition written specially for Motion Trio by Marta Pta-
szyńska, as well as works by Janusz Wojtarowicz, we will hear today arrangements of 
music by Fryderyk Chopin, Grażyna Bacewicz, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki 
and Krzysztof Penderecki. This will prove, at the same time, that the accordion is an 
instrument as impressive and graceful as it is aesthetically universal.

Daniel Cichy

2�



2�

Motion TrioMotion Trio

2�

Motion TrioMotion Trio

 Zespół został założony przez Ja-
nusza Wojtarowicza, twórcę idei „tria 
akordeonowego”, które niczym kwartet 
smyczkowy staje się klasycznym skła-
dem wykonawczym. Janusz Wojtaro-
wicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn to 
światowej klasy akordeoniści wykorzy-
stujący w swej twórczości wszelkie zale-
ty i możliwości brzmieniowe akordeonu: 
„Trio [...] drwi z wszelkich przyzwyczajeń 
i tradycyjnego sposobu gry na akorde-
onie, przenosi instrument w przyszłość” 
(Le Monde). Koncertowali w 34 krajach 
świata, na wszystkich kontynentach. 
Współpracowali m.in. z Krzysztofem 
Pendereckim, Michaelem Nymanem, 
Bobbym McFerrinem, 
Tomaszem Stańką, 
Leszkiem Możdżerem, 
Michałem Urbania-
kiem, Trilokiem 
Gurtu.
 Janusz Woj-
tarowicz, autor 
większości kom-
pozycji wykony-
wanych przez 
Motion Trio, 
prowadził wraz 
z zespołem kursy 
mistrzowskie 
w londyńskiej 
Royal Academy 
of Music, paryskim Konserwatorium 
Narodowym i University of Chicago.
 Motion Trio gra na akordeonach 
Pigini Sirius Millenium, ufundowanych 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

 The group was founded by Ja-
nusz Wojtarowicz, originator of the idea 
for an ‘accordion trio’ which has become 
a classical performance ensemble akin 
to a string quartet. Janusz Wojtarowicz, 
Paweł Baranek and Marcin Gałażyn are 
world-class accordionists who utilize all 
the natural advantages and sound capa-
bilities of the accordion in their creative 
work: ‘The trio [...] flouts all the habits and 

Fot./Photo:  
Manuela Alcer

the traditional way of playing the accordion, it is transporting the instrument into the 
future’ (Le Monde). The musicians have performed in 34 countries of the world, on 
every continent. They have collaborated with, among others, Krzysztof Penderecki, 
Michael Nyman, Bobby McFerrin, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Michał Urbaniak 
and Trilok Gurtu.
 Janusz Wojtarowicz, the author of most of the compositions performed by the 
Motion Trio, has run master classes with the group at London’s Royal Academy of Mu-
sic, the Conservatoire de Paris and the University of Chicago.
 The Motion Trio plays Pigini Sirius Millenium accordions funded by the Ministry 
of Culture and National Heritage.

Motion Trio
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 Carl Loewe należy dziś do nieco za-
pomnianych kompozytorów. Całkiem nie- 
słusznie, gdyż jego dorobek pieśniarski 
stawiany jest na równi z pieśniami innych 
kompozytorów wczesnego romantyzmu. 
Urodził się w 1796 roku w Löbejün koło  
Halle, na 2 miesiące przed narodzinami 
Franciszka Schuberta, którego przeżył  
41 lat. Dał się poznać nie tylko jako kom-

„Schubert pó³nocnych Niemiec”
    The ‘North German   

             Schubert’

 Carl Loewe is today a somewhat  
forgotten composer. Completely unfairly,  
for his song œuvre stands on an equal 
footing with the songs of other early  
Romantic composers. He was born in 1796 
in Löbejün near Halle, two years before  
the birth of Franz Schubert, whom he 
outlived by 41 years. He became known 
not only as a composer, but also as a  
conductor, splendid singer and instructor.  
Blessed with a marvelous baritone, fine 
stage presence and acting talent, Loewe 
was one of the first 19th-century virtuosi 
to concertize around Europe. As a singer, 
he undertook an array of tours in Scandi-
navia, France, and elsewhere. Like Liszt, 
he performed his own works during his 
recitals, thereby winning great popularity.  

NIEDZIELA SUNDAY

15.07.2012

Niedziela, godz. 12.00 / Sunday, 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Carl Loewe: Ballady polskie 
        Polish Ballades
[do słów Adama Mickiewicza] / [to words by Adam Mickiewicz]

urszula Kryger – mezzosopran / mezzo-soprano
Marcin Kozieł – fortepian / piano

pozytor, ale również dyrygent, 
znakomity śpiewak i pedagog. 

Obdarzony wspaniałym barytonem, 
dobrymi warunkami estradowymi i ta-
lentem aktorskim, Loewe był też jednym 
z pierwszych XIX-wiecznych wirtuo-
zów koncertujących po Europie. Jako 
śpiewak odbył szereg tournée m.in. po 
Skandynawii i Francji. Podobnie jak Liszt, 
podczas recitali wykonywał swoje utwo-
ry, zdobywając tym samym dużą po-
pularność. Podczas wizyty w Londynie 
(1847) śpiewał na królewskim dworze,  
a jak niesie wieść, nuty przewracał mu 
sam Książę Albert. W 1820 roku przyjął 
posadę organisty w katedrze św. Jakuba  
w Szczecinie (należącym wówczas do 
Prus). Wkrótce potem został profesorem 
Gimnazjum Mariackiego, a także dy-
rektorem muzycznym miasta. Funkcje 
te piastował przeszło 45 lat. W wyniku 
przebytego poważnego udaru (1864) 
zrezygnował z pełnionych w Szczecinie 
stanowisk w roku 1865. Ostatnie lata, aż 
do śmierci w 1869 roku, spędził w Kilonii. 
Warto dodać, że w marcu 2012 roku w fi-
larze szczecińskiej katedry znaleziono urnę  
z sercem kompozytora. 
 Loewe nie bez powodu nazywany 
był „Schubertem północnych Niemiec”. 
Obaj kompozytorzy pisali ballady i pieś-
ni do tych samych wierszy popularnych 
poetów: m.in. Erlkönig (Król olch) oraz 
Wanderers Nachtlied (Ponad szczytami ci-
sza) J.W. Goethego czy Edward do słów 
J.G. Herdera. Podobnie jak Schubert, tak  
i Loewe we wczesnym okresie twórczości 
przeżywał zainteresowanie liryką H. Heine-
go. Poza balladami i pieśniami (prawie 400) 
posiada w swoim dorobku m.in. kilka ora-
toriów i oper, dwie symfonie i koncerty for-

tepianowe, cztery kwartety smyczkowe, 
a także utwory na chór a cappella 

oraz fortepian solo. Jednak 

During a visit to London 
(1847), he sang at the royal 
court and, as rumor has it, Prin-
ce Albert himself turned pages for 
him. In 1820, he accepted a post as  
organist at St. James Cathedral in Stettin  
(modern Szczecin, which then belonged 
to Prussia). Shortly afterwards, he became  
a tutor at the local secondary school 
(Marienstiftsgymnasium), as well as the 
city’s music director. He held these posts 
for over 45 years. After suffering a serious  
stroke (in 1864), he resigned from the 
posts he had held in Stettin in 1865. He 
spent his last years, up until his death 
in 1869, in Kiel. It is worth adding that 
in March 2012, an urn containing the 
composer’s heart was found in a pillar of 
Szczecin’s cathedral. 
 It is not without reason that Loewe 
was called  ‘the North German Schubert’. 
Both composers wrote ballades and songs 
to the same verses of popular poets,  
including J. W. von Goethe’s Erlkönig and 
Wanderers Nachtlied, as well as Edward 
to words by J. G. Herder. Like Schubert,  
during the early period of his œuvre  
Loewe experienced an interest in the lyric 
poetry of H. Heine. Apart from (nearly  
400) ballads and songs, his œuvre  
included several oratorios and operas, 
two symphonies and piano concerti, four 
string quartets, along with works for a 
cappella choir and solo piano. Yet it is his 
art songs which brought him fame, and 
Loewe is regarded as a representative of 
the Romantic vocal ballade. He alluded to 
18th-century German models, all the while  
developing the concept of the ‘vocal 
poem’. He wrote music to texts by Goe-
the, Heine, Shakespeare, Byron and Rü-
ckert, as well as the words of Scottish 
and Danish ballads (based on 
Herder’s translations). 



to liryka wokalna przyniosła mu sławę – Lo-
ewe uchodzi za przedstawiciela wokalnej 
ballady romantycznej. Nawiązywał do XVIII-
wiecznych wzorców niemieckich, rozwija-
jąc jednocześnie ideę „poematu wokalne-
go”. Pisał do tekstów Goethego, Heinego, 
Szekspira, Byrona, Rückerta, a także do słów 
szkockich i duńskich ballad (bazując na 
przekładach Herdera). 
 Pieśni z tekstem polskiego wieszcza  
w twórczości niepolskiego kompozytora to 
ewenement. Polscy kompozytorzy w XIX 
wieku, co nie dziwi, chętnie sięgali do teks-
tów Adama Mickiewicza. Pieśni do słów au-
tora Dziadów skomponowali m.in. Fryderyk 
Chopin i Stanisław Moniuszko. Świteziankę 
muzycznie opracowali Moniuszko, Maria 
Szymanowska, a nawet Rosjanin, Nikołaj 
Rimski-Korsakow. I tak oto dochodzimy 
do siedmiu ballad polskich Loewego, za-
wartych w zbiorze Die Polnischen Balladen. 
Utwory skomponowane w 1835 roku, wy-
dane zostały w Berlinie w 1835 roku (opus 
49, 50) i Poznaniu w 1842 roku (opus 51). 
Wszystkie ballady wydano po niemiecku, 
w tłumaczeniu Carla von Blankenseego. 
Są to: Der Woywode (Czaty), Die Schlüssel- 
blume (Pierwiosnek), Die drei Budrisse (Trzech 
Budrysów), Wilia und das Mädchen (Wilija  
i dziewica), Der junge Herr und das Mädchen 
(Panicz i dziewczyna) do słów Mickiewicza  
i Odyńca, Das Switesmädchen (Świtezianka) 
oraz Frau Twardowska (Pani Twardowska). 
Świteziankę, która jest przykładem balla-
dy dramatycznej, a także trwającą ponad 
siedem i pół minuty zwrotkową balladę 
Pani Twardowska (która zawiera elementy 
krakowiaka) cechuje, co ciekawe - wy-
eksponowanie pierwiastka narracyjnego. 
Nagrania Ballad wciąż stanowią rzadkość. 
Wspomnieć należy przede wszystkim  
o płycie Urszuli Kryger Lieder & Balladen,  
vol. 15 (cpo, 1997), na której znalazły się 
wszystkie ballady polskie Loewego.

Mateusz Borkowski

 Songs with texts by a Polish poet 
in the œuvre of a non-Polish composer 
are something unusual. However, unsur-
prisingly, Polish 19th-century composers 
were more than willing to use texts by 
Adam Mickiewicz. Songs to words by the 
author of Dziady (Forefathers’ Eve) were 
composed by, among others, Fryderyk 
Chopin and Stanisław Moniuszko. ‘Świte-
zianka’ (‘Das Switesmädchen’) was set to 
music by Moniuszko, Maria Szymanowska 
and even a Russian, Nikolai Rimsky-Kor-
sakov. And so we come to Loewe’s seven 
Polish ballades contained in the collection  
Die Polnischen Balladen. The pieces,  
composed in 1835, were published in 
Berlin in 1835 (opp. 49, 50) and Poznań 
in 1842 (op. 51). All of the ballades were 
published in German in a translation by 
Carl von Blankensee. Their German titles 
are: ‘Der Woywode’ (‘Czaty’), ‘Die Schlüssel- 
blume’ (‘Pierwiosnek’), ‘Die drei Budris-
se’ (‘Trzech Budrysów’), ‘Wilia und das  
Mädchen’ (‘Wilija i dziewica’), ‘Der junge 
Herr und das Mädchen’ (‘Panicz i dziew-
czyna’) to words by Mickiewicz and ‘Das 
Switesmädchen’ (‘Świtezianka’) and ‘Frau 
Twardowska’ (‘Pani Twardowska’) to words 
by another poet, A. E. Odyniec. Interest-
ingly, ‘Świtezianka’, which is an example of 
a dramatic ballade, as well as the seven-
and-a-half-minute stanzaic ballade ‘Pani 
Twardowska’ (which contains krakowiak 
elements) are both characterized by an 
accentuation of the narrative element. 
Recordings of the Balladen are still a rarity. 
Particularly noteworthy is Urszula Kryger’s 
disc Lieder & Balladen, vol. 15 (cpo, 1997), 
which contains all of Loewe’s Polish  
ballades.

Mateusz Borkowski

  Do największych sukcesów artystki 
należą zwycięstwa w międzynarodowych 
konkursach wokalnych: im. S. Moniuszki  
w Warszawie (1992), im. J. Brahmsa w Ham- 
burgu (1994) oraz ARD w Monachium 
(1994). Odtąd jej karierze towarzyszy nie-
słabnące zainteresowanie melomanów  
i krytyki. Występuje w recitalach pieśnio-
wych, operach oraz w dziełach oratoryj-
nych wykonywanych pod batutą tak zna-
komitych mistrzów, jak: Jan Krenz, Jerzy 
Semkow, Rafael Frühbeck de Burgos, Sir 
Colin Davis. Szczególną uwagą obdarza 
muzykę kameralną, jej sztuka interpre-
tacji pieśni łączy w sobie perfekcyjność  
z niezwykłą naturalnością. Doceniają to 
towarzyszący jej muzycy: pianiści – Hart-
mut Höll, Charles Spencer i Pascal Rogé, 
klarnecista Paul Meyer, Tokyo String Quar-
tet, Petersen Quartet.
 Urszula Kryger dokonała wielu na-
grań płytowych (Decca, Hyperion, cpo, 
DUX, Channel Classics), za które dwukrot-
nie otrzymała nagrodę Fryderyk (2001, 
2004). Wyróżniona nagrodą Fundacji im. 

K. Szyma-
nowskiego 

za prze-
myślane 
i wysoce 

artystyczne 
interpretacje 
pieśni tegoż 

kompozytora 
(2006). 

  The artist’s greatest successes include 
victories at international singing com-
petitions, including the S. Moniuszko in 
Warsaw (1992), the J. Brahms in Hamburg 
(1994) and the ARD in Munich (1994).  
Since then, her career has been keenly 
monitored by music lovers and critics. 
She appears in song recitals, operas and  
oratorio works performed under the  
baton of such distinguished conduc-
tors as Jan Krenz, Jerzy Semkow, Rafael 
Frühbeck de Burgos and Sir Colin Davis. 
She pays special attention to chamber  
music, and her artful interpretation of 
songs combines perfection with extra-
ordinary naturalness. This is appreciated 
by the musicians who accompany her:  
pianists Hartmut Höll, Charles Spencer 
and Pascal Rogé; clarinetist Paul Meyer; 
the Tokyo String Quartet and the Petersen 
Quartet.
 Urszula Kryger has made many disc 
recordings (Decca, Hyperion, cpo, DUX 
and Channel Classics), for which she has 
twice received a Fryderyk Prize (2001, 
2004). She was decorated with an award 
from the K. Szymanowski Foundation 
for her considered and highly artistic  
interpretations of songs by this composer 
(2006).

Fot./Photo:  Anna Kaczmarz

Urszula Kryger
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  Studiował w Gdańsku (fortepian)  
i Wiedniu: na Uniwersytecie Muzycznym 
(akompaniament pieśni) oraz w Kon-
serwatorium Muzycznym (korepetycje 
operowe). Jako akompaniator występuje  
w kraju i za granicą; towarzyszy śpiewa-
kom na scenach oper i filharmonii (m.in. 
Izabella Kłosińska, Anna Lubańska, An-
drzej Hiolski, Daniela Fally, Angelika Kirch-
schlager, Matjaž Robavs) oraz podczas 
konkursów wokalnych, m.in. w Nowym 
Sączu (im. Ady Sari), Atenach (im. Marii 
Callas), Zwickau (im. Roberta Schumanna), 
Wiedniu (Belvedere), Warszawie (im. Stani-
sława Moniuszki), Bydgoszczy (im. Ignace-
go Jana Paderewskiego), niejednokrotnie 
zdobywając laury za najlepszy akompa-
niament.
 Współpracuje z nauczycielami śpie-
wu – Heleną Łazarską, Izabellą Kłosińską, 
Gerhardem Kahrym, Francisco Araizą i Ru-
dolfem Piernayem, towarzysząc im pod-
czas kursów wokalnych (Salzburg, Melk, 
Johannesburg, Lubeka, Santiago de Com-
postela, Kraków, Warszawa, Nowy Sącz). 
Od 2010 prowadzi klasę korepetycji dla 
wokalistów na Universität für Musik und 
darstellende Kunst w Wiedniu.

Marcin Kozie³

Fot./Photo:  Łukasz Rajchert

  Studied in Gdańsk (piano), as well as 
in Vienna at both the Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst (vocal accom-
paniment) and the Konservatorium Wien 
Privatuniversität (opera coaching). As an  
accompanist, he has performed within  
and outside Poland, accompanying  
singers on opera and philharmonic stag-
es (including Izabella Kłosińska, Anna 
Lubańska, Andrzej Hiolski, Daniela Fally,  
Angelika Kirchschlager and Matjaž Ro-

bavs) and during singing competitions 
in, among other places, Nowy Sącz (the 
Ada Sari), Athens (the Maria Callas),  
Zwickau (the Robert Schumann), Vienna 
(the Belvedere), Warsaw (the S. Moniusz-
ko) and Bydgoszcz (the Ignacy Jan Pa-
derewski), frequently winning laurels for 
best accompanist.
 He collaborates with such singing 
teachers as Helena Łazarska, Izabella Kło-
sińska, Gerhard Kahry, Francisco Araiza 
and Rudolf Piernay, all of whom he has 
accompanied during singing courses (in 
Salzburg, Melk, Johannesburg, Lübeck, 
Santiago de Compostela, Kraków, Warsaw  
and Nowy Sącz). Since 2010, he has had 
a coaching studio for vocalists at the  
Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Vienna.

NIEDZIELA SUNDAY

15.07.2012

Niedziela, godz. 19.00 / Sunday, 7:00 pm
AULA FLORIANKA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE /  
FLORIANKA CONCERT HALL, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW

Johannn Sebastian Bach – Uwertura w stylu francuskim h-moll / 
Overture in the French style in B minor BWV 831 (1735), ca. 31’
   1. Ouverture    
   2. Courante    
   3. Gavotte I    
   4. Gavotte II   
   5. Passepied I  
   6. Passepied II
   7. Sarabande
   8. Bourée I
   9. Bourée II
 10. Gigue
 11. Echo

Fryderyk Chopin 
 Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2 / Nocturne in F-sharp major op. 15  
 no. 2 (1830–1833), ca. 3’30” 
 Ballada g-moll op. 23 / Ballade in G minor op. 23 (1835-1836),  
 ca. 9’ 
 3 Mazurki op. 50: nr 1 G-dur, nr 2 As-dur, nr 3 cis-moll /  
 3 Mazurkas op. 50: no. 1 in G major, no. 2 in A-flat major, 
 no. 3 in C-sharp minor (1841–1842), ca. 12’ 
 Barkarola Fis-dur op. 60 / Barcarole in F-sharp major op. 60 
 (1845), ca. 9’ 
 Scherzo b-moll op. 31 / Scherzo in B-flat minor op. 31 (1837), 
 ca. 10’

yulianna Avdeeva – fortepian / piano
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Johann Sebastian Bach – Uwertura w stylu francuskim h-moll 

         Pełna wdzięku Uwertura w stylu francuskim (znana również jako Partita h-moll) 
Johanna Sebastiana Bacha, stanowi aperitif, wprowadzający panoramiczny i atrakcyj-
ny program Chopinowski. Rozpoczyna się on uroczym Nokturnem Fis-dur op. 15 nr 2, 
wypełnionym promiennymi tonami słońca, atmosferą kwiecistych kolorów i leniwego 
spokoju. Rzadko używana tonacja Fis-dur sugeruje głębsze uczucia i nastroje – roman-
tycy do wyrażenia prostych emocji wykorzystywali skale bliższe C-dur. Delikatny, sub-
telny klimat skrajnych fragmentów zostaje przerwany nostalgicznym epizodem, raz po 
raz zatrącającym o niepokój młodzieńczej duszy. Niezwykły to nokturn, wieloznaczny i 
zawoalowany, pełen niedopowiedzeń i zagadek.
         Centralnym – zarówno z racji położenia, jak i rangi dzieła – punktem progra-
mu jest wspaniała, na poły epicka, na poły przesycona liryzmem Ballada g-moll.  
„[...] Najwięcej ją lubię, jest mi najdroższa” – powiedział Chopin Schumannowi. Powstała 
w 1831 roku, należy do swoistego etapu burzy i naporu, okresu bezpośredniego wyra-
żania emocji, pewnej bezkompromisowości i – toutes proportions gardées – dosadności 
ekspresji. Można domniemywać, iż tropy inspiracji wiodą do Mickiewiczowskich Ballad, 
aczkolwiek wiązanie dzieła z Konradem Wallenrodem – czynione przez dziewiętnasto-
wiecznych komentatorów – wydaje się nadużyciem. A jednak podobieństwo Ballady 
Chopina do powieściowej narracji jest niekiedy uderzające, podobnie jak dramatyczny 
wątek w ostatniej pozycji programu – Scherzu b-moll.
             Trzy zwięzłe i zróżnicowane w charakterze Mazurki z opusu 50 poprzedzają roz-
kołysaną, niebywale pogodną Barkarolę Fis-dur. Tonacja dzieła pojawia się dzisiejszego 
wieczora dwukrotnie – zestawienie Nokturnu oraz Barkaroli pozwala uchwycić szereg 
podobieństw. Najbardziej widoczną cechą obu dzieł jest subtelny ton pastoralny, a tak-
że pewne zakamuflowanie emocji, wieloznaczność i tajemniczość pozornie prostego 
biegu muzycznej fabuły. Mimo kilkunastu lat dzielących oba utwory (Barkarola powstała  
w 1845 roku) zaznacza się pomiędzy nimi zagadkowe pokrewieństwo, możliwe do wy-
tłumaczenia retoryką wybranej tonacji. Faktem jest, że kompozytor przywiązywał dużą 
wagę do znaczenia tonacji. Podejmując dość popularny w I połowie XIX wieku gatu-
nek, nadał jednocześnie muzyce tyle indywidualnej ekspresji, że można śmiało mówić  
o Barkaroli Fis-dur jako o jednym z najbardziej zaawansowanych przejawów skondenso-
wanego Chopinowskiego stylu. Niewykluczone, że utwór ten faktycznie posiada ukryty 
wymiar autobiograficzny.
        I wreszcie wielki finał – wybuchowe Scherzo b-moll, eksplodujące raz po raz  
namiętnością zabarwioną gniewem. Stężone napięcie początku błyskawicznie rozłado-
wuje się w gwałtownych erupcjach, a następnie w karkołomnych pasażach. Kompo-
zytor podąża tutaj tropem retoryki tonacji; b-moll w twórczości Chopina często wiąże 
się ze sporymi porywami namiętności, zacietrzewieniem graniczącym z wściekłością  
i furią (por. Sonata czy Preludium b-moll). Nieoczekiwanie dramatyczny rozmach ulega 
wyciszeniu, ustępując rozświetlonej atmosferze opadających perlistych figuracji. Nieco 
solenna, krystalicznie czysta ekspresja tego epizodu przenosi słuchacza w zupełnie inny 
świat – świat niebiańskiego spokoju, Arkadii. Owa niezwykła rajska wizja ma trzy piętra, 
otulone delikatnym pulsem walca, utożsamione z coraz to innymi tonacjami, jednak-
że równie niespodziewanie, jak się pojawiła, niebiańska aura znika. A jednak pozosta-
je po niej ślad – mimo zdecydowanego powrotu nastroju „inferna” całość kończy się  
w Des-dur, a nie w wyjściowym b-moll. Najwidoczniej pojawienie się nieziemskiej per-
spektywy uniemożliwiło „zwycięstwo” mrocznym siłom namiętności.

