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Muzyka współczesna
+

TRZEJ JUBILACI

+
Rok 2013 był rokiem jubileuszy: wydarzenia zwiazane
˛
ze stuleciem urodzin
Witolda Lutosławskiego, 80. rocznica˛ urodzin Krzysztofa Pendereckiego
i Henryka Mikołaja Góreckiego zdominowały polskie życie muzyczne nie
tylko w obszarze twórczości współczesnej.

+
Rok 2013 został uznany przez Sejm Rokiem Witolda Lutosławskiego.
Organizacje˛ Biura Obchodów Roku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca (sprawozdania z wydarzeń
Roku Lutosławskiego: http://imit.org.pl/pl/rocznice/rok-lutoslawskiego/
logo-roku.html). Ustanowiony przez ministra program „Lutosławski 2013 –
Promesa” objał˛ w Polsce i za granica˛ ogromna˛ liczbe˛ przedsiewzi
˛ eć
˛
o charakterze artystycznym, naukowym, edukacyjnym, dokumentacyjnym
oraz popularyzatorskim. Oficjalna˛ inauguracja˛ Roku stał sie˛ koncert, który
odbył sie˛ w Filharmonii Narodowej 25 stycznia, czyli w setna˛ rocznice˛
urodzin kompozytora, z udziałem Anne-Sophie Mutter oraz Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcja˛ Antoniego Wita. Oprócz
utworów Lutosławskiego w programie znalazł sie˛ Sostenuto, poświecony
˛
pamieci
˛ Lutosławskiego utwór Pawła Szymańskiego. Obchody Roku
w Filharmonii Narodowej objeły
˛ wszystkie utwory kompozytora. Wydarzenia
inaugurujace
˛ Rok Lutosławskiego odbyły sie˛ również m.in. w Katowicach (25
stycznia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia), w Łodzi
(„Tydzień z Witoldem Lutosławskim”, 21–26 stycznia), w Szczecinie (cykl „Do
Lutosa i z powrotem” zainaugurowany 18 stycznia). Na poczatek
˛ Roku
przypadł również 10. Festiwal „Łańcuch” (24 stycznia – 9 lutego) z udziałem
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wielu wybitnych artystów polskich i zagranicznych, w programie znalazła sie˛
m.in. muzyka stypendystów Lutosławskiego (Grażyny i Andrzeja
Krzanowskich, Aleksandra Lasonia, Tadeusza Wieleckiego, Pawła Mykietyna
i Tomasza Opałki). Niewatpliwie
˛
najbogatszy koncertowy program obchodów
Roku przedstawiła Filharmonia Narodowa: w 30 koncertach udział wzieli
˛
m.in. Ian Bostridge, Peter Jablonsky, Krzysztof Penderecki, Roberto Abbado,
Vladimir Ashkenazy, Katia i Marielle Labèque, Stanisław Skrowaczewski.
Ważnym wydarzeniem stał sie˛ koncert (13 marca) Philharmonia Orchestra
z Londynu, która˛ poprowadził Esa-Pekka Salonen.

+
Koncert z udziałem Salonena był elementem poświeconego
˛
Lutosławskiemu
cyklu „Woven Words”, obejmujacego
˛
wiele miast Europy oraz Tokio
i zapoczatkowanego
˛
przez fińskiego artyst˛e wraz z Philharmonia Orchestra.
Inauguracja cyklu miała miejsce 30 stycznia w Royal Festival Hall, gdzie wraz
z londyńskimi artystami wystapił
˛ Krystian Zimerman. Seria objeła
˛ też
koncerty kameralne, na których wystapiły
˛
m.in. zespoły Kwartludium,
Cellonet oraz przedstawiono program El Derwid – Sunspots z udziałem
Andrzeja Bauera, Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego. Londyńska
orkiestra uruchomiła również strone˛ internetowa˛ o Lutosławskim. Wydarzenia
w Londynie (także na BBC Proms) to tylko cz˛eść bogatego programu
jubileuszowych obchodów na świecie.

+
Trudno o zwiezłe
˛
i kompletne zarazem omówienie wydarzeń Roku
Lutosławskiego – wybierajac
˛ z konieczności tylko niektóre z nich, warto
zwrócić uwag˛e na udane przedsiewzi
˛ ecia
˛
o charakterze edukacyjnym,
adresowane do dzieci i młodzieży. Wśród nich należy wymienić
zorganizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Kolberga w Radomiu
festiwal Lutosławski Kontrolowany (23–25 stycznia), towarzyszacy
˛ festiwalowi
„Łańcuch” cykl dla dzieci „Łańcuszek”, zabawy inspirowane prezentowanymi
w Szczecinie utworami Lutosławskiego w akcji „Lutofonie” oraz skierowany
do osób niepełnosprawnych projekt „Geniusz Lutos” z udziałem muzyków
tamtejszej filharmonii, warsztaty „Lutoschool” zorganizowane dla młodzieży
szkół warszawskich przez Fundacje˛ „Muzyka jest dla wszystkich”.

