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Od wydawcy

Zwycięstwo Dawida nad Goliatem
GrandFront 2009 – prestiżową nagrodę przyznawaną
za najlepszą okładkę czasopisma – otrzymał
ubiegłoroczny, pierwszy numer „Beethoven
Magazine”. To wielkie wyróżnienie, zwłaszcza jeśli
zdamy sobie sprawę jak wiele ekskluzywnych pism
o milionowych budżetach zostawiliśmy w tyle.
Trudno sobie odmówić nutki triumfu w głosie,
trudno nie myśleć o tym wydarzeniu w kategoriach
zwycięstwa Dawida nad Goliatami. A przecież nie
chodzi tu o tanią satysfakcję: w gruncie rzeczy miło
pomyśleć, że prosta elegancja, za którą nagrodzono
naszą okładkę z Anne-Sophie Mutter, może zostać
dostrzeżona i doceniona.
Dla wydawcy to nie tylko powód do dumy z nagrody
dla projektu niezawodnego Witolda Siemaszkiewicza.
To także potwierdzenie naszego założenia,
że magazyn zajmujący się muzyką poważną może
śmiało mierzyć się z krzykliwymi treściami
kolorowych (czasem nadmiernie) czasopism,
utrzymując wysoki poziom formy i treści od swojego
pierwszego numeru – tu ukłon należy się również
Redaktor Naczelnej. GrandFront dla „Beethoven
Magazine”, pisma na wskroś kulturalnego, pokazuje,
że możemy nie tylko bez kompleksów funkcjonować
na rynku mediów – ale także wyznaczać mu standardy.

Andrzej Giza
dyrektor Stowarzyszenia
im. Ludwiga van Beethovena

Od redakcji

Bierzmy przykład z Wenezueli

Tak dobierać repertuar, by nie zniszczyć sobie głosu –
to zasada największych śpiewaków. Jackowi
Marczyńskiemu i Ewie Szczecińskiej mówią o niej
Aleksandra Kurzak i Ewa Podleś. Można spytać:
kto w dzisiejszych czasach, w pogoni za szybką
karierą, może sobie pozwolić na spokojny rozwój?
Być może miarą wielkości jest nie tylko talent,
ale też mądrość w gospodarowaniu nim.
Słynna Młodzieżowa Orkiestra im. Simóna Bolívara
z Wenezueli nareszcie w Polsce! Świętem wiosny
Igora Strawińskiego zadyryguje Gustavo Dudamel,
który w wieku 29 lat osiągnął szczyty powodzenia.
Z jednej strony sława, z drugiej pasja. Przykład
orkiestry z Caracas pokazuje, że muzyka może być
zrozumiała dla wszystkich, ponieważ wszyscy mamy
ją w mniejszym lub większym stopniu we krwi.
Tyle że, by się nią cieszyć, musimy mieć z nią do
czynienia od najmłodszych lat. José Antonio Abreu,
twórca oryginalnego systemu edukacyjnego,
zbudowanego w kraju, w którym nie było prawie
żadnych tradycji muzycznych, zaszczepił
wenezuelskim dzieciom głęboką miłość do muzyki.
„El Sistema” przynosi dziś wspaniały plon – kilkaset
szkół i orkiestr dziecięcych oraz młodzieżowych
w całym kraju. Wielka wspólnota oparta na
szczytnych wartościach. Tymczasem w Polsce wciąż
pokutuje wygodne i cyniczne zarazem przekonanie,
że muzyka powinna ograniczyć się do enklawy szkół
artystycznych, bo „zwykłym” dzieciom do niczego
nie jest ona potrzebna. Każde dziecko ma prawo
do muzyki i do tego, by mogło odkrywać i rozwijać
swoje zdolności.

Anna S. Dębowska
redaktor naczelna
„Beethoven Magazine”

Long Yu i Shanghai Symphony Orchestra, 21 marca.

ww   nn uu mm ee rr zz ee ::

To dzieło przepełnione rytmem. Zagrać je z orkiestrą młodzieżową to mariaż
doskonały. Gustavo Dudamel o Święcie wiosny Igora Strawińskiego – s. 5

Jest wielkim autorytetem w Wenezueli, traktowany tam jak bóg.
O José Antonio Abreu mówi Elżbieta Penderecka – s. 7

„El Sistema” przypomina niemal religijną wspólnotę. Jest w niej uwielbiany
przywódca wizjoner – José Antonio Abreu, jest utopijna idea, są rzesze oddanych
sprawie wyznawców. Są też cuda, wiele cudów – reportaż z Wenezueli s. 8

Warszawa Europejską Stolicą Kultury 2016? To, co do Warszawy może przekonać, 
to jest jej twórcza przekora, klimat przyjazny dla twórczych eksperymentów
uważa Ewa Czeszejko-Sochacka – s. 14

Największą wartością minionego sezonu muzycznego były dawno wyczekiwane
kreacje sławnych polskich śpiewaków na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie.
Podsumowanie sezonu w Operze Narodowej – s. 16