Maciej Jabłoński

Johann Sebastian Bach – Overture in the French style in B minor 

         Bach’s graceful Overture in the French Style (also known as the Partita in B minor) 
is an aperitif serving to introduce a panoramic and attractive program of Chopin. The 
latter begins with the charming Nocturne in F-sharp major op. 15 no. 2, brimming with 
the radiant tones of the sun, an atmosphere of flowery colors and lazy calm. The rarely-
used key of F-sharp major suggests deeper feelings and moods – to express more basic 
emotions, the Romantics tended to use scales closer to C major. The delicate, subtle  
atmosphere of the outer sections is interrupted by a nostalgic episode, which time 
and again hints at the restlessness of a youthful spirit. This nocturne is extraordinary,  
ambiguous and veiled, replete with allusions and puzzles.
           The central point in the program – in terms of both the position and the impor-
tance of the work – is the splendid half-epic, half-lyrical Ballade in G minor. ‘ [...] I like this 
one best, it is dearest to me,’ said Chopin to Schumann. It was written in 1831 and be-
longs to a peculiarly stormy, seismic phase, a period marked by direct communication  
of emotions, a certain uncompromising attitude and – toutes proportions gardées –  
plainness of expression. One can conjecture that that its trail of inspiration leads back 
to Mickiewicz’s Ballades, although the attempts – made by nineteenth-century com-
mentators – to link the work with Konrad Wallenrod would appear to be out of line. Yet 
the similarity of Chopin’s Ballade to the novel’s narrative is not infrequently striking, as is 
the case with the dramatic motif in the final item on the program – the Scherzo in B-flat 
minor.
        The three compact Mazurkas of diverse character from opus 50 precede the 
swinging, unusually cheerful Barcarole in F-sharp major. This key appears twice this  
evening, and the juxtaposition of the Nocturne and Barcarole allows us to perceive a 
number of similarities between them. The most obvious feature linking the two works is 
their subtle pastoral tone, along with a certain camouflaging of emotions, the ambiguity  
and mystery of a deceptively simple musical plot process. Despite the dozen or so 
years that divide the two works (the Barcarole was written in 1845), an enigmatic affinity  
between them is evident, which can be explained by the rhetoric of the selected key. 
The fact is that that the composer attached great importance to the significance of  
tonality. While taking up a genre quite popular during the first half of the 19th century, he 
simultaneously invested the music with so much individual expression that one could  
speak confidently of the Barcarole in F-Sharp major as one of the most advanced  
manifestations of Chopin’s condensed style. It is not out of the question that this work 
does actually possess a hidden autobiographical dimension.
          And last but not least, the grand finale – the volatile Scherzo in B-flat minor, ex-
ploding time and again in passion tinged with anger. The concentrated tension of 
the beginning is discharged spectacularly in violent eruptions, and then in elaborate 
arpeggi. The composer is here following the trail of tonal rhetoric; in Chopin’s œuvre, 
the key of B-flat minor is often associated with sizeable gusts of passion, with frenzy 
bordering on rage and fury (cf. the Sonata or Prelude in B-flat minor). The unexpectedly 
dramatic momentum is dampened, giving way to a resplendent atmosphere of lustrous 
descending figurations. The somewhat solemn, crystal clear expression of this episode 
transports the listener to a completely different world – a world of heavenly peace, an 
Arcadia. This extraordinary paradisiacal vision has three layers wrapped in the delicate 
pulse of a waltz, identified in turn with constantly changing keys; however, equally as 
surprisingly as it appeared, the heavenly aura disappears. Yet a trace remains after it –  
despite a decisive return to the ‘inferno’ mood, the work as a whole finishes in D-flat  
major rather than the initial B-flat minor. Quite clearly, the appearance of the  
otherworldly vista has rendered impossible the ‘victory’ of the dark forces of passion.

Maciej Jabłoński
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Yulianna Avdeeva
 Absolwentka Specjalnej Szkoły Mu-
zycznej im. Gnessina w Moskwie i Hoch-
schule der Künste w Zurychu (2008). 
Później czerpała muzyczną inspirację od 
światowej sławy pianistów, jak Dmitrij 
Baszkirow, Boris Berman i Fou Ts’ong.
 Po sensacyjnym zwycięstwie w XVI 
Międzynarodowym Konkursie Chopinow-
skim w 2010 wystąpiła z Nowojorską Or-
kiestrą Filharmoniczną pod dyrekcją Alana 
Gilberta w Warszawie i Nowym Jorku oraz 
z Orkiestrą Symfoniczną NHK pod dyrekcją 
Charles’a Dutoit w Tokio, a następnie dała 
solowy recital w londyńskim Southbank 
Centre. Do jej najnowszych ważnych do-
konań należą recitale w Teatrze Maryjskim 
w St. Petersburgu oraz na festiwalach: Mo-
skiewskim Festiwalu Wielkanocnym, Pra-
skiej Wiośnie, La Roque d’Anthéron, Liszt 
en Provence, Festiwalu Montpellier oraz 
MDR Musiksommer.
 Repertuar artystki obejmuje szero-
ki zakres muzyki od Bacha po utwory XX 
wieku. Szczególnie intryguje ją wykonaw-
stwo na instrumentach z epoki (w 2011 
wykonała koncerty fortepianowe Chopina 
na fortepianie Erarda).    

 Since graduating from the Gnessin 
Special Music School in Moscow and  
Zurich University of the Arts in 2008, 
Yulianna Avdeeva has been drawing  

inspiration from such re nowned 
pianists as Dmitri Bash-
kirov, Boris Berman 
and Fou Ts’ong at the 

International Piano Academy Lake Como.
 After her victory at the 16th Interna-
tional Fryderyk Chopin Competition (War-
saw 2010), she performed with the New 
York Philharmonic under Alan Gilbert 
in Warsaw and New York, as well as the 
NHK Symphony Orchestra under Charles  
Dutoit in Tokyo, and then gave a solo  
recital at London’s Southbank Centre.  
Recent highlights include recitals at the 
Mariinsky Theater in St. Petersburg, as well 
as at festivals: the Moscow Easter Festival, 
Prague Spring, La Roque d’Anthéron, Liszt 
en Provence, Montpellier Festival and 
MDR Musiksommer.
 Yulianna Avdeeva’s repertoire spans 
a wide range of music from Bach to 20th-
century works. She is especially intrigued 
by period-instrument performance (in 
2011, she performed 
Chopin’s Piano Con-
certi on an Erard 
piano).

PONIEDZIA£EK MONDAY
16.07.2012

Poniedziałek, godz. 19.00 / Monday, 7:00 pm
WOJSKOWY OŚRODEK KULTURY (Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego) / 
MILITARY CULTURAL CENTER (Club of the 2nd Mechanized Corps) 
OFF FESTiVAl

opera komiczna w 3 aktach na motywach ludowych / a comic opera in 3 acts based on folk 
motifs (1784) 

Marek Toporowski – kierownictwo muzyczne / conductor
Ewelina Pietrowiak – inscenizacja i reżyseria / stage director and designer

Jan Peszek – konsultacja dialogów / dialogue consultant
Aleksandra Orłukowicz – przygotowanie muzyczne solistów / soloists’ coach
Maja Słoniowska – asystent reżysera / stage director’s assistant

Obsada / Cast:
Agatka: Joanna Zawartko
Antek Całka: Damian Chruściński
Pijaszko - podstarości / deputy governor: Jerzy Butryn
Walenty: Stavros Chatzipentidis
Dbalski - ekonom / economist: Andrzej Zborowski
Antek Gaydak: Paweł Kołodziej
Plociuchowa: Magdalena Wachowska
Stach: Szymon Rudzki
Maciek: Andrzej Górniak
Pan / Master: Maja Słoniowska

Studenci Wydziału Wokalnego 
Akademii Muzycznej
im. Karola lipińskiego 
we Wrocławiu / Students 
of the Voice Department 
at the Karol lipiński Academy 
of Music in Wrocław

Orkiestra Trybunału 
Koronnego w lublinie / 
Orchestra of the Crown 
Tribunal in lublin

Jan Dawid Holland – 
     Agatka, czyli przyjazd Pana
Agatka, Or, The Master’s Arrival

Fot./Photo:  Harald Hoffmann
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Agatka, czyli przyjazd Pana…
  Agatka, jedno z pierwszych dzieł w polskiej literaturze operowej, powstała do li-
bretta księcia Macieja Radziwiłła, w latach 1786-1795 podkomorzego wielkiego litew-
skiego. Autorem muzyki jest Jan Dawid Holland, pochodzący z Hamburga kapelmistrz 
nieświeski, nadworny muzyk Radziwiłłów. Opera została skomponowana na uświetnie-
nie pobytu w Nieświeżu ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej 
prawykonanie odbyło się 17 września 1784 roku w Nieświeżu pod dyrekcją Gioacchina 
Albertiniego, włoskiego kompozytora i dyrygenta kapeli dworskiej Poniatowskiego. Te-
matyka utworu stanowi odbicie modnej w czasach ostatniego króla tendencji do kie-
rowania uwagi w stronę niższych warstw społecznych, ich obyczajów, języka, kultury. 
Bohaterowie to para wywodząca się z gminu, kochankowie, których kruche szczęście 
spoczęło w rękach pana – dziedzica. Ten sprawiedliwie nagradza i karze swych pod-
danych według ich zasług i przewinień, nie bacząc na ich pochodzenie. Agatka jest 
pierwszą klasyczną polską operą opartą na motywach tańców narodowych: krakowia-
ka, oberka i poloneza. Również przez Białorusinów uznawana jest za ich własną operę 
narodową (Nieśwież znajduje się obecnie na terenie Białorusi); istnieje wersja libretta  
w języku białoruskim. 
  Rękopis dzieła był przechowywany w Teatrze Wielkim w Warszawie, jednakże 
spłonął podczas pożaru we wrześniu 1939. W Nieświeżu zachował się odpis partytury, 
na podstawie której wydano na Białorusi partyturę oraz wyciąg fortepianowy z dialo-
gami w języku białoruskim i z dodanym librettem w języku polskim. W czasach saskich 
Agatka była wykonywana w Warszawie, Lublinie, Lwowie i cieszyła się wielkim po-
wodzeniem u szlachty, od 1799 roku grano ją w wersji dwuaktowej pod tytułem Pan 
dobry jest ojcem poddanych. Potem odeszła w zapomnienie. Po II wojnie światowej 
wystawiono ją tylko raz w wersji koncertowej wraz z dialogami 8 maja 2003 roku na  
Zamku Królewskim w Warszawie pod dyrekcją Marka Toporowskiego. Dokonano wtedy 
jedynej rejestracji fonograficznej dzieła, wydanej w 2005 roku na CD.

Streszczenie libretta
Akt I

Agatka kocha z wzajemnością Antka Całkę. Antek 
oznajmia ukochanej, że Pan, który przebywa na po-
lowaniu, postanowił wystawić huczną zabawę oraz 

kilka wesel, więc przy tej okazji mogliby zorganizować 
swoje wesele na koszt pański. Walenty, ich przyjaciel, 

zachęca młodych żeby nie zwlekali i obiecuje po-
moc w przygotowaniach do ślubu. Razem snują 
plany wielkiej zabawy i przyszłego szczęścia. An-
tek prosi o pomoc podstarościego Pijaszkę. Ten 
zgadza się mu pomóc, jednakże po odejściu 
Agatki, Antka i Walentego obmyśla zemstę na 
Całce za rzekome krzywdy doznane wcześniej. 
Dla Pijaszki jedynie alkohol jest przyjacielem.

Akt II
Pijaszko postanawia wyswatać Agatkę nie  

z... Antkiem, ale Gaydakiem, parobkiem. 
Próbuje przekonać do tego ekonoma 

Dbalskiego. Jednakże ten chce usły-�0

szeć decyzję wprost od Agatki. Na pytanie Dbalskiego, za kogo chce wyjść, Agatka odpo-
wiada, że za Antka Całkę, ale Pijaszko sprytnie zmienia sens wypowiedzi tak, iż Dbalski myśli, 
że chodzi o Antka Gajdaka. Po odejściu dziewczyny wypomina Pijaszce jego niemoralne 
prowadzenie się i ostrzega, że może z tego powodu zostać zwolniony ze służby. Podsta-
rości w rozmowie z Gaydakiem chce uzyskać zapewnienie, że w zamian za wyswatanie go  
z Agatką Gaydak będzie modnym mężem i odstąpi mu czasem żonę na noc; ten stanowczo 
odmawia. Agatka przybiega do Antka Całki niosąc mu radosną nowinę, że pobiorą się i za 
wszystko zapłaci Pan. Młodzi cieszą się. Radość burzy Plociuchowa, stara szwaczka i praczka, 
a w przeszłości niańka ich Pana, która oznajmia, iż podstarości wyswatał Agatkę z parobkiem 
Gaydakiem. Agatka odkrywa, że podczas rozmowy z Dbalskim Pijaszko celowo przekręcił 
jej wypowiedź. Tymczasem Pijaszko wydaje Antkowi Całce polecenie, by natychmiast jechał 
do lasu po drzewo. Antek – wiedząc już, że podstarości chce się go pozbyć – stanowczo 
odmawia, a Pijaszko rozkazuje wsadzić go za karę do gąsiora (narzędzie kary, gdzie po-
między dwoma deskami umieszcza się i unieruchamia głowę oraz ręce – często mylone 
z dybami). Agatka mdleje, cuci ją Plociuchowa. Maciek oznajmia, iż Pan skończył już łowy  
i wkrótce przybędzie. Agatka jest zrozpaczona wizją małżeństwa z Gaydakiem.

Akt III
Trwają ostatnie przygotowania do przyjazdu Pana. Dbalski intonuje radosną pieśń na jego 
cześć, dołącza się do niego Pijaszko, Walenty i Pleciuchowa, wtórują im Maciek i Stach. W od-
dali słychać już sygnał rogów. Przybywa Pan. Podstarości składa mu hołd w imieniu wszyst-
kich poddanych. Agatka ma wręczyć kwiaty, jednakże Pan zauważa jej rozpacz i wypytuje 
o powód. Pleciuchowa, mimo że Pijaszko próbuje jej w tym przeszkodzić, usiłuje wszyst-
ko wyjaśnić, nie potrafi jednak w klarowny sposób wytłumaczyć intrygi. Pan nie wie, że jest 
dwóch Antków, i cały czas myśli, iż Pleciuchowa mówi o Gaydaku. Wreszcie wszystko objaś-
nia Walenty. Pan każe uwolnić Antka Całkę z gąsiora, Gaydakowi płaci dukata w zamian za 
odstąpienie od poślubienia Agatki, a Pijaszkę zwalnia ze służby za 
jego intrygi. Agatka i Antek Całka w końcu są szczęśliwi i mogą się 
pobrać. Intonują wesołe kuplety na cześć Pana, do których przy-
łączają się inni. Nawet Pijaszko godzi się ze wszystkimi.   

Opracowanie: Andrzej Zborowski

Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives
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Agatka, Or, The Master’s Arrival…
 Agatka, one of the first works in the Polish opera literature was written to a libretto  
by Prince Maciej Radziwiłł, Grand Chamberlain of Lithuania from 1786 to 1795. The  
author of the music is Jan Dawid Holland, Nieśwież chapel master, originally from  
Hamburg, and court musician to the Radziwiłł family. The opera was composed to grace 
the stay in Nieśwież of the last king of Poland, Stanisław August Poniatowski. Its première 
took place on 17 September 1784 in Nieśwież under the direction of Gioacchino Albertini, 
an Italian composer and the conductor of Poniatowski’s court chapel. The work’s subject  
matter represents a reflection of the tendency fashionable during the reign of the last 
king of Poland to direct attention toward the lower strata of society, their customs,  
language and culture. The protagonists are a pair of commoners, lovers whose fragile  
happiness has come to rest in the hands of their master’s heir. He justly rewards and  
punishes his subjects according to their merits and faults, without regard to their social  
origins. Agatka is the first Classical Polish opera based on national dance motifs: the kra-
kowiak, oberek and polonaise. It is also considered by the Belarusians to be their own  
national opera (Nieśwież is presently located within the territory of Belarus); there exists a 
version of the libretto in the Belarusian language. 
 The work’s manuscript was held by the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, 
but perished in a fire in September 1939. In Nieśwież, however, a copy of the score survived,  
on the basis of which a score, as well as a piano reduction with dialogues in Belarusian 
and an added libretto in Polish, was published in Belarus. While the Sas dynasty held  
power, Agatka was performed in Warsaw, Lublin and Lwów [modern-day Lviv], enjoying 
great success among the nobility; from 1799 onwards, it was played in a two-act version  
entitled The Good Master Is a Father to His Subjects. Subsequently, it passed into oblivion.  
After World War II, it was performed only once in a concert version, together with  
dialogues, on 8 May 2003 at the Royal Castle in Warsaw under the direction of Marek 
Toporowski. At that time, the only extant recording of the work was made, released in 
2005 on CD.

Libretto Synopsis
Act I
Agatka and Antek Całka are in love. Antek  
announces to his beloved that the Master,  
who is out hunting, has decided to 
throw a wild party along with a few 
weddings, so that they could take  
advantage of the opportunity to  
organize their own wedding at the 
Master’s expense. Walenty, their friend, 
encourages the young couple not 
to delay and promises to help in the  
wedding preparations. Together they  
dream up plans of a grand party and  
future happiness. Antek asks deputy gover-
nor Pijaszko for help. The latter agrees to help 
him, but after Agatka, Antek and Walenty’s  
departure, he devises a plan to avenge himself 
upon Całka for supposed previously - incurred 
wrongs. For Pijaszko, only alcohol is a friend.

Act II
Pijaszko decides to match Agatka with… Antek – but a different one: Gaydak the  
farm-hand. He attempts to convince the economist Dbalski to go along with it. But the 
latter wants to hear the decision straight from Agatka. To Dbalski’s question about whom 
she wishes to marry, Agatka replies that it is Antek Całka whom she wants, but Pijaszko 
cleverly changes the meaning of her statement so that Dbalski thinks she is speaking of 
Antek Gajdak. After the girl’s departure, he scolds Pijaszko for his immoral behavior and 
warns him that he could be fired from his post on that account. The deputy governor, in 
conversation with Gaydak, wants to gain assurance that in exchange for matching him 
with Agatka, Gaydak will be a fashionable husband and lend him his wife for the night 
from time to time; Gaydak firmly refuses. Agatka runs to Antek Całka, bearing the joyful 
news that they will marry and everything will be paid for by the Master. The young couple 
rejoice. Their joy is disturbed by Plociuchowa, an old seamstress and washerwoman, in 
the past nanny to their Master, who announces that the deputy governor has matched 
Agatka with Gaydak the farm-hand. Agatka discovers that during the conversation with 
Dbalski, Pijaszko purposely twisted her statement. Meanwhile, Pijaszko commands Antek 
Całka to go to the woods immediately for wood. Antek – now knowing that the deputy  
governor wants to get rid of him – firmly refuses, and Pijaszko commands him to be  
placed in the gąsior (an instrument of punishment where the head and hands are placed 
between two boards and immobilized – often confused with dyby [commonly translated 
as either ‘stocks’ or ‘pillory’]) as punishment. Agatka faints and is revived by Plociuchowa. 
Maciek announces that the Master has finished hunting and will arrive shortly. Agatka is 
thrown into despair by a vision of being married to Gaydak.