+
Najważniejszym wydarzeniem obchodów 80. rocznicy urodzin Krzysztofa
Pendereckiego był festiwal jego twórczości, który odbył sie˛ w dniach 17–23
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listopada w Warszawie. Wzieli
˛ w nim udział m.in. Jurij Baszmet, Barry
Douglas, Anne-Sophie Mutter, Walerij Giergijew i Charles Dutoit, Lorin
Maazel, Arto Noras, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Marek Moś.
W styczniu po raz pierwszy w Polsce wykonano najnowsza˛ kompozycje˛
Krzysztofa Pendereckiego Missa Brevis, utwór zabrzmiał w Dworze Artusa
w Gdańsku, Polski Chór Kameralny poprowadził Jan Łukaszewski. Jubileusz
obchodzono w wielu najważniejszych ośrodkach muzycznych w Polsce, ale
także np. w Zabrzu, gdzie polskim prawykonaniem kwintetu Kartki
z nienapisanego dziennika 22 października rozpoczał˛ sie˛ festiwal imienia
kompozytora. Odbył sie˛ on w nowej sali koncertowej muzeum kopalni Guido,
320 metrów pod ziemia.˛ Opera Krakowska wystawiła aż trzy dzieła
Pendereckiego: Diabły z Loudun, Ubu Rex i Raj utracony z gościnnym
udziałem zespołów Opery Wrocławskiej i Bałtyckiej, zaś Teatr Wielki – Opera
Narodowa otworzył sezon 2013/2014 nowa˛ wersja˛ Diabłów z Loudun, której
premiera miała miejsce w lutym w Kopenhadze. Muzyka Pendereckiego była
obficie reprezentowana również na 1. Festiwalu „Emanacje”, który odbywał sie˛
w wielu miejscach Małopolski, w tym także w mniejszych miejscowościach.

+
Osiemdziesiat˛ a˛ rocznice˛ urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego uczczono
m.in. zorganizowanym przez Filharmonie˛ Ślask
˛ a˛ festiwalem jego twórczości,
który odbył sie˛ miedzy
˛
12 listopada a 6 grudnia (daty śmierci i urodzin
kompozytora). W czerwcu, w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie
wykonano po raz pierwszy cykl dwudziestu pieśni na chór mieszany
a cappella Góreckiego na koncercie bed
˛ acym
˛
także premiera˛ płyty CD
z nagraniem tego utworu (DUX) oraz prezentacja˛ nutowego wydania (PWM).

+
KOMPOZYTORZY

+
Z pewnościa˛ nowsza muzyka polska jest na świecie najlepiej znana za
sprawa˛ Trzech Jubilatów, niemniej kompozytorzy młodszego pokolenia coraz
wyraźniej zaznaczaja˛ swa˛ obecność na światowych forach. Do najbardziej
spektakularnych zagranicznych sukcesów zaliczyć należy pierwsza˛ nagrode˛
Marcina Stańczyka na Toru Takemitsu Award – najwiekszym
˛
i najbardziej
prestiżowym konkursie kompozytorskim w Japonii, zdobyta˛ za utwór SIGHS –
hommage à Fryderyk Chopin (jurorem jednoosobowej komisji był w roku 2013
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sir Harrison Birtwistle). Na 60. Miedzynarodowej
˛
Trybunie Kompozytorów
w Pradze najwyższa˛ not˛e otrzymała reprezentujaca
˛ Polskie Radio kompozycja
Agaty Zubel Not I na sopran, zespół instrumentalny i elektronik˛e, do tekstu
dramatycznego monologu Samuela Becketta. Ważna cz˛eścia˛ promocji
współczesnej muzyki polskiej na świecie jest realizowany przez Instytut
Adama Mickiewicza program „Polska Music”.