Act III
Final preparations for the Master’s arrival are in progress. Dbalski intones a joyful song 

in his honor; he is joined by Pijaszko, Walenty and Pleciuchowa,  
seconded by Maciek and Stach. In the distance, the sound of horns 
can now be heard. The Master arrives. The deputy governor pays 

him homage in the name of all of his subjects. Agatka is to 
hand him flowers, but the Master notices her despair and asks 

about its cause. Pleciuchowa, despite Pijaszko’s attempts to 
hinder her in doing so, attempts to explain everything, but 
is not able to explain the intrigue in a clear manner. The  
Master does not know that there are two Anteks and the 
whole time thinks that Pleciuchowa is talking about Gaydak.  
Finally all is explained by Walenty. The Master commands 
that Antek Całka be released from the gąsior, pays Gaydak 
a ducat in exchange for his agreement not to marry Agat-

ka, and fires Pijaszko from his post for his intrigue. Agatka 
and Antek Całka finally are happy and can get married. They  

intone joyful couplets in honor of the Master, joined by others. 
Even Pijaszko is reconciled with everyone.

Prepared by: Andrzej Zborowski

Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives
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Wtorek, godz. 19.00 / Tuesday, 7:00 pm
SALA KONCERTOWA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / CONCERT HALL, 
ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW

Agata Zubel – Suita / Suite (2011), 14’ 
Hanna Kulenty – Arcus (1988), ca. 25’ 
Anna Zawadzka-Gołosz –  Teatr ubogi dla trzech perkusistów / Poor Theater for 
three percussionists (2012) * 
Łukasz Pieprzyk – Reversal *°  
 
Amadrums Trio:  
Wiktoria Chrobak-Mielec – perkusja / percussion 
Rafał Tyliba – perkusja / percussion
Maciej Hałoń – perkusja / percussion

*  prawykonanie światowe / world première
°  utwór dedykowany Amadrums Trio / work dedicated to Amadrums Trio

��

 Niezwykłym zbiegiem okoliczności 
w programie dzisiejszego koncertu znala-
zły się dzieła kompozytorów-pasjonatów, 
twórców obdarzonych silnym imperaty-
wem, przywiązujących ogromną wagę 
do swojej pracy i zdolnych do nadania 
swej muzyce potężnej energii, podkreślo-
nej perkusyjnym instrumentarium.
 Nieczęsto zdarzają się talenty tak 
panoramiczne, jak Agata Zubel – 
znana jako kompozytorka i wokalist-
ka. Zazwyczaj uzdolnienie na jed-
nym polu usuwa w cień inne 
talenty – Zubel wyłamuje 
się jednak z tej zasady; jej 
artystyczna działalność udo-
wodniła, że można być zna-
komitym muzykiem w wie- 
lu dziedzinach. Zjawiskowy sopran, za-
dziwiający wyrazistą ekspresją – to jedno 
oblicze, drugim jest pracowita, obdarzo-
na nietuzinkową osobowością kompo-
zytorka. Laureatka Paszportu Polityki jest 
również wykształconą perkusistką i peda-
gogiem, pracuje jako adiunkt we wrocław-
skiej Akademii Muzycznej. W swojej muzy-
ce Agata Zubel bardzo umiejętnie czerpie 
z bogactwa doświadczeń wykonawcy. 
Jej partytury zawierają mnóstwo kapi-
talnych pomysłów i świadczą o szerokiej  
(i głębokiej) znajomości tajników różnych 
instrumentów, wykorzystanych z wielkim 
wyczuciem.
 Utwory Hanny Kulenty 
są źródłem potężnej pierwotnej 
energii, za każdym razem kom-
pozytorka zabiera publiczność  
w podróż przez niezwykłe pejza-
że; pulsujący rytm wprowadza  
w trans, którego efektem  
niejednokrotnie jest praw-
dziwe katharsis. Kulenty 
mniej dba o wyrafinowane 
efekty, przedkładając wy-
razistość rytmu i pierwotną niemal moc 
muzyki ponad wszystkie inne elementy.  

 By extraordinary coincidence, today’s 
program includes works by composers 
with a passion and artists gifted with a 
great imperative who attach great impor-
tance to their work and are able to give 
their music powerful energy emphasized 
by a percussion instrumentarium.
 Rarely encountered are talents as 

panoramic as Agata Zubel – well-
known as a composer and vo-

calist. Normally, a gift in one 
field overshadows other 
talents – Zubel, however, 
breaks this rule; her artistic 
activity has proven that it 

is possible to be a superb 
musician in many areas. A 

phenomenal soprano, amaz- 
ing in its clarity of expression – 

this is one face; the other is a hard-work-
ing composer gifted with outstand-
ing personality. The winner of Polityka 
magazine’s Passport is also a trained per-
cussionist and teacher; she works as an 
adjunct professor at the Wrocław Aca-
demy of Music. In her music, Agata Zu-
bel very skillfully draws upon a wealth  
of performance experience. Her scores 
contain many superb ideas and attest 
to a broad (and deep) knowledge of the 
secrets of various instruments, which 
are utilized with great sensitivity.
  The works of Hanna Kulen-

ty are a source of powerful primal 
energy; every time, the composer 
takes the audience on a journey 
through extraordinary landscapes;  
the pulsating rhythm puts one in 

a trance whose effect is not 
infrequently a true catharsis. 
Kulenty pays less attention 
to refined effects, prioritizing  
clarity of rhythm and the  
almost primal power of mu-

sic above all other elements. There 
is in her art an almost magical tinge;  
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Jest w tej sztuce rys wręcz magiczny, 
tajemnicza zdolność kompozytorki do 
wciągania i pochłaniania uwagi działa 
niczym zaklęcia szamana. Rozległe płasz-
czyzny muzyki Kulenty nakładają się na 
siebie, tworząc wielkie łuki ekspresyjne, 
jednocześnie spajają narrację w logiczny 
ciąg dźwiękowych zdarzeń. Energia za-
warta w jej dziełach nigdy się nie wyczer-
puje i gdyby nie naturalne ograniczenia, 
ta muzyka mogłaby brzmieć wiecznie, 
rozkołysana wszechobecnym pulsem.
 W swojej muzyce Anna Za-
wadzka-Go³osz 
skłania słuchaczy do 
drążenia w głąb 
dźwiękowej materii, 
tkanej z najwyższą 
starannością niczym go- 
belin z Arras. Wyrafinowane brzmienia 
roztaczają tutaj atmosferę obcowania 
z niecodziennym pięknem. Wspomnia-
na staranność to świadectwo pieczo-
łowitości i rozwagi; słuchając jej utwo-
rów możemy być pewni, że nic tutaj nie 
jest przypadkowe, a każdy element ma 
swoje miejsce. Sfera kolorystyczna jest 
często równorzędna w stosunku do po-
zostałych elementów muzycznych, ma 
także istotny wpływ na przebieg formy  
i tworzenie iluzji przestrzeni. Istotnym za-
gadnieniem jest dla kompozytorki czas  
i ruch: „w zakresie energii ruchu fascynuje 
mnie opozycja tego, co ciągłe, do tego, 
co nieciągłe”. Zestawianie, kontrast oraz 
wzajemne, wewnętrzne korelacje współ-
tworzą proces kształtowania się narracji. 
 £ukasz Pieprzyk jest kom-
pozytorem obdarzonym niepospolitą 
charyzmą. W swojej twórczości nie za-
myka się w przysłowiowej wieży z ko-
ści słoniowej; inspiracji poszukuje  
w otaczającej rzeczywistości, 
nierzadko celnie diagnozując 
rozmaite aspekty życia. Jest 
w tej postawie niezwykle 

the composer’s mysterious ability to 
draw and absorb one’s attention is as 
amazing as the spells of a shaman. The 
expansive planes of Kulenty’s music 
overlap each other, creating great arcs 
of expression, at the same time drawing 
the narrative together into a coherent, 
logical series of pitch events. The energy 
contained in her works is never exhaust-
ed; if it were not for natural limitations, 
the music could resound into eternity,  

oscillating with an omnipresent  
pulse.

In her music, Anna Za-
wadzka-Go³osz induces 
listeners to delve into the 
pitch material, woven with 
the greatest care like an  

Arras tapestry. Refined sounds  
here spread an atmosphere 

of contact with an uncommon beauty. 
The aforementioned care is a testimony 
of solicitude and reflection; in listen- 
ing to her works, we can be certain that 
nothing here is by chance, and every  
element has its place. The timbral  
sphere is often equally important as 
the remaining musical elements; it also  
contributes in an essential manner to 
the process of the form and the creation 
of an illusion of space. An essential issue 
for the composer is time and movement: 
‘in the area of energy of movement, I am 
fascinated by the opposition of continu-
ous and non-continuous.’ Combination 
and contrast, as well as mutual, internal 
correlations, together create the process 

of shaping the narrative.
£ukasz Pieprzyk is a 

composer gifted with uncom-
mon charisma. In his œuvre, 
he does not enclose himself 

in the proverbial ivory  
tower; he seeks inspiration  
in the surrounding reality,  

not infrequently aptly 

silny imperatyw, prawdziwa pasja rozgrze-
wająca muzykę do czerwoności, a także 
przeświadczenie, że sztuka musi wstrząs-
nąć, by mogła spełniać swoje zadanie. 
Pieprzyk nigdy nie zajmuje obojętnego 
stanowiska, nie jest „letni” - w znaczeniu 
napiętnowanym przez Biblię. Ważkość wy-
znawanych ideałów skłania kompozytora 
do bezkompromisowości – estetycznych 
wyborów dokonuje w zgodzie z artystycz-
nym sumieniem, nie bacząc, że mógłby 
wzbudzić kontrowersje. To wartościo-
wa cecha, godna uznania – szczególnie  
w naszych czasach, pełnych konformizmu 
i unimorfizacji.

Maciej Jabłoński

evaluating various aspects of life. There 
is in this attitude an enormous imper- 
ative, a true passion which heats the 
music up red-hot, as well as a convic-
tion that art must shock in order to 
accomplish its task. Pieprzyk never  
takes an indifferent position, he is not 
‘lukewarm’ – in the sense condemned  
by the Bible. The weightiness of the  
ideals the composer adheres to inclines 
him to be uncompromising – he makes 
his aesthetic choices in accordance with 
his artistic conscience, heedless of the 
fact that they could arouse controversy. 
This is a valuable trait, worthy of recog-
nition – especially in our times, full of  
conformism and uniformization.

Maciej Jabłoński

Amadrums 
Trio 
 Zespół w składzie: Wiktoria Chrobak-
-Mielec, Rafał Tyliba i Maciej Hałoń (stu-
denci Akademii Muzycznej w Krakowie 
w klasie perkusji Jana Pilcha i Stanisława 
Welanyka) działa od 2007. Repertuar gru-
py stanowi współczesna literatura mu-
zyczna przeznaczona na rozmaite składy 
perkusyjne. Zespół wykonuje utwory zróż-
nicowane pod względem stylistycznym:  
z elementami teatru muzycznego, z zasto-
sowaniem elektroniki czy zbliżone do mu-
zyki jazzowej, a także kompozycje własne 
oraz muzykę rozrywkową, często łącząc 
elementy różnych kultur. 
 Młodzi muzycy dokonali już wielu 
prawykonań utworów polskich, w tym  
pisanych specjalnie dla nich. Trio jest 
laureatem nagrody Grand Prix oraz na-

 This ensemble, consisting of Wiktoria 
Chrobak-Mielec, Rafał Tyliba and Maciej 
Hałoń (students at the Academy of Music 
in Kraków in the percussion studio of Jan 
Pilch and Stanisław Welanyk) has been 
working together since 2007. The group’s 
repertoire is represented by contempo-
rary music literature written for various  
percussion ensembles. The ensemble  
performs works diversified in terms of 
style: with elements of music theater,  
utilizing electronics or similar to jazz  
music, as well as their own compositions 
and popular music, often linking elements 
of different cultures.
 The young musicians have al ready  
premièred many Polish works, includ-
ing some written especially for them. 
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grody „Sound New” XIV Międzynarodo-
wego Konkursu Współczesnej Muzyki 
Kameralnej. Zespół wystąpił na wielu mię-
dzynarodowych i polskich festiwalach, m.in:  
Sounds New (Anglia), DAM Festival (Ko-
sowo), Nagyerdei Ősz (Węgry), Warszaw-
ska Jesień, Źródła i Inspiracje, Audio Art,  
Sacrum Profanum. 

The trio is the winner of the Grand Prix 
Award and Sound New Award at the 14th  
International Competition for Contem-
porary Chamber Music. The ensemble 
has appeared at many international and 
Polish festivals, among others Sounds 
New (England), DAM Festival (Kosovo),  
Nagyerdei Ősz [Nagyerdő Autumn]  
(Hungary), Warsaw Autumn, Sources and 
Inspirations, Audio Art and Sacrum Pro-
fanum.

Środa, godz. 20.00 / Wednesday, 8:00 pm
BAZYLIKA BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI BASILICA 

Adam z Wągrowca (1. poł. XVII w.) / Adam of Wągrowiec (1st half of 
17th c.) – Ave Maris Stella na organy / Ave Maris Stella for organ, ca. 2’30”
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Ave Maris Stella (1. poł. XVIII w. / 1st half 
of 18th c.), ca. 3’
Adam z Wągrowca / Adam of Wągrowiec – Ricercata quarti toni na 
organy / Ricercata quarti toni for organ, ca. 4’30”
Bartłomiej Pękiel (XVII w. / 18th c.) – Dulcis amor Jesu, ca. 6’
Adam z Wągrowca / Adam of Wągrowiec – Fantasia tertia na organy / 
Fantasia tertia for organ, ca. 1’40”
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Tota pulchra es Maria, ca. 3’30”
Marcin Mielczewski (1. poł. XVII w. / 1st half of 18th c.) – Deus in nomine 
tuo na bas, 2 skrzypiec, fagot i b.c. / Deus in nomine tuo for bass, 2 violins, 
bassoon and basso continuo, ca. 6’
Marcin Mielczewski – Canzona terza a 3 na 2 skrzypiec, fagot i basso 
continuo / Canzona terza a 3 for 2 violins, bassoon and basso continuo, 
ca. 5’30”
Adam z Wągrowca  / Adam of Wągrowiec – Ricercata secundi toni na 
organy / Ricercata secundi toni for organ, ca. 4’
Marcin Mielczewski – Vesperae Dominicales, ca. 26’
 1. Dixit Dominus
 2. Confitebor
 3. Beatus vir
 4. Laudate pueri 

Marcin Mielczewski – Canzona prima a 3 na 2 skrzypiec, fagot i basso 
continuo / Canzona prima a 3 for 2 violins, bassoon and basso continuo, 
ca. 5’30”
Marcin Mielczewski – Vesperae Dominicales 
 5. Magnificat

Capella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus – organy, dyrygent / organ, conductor

ŒRODA WEDNESDAY
18.07.2012
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Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives
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Początki baroku w Polsce, czy w muzyce, czy w sztukach plastycznych, wiążą się z jedną 
konkretną rodziną – królewską rodziną Wazów. Choć w historii niekiedy niekoniecznie 
wspominaną dobrze, to jednak dla rozwoju kultury polskiej – zasadniczą. Dzięki Zyg-
muntowi III i Władysławowi IV w możliwie szeroki sposób zaistniała w Polsce europejska 
awangarda: rodzący się w tych latach barok.
 Najnowsze prądy płynęły zaś – jak zwykle – z Włoch. Jest przełom XVI i XVII 
wieku: Italia wciąż żyje ideami renesansu. Skonfrontowała się już ze sztuką starożytnych  
i czuje, że jest w stanie stanąć z nią do rywalizacji. To właśnie w tym momencie we Floren-
cji, w intelektualnym towarzystwie tzw. Cameraty Bardiego, powstaje monodia akompa-
niowana – jako rekonstrukcja antycznej muzyki i śpiewu; w ten sposób tworzy się jednak 
nowa jakość: opera. W Wenecji późnorenesansowa polifonia – najdłuższa reminiscencja 
muzycznego średniowiecza – osiąga zupełnie nowy wymiar i wyraz: obok chórów wo-
kalnych pojawiają się chóry instrumentalne, jedne zestawiane są z drugimi na zasadzie 
kontrastów (brzmieniowych, dynamicznych, agogicznych). Ośrodkiem uniwersalnym 
jest jednak Rzym: stolica papieska, nabierająca nowego wiatru w żagle, utkane podczas 
Soboru Trydenckiego. To tygiel, do którego spływają wszystkie nowinki: opera prędko 
zostaje podjęta i uzyskuje nowy wzorzec w postaci historii świętej Il Sant’Alessio Stefa-
no Landiego, rozwija się muzyka instrumentalna, wokalna wielogłosowa (ostatecznie 
uświęcona przez ojców trydenckich i kontynuowana jako prima pratica – stile antico), ale 
i monodyczna (seconda pratica). 
 Wraz z fascynacją włoską muzyką i teatrem (wyniesioną przez królewicza 
Władysława z jego podróży po Italii, 1624-1625) cały ten bagaż nowych idei i technik 
zadomawia się także na dworze Wazów, w Krakowie i w Warszawie. Wspierają go kolejni 
włoscy muzycy zatrudniani na dworze, m.in. takie znakomitości, jak Marco Scacchi i Tar-
quinio Merula.
 Triumf jest prędki, tym bardziej że grunt jest już dobrze przygotowany. Polska 
elita od stulecia regularnie jeździ na studia do Padwy i Bolonii, odwiedza Wenecję, utrzy-
muje kontakt z Rzymem. Na rozwiniętą świadomość stylową polskich kompozytorów 
wskazują m.in. zachowane w tabulaturze organowej dzieła Adama z Wągrowca (odna-
lezione na Litwie w 1993 roku). Wielkopolski cysters (zm. 1629), sławny jako organista, 
pozostawił po sobie szereg drobiazgów na instrument klawiszowy, w większości we 
włoskiej stylistyce przywodzącej na myśl Frescobaldiego (co zaskakujące – rówieśnika, 
nie antenata), a stanowiących pierwotne stadium rozwoju klawiszowej muzyki instru-
mentalnej, wywodzącej się z aranżacji utworów wokalnych. Zakonnik z Wągrowca nale-
żał tu ewidentnie do światowych pionierów.
 W programie koncertu drobiazgi te wykorzystane będą zgodnie z ich prze-
znaczeniem: wykonywane naprzemiennie z większymi formami wokalnymi (praktyka 
alternatim), posłużą za wprowadzenie do nich. Znamienny pod tym względem jest sam 
początek programu: motet Ave Maris Stella Gorczyckiego (zamykającego sekwencję ba-
rokowych polskich twórców – 1665-1734), poprzedzony opartą na tym samym temacie 
przygrywką Adama. Podobną funkcję pełnią też późniejsze nieco canzony Marcina Miel-
czewskiego – kompozytora z kręgu kapeli królewskiej. Wraz z kolegą, Bartłomiejem Pę-
kielem, pozostawili œuvre złożone z dzieł religijnych, w którego skład – obok mszy, mote-
tów i wokalnych koncertów kościelnych (głównie w stile antico i mieszanym) – wchodzi 
także cykl Nieszporów niedzielnych. Nieszpory te, zakończone spektakularnym Magnificat, 
zachowanym w bibliotece w Kromieryżu w Czechach (bo utwory Mielczewskiego zna-
ne były szeroko poza Polską), stanowią kulminację programu.

Jakub Puchalski

The beginnings of the Baroque in Poland, whether in music or in the visual arts, are 
associated with one particular family: the Vasa royal dynasty. Though this family is 
not infrequently mentioned in history in a not necessarily favorable manner, it was,  
nonetheless, important for the development of Polish culture. Thanks to Zygmunt III and 
Władysław IV, the European avant-garde – represented in those years by the birth of the 
Baroque – materialized in the broadest possible manner in Poland.
 The newest trends flowed – as usual – from Italy. It was the turn of the 16th and 
17th centuries: Italy continued to live by Renaissance ideas. It had compared itself with 
the art of the ancients and felt that it was able to compete. It was precisely at that  
moment in Florence, in the intellectual company of the so-called Bardi Camerata, that 
accompanied monody was born – as a reconstruction of ancient music and singing; 
in this manner, however, a new quality was created: opera. In Venice, late Renaissance  
polyphony – the longest reminiscence of the musical Middle Ages – achieved a  
completely new dimension and expression: alongside vocal choirs appeared choirs of 
instruments, some combined with others on the basis of contrast (in sound, dynamics 
and tempo). The universal center, however, was Rome: the pontifical capital, taking new 
wind into sails woven during the Council of Trent. It was a melting pot into which all 
novelties flowed: opera was quickly taken up and gained a new model in the form of 
Stefano Landi’s sacred history Il Sant’Alessio; instrumental music developed, along with 
polyphonic vocal music (finally blessed by the Trent fathers and continued as the prima 
pratica – stile antico), but also monody (seconda pratica).
 Together with a fascination for Italian music and theater (brought back by 
Prince Władysław from his travels around Italy in 1624–1625), this entire baggage of new 
ideas and techniques also took up residence at the Vasa court, in Kraków and in Warsaw. 
It was supported by successive Italian musicians employed at the court, among them 
such distinguished personages as Marco Scacchi and Tarquinio Merula.
 Triumph came quickly, all the more so that the ground was already well- 
-prepared. The Polish elite had already for a century been traveling to study in Padua 
and Bologna, visiting Venice and maintaining contact with Rome. A well-developed  
stylistic awareness on the part of Polish composers is indicated by, among other things, 
works surviving in organ tablature form by Adam of Wągrowiec (rediscovered in Lithuania  
in 1993). This Cistercian monk from Greater Poland (d. 1629), famous as an organist, 
left behind an array of small keyboard works, for the most part in an Italian stylistic  
language bringing to mind Frescobaldi (surprisingly, a contemporary, not an ancestor), 
and representing an initial phase in the development of instrumental music for keyboard,  
having its origins in arrangements of vocal works. The monk from Wągrowiec evidently 
numbered here among the world’s pioneers.
 In the concert program, these small works will be utilized in accordance with 
their intended use: by being performed in alternation with larger vocal forms (alternatim  
practice), they will serve as an introduction to them. Characteristic in this regard is the 
very beginning of the program: the motet Ave Maris Stella by Gorczycki (closing the  
sequence of Polish Baroque composers – 1665–1734), preceded by a prelude by Adam 
based on the same theme. A similar function is also fulfilled by the somewhat later  
canzoni of Marcin Mielczewski – a composer from royal chapel circles. Together with 
his colleague, Bartłomiej Pękiel, they left an œuvre comprised of religious works which 
also included – aside from masses, motets and vocal concerti da chiesa (mainly in stile 
antico and mixed style) – the Vesperae Dominicales cycle. These vespers, finishing with a  
spectacular Magnificat held by a library in Kroměříž, Czech Republic (for Mielczewski’s 
works were widely known outside of Poland), represent the program’s culmination.

Jakub Puchalski



 Capella Cracoviensis jest miejską in-
stytucją kultury. Powstała w 1970 roku  
z inicjatywy Stanisława Gałońskiego jako 
zespół śpiewaków i instrumentalistów wy-
konujący przede wszystkim muzykę XVII  
i XVIII wieku. Obecnie to jeden z najbar-
dziej dynamicznych polskich zespołów 
specjalizujących się w wykonywaniu 
muzyki dawnej na instrumentach histo-
rycznych. Dzięki wsparciu Miasta Krako-
wa może realizować ambitne projekty na 
najwyższym poziomie artystycznym, sku-
piając znakomitych artystów o określonej 
wrażliwości artystycznej. Gośćmi zespołu 
są największe gwiazdy światowej sceny 
muzyki dawnej: koncertmistrzowie współ-
pracujący na co dzień z renomowanymi 
grupami (Orchestre des Champs-Élysées, 
Il Giardino Armonico, Europa Galante, I Ba-
rocchisti, Ensemble Matheus), a także goś-
cinni dyrygenci (Paul Goodwin, Andrew 
Parrott, Andreas Spering, Paul McCreesh, 
Roy Goodman, Fabio Bonizzoni). Capella 
Cracoviensis regularnie organizuje wspól-
ne projekty z międzynarodowymi zespo-
łami historycznych instrumentów dętych 
Nachtmusique oraz Oltremontano.
 Capella Cracoviensis to także chór 
kameralny wykonujący repertuar od ma-
nierystycznych madrygałów Gesualda 
po Pieśni kurpiowskie Szymanowskiego. 
Zespół występował między innymi w ra-
mach prestiżowej serii Opera Rara.

  The Capella Cracoviensis is a city  
cultural institution. It was founded in 1970 
on the initiative of Stanisław Gałoński as an 
ensemble of singers and instrumentalists 
performing, above all, 17th- and 18th-century  
music. Presently, it is one of the most  
dynamic Polish ensembles specializing 
in performance of early music on period 
instruments. Thanks to support from the 
City of Kraków, it is able to realize ambitious  
projects at the highest artistic level,  
embracing superb artists of a particular 
artistic sensitivity. The ensemble’s guests 
are the greatest stars of the world’s early 
music scene: concertmasters working on 
an everyday basis with renowned groups 
(Orchestre des Champs-Élysées, Il Giardino 
Armonico, Europa Galante, I Barocchisti,  
Ensemble Matheus), as well as guest  
conductors (Paul Goodwin, Andrew Parrott,  
Andreas Spering, Paul McCreesh, Roy  
Goodman, Fabio Bonizzoni). The Capella  
regularly organizes joint projects with  
international period wind instrument  
ensembles Nachtmusique and Oltremon-
tano.
 Capella Cracoviensis is also a chamber 
choir performing repertoire from Gesualdo’s 
mannerist madrigals to Szymanowski’s Kur-
pie Songs. The ensemble’s accomplishments 
include appearances at the prestigious  
Opera Rara series.

Capella Cracoviensis

�3

  Jako organista daje recitale solowe  
i uczestniczy w koncertach kameralnych. 
Opublikował też artykuły na temat kon-
serwacji historycznych organów i dawnej 
praktyki wykonawczej oraz nagrał solowe 
albumy, dokumentujące brzmienie histo-
rycznych organów. Jako dyrygent bywa 
zapraszany przez festiwale i zespoły, by 
prowadzić koncerty muzyki wokalno-
-instrumentalnej różnych epok.
 Od listopada 2008 
Jan Tomasz Adamus jest 
dyrektorem i szefem 
artystycznym Capelli 
Cracoviensis. Objęcie 
przez niego tej funk-
cji na zaproszenie 
miasta Krakowa 
było

jednym z najgłośniejszych transferów 
w świecie polskiej kultury ostatnich lat. 
Związany wcześniej z Wrocławiem organi-
sta, klawesynista, dyrygent oraz animator 
życia muzycznego, studiował w Akademii 
Muzycznej w Krakowie oraz Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam. Uważany 
jest za jedną z najbardziej bezkompro-
misowych i kontrowersyjnych postaci 
współczesnej sceny muzycznej, a ceniony 
szczególnie przez śpiewaków za naturalną 
narrację i komfortowe tempa. 

Fot./Photo: Tibor-Florestan Pluto

Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives
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  As an organist, Jan Tomasz Adamus  
gives solo recitals and participates in  
chamber music concerts. He has also  
published articles on the conservation 
of historic organs and early performance 
practice, as well as recording solo albums 
documenting the sound of period organs. 
As a conductor, he has been invited by  
festivals and ensembles to conduct  
performances of vocal-instrumental music 
from various eras.

 Since November 2008, Jan Tomasz  
Adamus has been executive and artistic 
director of the Capella Cracoviensis. 

His taking over this function at the 

invitation of the City of Kraków was one of 
the most sensational transfers in the Polish 
cultural world in recent years. The organist, 
harpsichordist, conductor and organizer of  
musical life, previously associated with 
Wrocław, studied at the Academy of Music 
in Kraków and Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam. He is considered to be one 
of the most uncompromising and contro-
versial figures on the contemporary music  
scene, especially esteemed by singers 
for his natural narrative and comfortable  
tempi.

Jan 
Tomasz 
Adamus
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Czwartek, godz. 19.00 / Thursday, 7:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO  
W KRAKOWIE / GOLD ROOM, KAROL SZYMANOWSKI 
PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW

Fryderyk Chopin – Trio fortepianowe g-moll op. 8 / Piano Trio in G minor 
op. 8 (1829), ca. 30’
 Allegro con fuoco 
 Scherzo / Con moto ma non troppo 
 Adagio sostenuto 
 Finale. Allegretto

Adam Walaciński – Cinque episodi na trio fortepianowe / Cinque episodi 
for piano trio (2001), ca. 10’

Artur Malawski – Trio fortepianowe / Piano Trio (1953), ca. 30’
 Lento. Allegro moderato 
 Andante sostenuto 
 Allegro molto 
 Vivace 

Malawski Trio:
Maciej lulek – skrzypce / violin
Barbara Łypik-Sobaniec – wiolonczela / ‘cello
Sławomir Cierpik – fortepian / piano

CZWARTEK THURSDAY

19.07.2012

 Gatunek tria fortepianowego zajmuje dość szczególne miejsce w twórczości kom-
pozytorów europejskich. Zazwyczaj poprzedza trudne i wymagające zadanie skompo-
nowania kwartetu smyczkowego, dla wielu zaś młodych, początkujących twórców sta-
nowi pierwszą próbę w dziedzinie kameralistyki. Bardzo często dzieła te odznaczają się 
wyjątkowym znaczeniem na tle całokształtu twórczości, będąc niejako punktem odnie-
sienia dla innych dzieł – nie zawsze kameralnych.
 Trio g-moll op. 8 Fryderyka Chopina to utwór zakończony jeszcze przed opuszcze-
niem przez kompozytora ojczystego kraju. Ostatnie takty skreślił młody Chopin wiosną 
roku 1829, tuż po 19 urodzinach, jest to zatem juwenilium, pozycja określana mianem 
młodzieńczej. A jednak emocjonalny wymiar dzieła bynajmniej nie wskazuje na brak 
dojrzałości. Dramatyczna wymowa Tria skłania wręcz do określenia dzieła jako tragedii 
w 4 aktach, swoistego dramatu con lieto fine (jak to celnie sformułował prof. Mieczysław 
Tomaszewski), przesyconego melancholią, lecz zwieńczonego w pogodnym nastroju 
rozwiązanego konfliktu. 
 Otwierające utwór ogniwo Allegro con fuoco wprowadza beethovenowski wymiar 
muzycznego dramatu, zarysowanego od pierwszych dźwięków wyrazistego tema-
tu. Zmienia się on płynnie w schubertowski liryzm, gdzieniegdzie inkrustowany hum-
mlowskimi ornamentami brillant. Napięcie w centralnych fragmentach pierwszej czę-
ści podkreślane jest licznymi modulacjami i dość zaawansowaną harmoniką, natomiast  
w zakończeniu odzywa się równomierny puls, przywodząc na myśl Koncerty branden-
burskie J.S. Bacha. Druga część – Scherzo – podejmuje ruch pierwszego ogniwa i  toczy 
się jednorodnie, rozbłyskując niekiedy zaskakującym skojarzeniem z oberkiem. Dopiero 
Adagio przynosi dłuższą chwilę wytchnienia – w przepięknej poetyckiej aurze, której nie 
powstydziłby się przywołany już tutaj samotnik z Bonn, a która daje liryczny przedsmak 
namiętnych przestrzeni powolnych ogniw późniejszych koncertów fortepianowych 
Chopina. Finałowe Rondo stopniowo rozjaśnia klimat, raz po raz eksponując dziarskiego 
krakowiaka, wdzierającego się w kuplety przypominające ukraińskie zaśpiewy.
 Ambitne zadanie zostało zrealizowane przez młodego twórcę z wielkim powodze-
niem. Robert Schumann słusznie wskazuje na szlachetność muzyki Tria, jest to w rzeczy 
samej jeden z najcenniejszych klejnotów XIX-wiecznej kameralistyki, szczególnie jaśnie-
jący na polskim, nieco zubożałym, firmamencie. 
 Ponad stulecie dzieli Chopinowskie Trio od kolejnej chronologicznie pozycji 
dzisiejszego wieczora. Trio fortepianowe Artura Malawskiego powstało w 1953 roku,  
w ostatnim okresie twórczości kompozytora. O ważności dzieła dla współczesnej pol-
skiej kameralistyki świadczy fakt, że od przeszło pół wieku Trio wykonywane jest przez 
liczne zespoły kameralne, chętnie sięgają po nie studenci klas kameralistyki. Pozornie 
neoklasycystyczny styl Tria, przejawiający się również na płaszczyźnie formy, kryje indy-
widualną ekspresję o romantycznym niekiedy wymiarze. Poszczególne elementy mu-
zyki są zrównoważone, zaś klarowność i czytelność narracji nie burzy specyficznej at-
mosfery, ewokowanej ciekawie wykorzystaną polifonią. Za utwór ten Malawski otrzymał  
w 1955 roku nagrodę ministra kultury. 
 Trzeci punkt programu to Cinque episodi na skrzypce, wiolonczelę i fortepian 
Adama Walacińskiego. Utwór ten, skomponowany stosunkowo niedawno, składa się 
z pięciu ogniw o zróżnicowanym nastroju, niepozbawionych elementu żartobliwego, 
mających postać muzycznych obrazów, w których poszczególne instrumenty zdają się 
symbolizować ludzkie charaktery. Dzięki temu muzyka raz po raz przywodzi na myśl 
dialogi i rozmowy, a nawet krótkie scenki teatralne, wplecione w kunsztowne sploty  
rozmaitych brzmień.

Maciej Jabłoński ��
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 The piano trio genre occupies quite a special place in the œuvre of European 
composers. It usually precedes the difficult and demanding task of composing a 
string quartet, and for young composers who are just starting out, it often represents 
their first attempt at the chamber music discipline. Very often these works stand out 
as being particularly significant within the context of their entire œuvre, as they are 
somewhat of a reference point for other works – not only ones written for chamber 
ensemble.
 Fryderyk Chopin’s Trio in G minor is a work completed already before the 
composer’s departure from his homeland. The final measures were set down by 
the young Chopin in the spring of 1829, just after his 19th birthday, so it is a ‘juvenile’ 
work – an item termed ‘youthful’. All the same, the emotional dimension of the work 
does not by any means indicate a lack of maturity. The Trio’s dramatic overtones even  
incline some to describe the work as a tragedy in four acts, a peculiar drama con lieto 
fine (as Prof. Mieczysław Tomaszewski has aptly termed it), suffused with melancholy 
but culminating in a serene mood of resolved conflict.
 The opening Allegro con fuoco movement introduces a Beethovenian dimen-
sion of musical drama, outlined from the very first notes of an expressive theme. It 
seamlessly changes into Schubertian lyricism, at times encrusted with Hummelian 
ornamentations in style brillant. The tension in the first movement’s central segments 
is highlighted by numerous modulations and quite advanced harmonic language, 
while in the closing section, an even pulse bringing to mind J. S. Bach’s Brandenburg 
Concerti can be heard. The second movement – the Scherzo – takes up the motion of 
the first movement and proceeds in uniform fashion, sometimes flashing a surprising 
association with the oberek. Not until the Adagio are we brought a longer moment of 
respite – couched in an exquisite poetic aura of which the aforementioned recluse 
from Bonn would have been proud, and which offers a lyrical foretaste of the passion- 
ate expanses in the slow movements of Chopin’s later piano concerti. The Rondo 
finale gradually brightens up the atmosphere, time and again exposing a sprightly 
krakowiak which bursts into couplets resembling Ukrainian folk songs.
 The ambitious task was realized by the young composer with great success.  
Robert Schumann rightly pointed out the refinement of the music in the Trio, for 
it is indeed one of the most valuable gems of 19th century chamber music, shining  
particularly brightly in the somewhat impoverished Polish firmament.
 Over a century divides Chopin’s Trio from what is this evening’s next item 
in chronological terms. Artur Malawski’s Piano Trio was written in 1953, in the final  
phase of the composer’s œuvre. The Trio is clearly an important component of the 
contemporary chamber music repertoire, as it has been performed by numerous  
chamber ensembles, and students taking chamber music classes are more 
than willing to take it on. The Trio’s superficially Neoclassical style, which also  
manifests itself at the level of form, conceals a personal expression of not infrequently 
Romantic dimension. The separate components of the music are balanced, while the 
clarity and lucidity of the narrative do not disturb the peculiar atmosphere evoked by 
interestingly-utilized polyphony. It was for this composition that Malawski received a 
prize in 1955 from the Minister of Culture.
 The third item on the program is Adam Walaciński’s Cinque episodi for violin,  
’cello and piano. This piece, composed relatively recently, is comprised of five  
movements of diversified mood, not devoid of a humorous component, taking the 
form of musical portraits in which individual instruments appear to symbolize human 
characters. By virtue of this, the music time and again brings to mind dialogues and 
discussions, even short theatrical scenes woven into subtle braids of diverse sounds.

Maciej Jabłoński

  This ensemble was formed for the 
purposes of the present concert, taking 
its name from that of one of the compos- 
ers whose work is to be found among 
the trios being performed. The chamber 
musicians who created it hope that their 
collaboration will continue and perhaps 
lead to more joint projects. All three of 
them graduated with distinction from 
the Academy of Music in Kraków and all 
are still affiliated with their alma mater, 
working there as lecturers.
 Violinist Maciej Lulek com-
bines teaching work with a life on 
the road with the Sinfonietta Craco-
via chamber orchestra, with which he  
regularly concertizes within and outside 
Poland, often performing the function 
of concertmaster. As a violinist with 
the Piazzoforte string quintet, he colla-
borates with pianists Kevin Kenner and 

Waldemar Malicki (winning a Fryde-
ryk award in 2006 in the cham-
ber music category for the CD 
Piazzoforte & Kevin Kenner).  
For many years, the artist has 

also performed on an ongoing basis 
in a duet with harpist Elżbieta Baklarz;  
together, they have premièred two Bo-
gusław Schaeffer works dedicated to 
them: Sonata for Violin and Harp and Für 
Elise. Maciej Lulek also performs early 
music on a Baroque violin.
 Since 1995, ’cellist Barbara 
£ypik-Sobaniec has been a member 
of a piano trio which she formed with 
Roman Reiner and Sławomir Cierpik, 
carrying out an active concert schedule  
(including appearances in the Czech 
Republic, Denmark, Belgium and Ger-
many). She has concertized with the 
Capella Cracoviensis orchestra (Germa-

 Zespół powstał na potrzeby niniej-
szego koncertu, przybierając nazwę od 
nazwiska jednego z kompozytorów, 
którego utwór znalazł się wśród wyko-
nywanych triów. Tworzący go muzy-
cy – kameraliści mają nadzieję, że ich 
współpraca będzie kontynuowana i być 
może zaowocuje kolejnymi wspólny-
mi projektami. Wszyscy troje ukończyli  
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną  
w Krakowie i wszyscy są nadal związani 
z macierzystą uczelnią, pracując na sta-
nowiskach adiunktów. 

Skrzypek Maciej Lulek 
łączy pracę pedagogiczną 
z życiem koncertowym 
orkiestry kameralnej Sin-
fonietta Cracovia, z którą 

regularnie koncertuje 

Malawski Trio

w kraju i za granicą, często pełniąc funk-
cję koncertmistrza. Jako skrzypek kwin-
tetu smyczkowego Piazzoforte współ-
pracuje z  pianistami Kevinem Kennerem 
i Waldemarem Malickim (nagroda Fryde-
ryk 2006 w kategorii muzyka kameralna 
za płytę CD „Piazzoforte & Kevin Kenner”). 
Artysta od wielu lat stale występuje rów-
nież w duecie z harfistką Elżbietą Baklarz; 
wspólnie prawykonali dedykowane im 
utwory Bogusława Schaeffera: Sonatę na 
skrzypce i harfę oraz Für Elise. Maciej Lu-
lek wykonuje również muzykę dawną na 
skrzypcach barokowych.

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
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 Wiolonczelistka Barbara £ypik-
-Sobaniec od 1995 jest członkiem tria 
fortepianowego, które tworzy wspólnie  
z Romanem Reinerem i Sławomirem 
Cierpikiem, prowadząc aktywną działal-
ność koncertową (występy w Czechach, 
Danii, Belgii, Niemczech). Koncertowała  
z orkiestrą Capella Cracoviensis (Niemcy, 
Stany Zjednoczone), a także z orkiestrą 
Sinfonietta Cracovia (Puerto Rico, Fran-
cja, Niemcy), z którą współpracuje od 
2000. W 2000 została laureatką II nagrody  
(w kategorii solistów) IV Międzynarodo-
wego Konkursu Współczesnej Muzyki Ka-
meralnej im. Krzysztofa Pendereckiego.
 S³awomir Cierpik uzyskał dwa 
dyplomy: w klasie fortepianu Tadeusza 
Żmudzińskiego oraz w klasie kamerali-
styki Marii Szmyd-Dormus. Jest laurea-
tem licznych nagród i wyróżnień, m.in.  
II nagrody w XI Konkursie Muzyki Kame-
ralnej w Łodzi (1992), II miejsca w konkur-
sie poświęconym twórczości kameralnej  
W.A. Mozarta w Krakowie (1991) oraz na-
grody dla najlepszego zespołu Kursu Mu-
zyki Kameralnej w Weikersheim (1992, 
Niemcy). Koncertuje w kraju i za granicą. 
Ma w swym dorobku nagrania telewizyj-
ne, radiowe i płytowe. Współpracuje z naj-
wybitniejszymi polskimi solistami.

ny, United States), as well as with the Sin-
fonietta Cracovia orchestra (Puerto Rico, 
France, Germany), with which she has 
been collaborating since 2000. In 2000, 
she won 2nd Prize (in the soloist catego-
ry) at the 4th Krzysztof Penderecki Inter-
national Contemporary Chamber Music 
Festival.
 S³awomir Cierpik holds two 
degrees: from Tadeusz Żmudziński’s pia-
no studio and from the chamber music 
studio of Maria Szmyd-Dormus. He has 
won numerous prizes and distinctions, 
including 2nd Prize at the 11th Chamber 
Music Competition in Łódź (1992) and 
2nd Place at a competition devoted to 
Mozart’s chamber œuvre in Kraków 
(1991), as well as a prize for best en-
semble at the Chamber Music Course 
in Weikersheim (1992, Germany). He 
concertizes within and outside Poland. 
His credits include television, radio and 
album recordings. He collaborates with 
the most outstanding Polish soloists.