+
Spośród dokonań młodych kompozytorów, jakie w roku 2013 zwróciły na
siebie baczniejsza˛ uwag˛e, warto wymienić zamówiona˛ przez zespół Phoenix
Vokalensemble z Berlina Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum
Ioannem (2013) na 12 głosów a cappella Dariusza Przybylskiego
(prawykonanie w marcu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świetej
˛ Trójcy
w Warszawie), Architektur˛e światła Tomasza Praszczałka (Prasquala) – trzeciej
cz˛eści projektu operowego Orlando, zrealizowanej przy współpracy Polskiego
Teatru Tańca, Teatru Wielkiego i Akademii Muzycznej w Poznaniu, bed
˛ acej
˛
muzyczno-sceniczna˛ refleksja˛ nad światem mistyki i rytuału. Andrzej
Kwieciński wzbudził zainteresowanie napisanym na zamówienie Filharmonii
Łódzkiej Concerto. Re maggiore, który zabrzmiał po raz pierwszy 29 listopada
na „Koncercie Premier” wraz z nowym Koncertem na flet i orkiestr˛e Pawła
Mykietyna oraz koncertem saksofonowym North zmarłego przed dwoma laty
łódzkiego kompozytora Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Ważna˛ postacia˛
polskiej sceny kompozytorskiej stał sie˛ Dominik Karski, który w ramach cyklu
Opera/Remix Komuny Otwock przedstawił napisany wspólnie z Pawłem
Krzaczkowskim utwór sceniczny Italo Calvino.

+
Ogromna˛ role˛ w stymulowaniu nowej twórczości odgrywaja˛ programy
zamówień MKiDN, które w ostatnich latach w istotny sposób poszerzyły
możliwości działania kompozytorów, a także program IMiT
„Kompozytor-rezydent”. Do jego trzeciej edycji wybrani zostali trzej młodzi
kompozytorzy, którzy w ostatnich latach zdobyli już sobie niemałe uznanie:
Tomasz Jakub Opałka (rezydencja w Filharmonii Gorzowskiej), Wojciech
Błażejczyk (Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana
Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie) oraz Ignacy Zalewski (Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus).

+

23

W „roku jubileuszy” należy również pamietać
˛
o rocznicach innych wybitnych
postaci muzyki polskiej: 70. urodziny Elżbiety Sikory stały sie˛ okazja˛ koncertu
zatytułowanego „Mistrzowie współczesności”, który odbył sie˛ 8 listopada
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Zabrzmiały na nim Koncert na saksofon
i orkiestr˛e – Michelangelo Sikory oraz IV Symfonia Adagio Pendereckiego.
W Ambasadzie Polskiej w Paryżu kompozytorka została udekorowana
orderem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym jej przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncert Jubileuszowy Lidii Zielińskiej
(60. urodziny) miał miejsce 26 listopada w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Nowe utwory polskich kompozytorek stały sie˛ (już nie z jubileuszowych
okazji) ważnymi wydarzeniami, m.in. E-motions na akordeon, orkiestr˛e
smyczkowa˛ i perkusje˛ Hanny Kulenty (prawykonanie 19 stycznia
w Filharmonii Wrocławskiej) i Lasy deszczowe Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil,
napisane na zamówienie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

+
29 grudnia, po długiej walce z choroba˛ zmarł Wojciech Kilar. Ostatnim jego
utworem, który miał prawykonanie w roku 2013, były Modlitwy do Małej
Tereski na chór mieszany, powstałe z okazji jubileuszu Uniwersytetu Ślaskiego
˛
i przedstawione 8 czerwca roku w sali koncertowej Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach na koncercie z jego utworami.
W czerwcu miała miejsce premiera filmu o życiu i twórczości Wojciecha
Kilara, scenariusz i reżyserie˛ dokumentu zatytułowanego Wojciech Kilar.
Credo opracowali Violetta Rotter-Kozera i Zdzisław Sowiński.

+
Nie słabnie, w Polsce i za granica,˛ zainteresowanie, jakim w ostatnich latach
cieszy sie˛ twórczość Mieczysława Wajnberga. 6 grudnia w Teatrze Wielkim
w Poznaniu miała miejsce polska prapremiera opery Portret, wykonanej po
raz pierwszy w 1983 roku w Brnie, ponownie wykonanej w roku 2010 na
Bregenzer Festspiele w reżyserii Johna Fulljamesa oraz w Operze w Nancy
i Opera North w Leeds w reżyserii Davida Pountneya, który swa˛ koncepcje˛
przedstawił także w Poznaniu. Po Wajnbergu kolejnym dokonanym za granica˛
odkryciem stała sie˛ twórczość Andrzeja Czajkowskiego – również tym razem
spora˛ role˛ w zwróceniu uwagi na twórczość wcia˛ż mało znanego (także
w Polsce) kompozytora odegrał David Pountney, dyrektor artystyczny
Bergenzer Festspiele. Z jego inicjatywy na festiwalu odbyło sie˛ prawykonanie
opery Czajkowskiego Kupiec wenecki w reżyserii Keitha Warnera, a także
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wykonanie kilku innych jego utworów. Wydarzenie to, które znalazło szeroki
oddźwiek
˛ w mediach i w prasie codziennej oraz fachowej, doszło do skutku
także dzieki
˛ współpracy Teatru Wielkiego i Instytutu Adama Mickiewicza.