Piątek, godz. 19.00 / Friday, 7:00 pm
AULA FLORIANKA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE /  
FLORIANKA CONCERT HALL, ACADEMY OF MUSIC IN KRAKÓW

Zygmunt Krauze – Aus aller Welt stammende na 5 skrzypiec,  
3 altówki i 2 wiolonczele / Aus aller Welt stammende for 5 violins, 
3 violas and 2 ’celli (1973), ca. 15’
Roman Palester – Nokturn na orkiestrę smyczkową / Nocturne for 
string orchestra (1947), ca. 14’
Wojciech Kilar – Choralvorspiel na kameralną orkiestrę smyczkową / 
Choralvorspiel for string chamber orchestra (1988), ca. 17’
 Dolce
 Misterioso
 Più largo
Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy / Piano Concerto no. 2 
(2011), ca. 27’
 Largo funebre
 Allegro tempestoso
 Larghetto reflessivo
 Allegro vivace

Beata Bilińska – fortepian / piano
Sinfonietta Cracovia
Robert Kabara – koncertmistrz / concertmaster

PI¥TEK FRIDAY

20.07.2012
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 Many outstanding works can be found in the post-war Polish music literature for 
string orchestra. One of these is Zygmunt Krauze’s Aus aller Welt stammende (1973), a 
composition which is part of the ‘music about music’ trend and draws upon folklore in 
its own peculiar manner. The title is a German translation of the word ‘światówka’, which 
refers to folk melodies from the Sandomierz region – the material of the work as a whole 
includes four of them. In every movement, the performers play the same melody, but 
in an unsynchronized manner, freely shaping the tempo, volume and articulation. In 
a broader plane, there are no contrasts, tensions or climaxes here. This is the result of  
inspirations from the Unist painting of Władysław Strzemiński, which are strongly  
present in many other works by Krauze: ‘everything that the listener discovers in the first 
few seconds will last to the end,’ says the composer.
 The œuvre of Roman Palester has been almost completely forgotten, even though  
just after the war he was the leading representative of the reviving music scene,  
regarded as the most distinguished Polish composer. The Nocturne comes from this 
period, having been completed in 1947 in Kraków, on the eve of the composer’s final 
parting with his homeland. The composition’s form is held together by a musical idea  
constituting a narrative and material foundation, which appears for the first time in the 
’cello parts immediately after an introduction lasting a dozen or so measures. Further on in 
the composition, this characteristic theme is transformed and imitated, accompanied by 
subtle counterpoint or brisk figurations and ornaments. In the final phase, which exudes  
an aura of quiet and mystery, the melody of the theme is recalled by a solo violin.
 The Nocturne’s atonal structure is woven precisely but without dodecaphonic  
rigor. The composer successfully combines modern harmonic language with Romantic 
lyricism. It is evident that the expansion of the post-war avant-garde, to which Palester 
was by no means indifferent, did not cause him to lose his individual traits.
 The second part of the concert is filled with performances of works by Wojciech Ki-
lar, who this year celebrates his 80th birthday. It will begin with the Choralvorspiel (1988), 
which is comprised of three succinct movements. In the first and longest of these  
(Dolce), a violin melody unfolds against a background of sustained chords. The pastoral 
tone of this melody is colored by abrasive dissonances betraying inspiration by highland 
music. In the second movement (Misterioso), the string chorale shifts to low, dark-sound- 
ing registers, and in the third movement (Più largo), vast, accumulating chordal repe-
titions (having origins in Górecki’s symphonic language) are stopped by the return of 
motifs from the beginning of the composition, fulfilling the function of a formal closure.
 Reduced material, contemplativeness and sublimity are also distinctive features 
of one of Kilar’s most recent works – Piano Concerto no. 2. It was written not long after 
the Smolensk catastrophe, which undoubtedly had an impact on the composer, even 
if he did not confirm this through either choice of title or dedication. The Concerto’s first  
performer, Beata Bilińska, emphasizes that ‘this is a work whose quality cannot be  
measured in terms of the number of notes.’ Here, Kilar has abandoned the virtuosity  
typical of the genre in favor of a sense of contemplation and focus attained by a  
continuous pulse, repetitiveness and concise motific language.
 The Concerto is composed of four diverse movements. The first of these (Largo  
funebre) is a funeral march whose solemn tone is heralded by an introduction imitating 
the striking of bells; the second (Allegro tempestoso) draws energy from ostinato chordal  
repetitions. The third movement (Larghetto riflessivo) swings gently, offering some  
respite, while the exuberant finale (Allegro vivace) evokes the highland notes so admired 
by the author of Krzesany and Orawa. The bells sound again at this point, but this time 
they fulfill the role of a victory signal.

Andrzej Mądro

 Wśród powojennej rodzimej literatury muzycznej na orkiestrę smyczkową odna-
leźć można wiele dzieł wybitnych. Do ich grona należy Aus aller Welt stammende (1973) 
Zygmunta Krauzego, kompozycja wpisująca się w nurt „muzyki o muzyce” i w swoisty 
sposób czerpiąca z folkloru. Tytuł jest niemieckim tłumaczeniem słowa „światówka”, od-
noszącego się do sandomierskich melodii ludowych – cały materiał utworu obejmuje 
cztery z nich. W każdej części wykonawcy grają tę samą melodię, ale niesynchronicznie 
i swobodnie kształtując tempo, głośność i artykulację. W szerszym planie brak tu kon-
trastów, napięć i kulminacji. To wynik inspiracji malarstwem unistycznym Władysława 
Strzemińskiego, silnie obecnych w wielu innych utworach Krauzego; „wszystko, co słu-
chacz odkryje w pierwszych sekundach, trwać będzie do końca” – mówi kompozytor. 
 Twórczość Romana Palestra uległa niemal całkowitemu zapomnieniu, mimo że tuż 
po wojnie był on czołowym przedstawicielem odradzającego się środowiska muzycz-
nego, uważanym za najwybitniejszego polskiego kompozytora. Z tego okresu pocho-
dzi Nokturn, ukończony w 1947 roku w Krakowie, w przededniu ostatecznego rozstania 
kompozytora z ojczyzną. Formę utworu spaja myśl muzyczna stanowiąca narracyjny  
i materiałowy fundament, która po raz pierwszy pojawia się w partii wiolonczel, tuż po 
kilkunastotaktowej introdukcji. W dalszym toku utworu ten swoisty temat zostaje prze-
kształcany i imitowany; towarzyszą mu subtelne kontrapunkty lub ruchliwe figuracje  
i ornamenty. W fazie końcowej, roztaczającej aurę wyciszenia i tajemniczości, melodię 
tematu przypominają skrzypce solo. 
 Atonalna struktura Nokturnu tkana jest precyzyjnie, ale bez dodekafonicznego ry-
goru. Twórca z powodzeniem łączy nowoczesną harmonikę z romantycznym liryzmem. 
Widać ekspansja powojennej awangardy, na którą Palester nie pozostawał obojętny, nie 
zagubiła w nim cech indywidualnych.
 Drugą część koncertu wypełnią wykonania dzieł Wojciecha Kilara, obchodzącego 
w tym roku jubileusz 80. urodzin. Rozpocznie Preludium chorałowe (1988), składające 
się z trzech zwartych części. Pierwsza (Dolce), najdłuższa, snuje melodię skrzypiec na tle 
nieprzerwanie brzmiących akordów. Pastoralny rys tej melodii dobarwiają chropowate 
dysonanse zdradzające inspirację góralszczyzną. W części drugiej (Misterioso) smycz-
kowy chorał przenosi się do niskich, ciemno brzmiących rejestrów, a w części trzeciej 
(Più largo) narastające rozłożyste akordowe repetycje (rodem z symfoniki Góreckiego) 
powstrzymuje powrót motywów z początku utworu, spełniając funkcję formalnego do-
mknięcia.
 Zredukowany materiał, kontemplacyjność i podniosłość cechuje także jedno z naj-
nowszych dzieł Kilara – II Koncert fortepianowy. Powstał on niedługo po katastrofie smo-
leńskiej, która niewątpliwie wpłynęła na twórcę, mimo że nie potwierdził tego ani tytułem, 
ani dedykacją. Prawykonawczyni Koncertu, Beata Bilińska, podkreśla, że „to utwór, które-
go jakości nie mierzy się ilością dźwięków”. Kilar zrezygnował tu z typowej dla gatunku 
wirtuozerii na rzecz kontemplacji i skupienia uzyskanych stałym pulsem, repetycyjnością  
i lakoniczną motywiką.
 Koncert składa się z czterech zróżnicowanych części. Pierwsza (Largo funebre) jest 
żałobnym marszem, którego patetyczny ton zwiastuje wstęp imitujący bicie dzwonów; 
druga (Allegro tempestoso) energię czerpie z uporczywych akordowych repetycji. Dają-
ca wytchnienie część trzecia (Larghetto riflessivo) delikatnie kołysze, a żywiołowy finał  
(Allegro vivace) przywołuje tak lubiane przez autora Krzesanego i Orawy nuty góralskie. 
Jeszcze raz słychać tu dzwony, lecz tym razem spełniają rolę sygnału zwycięstwa.

Andrzej Mądro
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 Należy do czołówki polskich piani-
stów. Prowadzi intensywną działalność 
artystyczną, występując z koncertami 
symfonicznymi, recitalami solowymi i ka- 
meralnymi w Polsce oraz za granicą. Obec-
nie prowadzi również liczne kursy mi-
strzowskie w kraju i za granicą oraz zasiada 
w jury konkursów pianistycznych. 
 W 2003 zadebiutowała w Carnegie 
Hall, w głównej sali Isaac Stern Auditorium 
w Nowym Jorku. Jako pierwsza polska 
pianistka wykonała Koncert fortepianowy 
„Zmartwychwstanie” Krzysztofa Pendere-
ckiego z Narodową Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia (NOSPR), pod batutą 
kompozytora (2005). Została także prawy-
konawczynią II Koncertu fortepianowego 
Wojciecha Kilara z NOSPR, pod dyrekcją  
Jacka Kasprzyka (2011).
 W swoim dorobku posiada  
9 płyt CD, na których znalazły się 
nagrania muzyki Sergiusza Rach-
maninowa, Modesta Musorgskiego, 
Sergiusza Prokofiewa, Fryderyka Cho-
pina, koncerty fortepianowe L. van 
Beethovena, kompozycje na skrzypce 
i fortepian polskich kompozytorów XX 
wieku oraz utwory kameralne Aleksan-
dra Tansmana.

derecki’s ‘Resurrection’ Piano Concerto, 
accomplishing this with the National Pol- 
ish Radio Symphony Orchestra (NOSPR)  
under the baton of the composer  
himself (2005). She was also the first to 
perform Wojciech Kilar’s Piano Concerto  
no. 2, with the NOSPR under the  
direction of Jacek Kasprzyk (2011).
 Beata Bilińska’s œuvre as a record-
ing artist encompasses 9 CDs, on which 
can be found recordings of music by 
Rachmaninoff, Mussorgsky, Prokofiev 
and Chopin, as well as Beethoven’s  
piano concerti, compositions for vio-
lin and piano by 20th-century Polish  
composers, and chamber works by  
Aleksander Tansman.

Beata Biliñska  Posiada status Orkiestry Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa (od 1994). 
Od początku jej liderem i szefem arty-
stycznym jest Robert Kabara. Promując 
klasyczny repertuar w niekonwencjonal-
nych ujęciach, jak również kreując nowa-
torskie projekty na pograniczu klasyki i no-
woczesnych wymiarów muzyki od jazzu 
po elektronikę, podkreśla jej otwartość 
na wszelkie dziedziny muzyki. Oryginalne 
brzmienie zespołu spotyka się z pochwa-
łami krytyki i aplauzem publiczności.
 Zaproszenia Sinfonietty przyjmują 
wybitni dyrygenci, jak m.in. Krzysztof Pen-
derecki, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Jerzy 
Maksymiuk, Christoph Eschenbach, Lorin 
Maazel, Valery Gergiev, Maxim Vengerov 
czy John Axelrod (jako I gościnny dyry-
gent orkiestry w latach 2001-2003). 
 Orkiestra odnosiła sukcesy koncer-
towe na najbardziej znaczących estradach 
Europy, m.in. w Sankt Petersburgu, Berli-
nie, Monachium, Bazylei, Zurichu, Paryżu, 
Cannes, Madrycie, Brescii, Neapolu, Par-
mie. Sinfonietta występowała także w cza-
sie prestiżowych festiwali oraz dokonała 
licznych rejestracji telewizyjnych i nagrań 
płytowych.

  Holder of the status of Orchestra of 
the Royal Capital City of Kraków (since 
1994), Sinfonietta Cracovia has from the 
beginning been led by artistic director 
Robert Kabara. By promoting uncon-
ventional interpretations of the classic 
repertoire, as well as creating innovative 
projects on the boundaries of classical 
music and modern dimensions of music  
from jazz to electronica, it highlights 
its openness to all musical genres. The 
ensemble’s original sound has met with 
critical approval and public acclaim.
 Esteemed conductors have accept-
ed invitations to collaborate with the 
Sinfonietta, including Krzysztof Pende-
recki, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Jerzy 
Maksymiuk, Christoph Eschenbach, Lorin 
Maazel, Valery Gergiev, Maxim Vengerov 
and John Axelrod (2001–2003: principal 
guest conductor). 
 The orchestra has achieved concert 
successes on the most prominent stages 
in Europe, including those in St. Peters-
burg, Berlin, Munich, Basel, Zürich, Paris,  
Cannes, Madrid, Brescia, Naples and  
Parma. The Sinfonietta has also appeared 
during prestigious festivals and made 
numerous television and disc record-
ings.

Sinfonietta CracoviaSinfonietta CracoviaFot./Photo:z archiwum artystki / from the artist’s archives

 One of the foremost Polish pianists, 
Beata Bilińska is intensively active as an 
artist, performing in symphonic con-
certs, giving solo and chamber recitals 
both within and outside Poland. Cur-
rently, she gives numerous master class  
courses within and outside Poland, as 
well as sitting on the jury in piano 
competitions.
 In 2003, the artist made 
her debut at New York’s 
Carnegie Hall (in the main 
concert hall, the Isaac Stern 
Auditorium). She was the 
first Polish woman pianist  
to perform Krzysztof Pen-

Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives
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 Robert Kabara, szef artystyczny Sinfo-
nietty Cracovia (od 1994). Jest wirtuozem 
skrzypiec, utytułowanym w wielu między-
narodowych konkursach (m.in. zwycięzca 
Konkursu Skrzypcowego w Adelajdzie, 
laureat III nagrody i wyróżnienia dla najlep-
szego polskiego uczestnika IX Międzynaro-
dowego Konkursu  Skrzypcowego H. Wie- 
niawskiego w Poznaniu). Od kilku lat wy-
stępuje także jako altowiolista, grając 
m.in. w ducie z M. Vengerovem Sinfonię 
Concertante  Mozarta, a pod batutą K. Pen-
dereckiego Koncert altówkowy. Koncerto-
wał na najbardziej renomowanych scenach 
Europy i świata, a wyjątkowym doświad-
czeniem muzycznym było tournée po 
dwóch kontynentach z Krystianem Zimer-
manem w roli lidera jego Polish Festival Or-
chestra (dla uczczenia 150. rocznicy śmierci 
F. Chopina). 
 Artysta ma w dorobku liczne nagrania 
płytowe, radiowe i telewizyjne (Fryderyk 
1998 za Pory roku Vivaldiego, Diapason d’ Or 
za I Koncert skrzypcowy K. Pendereckiego). 
Jest autorem i animatorem projektów  kon-
certowych „La Musica da Camera” oraz 
„Grand Virtuoso”.

  Artistic director of the Sinfonietta 
Cracovia (since 1994), Robert Kabara is 
a violin virtuoso who has been awarded 
prizes at many international competi-
tions (including 1st Prize at the Adelaide 
Violin Competition, as well as 3rd Prize 
and a commendation for best Polish 
participant at the 9th Henryk Wieniaw-
ski International Violin Competition 
in Poznań). For the past several years, 
the artist has also appeared as a violist,  
partnering with Maxim Vengerov in 
a performance of Mozart’s Sinfonia  
Concertante and performing Penderecki’s 
Viola Concerto under the baton of the 
composer himself. He has concertized 
on the most renowned stages in Eu- 
rope and the rest of the world, a particu-
larly special experience being a tour of 
two continents with Krystian Zimerman  
leading his Polish Festival Orchestra  
(honoring the 150th anniversary of 
Chopin’s death).
 Robert Kabara’s portfolio includes  
numerous recordings on disc and  
for radio and television (Fryderyk Award 
for Vivaldi’s Four Seasons (2008) and 
Diapason d’Or for Penderecki’s Violin 
Concerto no. 1). He is the creator and  
organizer of the ‘La Musica da Camera’ 
and ‘Grand Virtuoso’ concert projects.

��

Robert Kabara

Sobota, godz. 12.00 / Saturday, 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Mów do mnie jeszcze
Speak to me still

Karol Szymanowski – Rymy dziecięce, pieśni do słów Kazimiery Iłłakowi-
czówny / Children’s Rhymes, songs to poems of Kazimiera Iłłakowiczówna  
op. 49 (1923), ca. 25’

      1. Przed zaśnięciem / Before falling asleep
      2. Jak się najlepiej opędzać od szerszenia? / How best to get rid  
                    of a hornet? 
      3. Mieszkanie / Home
      4. Prosię / Piglet
      5. Gwiazdka / Little Star
      6. Ślub królewny / Princess’s Wedding
      7. Trzmiel i żuk / Bumblebee and Beetle
      8. Święta Krystyna / Saint Christina
        9. Wiosna / Spring
 10. Kołysanka lalek / Duckling’s Lullaby
 11. Gil i sroka / Bullfinch and Magpie
 12. Smutek / Sadness
 13. Wizyta u krowy / A Visit to Mrs. Cow
 14. Kołysanka Krzysi / Tina’s Lullaby
 15. Kot / Wise Cat
 16. Kołysanka lalki / Duckling’s Lullaby
 17. Myszy / Mice
 18. Zły Lejba / Crafty Leiba
 19. Kołysanka gniadego konia / Bay Horse’s Lullaby
 20. Nikczemny szpak / Villainous Starling

SOBOTA SATURDAY

21.07.2012

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
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Mieczysław Karłowicz – Pieśni  / Songs, ca. 23’

Pamiętam ciche, jasne, złote dnie op. 1 nr 5 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) /  
I remember quiet, clear golden days op. 1 no. 5 (words by K. Przerwa-Tetma-
jer) (1895-1896) 
Zawód op. 1 nr 4 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / Dissilusion op. 1 no. 4  
(words by K. Przerwa-Tetmajer) (1895-1896)
Idzie na pola op. 3 nr 3 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / It goes over the fields  
op. 3 no. 3 (words by K. Przerwa-Tetmajer) (1896)
Rdzawe liście strąca z drzew (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / Rust-colored lea-
ves fall from the trees (words by K. Przerwa-Tetmajer) (1896)
Po szerokiem, po szerokiem morzu op. 3 nr 9 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / 
Over the wide, wide sea op. 3 no. 9 (words by K. Przerwa-Tetmajer) (1896)
W wieczorną ciszę op. 3 nr 8 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / In the calm of the 
evening op. 3 no. 8 (words by K. Przerwa-Tetmajer) (1896)
Zasmuconej op. 1 nr 1 (słowa K. Gliński) / To a Sorrowful Girl op. 1 no. 1  
(words by K. Gliński) (1895-1896)
Na śniegu op. 1 nr 3 (słowa M. Konopnicka) / In the Snow op. 1 no. 3 (words 
by M. Konopnicka) (1895-1896)
Skąd pierwsze gwiazdy op. 1 nr 2 (słowa J. Słowacki) / Whence the First Stars 
op. 1 no. 2 (words by J. Słowacki) (1895-1896)
Z erotyków op. 3 nr 2 (słowa J. Waśniewski) / From the Erotics op. 3 no. 2 
(words by J. Waśniewski) (1896)
Nie płacz nade mną op. 3 nr 7 (słowa J. Iwański) / Weep not over me op. 3 no. 7 
(words by J. Iwański) (1896)
Zaczarowana królewna op. 3 nr 10 (słowa A. Asnyk) / The Enchanted Princess 
op. 3 no. 10 (words by A. Asnyk) (1896)
Pod jaworem (słowa ludowe) / Under the Sycamore (words from a folk source) 
(1898)
Mów do mnie jeszcze op. 3 nr 1 (słowa K. Przerwa-Tetmajer) / Speak to me still 
op. 3 no. 1 (words by K. Przerwa-Tetmajer) (1896)

Elżbieta Szmytka – sopran / soprano
levente Kende – fortepian / piano

Mów do mnie jeszcze…
I Mieczysław Karłowicz, i Karol Szymanowski byli urodzonymi melodystami: liryka stała się 
ich naturalną przestrzenią do wypowiadania w muzyce indywidualnego „ja” – z ducha ro-
mantycznego. I przyniosła z sobą czas liryczny – zatrzymany na wartościach wyrazowych, 
intensywnie mowny. Co zatem „mówią” do nas poprzez swoje pieśni twórcy, którzy muzy-
kę polską wprowadzili w krwiobieg wysokiej europejskiej kultury muzycznej? 

Szymanowski. W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa 
Rymy dziecięce op. 49 – cykl dwudziestu pieśni do wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny – za-
czął pisać Szymanowski wiosną 1922, a ukończył w październiku 1923.  Proste i lapidarne 
teksty Iłłakowiczówny oprawił w muzykę uroczą i dowcipną, popartą nowoczesnym języ-
kiem dźwiękowym. Powstały barwne i sugestywne słowno-dźwiękowe obrazki – scenki 
dramatyczne. Ich bohaterkami są Lalka i Krzysia: układają dla swoich zabawek piosenki, 
opowiadają im rozmaite historie o zwierzętach, królewnach i świętych, zdają relacje  
z przygód i doświadczeń. Melodii głosu, ujętej zazwyczaj w wąski ambitus dźwiękowy 
(aby oddać charakter naturalnej mowy dziecka), przychodzi w sukurs transparentna i wy-
cyzelowana faktura fortepianu, ilustrująca treść pieśni. Rymy mienią się kolorami i uczu-
ciami jak pojemny świat wyobraźni dziecka: od żartobliwych czy teatrzykowych (np. Pro-
się czy Gil i sroka), poprzez sentymentalne i wzruszające (np. Smutek, Kołysanka Krzysi czy 
Święta Krystyna), aż po radosne i witalne (np. Myszy). Niech nikogo nie zmyli tytuł kompo-
zycji: od momentu publicznego prawykonania we Lwowie w roku 1923 (tylko 12 pieśni) 
Rymy dziecięce (dedykowane „Pamięci Alusi” – tragicznie zmarłej siostrzenicy kompozy-
tora, córce Stanisławy) potwierdzają status muzyki dorosłej, o poważnych walorach arty-
stycznych. Jak pisze Teresa Chylińska: „Niedawno Tuwimowskie Słopiewnie, a teraz Rymy 
dziecięce dały kompozytorowi sposobność do dalszego eksperymentowania w zakresie 
faktury i formy”. I dodaje: „tajemnicą Szymanowskiego pozostanie zawsze górująca nad 
tymi nowoczesnymi środkami eufonia i uroda brzmienia”.