+
Spośród krajowych spektakli operowych duże zainteresowanie wzbudziła
wystawiona w maju w Teatrze Wielkim w Poznaniu Cyberiada Krzysztofa
Meyera (kierownictwo muzyczne – Krzysztof Słowiński; reżyseria
i scenografia – Ran Arthur Braun). Prawykonanie opery Pawła Szymańskiego
Qudsja Zaher, które odbyło sie˛ 20 kwietnia, było wydarzeniem od dawna
oczekiwanym. Reżyserem opery do libretta Macieja J. Drygasa był Eimuntas
Nekrošius, dyrygował Wojciech Michniewski, w tytułowej roli wystapiła
˛
Olga
Pasiecznik. Ważnym spektaklem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej było
również kolejne wydarzenie Projektu „P”, prezentujacego
˛
sceniczne
dokonania młodego pokolenia kompozytorów: na jednym wieczorze
niekonwencjonalne propozycje przedstawili Wojciech Blecharz –
Transcryptum, z wykorzystaniem wielu pomieszczeń teatru, oraz Jagoda
Szmytka w zabawnie prowokujacym
˛
Dla głosów i rak.
˛

+
FESTIWALE, KONCERTY, OPERY

+
Wiele najciekawszych prawykonań utworów polskich miało miejsce na
dużych polskich festiwalach muzyki współczesnej. Najważniejszym
w ostatnich latach forum najnowszej twórczości polskiej stał sie,
˛ choćby
z racji ilości premier, katowicki Festiwal Prawykonań. Na siedmiu koncertach
(26–28 kwietnia) kompozycje przedstawili: Aleksander Nowak, Paweł
Hendrich, Włodzimierz Kotoński, Ryszard Osada, Sławomir Wojciechowski,
Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski, Rafał Janiak, Piotr Moss, Justyna
Kowalska-Lasoń, Dobromiła Jaskot, Aleksandra Gryka, Hanna Kulenty,
Krzysztof Meyer, Marcin Rupociński, Adrian Robak, Benedykt Konowalski,
Marcin Bortnowski, Ryszard Gabryś, Krzysztof Knittel, Bronisław Kazimierz
Przybylski, Stanisław Krupowicz, Marta Ptaszyńska, Maciej Małecki, Wojciech
Widłak, Zygmunt Krauze, Michał Dobrzyński, Andrzej Kwieciński, Agata
Zubel, Mikołaj Majkusiak.

+
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Obchody rocznic Trzech Jubilatów oficjalnie stanowić miały najważniejsze
wydarzenia 56. „Warszawskiej Jesieni” (wyst˛ep Zimermana w Koncercie
fortepianowym Lutosławskiego, Pasja Pendereckiego i wszystkie kwartety
Góreckiego). Na festiwalu swoje prawykonania miały m.in. utwory Augustyna,
Bargielskiego, Krupowicza, Moca, Wojciechowskiego i Woźny. Wśród polskich
wykonawców wyróżniła sie˛ zwłaszcza Orkiestra Muzyki Nowej, która pod
dyrekcja˛ Szymona Bywalca dała dwa pełne koncerty z bardzo wymagajacym
˛
programem. Pomyślnie rozwija sie˛ towarzyszaca
˛ festiwalowi, adresowana do
najmłodszych słuchaczy, „Mała Warszawska Jesień”: w jej programie znalazło
sie˛ m.in. prawykonanie „opery kameralnej dla dzieci i dorosłych”
O szewczyku i fałszywym królu Tadeusza Wieleckiego, powstałej przy
współpracy Tadeusza Wierzbickiego (tekst, teatr figur świetlnych), oraz
instalacji interaktywnej Plasterki muzyki Lidii Zielińskiej. Również program
Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej (18–20 października)
całkowicie wpisał sie˛ w obchody rocznic Lutosławskiego, Pendereckiego
i Góreckiego.

+
Z kompozycji zamówionych przez festiwal „Musica Electronica Nova”
szczególne zainteresowanie wywołały Krawe˛ dzie Sławomira Kupczaka, bogaty
kolorystycznie LoPassHight Cut Wojciecha Błażejczyka, Partita II Krzysztofa
Knittla z wirtuozowskimi improwizacjami elektronicznymi i instrumentalnymi
oraz Podziemna rzeka II Zygmunta Krauzego.

+
Ważnym forum prezentacji nowszej twórczości sa˛ również festiwale, które nie
zakładaja˛ wprawdzie „geograficznych” ograniczeń i siegaj
˛ a˛ także po repertuar
miedzynarodowy,
˛
niemniej w dużym stopniu koncentruja˛ sie˛ wokół muzyki
powstajacej
˛ w środowisku lokalnym. Należa˛ do nich np. Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich, które odbyły sie˛ po raz 25. Zabrzmiały na nich
m.in. utwory Anny Zawadzkiej-Gołosz, Marcela Chyrzyńskiego, Wojciecha
Widłaka oraz młodych kompozytorów: Jakuba Polaczyka i Michała Papary.
Wydarzeniem festiwalu stał sie˛ wieczór poświecony
˛
poezji Adama
Zagajewskiego, na którym wykonano dwadzieścia pieśni do wierszy poety,
skomponowanych przez młodych krakowskich kompozytorów. Wśród
„lokalnych” festiwali poświeconych
˛
nowszej twórczości (należa˛ do nich m.in.
Warszawskie Spotkania Muzyczne i łódzka „Musica Moderna”) dobrze
przemyślanym programem i ambicja˛ ogarniecia
˛
szerokiego spektrum zjawisk
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w kraju i za granica˛ wyróżnia sie˛ Poznańska Wiosna Muzyczna. W roku 2013
festiwal odbył sie˛ po raz 42. i zabrzmiały na nim m.in. prawykonania
utworów Barbary Kaszuby, Artura Kroschela, Zbigniewa Kozuba, Katarzyny
Taborowskiej, Lidii Zielińskiej i Marcela Chyrzyńskiego.

+
Nowsza twórczość polska zajmuje także sporo miejsca na festiwalach, które
tylko cz˛eściowo poświecone
˛
sa˛ muzyce współczesnej, jak Festiwal Muzyki
Polskiej, który po raz dziewiaty
˛ odbył sie˛ w Krakowie (12–14 oraz 19–21 lipca).
W tym roku w programie dominowała muzyka Lutosławskiego,
Skrowaczewskiego, Pendereckiego, Bujarskiego i Góreckiego. Ciekawa˛ formuła˛
wyróżnia sie˛ festiwal „Kwartesencja”, którego pomysłodawcami od 2004 roku
sa˛ muzycy Royal String Quartet. O jego programowej treści stanowia˛
mieszanie stylów i gatunków, łaczenie
˛
klasyki i nowej muzyki, gwiazdy
najlepszych filharmonii i gwiazdy muzycznej alternatywy koncertujace
˛ razem.
W roku 2013 na „Kwartesencji” odbyło sie˛ m.in. prawykonanie kwartetu
smyczkowego 4 pieces, skomponowanego dla Royal String Quartet przez
Pawła Szymańskiego.

+
Poza festiwalami o bardziej konwencjonalnym profilu, na których gra sie˛
muzyk˛e komponowana˛ i wykonywana˛ z nut, stałe miejsce w kalendarzu
wydarzeń zdobył sobie m.in. poświecony
˛
„sztuce dźwieku”
˛
festiwal Audio Art
(Kraków, 15–24 listopada) oraz festiwal muzyki improwizowanej „Ad libitum”
(Warszawa, 10–12 listopada), na którym wystapili
˛ m.in. polscy muzycy: Jerzy
Mazzoll, Piotr Damasiewicz, Maciej Garbowski, Wojciech Błażejczyk i Tadeusz
Sudnik. Stosunkowo nowym „granicznym” wydarzeniem sa˛ warszawskie
„Instalakcje”, zorganizowane w roku 2013 po raz drugi przez jego kuratorów:
Wojciecha Blecharza i Pawła Mykietyna (8–9 czerwca).

+
Ważne pozafestiwalowe koncerty, które odbyły sie˛ w roku 2013, to m.in.:

+
„Portrety kompozytorów” (5 i 6 grudnia). Wydarzenie to ma charakter
cykliczny, podobnie jak „Generacje”, które odbyły sie˛ w lutym po raz 16.
w Studiu Koncertowym im. Lutosławskiego w Warszawie. W programie
znalazły sie˛ prawykonania czterech kompozycji:

+
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Lamento na recytatora i orkiestr˛e symfoniczna˛ Pawła Buczyńskiego, Duo na
dwie grupy instrumentalne i projekcje˛ dźwiekow
˛
a˛ Michała Talmy-Sutta,
ANC’L’SUNR kompozycji przestrzennej z orkiestra˛ na pierwszym planie Ewy
Tr˛ebacz oraz Spettro na skrzypce, fortepian i orkiestr˛e symfoniczna˛ Anny
Zawadzkiej-Gołosz, a także Koncert na gitar˛e, orkiestr˛e smyczkowa˛ i kotły
Krzysztofa Meyera.