Karłowicz. Ekspresywny i impresywny świat wyobraźni
Pieśni Mieczysława Karłowicza to rozdział twórczości młodzieńczej, zamknięty latami 
1891-1898; ich dominantę stanowią te powstałe do szczególnie bliskiej kompozytorowi 
młodopolskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera – z jej motywami odwiecznej tęskno-
ty, miłości i śmierci, rozgwieżdżonego nieba, pod którym, „leżąc w łodzi”, można upajać się 
nicością. Karłowicz sięgnął także po polską wieszczą poezję romantyczną – przykładem 
Juliusza Słowackiego Skąd pierwsze gwiazdy. W niej z kolei występują motywy „ostrych 
skał krawędzi”, sytuacje dla podmiotu lirycznego krańcowe; bohater wie, że i tak, niezależ-
nie od tego jaką obierze drogę, wszędzie i zawsze „źle będzie”.
  Mieczysław Tomaszewski wyróżnił w liryce Karłowicza dwa główne tryby. Tryb 
ekspresywny charakteryzuje się dramatyzmem, silną emocjonalnością i dekadencką me-
lancholią (np. Nie płacz nade mną). Pieśni tego trybu wyróżniają się wyrazistą i funkcyjnie 
zdyscyplinowaną harmoniką, akordowym akompaniamentem fortepianu – słowo pada 
w nich z sensem ważnym, jako coś koniecznego, co ma poruszyć i sprowokować do 
myślenia. Tryb drugi – impresywny – przynosi płynny tok muzyki, ze słowem włączonym  
w nastrój senny i rozmarzony, o odcieniach dynamiki piano (np. W wieczorną ciszę). Istnieje 
jeszcze jeden tryb – ludowy (np. Rdzawe liście), odsyłający do korzeni pieśni wczesnoro-
mantycznej. Jak pisze Leszek Polony: „Dzieło Karłowicza wykracza swym znaczeniem i uni-
wersalnością przesłania poza czas swego twórcy. Jego muzyka niesie z sobą szczególny 
etos: skłania do zadumy nad ludzkim losem, nad jego samotnością, tragizmem, a w tym 
wszystkim – wzniosłością”.

Małgorzata Janicka-Słysz
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Speak to me still…
Both Mieczysław Karłowicz and Karol Szymanowski were born to be melodists: lyric 
poetry became their natural space to musically express their individual ‘I’– in the spirit  
of the Romantics. And this poetry brought with it lyric time – rooted in expressive  
values and intensely speech-like. So what do these artists who introduced Polish  
music into the circulation of European musical culture ‘say’ to us?

Szymanowski. In search of lost childhood
Szymanowski began to write Children’s Rhymes op. 49 – a cycle of twenty songs to 
poems by Kazimiera Iłłakowiczówna – in the spring of 1922, and finished them in  
October 1923. He set Iłłakowiczówna’s simple and concise texts to charming and  
witty music, supported by modern pitch language. The results were colorful and  
suggestive word-sound images – little dramatic scenes. Their protagonists are Lal-
ka and Krzysia: they compose songs for their toys; tell them various stories about  
animals, princesses and saints; report on adventures and experiences. Coming to the 
aid of the vocal melody, normally contained within a narrow pitch range (in order  
to convey the character of a child’s natural speech), is the transparent and chis-
eled texture of the piano, which illustrates the content of the songs. The Rhymes  
shimmer with colors and feelings like the capacious world of a child’s imagination: 
from humorous or theatrical (e.g. ‘Piglet’ or ‘Bullfinch and Magpie’), to sentimental 
and moving (e.g. ‘Sadness’, ‘Tina’s Lullaby’ or ‘Saint Christina’), to joyful and vital (e.g. 
‘Mice’). Let no one be deceived by the title of the composition: from the moment of 
its public première in Lwów [modern-day Lviv] in 1923 (only 12 songs), Children’s  
Rhymes (dedicated ‘To the memory of Alusia’ – the composer’s tragically-deceased  
niece, Stanisława’s daughter) have confirmed their status as mature music with  
serious artistic value. As Teresa Chylińska writes: ‘Recently, Tuwim’s Słopiewnie, 
and now Children’s Rhymes have given the composer an opportunity for further  
experimentation in the area of texture and form.’ And she adds: ‘Szymanowski’s secret 
will always remain a euphony and charm of sound which overshadow those modern 
musical devices.’

Karłowicz. The expressive and impressive world of the imagination
Mieczysław Karłowicz’s songs are a chapter of his youthful œuvre enclosed in the 
years 1891–1898; their dominant note is represented by those written to the Young  
Poland poetry of Kazimierz Przerwa-Tetmajer, which was particularly close to the 
composer’s heart – with its motifs of eternal longing, love and death, a starry sky  
beneath which, ‘lying in a boat’, one can imbibe nothingness. Karłowicz also made 
use of the Romantic poetry of the Polish bards – for example, Juliusz Słowacki’s 
‘Whence the First Stars’. In it, in turn, there appear motifs of ‘sharp rock edges’,  
extreme situations for the lyric subject; the protagonist knows that even so,  
regardless of which path he chooses, ‘it will turn out badly’ always and everywhere.
  Mieczysław Tomaszewski distinguished two main modes in Karłowicz’s lyric 
work. The – expressive – mode is characterized by dramaticism, strong emotional  
content and decadent melancholy (e.g. ‘Weep not over me’). The songs of this mode 
are distinguished by clear and functionally-disciplined harmonic language and  
chordal piano accompaniment – in these, the word descends with a sense of  
importance, as something which is necessary and meant to move the listener and 
be thought-provoking. The second mode – impressive – brings in a fluid musical pro-
cess, with the word included in the somnolent and dreamy mood, with shades of 
piano dynamics (e.g. ‘In the calm of the evening’). There is one more mode folk (e.g.  
‘Rust-colored leaves’), harking back to roots in early Romantic song. As Leszek  
Polony writes: ‘Karłowicz’s work, due to its significance and universality, resonates be-
yond the time of its creator. His music bears a particular ethos: it inclines one to think 
about human fortunes, their loneliness, tragedy and, amid it all, grandeur.’

Małgorzata Janicka-Słysz

 Sopran. Ukończyła Akademię Mu-
zyczną w Krakowie, gdzie studiowała 
śpiew pod kierunkiem Heleny Łazarskiej. 
Obecnie mieszka w Belgii. Od debiutu na 
scenie Królewskiej Opery w Brukseli (1984) 
występuje na największych scenach mu-
zycznych Europy, m.in. wiedeńskiej Staat-
soper, Grand Theatre w Genewie, Neder-
landse Opera w Amsterdamie, Deutsche 
Oper w Berlinie, Operze w Los Angeles, 
festiwalach w Salzburgu, Aix-en-Provence 
czy Glyndebourne. 
 W repertuarze Elżbiety Szmytki znaj-
duje się wiele partii z oper Mozarta (Wesele 
Figara, Czarodziejski flet, Così fan tutte, Rze-
koma ogrodniczka, Uprowadzenie z seraju, 
Idomeneo, Łaskawość Tytusa, Lucio Silla). 
Artystka czuje się dobrze również w repertuarze Verdiego, Webera, R. Straussa, Haendla 
czy Szymanowskiego. Dokonała wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.
 Artystka występowała pod kierunkiem tak znanych dyrygentów, jak Sir Georg Solti, 
Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Simon Rattle, Claudio Abbado, Neville Marriner 
czy Andrew Davis.

  Soprano. A graduate of the Academy  
of Music in Kraków, where she studied 
with Helena Łazarska, Elżbieta Szmyt-
ka presently lives in Belgium. Since her 
debut on the stage of the Royal Opera 
in Brussels (1984), she has been per-
forming at Europe’s most important  
opera houses, among others the Wiener 
Staatsoper, Grand Théâtre de Genève, 
Nederlandse Opera in Amsterdam and 
Deutsche Oper Berlin, as well as the Los 
Angeles Opera, and at, among others, 
the Salzburg, Aix-en-Provence and  
Glyndebourne festivals.
 The artist’s repertoire includes 
many roles from Mozart operas (Le nozze 
di Figaro, Die Zauberflöte, Così fan tutte, 
Don Giovanni, La finta giardiniera, Die 
Entführung aus dem Serail, Idomeneo, La 
clemenza di Tito, Lucio Silla). She is also 
at ease in repertoire by Verdi, Weber,  
R. Strauss, Händel and Szymanowski, 
and has made many disc, radio and  
television recordings.
 Elżbieta Szmytka has appeared  
under the direction of such well-known 
conductors as Sir Georg Solti, Nikolaus 
Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Sir  
Simon Rattle, Claudio Abbado, Sir Neville  
Marriner and Andrew Davis.

El¿bieta 
Szmytka 

Fot./Photo: z archiwum artystki / from the artist’s archives
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 Urodzony na Węgrzech, Levente Ken-
de studiował w Budapeszcie (Akademia  
im. F. Liszta) i w Moskwie (Konserwatorium 
im. P. Czajkowskiego) oraz w Konserwa-
torium Królewskim w Brukseli. Od 1974 
mieszka w Antwerpii jako obywatel Belgii.
 Koncertował wszędzie w krajach by-
łego Bloku Wschodniego, w Belgii, Hiszpa-
nii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, 
Norwegii, Anglii, Turcji, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych – jako solista, w duecie 
fortepianowym z żoną Heidi Hendrickx, 
jako muzyk kameralny czy akompaniator 
wokalny – i występował na wielu ważnych 
festiwalach europejskich.
 Promuje również muzykę współczes-
ną, grywa regularnie z najlepszymi orkie-
strami belgijskimi i dyryguje corocznym 
festiwalem muzyki kameralnej z kolegami 
w Antwerpii. Gra na fortepianie współczes-
nym i na instrumentach historycznych,  
a także dokonał ponad 60 nagrań płyto-
wych.
 Levente Kende prowadzi kursy mi-
strzowskie i zasiadał w jury międzynarodo-
wych konkursów. Pełni funkcję dyrektora 
artystycznego i koordynatora oraz jest pro-
fesorem fortepianu w Królewskim Konser-
watorium w Antwerpii.

Netherlands, Norway, England, France, 
Turkey, Canada and USA - as a soloist or 
with his wife, Heidi Hendrickx as a piano-
duo or as a chamber music player or as 
an accompanist of singers. 
 He is promoting contemporary 
music as well, plays regularly with the 
best Belgian orchestras and he directing  
an annual festival of chamber-music  
concerts with his friends in Antwerp.
 He uses modern piano as well as his- 
torical instruments and has made more 
than 60 records/CD’s. 
 He gives master-courses, took part 
in international juries for competitions. 
He is artistic director, coordinator and 
professor piano at the Royal  Conserva-
tory of Antwerp.

Levente Kende

 Hungarian born pianist, studied 
in Budapest (Liszt Academy), Moscow 
(Tchaikovsky Conservatory) and in the 
Royal Brussels Conservatory. Since 1974 
he lives in Antwerp as a Belgian citizen. 
 He gave concerts in all eastern  
countries, in Belgium (Festival of Flan-
ders), Spain, France, Italy (Festival of  
Bologna and Carpi), Germany (Schu-
mann Festival, Dresden Festival), the 

 Sobota, godz. 17.00 / Saturday, 5:00 pm
 SALA WŁOSKA BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW / ITALIAN ROOM, 
 BASILICA OF THE FRANCISCAN FATHERS

Audite, Gentes!
Psalmy Złotego Wieku / Psalms of the Golden Age, Kraków 1580

Mikołaj Gomółka – Psalmy (słowa Jan Kochanowski) / Psalms (to words by Jan  
Kochanowski)

Psalm 49 Audite haec, omnes gentes! [Słuchaj! Słuchaj, co żywo! / Hear this,  
all ye people] 
Psalm 96 Cantate Domino canticum novum [Zacznijcie nową możnemu / O sing 
unto the Lord a new song] 
Psalm 20 Exaudit te Dominus [Wsiadaj z dobrym sercem / The Lord hear thee] 
Psalm 92 – wersja instrumentalna / instrumental version
Psalm 137 Super flumina Babylonis [Siedząc po niskich brzegach / By the rivers  
of Babylon] 
Psalm 130 De profundis [W troskach głębokich ponurzony / Out of the depths] 
Psalm 77 Voce mea ad Dominum clamavi [Pana ja wzywać będę / I cried unto 
God with my voice]
Psalm 91 Qui habitat [Kto się w opiekę / He that dwelleth] 
Psalm 99 – wersja instrumentalna / instrumental version
Psalm 73 Quam bonus Israhel Deus [Niech co chce będzie / Truly God is good to Israel]  
Psalm 133 Ecce quam bonum, et quam iucundum [Jako rzecz piękna / Behold, 
how good and how pleasant] 
Psalm 29 Adferte Domino, filii Dei [Nieście chwałę, mocarze / Give unto the Lord, 
O ye mighty] 
Psalm 47 Plaudite manibus  [Kleszczmy rękoma / O clap your hands] 

Paulina Ceremużyńska - sopran / soprano
Fernando Reyes - vihuela i gitara renesansowa / vihuela and Renaissance guitar
Carlos Castro - perkusja / percussion

Paulina Ceremużyńska, Fernando Reyes – pomysł projektu / project concept
Fernando Reyes – aranżacje na głos z akompaniamentem, według oryginału Melodii 
na Psałterz Polski / arrangements for voice with accompaniment, according to original 
Melodies for the Polish Psalter
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  Melodiae na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki (wydane w 1580 roku, dedykowane bi-
skupowi krakowskiemu Piotrowi Myszkowskiemu) to jedno z ważniejszych dzieł muzyki 
polskiej. Jest to z jednej strony dzieło o ogromnej oryginalności (ze wspaniałymi, nowa-
torskimi tekstami Jana Kochanowskiego), lecz także rezultat najaktualniejszych i najmod-
niejszych ówcześnie w Europie nurtów muzycznych. Pozornie proste w stylu, psalmy 
Gomółki są prawdziwym kompendium najróżniejszych form muzycznych: od villaneski 
czy villancico do frottoli, canzonetty, villanelli itd. W utworach tych, przeważnie homofo-
nicznych i przeznaczonych na więcej niż trzy głosy, pojawiają się także inne formy, które 
nazwać można „bardziej instrumentalnymi”, jak modne ówcześnie tańce: chacony, folías, 
bergamaski, canarios, passamezza itd.
  Praktyka wykonawcza wszystkich tych form była o wiele bardziej swobodna, niż to 
się obecnie może wydawać. Partytura każdego psalmu była propozycją otwierającą moż-
liwość nieskończenie wielu interpretacji: na cztery głosy z towarzyszeniem lutni, organów 
lub innych instrumentów, na głos solowy z akompaniamentem lutni lub innych instru-
mentów... Psalmy Gomółki mogły być także wykonywane z towarzyszeniem instrumen-
tów perkusyjnych (jako że w wielu psalmach rozpoznajemy obecność form tanecznych) 
oraz akompaniowane w formie „ritornelli” lub preludiów, przez te właśnie tańce, które –  
w mniej lub bardziej zawoalowanej formie – są w nich obecne....
  Możliwości interpretacji Melodii są ogromne. Wersja na lutnię (należy rozumieć 
przez lutnię także vihuelę, gitarę renesansową…) to ta, która może najbardziej nas zbliża 
do tekstu i być może potrafi najmocniej poruszać emocje.

Fernando Reyes

Melodiae Mikołaja Gomółki a Złoty Wiek kultury polskiej
Rzeczpospolita była w XVI wieku jednym z najpotężniejszych państw europejskich. 
Świetna koniunktura gospodarcza i polityczna oraz niespotykane nigdzie indziej swobo-
dy obywatelskie, z wolnością wyznania na czele, czyniły z niej wspaniały wielokulturowy 
tygiel, w którym powstawały nowe, ożywcze idee. 
  Panowanie króla Zygmunta Starego, jego żony Bony Sforzy oraz ich syna Zygmun-
ta Augusta przyczyniło się do zintensyfikowania, już i tak żywych od epoki średniowiecza, 
kontaktów Polski z ojczyzną Renesansu – Italią. W XVI wieku jedna piąta mieszkańców 
Krakowa pochodziła z Włoch, a najważniejsi polscy intelektualiści i arystokraci studiowali 
w Padwie i Bolonii (m.in. Jan Kochanowski oraz biskup Piotr Myszkowski). 
  Polska renesansowa nie była wszakże tylko naśladowcą. Czerpała z najlepszych 
wzorów, aby samodzielnie wytyczać nowe ścieżki. Jednym z tych wyjątkowych renesan-
sowych polskich dokonań jest Psałterz Mikołaja Gomółki i Jana Kochanowskiego. Dzieło 
wybitne w skali europejskiej, miało być przede wszystkim uniwersalne i ponadczasowe  
i w tym celu łączyć miało piękno i doskonałość z popularnością, (pozorną) prostotą i na-
turalnością. Wydane w stolicy państwa, miało trafić do wszystkich jego wierzących oby-
wateli, niezależnie od sporów wyznaniowych. 
  Stąd wybrany przez Gomółkę, najmodniejszy wówczas styl neapolitański, wywo-
dzący się z popularnej muzyki świeckiej. Wielki talent kompozytora objawia się w mi-
strzowskim przystosowaniu tego zupełnie nowego stylu do cech charakterystycznych 
języka polskiego. Wyrafinowana metryka wierszy Kochanowskiego jest jednocześnie wy-
rafinowaną metryką muzyczną, integralną częścią dzieła Gomółki. 
  Styl ten zainspirowało także tłumaczenie poety. Pięknym tego przykładem jest 
Psalm 91 „Kto się w opiekę”. Muzyka tego Psalmu ewokuje tarantelę, popularny neapoli-
tański taniec, tradycyjnie uważany za remedium przeciw ukąszeniu tarantuli, a tekst, pe-
łen syczących onomatopei, głosi: „Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych, i po pa-
dalcach deptał niecierpliwych”… Oto przepiękna i genialna reinterpretacja motywu walki 
ze złem. 
  Oto więc przed nami to uniwersalne dzieło, tak doskonałe, iż wydaje się proste  
i naturalne, „łacniuchno uczynione”. Z serca renesansowej Rzeczpospolitej, dla nas  
wszystkich, „prostych domaków”.

Paulina Ceremużyńska

  Mikołaj Gomółka’s Melodies for the Polish Psalter (published in 1580 and dedicated to 
Piotr Myszkowski, Bishop of Kraków) is one of the more important works of Polish music. 
It is, on the one hand, a work of enormous originality (with wonderful, innovative texts by 
Jan Kochanowski), but also an outcome of the musical trends that were most current and  
fashionable at that time in Europe. Deceptively simple in style, Gomółka’s psalms are a true 
compendium of the most diverse musical forms: from the villanesca or villancico, to the  
frottola, canzonetta, villanella, etc. The style of these works, predominantly homophonic and 
scored for more than three voices, also contains other forms which could be termed ‘more 
instrumental’, such as dances fashionable at the time: ciaccone, folías, bergamasche, canarios, 
passamezzi, etc.
  The performance practice of all of these forms was much freer than it might presently 
seem. The score of each psalm was a proposition opening up the opportunity for an infinite 
number of interpretations: for four voices with accompaniment of lute, organ or other instru-
ments, for solo voice with accompaniment of lute or other instruments… Gomółka’s psalms 
could also have been performed with the accompaniment of percussion instruments (since 
in many of the psalms, we recognize the presence of dance forms), as well as accompanied in 
the form of ritornelli or preludes, by the exact dances which – in more or less veiled form – are 
present in them…
  The possibilities for the interpretation of the Melodies are enormous. The version for lute 
(one should understand by ‘lute’ also vihuela, Renaissance guitar…) is the one that perhaps 
brings us closest to the text and is most able to rouse the emotions.

Fernando Reyes

Mikołaj Gomółka’s Melodiae and the Golden Age of polish culture
In the 16th century, the Polish-Lithuanian Commonwealth was one of the most powerful  
European countries. Superb economic and political circumstances, as well as civil liberties 
encountered nowhere else, chief among them the freedom of religion, made it a wonderful 
multicultural melting pot in which new, refreshing ideas were born.
  The reign of King Zygmunt the Old and his wife Bona Sforza, as well as that of their 
son Zygmunt August, contributed to an intensification of Poland’s contacts with the 
Renaissance’s homeland – Italy – which even so had already since the Middle Ages been  
lively. In the 16th century, one fifth of Kraków’s inhabitants came from Italy, and the most  
important Polish intellectuals and aristocrats studied in Padua and Bologna (among them, 
Jan Kochanowski and Bishop Piotr Myszkowski).
  Renaissance Poland was, however, not only an imitator. It drew upon the best models 
in order to independently blaze new trails. One of the exceptional achievements of the Pol-
ish Renaissance is the Psalter by Mikołaj Gomółka and Jan Kochanowski. A work outstanding 
on a European scale, it was intended, above all, to be a universal, timeless work and, to that 
end, combine beauty and perfection with popularity, (deceptive) simplicity and naturalness. 
Published in the State capital, it was intended to reach all believing inhabitants, regardless of 
interdenominational disagreements.
  Thus Gomółka’s choice of the Neapolitan style most fashionable at the time, having 
its origins in popular secular music. The composer’s great talent is revealed in his masterful 
adaptation of this completely new style to the characteristic traits of the Polish language. The 
refined meter of Kochanowski’s verses is, at the same time, a refined musical meter which is 
an integral part of Gomółka’s work.
  This style was also inspired by the poet’s translation. A beautiful example of this is 
Psalm 91 ‘He that dwelleth’. The music to this Psalm evokes the tarantella, a popular Neapol-
itan dance traditionally considered an antidote to tarantula bites; and the text, full of sibilant 
onomatopeias, proclaims: ‘Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych, i po padalcach dep-
tał niecierpliwych’… [‘Thou shalt safely tread on vipers vicious / Set thy foot on lowly worms 
pernicious’] Here is a stunning and brilliant interpretation of the motif of the battle with evil.
  Thus we have here before us a universal work from the heart of the Renaissance  
Commonwealth, so perfect that it seems simple and natural. Gomółka describes the Psalms 
as follows in his foreword: ‘Są łacniuchno uczynione [...] Dla naszych prostych domaków’ 
[‘Made for ease of understanding [...] They are for our simple souls’]. 