+
Interesujace
˛ prawykonania nowych utworów polskich miały miejsce również
na koncercie w lutym w Filharmonii Poznańskiej, gdzie na wieczorze
upamietniaj
˛
acym
˛
50. rocznice˛ śmierci Tadeusza Szeligowskiego odbyło sie˛
prawykonanie utworu Dariusza Przybylskiego Four Darks in Red na
wiolonczele˛ i orkiestr˛e, powstałego z inspiracji malarstwem Marka Rothki.
Również w lutym w Poznaniu, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego
Radia Amadeus pod dyrekcja˛ Agnieszki Duczmal zabrzmiało sześć
prawykonań utworów Mikołaja Góreckiego, Marcela Chyrzyńskiego oraz
laureatów dwóch ostatnich lat organizowanego przez PWM Konkursu
Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego: Justyny Kowalskiej-Lasoń, Ewy
Fabiańskiej, Pawła Piotra Pietruszewskiego i Adama Por˛ebskiego.
W październiku w Filharmonii Świetokrzyskiej
˛
w Kielcach wystapił
˛
Kwadrofonik z nowymi, powstałymi dla zespołu utworami Macieja
Jabłońskiego, Agnieszki Stulgińskiej, Wojciecha Blecharza i Jarosława
Siwińskiego z elektronika˛ i wizualizacjami.

+
Nowym ważnym ośrodkiem muzycznym stanie sie˛ z pewnościa˛ Europejskie
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Jego koncert
inauguracyjny miał miejsce 21 maja z udziałem Anne-Sophie Mutter
i kwartetu smyczkowego Apollon Musagete. Nowoczesny obiekt z sala˛
koncertowa˛ i zespołem o charakterze dydaktycznym posłuży m.in. edukacji
utalentowanych młodych artystów. Warto zwrócić również uwag˛e na mniej
widoczne, lecz ciekawe nowe miejsca dla muzyki, jak choćby działajac
˛ a˛ od
sierpnia 2013 roku TRAFO Trafostacje˛ Sztuki w Szczecinie, gdzie
w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra odbyło sie˛ prawykonanie spektaklu
Exkurs kompozytora Szymona Brzóski i choreografki Kai Kołodziejczyk.
Ambicja˛ TRAFO jest tworzenie nowych jakości estetycznych na obszarach
rozmaitych sztuk.

+
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KONKURSY

+
Na 54. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda nagroda
główna podzielona została na dwie i przyznana ex aequo Kamilowi
Koseckiemu za utwór Muzyczna maszyna oraz Jakubowi Polaczykowi za
utwór Cosas que puderion ser. Przedmiotem konkursu była pieśń lub cykl
pieśni przeznaczonych na dowolny głos oraz dwa lub trzy różne instrumenty,
z których jeden może być zastapiony
˛
elektronika.˛ Laureatami 7. Konkursu
Kompozytorskiego im. Karola Szymanowskiego zostali Grzegorz Duchnowski
za Jéux Varsoviens – I nagroda, Ignacy Zalewski za Ballad˛e – II nagroda oraz
Grzegorz Duchnowski za Symfoni˛e i Szymon Godziemba-Trytka za Tre
Episodi – dwie równorz˛edne III nagrody. Piotr Tabakiernik za utwór Sumpiqo
na kwartet smyczkowy, perkusje˛ i taśme˛ zdobył III nagrode˛ na
Miedzynarodowym
˛
Konkursie Kompozytorskim im. Kazimierza Serockiego.
Tematem organizowanego przez PWM 11. Konkursu Kompozytorskiego im.
Tadeusza Ochlewskiego była kompozycja na solowy głos wokalny z warstwa˛
elektroniczna˛ – dwie główne nagrody uzyskali ex aequo Marta Śniady za s!c2
i Franciszek Araszkiewicz za Monster Group Number.

+
WYKONAWCY

+
Wśród wykonawców poświecaj
˛ acych
˛
sie˛ całkowicie lub w znacznej mierze
współczesnym interpretacjom sa˛ zespoły, które grywaja˛ w miar˛e cz˛esto. Ich
nazwy pojawiaja˛ sie˛ w programach wielu koncertów i festiwali muzyki
współczesnej: Orkiestra Muzyki Nowej, Aukso, Kwadrofonik, Kwartet Ślaski,
˛
Kwartludium, Duo Frackiewicz
˛
– Bojanowicz. Sa˛ też nowe inicjatywy: warto
zwrócić uwag˛e na Sepia Ensemble z Poznania, który jest kontynuacja˛
An_Arche, o koncepcji działania obejmujacej
˛ uznane pozycje nowej muzyki
światowej oraz utwory kompozytorów polskich, przeważnie młodszego
pokolenia. W grudniu miał miejsce debiut # Ensemble (hashtag ensemble),
młodych kameralistów (m.in. Leszka Lorenta, Wojciecha Błażejczyka, Paweła
Janasa) propagujacych
˛
muzyk˛e najmłodszego pokolenia kompozytorów
polskich i zagranicznych. Koncert z prawykonaniami utworów Błażejczyka,
Przybylskiego, Zalewskiego promował wydana˛ przez DUX płyt˛e zespołu.

+
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NAGRODY

+
Wśród laureatów dorocznych nagród Zwiazku
˛
Kompozytorów Polskich
znalazła sie˛ Elżbieta Sikora – za wybitna˛ twórczość kompozytorska,˛ oper˛e
Madame Curie i działalność kuratorska,˛ a także Hanna Gawrońska – za
kilkadziesiat˛ zamówień utworów polskich kompozytorów adresowanych do
młodych odbiorców, nowatorskie formuły prezentacji zamówionych utworów
oraz wieloletnia˛ działalność w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu; Olgierd
Pisarenko – za działalność pisarska˛ i wieloletnia˛ prace˛ w Komisji
Programowej Miedzynarodowego
˛
Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień”, w tym jako Przewodniczacy
˛ Komisji Programowej tego
festiwalu, oraz Adrianna Poniecka-Piekutowska – za idee˛ i realizacje˛
programu promocji młodych kompozytorów w ramach działalności
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz zaangażowanie
na rzecz nowej muzyki i jej twórców. Wśród nominowanych do nagrody
Koryfeusz Muzyki Polskiej znaleźli sie˛ m.in. Marcin Masecki, Marcin Stańczyk,
Agata Zubel, a w kategorii „Wydarzenie” m.in. premiera opery Qudsja Zaher
Pawła Szymańskiego oraz spektakl Echa czasu, zrealizowany przez Polski
Balet Narodowy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

+
Paszporty „Polityki” za rok 2013 w kategorii muzyki poważnej odebrał kwartet
Apollon Musagète „za konsekwentne i skuteczne budowanie silnej pozycji
w życiu muzycznym Europy, zawsze z uwzglednieniem
˛
w repertuarze muzyki
polskiej, oraz za wybitna˛ płyt˛e Multitude.” W kategorii muzyki popularnej
Paszport odebrał Marcin Masecki „za sprawne i konsekwentne poruszanie sie˛
własna˛ ścieżka˛ miedzy
˛
gatunkami, za zacieranie podziałów pomiedzy
˛
scena˛
filharmoniczna˛ a klubowa,˛ za zmierzenie sie˛ z nasza˛ tradycyjna˛ forma˛ na
płycie Polonezy w sposób jak zawsze lekki i przewrotny”.

+
PŁYTY, KSIA˛ŻKI, MEDIA

+
Kilka pozycji z polska˛ muzyka˛ współczesna,˛ jakie ukazały sie˛ za granica,˛
stało sie˛ ważnymi wydarzeniami: nominacje˛ do nagrody Grammy
i wyróżnienie Preis der Deutschen Schallplaten Kritik otrzymał nagrany przez
Esa-Pekk˛e Salonena z Los Angeles Philharmonic album Lutosławski: The
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Symphonies (Sony Classical). Francuska Akademia Płyt Lirycznych swe
coroczne miedzynarodowe
˛
nagrody „Złoty Orfeusz” przyznała nagraniom
dwóch polskich oper: Madame Curie Elżbiety Sikory (w kategorii „Prestiż
liryczny Europy”, DUX) i Manru Ignacego Jana Paderewskiego (DUX).

+
Jubileusze Lutosławskiego i Pendereckiego stały sie˛ okazja˛ do wydania
okolicznościowych, starannie pod wzgledem
˛
edytorskim przygotowanych
publikacji płytowych: Polskie Nagrania wydały ośmiopłytowy album
poświecony
˛
Lutosławskiemu, który zawiera m.in.