Paulina Ceremużyńska
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   Ukończyła wykonawstwo muzyki śred-
niowiecznej na Uniwersytecie Paris-Sor-
bonne oraz muzykologię na Uniwersytecie 
Warszawskim, specjalizując się w muzyce 
średniowiecza. Warsztat wokalny doskona-
liła na kursach mistrzowskich w Academia 
de Música Antigua w Burgos i Salamance. 
 Rozpoczęła karierę artystyczną jako 
solistka Zespołu Muzyki Średniowiecznej 
Pressus, w 2003 założyła zespół muzyki 
średniowiecznej Alienor, specjalizujący 
się w wykonawstwie muzyki trubadurów  
i truwerów. Stypendium do Centro Ramon 
Piñeiro w Santiago de Compostela zaowo-
cowało realizacją projektu transkrypcji i na-
graniem pieśni miłosnych króla Portugalii 
Dionizego I zawartych w nowo odkrytym 
„Pergaminie Sharrera” z ok. 1300 („Cantigas 
de amor e de amigo”, 2005). Płyta „E moiro-
me d’amor” (2006) poświęcona została re-
konstrukcji muzyki do XIII- i XIV-wiecznych 
cantigas de amigo najwybitniejszych auto-
rów galicyjskiej szkoły trubadurów. 

Paulina Ceremu¿yñska

   A graduate in early music perfor-
mance from the Sorbonne in Paris and in 
musicology from the University of War-
saw, Paulina Ceremużyńska specializes 
in medieval music. She has honed her 
vocal technique in master classes at the 
Academia de Música Antigua in Burgos 
and in Salamanca.
 The artist began her career as a  
soloist in the Pressus medieval music  
ensemble; in 2003, she founded the  
Alienor medieval music ensemble,  
specializing in performance of the  
music of the troubadours and trouvères. 
A scholarship to the Centro Ramon 
Piñeiro in Santiago de Compostela  
resulted in the realization of a project to 
transcribe and record the love songs of 
the Portuguese King Dinis I contained 
in the newly-discovered Pergaminho  
Sharrer from ca. 1300 (Cantigas de amor 
e de amigo, 2005). The disc E moiro-me 
d’amor (2006), was devoted to a re-
construction of the music to 13th- and  
14th-century cantigas de amigo by the 
most distinguished authors of the  
Galician school of troubadours.
 In 2008, Paulina Ceremużyńska  
founded the Meendinho medieval  
music ensemble. As a soloist, she also 
sings with the Malandança and Ars  
Longa ensembles.

��

Fernando             
Reyes

   Już jako chłopiec śpiewał w scholi ka-
tedralnej w rodzimym Santiago de Com-
postela (Galicia, Hiszpania). Specjalizował 
się w grze na lutni i dawnych instrumen-
tach szarpanych w Konserwatorium w Tu-
luzie (Francja) i Staatliche Hochschule für 
Musik w Trossingen (Niemcy), gdzie otrzy-
mał dyplom jako instrumentalista i specja-
lista w dziedzinie wykonawstwa muzyki 
dawnej. 
 Jest kierownikiem Zespołu Muzy-
ki Dawnej Resonet, z którym koncertuje 
grając na instrumentach szarpanych i do-
konując aranżacji oraz nagrywa płyty CD 
(m.in. „La Grande Chanson” i „Les Pellerines” 
z muzyką francuską XVII i XVIII w., „Il Pelle-
grino” na temat podróży Kosmy III Medy-
cejskiego do Composteli, „Canto de Ultreia” 
z utworami z Kodeksu Calixtinus). Wszyst-
kie nagrania poprzedzone są badaniami 
muzykologiczno-historycznymi. 
 Fernando Reyes występuje też i na-
grywa z innymi zespołami. Jako solista  
i akompaniator koncertował w Hiszpanii, 
Belgii, Francji, Włoszech, Estonii, 
Holandii, Portugalii, Niem-
czech, Polsce i Szwajcarii. 
Opublikował wiele artyku-
łów na temat muzyki daw-
nej.

  Already as a boy, Fernando Reyes 
sang in the cathedral schola in his home-
town of Santiago de Compostela (Galicia, 
Spain). He specialized in lute and early 
plucked instrument performance at the 
Conservatoire de Toulouse (France) and 
the Staatliche Hochschule für Musik in 
Trossingen (Germany), where he received  
a diploma as an instrumentalist and  
specialist in early music performance.
 The artist is the director of the  
Resonet early music ensemble, with 
which he concertizes, playing plucked  
instruments and producing music ar-
rangements, as well as recording CDs 
(among others, La Grande Chanson and 
Les Pellerines with 17th- and 18th-century 
French music, Il Pellegrino concerning 
the journey of Cosimo III de’ Medici to  
Compostela, Canto de Ultreia with works 
from the Codex Calixtinus). All of the  
recordings were preceded by musicologi-
cal and historical research.
 Fernando Reyes also performs and 

records with other ensembles. As 
a soloist and accompanist, 

he has concertized in Spain, 
Belgium, France, Italy, Esto-
nia, Holland, Portugal, Ger-
many, Poland and Switzer-
land. He has published 

many articles on early  
music.

 W 2008 artystka założyła zespół mu-
zyki średniowiecznej Meendinho. Jako so-
listka śpiewa też z zespołami Malandança  
i Ars Longa.

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
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    Ukończył studia wyższe w klasie per-
kusji w Real Conservatorio Superior de Ma-
drid. Współpracował z takimi zespołami jak 
Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de RTVE, Xove Orquestra de Ga-
licia, Orquestra de Cámara de Pontevedra, 
Orquestra Clásica de Vigo, Grupo de Per-
cusión de Madrid, Grupo de Metais Santa 
Cecilia. Jest też członkiem wielu zespołów 
muzyki folkowej, jazzowej i eksperymen-
talnej. Brał udział w nagraniu ponad 50 
płyt z muzyką dawną, klasyczną, jazzową  
i folkową, nagrywał też i komponował mu-
zykę dla telewizji, teatru i filmu. 
 Interesuje się również muzyką daw-

ną, jest perkusistą zespołu mu-
zyki średniowiecznej Martin 

Codax oraz zespołu Meen-
dinho, a także współpracu-

je stale z zespołem muzyki 
dawnej Resonet, kiero-
wanym przez Fernando 
Reyesa.

 Od 1991 Carlos Castro 
prowadzi działalność pe-

dagogiczną jako kierownik 
katedry Perkusji w Conser-

vatorio Superior de Vigo.

Carlos Castro
   A graduate in percussion performance  
from the Real Conservatorio Superior de 
Madrid, Carlos Castro has collaborated 
with such ensembles as the Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Sinfónica  
de RTVE, Xove Orquestra de Galicia,  
Orquestra de Cámara de Pontevedra, 
Orquestra Clásica de Vigo, Grupo de  
Percusión de Madrid and Grupo de Metais 
Santa Cecilia. He is also a member of many 
folk, jazz and experimental music ensem-
bles, and has taken part in the recording 
of over 50 discs with early, classical, jazz 
and folk music; he has also recorded and 
composed music for television, the-
ater and film.
 The artist is likewise inter- 
ested in early music, serving 
as a percussionist with me-
dieval music ensembles 
Martin Codax and Meen-
dinho, as well as collabo-
rating on a regular basis 
with the Resonet early 
music ensemble, led by 
Fernando Reyes.
 Since 1991, Carlos 
Castro has been carrying on 
teaching activity as chair of 
the percussion depart-
ment at the Conservato-
rio Superior de Vigo.

Sobota, godz. 19.00 / Saturday, 7:00 pm
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW

 
 Roman Statkowski    
      Maria
                                opera w 3 aktach / opera in 3 acts

wykonanie koncertowe / concert version
 
Maria: Wioletta Chodowicz – sopran / soprano
Wacław: Tomasz Kuk – tenor
Miecznik: Adam Kruszewski – baryton / baritone
Wojewoda / Provincial Governor: Krzysztof Szumański – bas / bass
Pacholę / Boy: Monika Korybalska – mezzosopran / mezzo-soprano
Szlachcic, Kozak / Nobleman, Cossack: Andrzej lampert – tenor 
Zmora, Rotmistrz, Kozak, Maska / Evil Spirit, Cavalry Captain, Cossack, 
Mask: Sebastian Szumski – baryton / baritone

Chór Polskiego Radia w Krakowie / Choir of Polish Radio in Kraków  
Marceli Kolaska – przygotowanie chóru / choirmaster
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Tomasz Tokarczyk – dyrygent / conductor

SOBOTA SATURDAY
21.07.2011

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
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Polska tradycja operowa reprezentowana przez XIX-wieczną twórczość Moniuszki  
u progu nowego stulecia znalazła kontynuatora w osobie Romana Statkowskiego – kom-
pozytora, którego twórczość przez dziesięciolecia pogrążona w odmętach zapomnienia 
stopniowo powraca do łask. Uczeń Władysława Żeleńskiego, doskonalący swe umiejęt-
ności pod okiem Artura Rubinsteina i Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, swobodnie chło-
nący zdobycze szkoły polskiej i rosyjskiej, szczególnie aktywny twórczo był na przełomie 
wieków. Wtedy też powstała większość jego dzieł fortepianowych, orkiestrowych i kame-
ralnych oraz dwie opery. Skomponowana w 1897 roku i uhonorowana I nagrodą na pre-
stiżowym konkursie w Londynie opera Filenis ośmieliła kompozytora na tyle, że zdecydo-
wał się ponownie sięgnąć po ten gatunek. Dodatkowym impulsem był ogłoszony przez 
Filharmonię Warszawską konkurs na operę inspirowaną wczesnoromantyczną powieścią 
poetycką Maria Antoniego Malczewskiego. Kanwa powieści, emanującej skrajnym i jak-
że stosownym dla epoki pesymizmem, oparta została na autentycznych wydarzeniach 
z 1771 roku, kiedy to na zlecenie teścia zamordowana została pierwsza żona polskiego 
magnata Szczęsnego Potockiego – Gertruda Komorowska. Tragiczna historia rodzinna, 
przeniesiona przez Malczewskiego w miejscu i czasie, otrzymała szatę literacką, a wkrót-
ce miała zyskać również oprawę muzyczną. Wyzwanie podjęło pięciu twórców młodego 
pokolenia, jednak zwycięska Maria wyszła spod pióra Statkowskiego i 1 marca 1906 roku 
wystawiona została z powodzeniem na scenie Opery Warszawskiej. 
 O ile krytyka doceniła samą muzykę, o tyle libretto – autorstwa Statkowskiego – 
nie wzbudziło entuzjazmu. Kunszt kompozytorski okazał się jednak istotniejszy i cztery 
główne postaci dramatu wykreowane są w równym stopniu słowem, co muzyką. Tytu-
łowa Maria (sopran) jest eteryczna, krucha i wątła. Jej ukochany, Wacław (tenor) raz jawi 

się jako człowiek rozpaczający po stracie małżonki, to znów jako wojownik wiedziony 
romantycznymi porywami serca. Przygnębiony nieszczęściem córki Miecznik (baryton) 
przeradza się z bezsilnego starca w walecznego rycerza intonującego przed wyrusze-
niem w bój staropolski hymn Bogurodzica. Na przeciwległym biegunie znajduje się po-
stać sprawcy tragedii – Wojewody (bas). Owładnięty ambicją, zasłaniając się szczęściem 
Wacława, podstępnie uśmierca młodą synową. Zarzucona przez niego sieć intryg do-
prowadza do samobójczej śmierci syna, który nie jest w stanie żyć bez ukochanej. 
 Nasycona symbolami powieść stała się punktem wyjścia dla pełnego odniesień 
programowych dzieła operowego, które odczytywać można wielowymiarowo. Scalają-
ca akcję, nucona przez tajemniczą postać Pacholęcia piosnka Ach! na tym świecie śmierć 
wszystko zmiecie spełnia tu rolę swoistego memento mori: ostatecznie to nie miłość,  
a śmierć zwycięża, zaś sam człowiek ukazany jest jako bezbronny wobec wiszącego na 
nim fatum.
 Późnoromantyczny język muzyczny Statkowskiego zawiera echa muzyki Wag-
nera, przejawiające się w błyskotliwym użyciu motywów przewodnich, a dynamiczne 
kształtowanie muzycznej narracji przypomina mistrzów rosyjskiego symfonizmu, z Czaj-
kowskim na czele. Przede wszystkim jednak jest to dzieło o wybitnie polskim kolorycie, 
godnie podejmujące i rozwijające tradycję moniuszkowską. Pełnokrwiste tańce polskie, 
wyraziście kreślone postaci oraz podjęta tematyka akcentowały pierwiastek narodowy 
w czasie, gdy było to Polakom szczególnie potrzebne. Doskonałe métier kompozytorskie 
Statkowskiego pozwala ujrzeć go nie tylko jako wybornego melodystę i instrumentato-
ra, ale także jako twórcę wciąż jeszcze niedocenionego w sposób należyty. 

Magdalena Mądro

The Polish opera tradition represented by the 19th-century œuvre of Moniuszko  
found a continuator at the dawn of the new century in the person of Roman Statkowski 
– a composer whose œuvre, for decades buried in the depths of oblivion, is gradually  
returning to grace. A student of Władysław Żeleński who honed his skills under the  
watchful eye of Artur Rubinstein and Nikolai Rimsky-Korsakov, partaking freely of the  
treasures of the Russian and Polish schools, he was particularly active artistically at the 
turn of the century. It was also at this time that most of his piano, orchestra and chamber 
works were composed, as well as two operas. His opera Filenis, composed in 1897 and 
awarded 1st Prize at a prestigious competition in London, emboldened the composer to 
such an extent that he decided to try his hand at this genre again. An additional impulse  
was a competition announced by the Warsaw Philharmonic for an opera inspired by An-
toni Malczewski’s early Romantic poetic novel Maria. The background for the novel, which 
emanates an extreme pessimism highly appropriate to the time, was based on real events 
from 1771, when the first wife of magnate Szczęsny Potocki – Gertruda Komorowska  
– was murdered on the orders of her father-in-law. The tragic family story, shifted by 
Malczewski in place and time, received a literary setting and, shortly thereafter, was also 
to gain a musical setting. The challenge was taken up by five artists from the younger  
generation; however, the winning Maria emerged from the pen of Statkowski and, on 
1 March 1906, was performed successfully on the stage of the Warsaw Opera.
 Forasmuch as critics appreciated the music itself, the libretto – authored by Stat-
kowski – did not inspire enthusiasm. However his compositional artistry turned out to 
carry more weight in the end, and the four main characters of the drama are created 
by word and music in equal measure. The titular Maria (soprano) is ethereal, delicate 
and frail. Her beloved, Wacław (tenor), sometimes appears as a person in despair after 

Fot./Photo: Clive Barda
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losing his wife, sometimes as a warrior led by romantic outbursts of the heart. Miecznik  
(baritone), despondent at his daughter’s misfortune, is transformed from a helpless 
old man into a courageous knight intoning the old Polish [Marian] hymn Bogurodzica  
before going off to battle. At the opposite end of the spectrum is the character who 
caused the tragedy – the Provincial Governor (bass). Overwhelmed by ambition and 
using Wacław’s happiness as an alibi, he underhandedly puts his young daughter-in-law  
to death. The net of intrigue he casts leads to the suicidal death of his son, who is not 
able to live without his beloved.

Fot./Photo: Clive Barda

  The symbol-saturated novel seeded an operatic work full of programmatic ref-
erences, one which can be interpreted in a multidimensional manner. The song ‘Ach! 
na tym świecie śmierć wszystko zmiecie’ [Ah! In this world death sweeps all away’], 
summing up the action and crooned by the mysterious character of the Boy, plays the 
role here of a peculiar memento mori: in the end, it is not love, but death which wins; 
humanity itself is shown as defenseless before the fate hanging over it.
 Statkowski’s late-Romantic musical language contains echoes of Wagner’s  
music, manifested in brilliant use of leitmotifs, and the dynamic shaping of the musical 
narrative resembles the Russian symphonic masters, chief among them Tchaikovsky. 

Above all, however, it is a work 
of an outstandingly Polish hue, 
worthily taking up and devel-
oping Moniuszko’s tradition. 
The full-blooded Polish dances 
and clearly-drawn characters, 
as well as the developed sub-
ject matter, accented the na-
tional element at a time when 
Poles had particular need for 
this. Statkowski’s excellent 
compositional métier permits 
us to see him not only as a fine  
melodist and orchestrator, but 
also as an artist not yet duly 
appreciated.

Magdalena Mądro
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    Sopran. Absolwentka Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wroc-
ławiu (2002), laureatka konkursów wo-
kalnych. Zadebiutowała na scenie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu jako Hrabina w We-
selu Figara (2002), następnie jako solistka 
Opery Wrocławskiej (2003-2008) kreowała 
główne role w Czarodziejskim flecie i Così fan 
tutte Mozarta, Cyganerii Pucciniego, Halce 
Moniuszki, Carmen Bizeta, Wolnym strzelcu 
Webera, Hagith Szymanowskiego, Wal-
kirii Wagnera. Na scenie Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie śpiewa-
ła tytułową rolę w Halce Moniuszki (2004), 
partię Donny Anny w Don Giovannim Mo-
zarta oraz Marii w Wozzecku Berga.
 Artystka występowała na wielu pre-
stiżowych festiwalach muzycznych oraz  
w teatrach operowych (Opera w Łodzi, 
Opera Narodowa w Pradze, Welsh National 
Opera w Cardiff, Israeli Opera w Tel-Avivie). 
Jej repertuar obejmuje również inne wiel-
kie dzieła wokalno-instrumentalne (msze, 
oratoria, symfonie). Wioletta Chodowicz 
otrzymała Paszport „Polityki” 2010 w kate-
gorii „Muzyka Poważna”.

Wioletta Chodowicz
Freischütz, Szymanowski’s Hagith and 
Wagner’s Die Walküre. On the stage of 
the Teatr Wielki – Polish National Opera 
in Warsaw, she has sung the title role in 
Moniuszko’s Halka (2004), as well as the 
roles of Donna Anna in Mozart’s Don  
Giovanni and Marie in Berg’s Wozzeck.
 The artist has performed at many 
prestigious music festivals and opera  
houses (Łódź Opera, National Opera in 
Prague, Welsh National Opera in Cardiff, 
Israeli Opera in Tel-Aviv). Her repertoire  
also includes other large vocal-in-
strumental works (masses, oratorios, 
symphonies). In 2010, Wioletta Cho-
dowicz received Polityka magazine’s  
Passport award in the classical music  
category.

Tomasz 
Kuk 

    Ukończył z wyróżnieniem Wydział 
Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej  
w Krakowie, jest laureatem krajowych  
i zagranicznych konkursów wokalnych. 
Ma na swym koncie wiele prestiżowych 
koncertów oratoryjnych, m.in. wykonania 
Stabat Mater Dvořáka, Mszy Es-dur Schu-
berta, Requiem Mozarta, Requiem Verdiego,  
IX Symfonii Beethovena, Petite messe so- 
lennelle Rossiniego. Śpiewa również pieśni 
(cykle Die schöne Müllerin Schuberta i Dich-
terliebe Schumanna). 
 Artysta współpracuje z Operą i Ope- 
retką w Krakowie, Operą Narodową  
w Warszawie oraz gościnnie bierze udział 
w przedstawieniach premierowych na 
zagranicznych scenach operowych, m.in.  
w Japonii, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, 
Austrii i Czechach. Występował wielo-
krotnie w operach Verdiego (Aida, Joanna  
d’Arc, Macbeth, Nabucco, Rigoletto, La Tra-
viata, Trubadur), Pucciniego (Cyganeria, 

Tosca, Turandot), Donizettiego (Łucja  
z Lammermoor), Belliniego 

(Capuleti i Montecchi), 
Bizeta (Carmen), Mo-

niuszki (Halka, Strasz-
ny dwór), Czajkow-

skiego (Eugeniusz 
Oniegin).

       Having graduated with honors from 
the Faculty of Voice and Opera at the Aca-
demy of Music in Kraków, Tomasz Kuk is 
a winner of national and international  
competitions. He has to his credit many 
prestigious oratorio concerts, among 
them Dvořák’s Stabat Mater, Schubert’s 
Mass in E-flat major, Mozart’s Requiem, 
Verdi’s Requiem, Beethoven’s Symphony 
no. 9 and Rossini’s Petite Messe solennelle. 
He also performs Lieder (Schubert’s Die 
schöne Müllerin and Schumann’s Dichter-
liebe).
 The singer collaborates with the 
Opera and Operetta in Kraków and the 
National Opera in Warsaw, as well as  
taking part as a guest artist in première 
showings at opera houses in other  
countries like Japan, England, Germa-
ny, Switzerland, Austria and the Czech 
Republic. He has appeared many times 

in operas by Verdi (Aida,  
Giovanna d’Arco, Macbeth, 
Nabucco, Rigoletto, La Tra-
viata, Il Trovatore), Puccini 
(La Bohème, Tosca, Turan-
dot), Donizetti (Lucia di 
Lammermoor), Bellini (I Ca-
puleti e i Montecchi), Bizet 
(Carmen), Moniuszko (Hal-
ka, The Haunted Manor) 
and Tchaikovsky (Eugene 
Onegin).
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Lipiński Academy of Music in Wroc-
ław (2002), Wioletta Chodowicz is a 
winner of singing competitions. She 
debuted on the stage of the Grand 
Theater in Poznań as the Countess 
in Le nozze di Figaro (2002); then, 
as a soloist of the Wrocław Opera 
(2003–2008), she created lead roles in 
Mozart’s Die Zauberflöte and Così fan 
tutte, Puccini’s La Bohème, Moniuszko’s 
Halka, Bizet’s Carmen, Weber’s Der  �2
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 Baryton. Po ukończeniu studiów  
w Akademii Muzycznej w Warszawie 
(1985), będąc laureatem wielu konkursów 
wokalnych, związał się z Warszawską Operą 
Kameralną, gdzie śpiewał główne partie ba-
rytonowe w operach Donizettiego, Mozarta 
i Rossiniego. Był solistą Wiener Kammeroper, 
występował w Operze Narodowej w Pradze, 
w State Theatre w Pretorii (RPA), koncertował  
z BBC Scottish Symphony Orchestra w Glas-
gow. W 1992 wystąpił w Zabrzu obok Plácida  
Dominga.