+
pierwsze polskie wykonania utworów z udziałem najwybitniejszych polskich
artystów i orkiestr, także pod dyrekcja˛ samego kompozytora. NInA wydała
sześciopłytowy album „Lutosławski / świat” z niepublikowanymi dotad
˛
nagraniami, przedstawiajacy
˛ twórczość kompozytora w nowym, szerszym
kontekście.

+
Podobnie jak w ostatnich kilku latach najpoważniejszym wydawca˛ nowszej
muzyki polskiej był DUX. Nowe pozycje w katalogu to m.in. wszystkie
Symfonie Krzysztofa Pendereckiego pod jego batuta˛ w wykonaniu Polskiej
Orkiestry Sinfonia Iuventus, płyta Kwartludium z Robinem Rimbaud (alias
Scanner) z kompozycjami graficznymi Aleksandry Gryki, Sławomira
Wojciechowskiego, Dariusza Przybylskiego, Krzysztofa Knittla, Jerzego
Kornowicza. Inne ciekawe płyty wydane w roku 2012 to m.in. Across the
Milleniums – Muzyka z przełomu tysiacleci
˛
Macieja Zielińskiego oraz
Akordeonus zespołu Motion Trio z Leszkiem Możdżerem z akordeonowymi
aranżacjami muzyki kompozytorów polskich XX/XXI wieku: Lutosławskiego,
Henryka Mikołaja Góreckiego oraz napisany dla Motion Trio utwór Marty
Ptaszyńskiej.

+
Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” przypadły m.in. Pawłowi
Łukaszewskiemu, który został uznany za Artyst˛e Roku w kategorii muzyki
poważnej. Spośród płyt z polska˛ muzyka˛ współczesna˛ do nagrody
nominowano nagrania kwartetów smyczkowych Zbigniewa Bargielskiego
w wykonaniu Kwartetu Ślaskiego
˛
(CD Accord), utwory Kilara w wykonaniu
Cameraty Silesii (DUX), utwory Góreckich (ojca i syna, DUX), muzyk˛e
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sakralna˛ Pawła Łukaszewskiego (DUX) oraz polskie utwory w wykonaniu
TWOgether Duo.

+
Ukazała sie˛ ksia˛żka Andrzeja Chłopeckiego Przewodnik po muzyce Witolda
Lutosławskiego. PostSłowie, której autor nie zdołał dokończyć, zda˛żył jednak
ujać
˛ opis najważniejszych kompozycji Lutosławskiego, a przede wszystkim
rozbudowany, trzycz˛eściowy esej składajacy
˛ sie˛ na dobitne podsumowanie
znaczenia jego twórczości. To samo wydawnictwo (TWL) opublikowało
również album Lutosławski 1913–2013 autorstwa Elżbiety Markowskiej.
Nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ukazała sie˛ Encyklopedia
muzyczna PWM. Lutosławski – suplement aktualizujacy
˛ encyklopedyczne
hasło o Witoldzie Lutosławskim i jego twórczości.

+
Niewydane dotychczas marginalia twórczości Lutosławskiego opublikowało
PWM w zbiorze zawierajacym
˛
Piosenki taneczne, pisane pod pseudonimem
Derwid oraz Pieśni masowe, 50 studiów polifonicznych i Piosenki dzieci˛ece na
mezzosopran i zespół.

+
Górecki. Portret w pami˛eci Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej (PWM) to zapis
rozmów z osobami z kr˛egu Henryka Mikołaja Góreckiego: z jego najbliższymi
(z żona˛ i dziećmi), ze znajomymi, uczniami, wydawcami, muzykologami,
dziennikarzami, postaciami ze świata kultury.

+
Narodowy Instytut Audiowizualny udost˛epnił obszerna˛ strone˛ internetowa˛
zawierajac
˛ a˛ niemal wszystkie utwory Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa
Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także bogaty zbiór informacji
o ich twórczości i życiu, w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.
˛
Strone˛
z najważniejszymi informacjami o Lutosławskim oraz dokumentami audio
i nagraniami jego kompozycji uruchomiło także Polskie Radio. Spacerownik
po Warszawie Lutosławskiego to elektroniczna publikacja w postaci aplikacji
na telefony komórkowe, przygotowana przez Towarzystwo im. Lutosławskiego
we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Instytutem
Muzyki i Tańca. Jej treścia˛ jest bogaty zestaw historycznych i współczesnych
zdjeć,
˛ a także informacji tekstowych autorstwa Danuty Gwizdalanki
o najważniejszych miejscach w stolicy zwiazanych
˛
z pobytem i twórczościa˛
kompozytora.