    Od 1993 współpracuje  
z Operą Narodową, gdzie kre-

ował główne i tytułowe role 
w operach Rossiniego (Cyrulik 
sewilski, Podróż do Reims), Ver-
diego (Aida, Bal maskowy, Don 
Carlos, Makbet, Otello, Traviata), 

Pucciniego (La Rondine, Tosca, Ma-
dame Butterfly), Pendereckiego (Raj 
utracony), Mozarta (Don Giovanni), 

Berlioza (Potępienie Fau-
sta), Moniuszki (Strasz-

ny dwór, Verbum nobi-
le), Szymanowskiego 

(Król Roger), Brittena 
(Curlew River), Go-
unoda (Faust), Mozar-
ta (Czarodziejski flet), 
Donizettiego (Łucja 
z  Lammermoor), Mu-
sorgskiego (Borys Go-
dunow).

Adam Kruszewski 
   Baritone. Having graduated from 
the Academy of Music in Warsaw (1985) 
and won prizes at many singing com-
petitions, Adam Kruszewski joined 
the Warsaw Chamber Opera, where 
he has sung leading baritone roles in 
operas by Donizetti, Mozart and Ros-
sini. He has been a soloist with the 
Wiener Kammeroper, performed 
at the National Opera in Prague 
and the State Theatre in Pretoria  
(South Africa), and concertized 
with the BBC Scottish Symphony 
Orchestra in Glasgow. In 1992, he 
appeared with Plácido Domingo 
in Zabrze.
 Since 1993, he has been 
collaborating with the Teatr 
Wielki – Polish National Ope-
ra, creating lead and title  
roles in operas by Rossini  
(Il barbiere di Siviglia, Il viaggio 
a Reims), Verdi (Aida, Un bal-
lo in maschera, Don Carlos, 
Macbeth, Otello, La Traviata), 
Puccini (La Rondine, Tosca, 
Madama Butterfly), Pende-
recki (Paradise Lost), Mozart 
(Don Giovanni), Berlioz (La 
damnation de Faust), Mo-
niuszko (The Haunted Ma-
nor, Verbum nobile), Szy-
manowski (King Roger), 
Britten (Curlew River), 
Gounod (Faust), Mozart 

(Die Zauberflöte), Donizetti (Lucia di Lammer-
moor) and Mussorgsky (Boris Godunov).

    Mezzosopran. Tegoroczna dyplomant-
ka Akademii Muzycznej w Krakowie. Swój 
warsztat wokalny kształci uczestnicząc  
w kursach wokalnych Evy Blahovej, Paula 
Eswooda i in.
 W 2006 zadebiutowała partią I Chłop- 
ca w Czarodziejskim flecie Mozarta, a na 
Festiwalu Mozartowskim w Salzburgu 
wykonała partię Geniusza w Kamieniu filo-
zoficznym. Od 2009 współpracuje z Ope-
rą Krakowską, w repertuarze ma partie  
w operach Bizeta, Moniuszki, Mozarta, Puc-
ciniego, Purcella, R. Straussa. Chętnie wyko-
nuje również utwory kanatowo-oratoryjne.

   Mezzo-soprano. A final-year student 
at the Academy of Music in Kraków, Mo-
nika Korybalska hones her technique by 
participating in singing courses with Eva 
Blahová, Paul Esswood et al.
 In 2006, she debuted in the role 
of First Boy in Mozart’s Die Zauberflöte; 
and at the Mozart Festival in Salzburg, 
she performed the part of the Genie in 
Der Stein der Weisen. Since 2009, she has 
been collaborating with the Kraków 
Opera; her repertoire includes roles in 
operas by Bizet, Moniuszko, Mozart, 
Puccini, Purcell and R. Strauss. She also 
enjoys performing cantata and oratorio 
works.
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 Tenor. Absolwent Wydziału Wokalno-
-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Kra- 
kowie (2008). Laureat nagrody dla najbar-
dziej obiecującego głosu tenorowego  
w III Konkursie Wokalnym im. I.J. Paderew-
skiego w Bydgoszczy (2005).
 Wziął udział w nagraniu opery Paria 
Moniuszki (DUX 2008), w duecie z Sarah 
Brightman nagrał utwór I Will Be With You 
(rozszerzona wersja albumu Symphony, 
EMI 2008), wystąpił w uroczystej gali te-
norów z okazji jubileuszu Bogdana Papro-
ckiego (2009). W 2010 w Operze Śląskiej 
w Bytomiu zadebiutował partią Alfreda  
w Traviacie Verdiego.

   Tenor. A graduate of the Faculty of   
Voice and Opera at the Academy of Music 
in Kraków (2008), Andrzej Lampert won 
the prize for most promising tenor voice 
at the 3rd I. J. Paderewski Singing Compe-
tition in Bydgoszcz (2005).
 The artist has taken part in a re-
cording of Moniuszko’s opera Paria [The 
Pariah] (DUX 2008). In a duet with Sarah 
Brightman, he recorded the work ‘I Will Be 
With You’ (expanded version of the album 
Symphony, EMI 2008); he appeared at a 
festive gala in honor of Bogdan Paprocki’s 
birthday/career jubilee (2009). In 2010 
at the Silesian Opera in Bytom, Andrzej 
Lampert debuted in the role of Alfredo in 
Verdi’s La Traviata.
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Fot./Photo: Norbert Gajlewicz

Krzysztof Szumañski 
Nota o wykonawcy znajduje się przy koncercie z dnia 13 lipca, godz. 19.00 / For information 
about performer see notes under the 13 July 7:00 pm concert.
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 Baryton. Ze śpiewem związany od  
9 roku życia, był członkiem Chóru Filhar-
monii Poznańskiej (1995-2005), ukończył 
studia w Akademii Muzycznej w Krakowie 
oraz doskonalił swoje umiejętności wo-
kalne na wielu kursach mistrzowskich. 
 Od debiutu w Filharmonii Poznań-
skiej pod batutą Stefana Stuligrosza jest 
zapraszany na koncerty oratoryjne oraz 
recitale w filharmoniach w Polsce i za gra-
nicą (Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Czechy, 
Słowacja, Rosja, Austria, Ukraina). Stypen-
dysta LTL Opera Studio w Teatrze Verdie-
go w Pizie (2010). 

   Baritone. Associated with singing 
since age 9, Sebastian Szumski was a 
member of the Poznań Philharmonic  
Choir (1995–2005). He graduated from 
the Academy of Music in Kraków and 
has honed his vocal skills at many  
master classes.
 Since his debut with the Poznań 

Philharmonic under the baton 
of Stefan Stuligrosz, the artist  
has been invited to give  
oratorio concerts and recitals  
at philharmonic halls in Po-
land and abroad (Germany, 

Switzerland, Italy, the Czech 
Republic, Slovakia, Russia,  

Austria, Ukraine). He received an 
LTL Opera Studio scholarship 

at the Teatro Verdi in Pisa 
(2010).

Sebastian 
Szumski

   Założony w 1948 przez J. Gerta, od 
początku istnienia do 1994 stanowił in-
tegralną część zespołu Orkiestry i Chóru 
Polskiego Radia i Telewizji. W 1995 roz-
począł samodzielną działalność w struk-
turach Polskiego Radia SA. 
 Na repertuar chóru składa się za-
równo muzyka a cappella, jak i formy 
wokalno-instrumentalne reprezentujące 
wszystkie style i epoki, ze szczególnym 
uwzględnieniem muzyki polskiej. Chór 
brał udział w prawykonaniach utworów 
polskich kompozytorów, m.in. W. Luto-
sławskiego, K. Pendereckiego, H.M. Gó-
reckiego. Jako jeden z nielicznych ze-
społów wykonuje operę Mojżesz i Aaron 
A. Schönberga. 
 We wrześniu 2011 Chór Polskiego 
Radia zaproszony został do wykonania 
opery Król Roger K. Szymanowskiego  
w Théâtre de la Monnaie w Brukseli  
z okazji inauguracji prezydencji polskiej 
w Parlamencie Europejskim oraz do wy-
stępu w siedzibie Parlamentu Europej-
skiego.

Chór Polskiego Radia
 Choir of Polish Radio 
 in Kraków

 Zespół dokonał licznych rejestracji 
archiwalnych dla Polskiego Radia i Tele-
wizji, a także wielu nagrań płytowych dla 
polskich i zagranicznych firm fonogra-
ficznych.

   Founded in 1948 by Jerzy Gert, 
from the beginning of its existence until 
1994 the Choir of Polish Radio in Kraków  
represented an integral part of the Polish  
Radio and Television Orchestra and  
Choir ensemble. In 1995, it began inde-
pendent activity within the structures of 
Polskie Radio SA.
 The choir’s repertoire is com- 
prised of both a cappella music and vocal- 
-instrumental forms, works represent-
ing all styles and eras, with particular  
attention to Polish music. The choir has 

Fot./Photo: polskieradio.pl
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participated in premières of works by Pol- 
ish composers, among others W. Luto-
sławski, K. Penderecki and H. M. Górecki. 
It is one of the few ensembles to perform 
A. Schönberg’s opera Moses und Aaron.
 In September 2011, the Polish 
Radio Choir was invited to perform 
K. Szymanowski’s opera King Roger at 
the Théâtre de la Monnaie in Brussels, in 
honor of the inauguration of the Polish 
presidency in the European Parliament, 
as well as to appear at the headquarters 
of the European Parliament.
 The choir has made numerous  
archival recordings for Polish Radio 
and Television, as well as many album  
recordings for Polish and foreign labels.



 Absolwent Akademii Muzycznej w Kra-
kowie (dwa dyplomy: z wiolinistyki oraz 
dyrygentury w klasie Jerzego Katlewicza). 
Umiejętności dyrygenckie doskonalił na 
kursach mistrzowskich m.in. u Helmutha 
Rillinga, Jonasa Aleksy i Jerzego Salwa-
rowskiego. Był kilkakrotnym stypendystą 
Bachakademie Stuttgart oraz Bach Oregon 
Festival w Stanach Zjednoczonych.
 Pełnił funkcję dyrygenta Tarnowskiej 
Orkiestry Kameralnej (1999/2000), kie-
rownika muzycznego i dyrygenta Opery  
w Szczecinie (2002-2004), a od 2004 zwią-
zany jest z Operą Krakowską jako dyrygent 
oraz kierownik muzyczny (od 2008). Dla tej 
sceny przygotował premiery: Der Kaiser 
von Atlantis Ullmanna, Madama Butterfly 
Pucciniego, Baron cygański J. Straussa syna, 
La Traviata Verdiego. 
 Współpracuje z orkiestrami symfo-
nicznymi większości polskich filharmonii. 
W 2011 zadebiutował w Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie oraz Operze Naro-
dowej w Bratysławie, a na Festiwalu Ope-
rowym w Wexford (Irlandia) poprowadził 

spektakl Maria Roma-
na Statkowskiego 

– pierwsze poza 
Polską wykona-
nie opery. 

Tomasz 
Tokarczyk

   A graduate of the Academy of  
Music in Kraków (dual degree: violin  
performance and conducting, the latter 
in the studio of Jerzy Katlewicz), Tomasz 
Tokarczyk has honed his conducting 
skills at master classes with, among 
others, Helmuth Rilling, Jonas Aleksa 
and Jerzy Salwarowski. He has received  
several scholarships from the Bachaka-
demie Stuttgart and the Bach Oregon 
Festival in the United States.
 The artist has held the posts of  
conductor of the Tarnów Chamber  
Orchestra (1999/2000) and music director  
and conductor of the Szczecin Opera 
(2002–2004). Since 2004, he has been  
associated with the Kraków Opera 
as conductor and (since 2008) music  
director. For this house, he has pre- 
pared premières of Ullmann’s Der Kaiser 
von Atlantis, Puccini’s Madama Butter- 
fly, J. Strauss II’s Der Zigeunerbaron and 
Verdi’s La Traviata.
 Tomasz Tokarczyk collaborates with 
most of Poland’s philharmonic orches-
tras. In 2011, he debuted at the Warsaw 
Philharmonic, as well as the National 
Opera in Bratislava; at the Wexford Opera 
Festival (Ireland), he led a production of 
Roman Statkowski’s Maria – the opera’s 
first performance outside of Poland.

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives

Marceli 
Kolaska
 Ukończył Akademię Muzyczną w Kra-
kowie w klasie dyrygentury Jerzego Katle-
wicza. Kilkakrotnie wziął udział w kursach 
dyrygenckich prowadzonych przez Hel-
mutha Rillinga. Pełnił obowiązki asysten-
ta chórmistrza w Chórze Polskiego Radia  
w Krakowie (1989/1990 oraz 1994–1996). 
Koncertował z wieloma orkiestrami w Pol-
sce,  prowadził też koncerty w Niemczech  
i Wielkiej Brytanii. 
 Ze studentami Wydziału Wokalno-Ak-
torskiego Akademii Muzycznej w Krakowie 
przygotował i wystawił szereg oper, m.in.: 
Don Giovanni, Wesele Figara, Così fan tutte 
Mozarta, Orfeusz i Eurydyka Glucka, Dydona 
i Eneasz  Purcella. 

   A graduate of Jerzy Katlewicz’s  
conducting studio at the Academy of 
Music in Kraków, Marceli Kolaska has  
taken part in several conducting courses 
led by Helmuth Rilling. He has held the post of assistant choirmaster of the Polish Ra-
dio Choir in Kraków (1989/1990 and 1994–1996), and has concertized with numerous 
orchestras in Poland; he has also conducted concerts in Germany and Great Britain. 
 Marceli Kolaska has prepared and presented an array of operas with students 
in the Faculty of Voice and Opera at the Academy of Music in Kraków, among others:  
W.A. Mozart’s Don Giovanni, Le nozze di  Figaro, Così fan tutte, C.W. Gluck’s Orfeo ed Eu-
ridice, H. Purcell’s Dido and Aeneas. 

Krakowska Orkiestra Festiwalowa
Kraków Festival Orchestra

  Zespół utworzony w 2011 na potrzeby Festiwalu Muzyki Polskiej 
             An ensemble created in 2011 for the purposes of the Festival of Polish Music.

����
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6-14.07.2012
SALA BŁĘKITNA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
BLUE ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW

WOKALNY KURS MISTRZOWSKI 
PROF. HELENY ŁAZARSKIEJ 
PROF. HELENA ŁAZARSKA’S 
INTERNATIONAL MASTER CLASS 
IN SINGING 
prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Grzegorz Biegas, Marcin Kozieł – akompaniatorzy / accompanists

Organizator / Organizer:
Stowarzyszenie Muzyki Polskiej / The Polish Music Association

Imprezy towarzysz¹ce / Accompanying events

 Sopran. Naukę śpiewu rozpoczęła  
w Krakowie u E. Janowicz-Kopaczyńskiej, 
kontynuując ją później w Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej (dyplom 1962). Do-
skonaliła swe umiejętności w Paryżu (P. Ber-
nac), Weimarze (L. Fischer) i Mediolanie  
(E. de Hidalgo). W latach 1964–1972 była so-
listką Opery Śląskiej w Bytomiu.

Helena 
£azarska
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 Sukcesy odnosiła przede wszystkim 
w repertuarze mozartowskim (Czarodziej-
ski flet – Pamina, Don Giovanni – Zerlina  
i Elwira, Wesele Figara – Zuzanna i Hrabina, 
Idomeneo – Ilia) oraz w partiach m.in. Mi-
caëli (Carmen), Liù (Turandot), Małgorzaty 
(Faust), Tatiany (Eugeniusz Oniegin), Neddy 
(Pajace), Desdemony (Otello). Jednocześ-
nie prowadziła intensywną działalność 
koncertową w całej Europie. Jej repertuar 
obejmuje utwory od baroku po współ-
czesną awangardę. Występowała na fe-
stiwalach w Pradze, Barcelonie, Paryżu, 
„Holland-Festival”, w krajach byłego ZSRR  
i Ameryce oraz na Międzynarodowym Festi-
walu Warszawska Jesień. Dokonała szeregu 
prawykonań oraz wielu nagrań radiowych 
i telewizyjnych w Polsce, Belgii, Hiszpanii   
i Holandii.
 Działalność pedagogiczną rozpoczęła 
w 1970 na uczelniach w Katowicach, Gdań-
sku i Krakowie, gdzie od 1980 była kierow-
nikiem Katedry Wokalistyki. W 1987 została 
zaangażowana jako profesor zwyczajny do 
Mozarteum w Salzburgu. Od 1991 pracuje 
w Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst w Wiedniu (obecnie Universität für 
Musik und darstellende Kunst). Uczestniczy 
w pracach jury międzynarodowych kon-
kursów m.in. w Pradze, Genewie, Paryżu, 
Salzburgu, Caracas i ’s-Hertogenbosch. Pro-
wadzi międzynarodowe kursy mistrzowskie 
(ponad 150) w Europie, Azji i Ameryce. Ma  
renomę jednego z bardziej liczących się pe-
dagogów w Europie. Jest członkiem hono-
rowym brytyjskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów Śpiewu AOTOS.

 Soprano. Having begun instruction 
in singing in Kraków with E. Janowicz-Ko-
paczyńska, Helena Łazarska later continu-
ed her education at the State Music Colle-
ge (diploma 1962), then honed her skills in  
Paris (P. Bernac), Weimar (L. Fischer) and  
Milan (E. de Hidalgo). In 1964–1972, she 
was a soloist at the Silesian Opera in Bytom.
 The artist has enjoyed success, above  
all, in Mozart repertoire (Die Zauberflöte 
– Pamina, Don Giovanni – Zerlina and Elvira,  
Le nozze di Figaro – Susanna and the  
Countess, Idomeneo – Ilia), as well as in 
other roles, e.g. Micaëla (Carmen), Liù  
(Turandot), Margaret (Faust), Tatiana (Eugene  
Onegin), Nedda (I Pagliacci) and Desde-
mona (Otello). At the same time, she was  
engaged in intensive concert activity all 
over Europe. Her repertoire includes works 
from the Baroque to contemporary avant-
garde repertoire. The singer has performed 
at festivals in Prague, Barcelona, Paris, at 
the Holland Festival, in the countries of the  
former USSR and in the United States, as 
well as at the Warsaw Autumn International 
Festival. Has made an array of premières, 
as well as many radio and television  
recordings in Poland, Belgium, Spain and  
Holland.
 The artist-teacher began her peda-
gogical activity in 1970 at institutions in 
Katowice, Gdańsk and Kraków, where from 
1980 onwards, she was chairwoman of the  
Department of Voice Studies. In 1987, 
she was engaged as a full professor at the  
Mozarteum in Salzburg. Since 1991, she 
has worked at Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst (presently Universität 
für Musik und darstellende Kunst) in Vien-
na. Helena Łazarska takes part in the work 
of the jury at international competitions in, 
among other places, Prague, Geneva, Paris, 
Salzburg, Caracas and ’s-Hertogenbosch, 
and has led, to date, over 150 internatio-
nal master classes in Europe, Asia and the  
United States. She is renowned as one of 
the most important pedagogues in Europe 
and is an honorary member of the British 
AOTOS (Association of Teachers of Singing).
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15-28 lipca 2012 / 15-28 July 2012
SALA KONCERTOWA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE / CONCERT HALL, ACADEMY 
OF MUSIC IN KRAKÓW

I Międzynarodowe Kursy Perkusyjne
Podstawy antropomotoryki 

i technik scenicznych 
w grze na instrumentach 

perkusyjnych

1st International Percussion Course 
Introduction 

to Anthropomotorics 
and Stage Techniques  

for Percussionists

Organizator / Organizer: 
Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie / 
The Department of Contemporary Music and Jazz, Academy of Music in Kraków 

  

Koordynatorem tego projektu, odbywającego się w ramach programu LLP-Erasmus, jest 
Akademia Muzyczna w Krakowie. W kursach wezmą także udział studenci z Conservatorio 
Statale di Musica „Cesare Pollini” z Padwy, Conservatorio Superior de Musica „Joaquin Ro-
drigo” z Walencji i Hochschule für Musik z Freiburga.
This project, which is taking place as part of the LLP-Erasmus program, is being  
coordinated by the Academy of Music. Course participants will include students from 
the Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini in Padua, Conservatorio Superior de 
Musica Joaquin Rodrigo in Valencia and Hochschule für Musik in Freiburg.

Program kursów powstał w wyniku obserwacji poczynionych przez nauczycie-
li gry na perkusji w kilku akademiach muzycznych w Europie. Odpowiada on 
wzrastającej potrzebie wprowadzenia do kształcenia zawodowych muzyków 
nowego podejścia uwzględniającego w równym stopniu problematykę zdrowia 
zawodowego i świadomości własnej fizjonomii, jak i wymagania współczesne-
go repertuaru, do którego właściwej interpretacji konieczne jest użycie głosu  
i elementów ruchu scenicznego. 
The course program arose as a result of observations made by teachers 
of percussion performance at several music academies in Europe. It  
answers a growing need to introduce a new approach to the training 
of professional musicians which takes equal account of the issues of  
occupational health and awareness of one’s physiognomy, as well as the 
requirements of the contemporary repertoire, the proper interpretation  
of which demands the use of voice and elements of stage movement.  

W ramach kursów stworzono możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętno-
ści, pogłębienia świadomości dotyczącej potrzeb europejskiego rynku pracy, 
poszerzenia wiedzy o współczesnym repertuarze perkusyjnym i wzmocnienia 
współpracy europejskiej w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do prob-
lematyki kształcenia.
As part of the course, opportunities have been created to acquire new  
knowledge and skills, to increase awareness of the needs of the European 
employment market, to broaden knowledge of the contemporary percussion 
repertoire and bolster European cooperation in an interdisciplinary approach 
to training issues.

Oprócz kursów w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, w dniach 16, 23 i 27 i lipca 2012 o godz. 19.00 odbędą się 
również koncerty. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.
Apart from the course at the Concert Hall of the Academy 
of Music in Kraków, on 16, 23, and 27 July 2012 at 7:00 pm,  
concerts will be taking place. Entrance to all concerts is free of 
charge.
 

15-28.07.2012



94 9594




	OKLADKA _1_8 FMP.pdf
	8 FMP program.pdf
	8 Festiwal Muz Pol__cz1_m.pdf
	8 Festiwal Muz Pol_cz2_m.pdf