Polskie głosy pełnym głosem. To jest zupełnie nowe pokolenie trzydziesto- 
i czterdziestolatków pisze Jacek Marczyński – s. 18

Nie lubię ciasnych gorsetów mówi Aleksandra Kurzak, polski sopran numer jeden –
s. 19

Teraz śpiewam stare, obłąkane czarownice i 300 nut w jednym takcie.
O Ewie Podleś z Ewą Podleś rozmawia Ewa Szczecińska – s. 20

Kalendarium – coraz bardziej lubimy festiwale – s. 22–23

Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, wydawcy „Beethoven Magazine”,
odebrał nagrodę GrandFront 2009 podczas gali na Zamku Królewskim.
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„Dzieciom, które nie mają nic, 
muzyka daje godność”

José Antonio Abreu, twórca „El Sistema”

Ol brzy mi en tu zjazm po każ dym kon cer cie.
Za cie ra się gra ni ca mię dzy mu zy ka mi
na es tra dzie i pu blicz no ścią na wi dow ni.

Wszy scy cie szą się mu zy ką, me lo dią, ryt mem.
Mło dzie żo wa Or kie stra im. Si mó na Bolíva ra
z We ne zu eli po tra fi stwo rzyć nie zwy kły spek takl
w at mos fe rze, któ ra rzad ko to wa rzy szy kon cer tom
mu zy ki po waż nej. 
Z ini cja ty wy Elż bie ty Pen de rec kiej i Sto wa rzy sze -
nia im. Lu dwi ga van Beetho ve na ta słyn na or kie stra
pierw szy raz wy stą pi w Pol sce. 20 czerw ca w Te -
atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej w War sza wie
pod ba tu tą słyn ne go Gu sta vo Du da me la wy ko -
na Świę to wio sny Igo ra Stra wiń skie go, zwa ne apo -
te ozą ryt mu, i utwo ry kom po zy to rów

po łu dnio wo ame ry kań skich: Tań ce z ba le tu „Es tan -
cia” op. 8 Al ber to Gi na ste ry i Mar ga ri teña (Glo sa
Sin fó ni ca) Ino cen te Car reño. 
Kon cert sta nie się z pew no ścią wy da rze niem ar ty -
stycz nym, lecz rów nież oka zją do za po zna nia się
z fe no me nem „El Si ste ma”, czy li z pro gra mem wy -
cho wa nia mu zycz ne go, wy my ślo nym i zor ga ni zo wa -
nym w We ne zu eli przez José An to nia Abreu, któ ry
za szcze pił swo im ma łym ro da kom mi łość do mu zy -
ki. To, co zro bił, zda niem wpły wo wych osób, np. dy -
ry gen tów Si mo na Rat tle’a i Clau dia Ab ba do,
upo waż ni ło by go do Na gro dy No bla.
Or kie stra im. Bolíva ra to wi zy tów ka „El Si ste ma”.
Pięć ko lej nych płyt dla Deut sche Gram mo phon, de -
biut w Car ne gie Hall i na BBC Proms w Lon dy nie,

set ki pu bli ka cji i fil mów do ku men tal nych – to ka -
mie nie mi lo we w bu do wa niu re no my ze spo łu.
Clau dio Ab ba do po wie dział, że nie ma zja wi ska
bar dziej do nio słe go w kul tu rze mu zycz nej niż „El
Si ste ma”. W 2004 r. w We ne zu eli usły szał Or kie strę
im. Bolíva ra i od ra zu za pro sił ją na kon cer ty
do Ber li na.
Za po wia da się wiel ka fie sta.

Anna S. Dębowska

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce. 

Młodzieżowa Orkiestra im. Simóna Bolívara z Wenezueli, wizytówka „El Sistema“

Abreu: „Spośród wszystkich form sztuki, muzyka prawdopodobnie najszybciej oddziałuje na ludzi.
Niesie ze sobą radość, nadzieję, integrację społeczną, nieskończoną energię”. 



Prawykonanie Święta wiosny,
baletowych scen z życia dawnej
Rusi, odbyło się 29 maja 1913 r.
w Théâtre des Champs – Elysées
w Paryżu. Wywołało wielki skandal
na widowni. Muzyka Igora
Strawińskiego i choreografia
Wacława Niżyńskiego, pierwszego
tancerza Baletów Rosyjskich
Sergiusza Diagilewa, wzbudziły
protesty zwolenników tradycji,
którzy uznali je za nieprzyzwoite
i obrazoburcze. Antropologowie
kultury lansują tezę, że Święto
wiosny nie tylko symbolicznie
zamknęło XIX stulecie, ale też było
zapowiedzią kataklizmów XX w.

Na zdjęciu: Igor Strawiński, lata 20. 
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Gu ido Fi scher: Po sym fo niach Beetho ve -
na, Czaj kow skie go i po tęż nej Pią tej
Mah le ra, na grał Pan te raz ze swo ją Mło -
dzie żo wą Or kie strą im. Si mó na Bolíva ra
w We ne zu eli Świę to wio sny Stra wiń -
skie go: ów Mo unt Eve rest współ cze snej
mu zy ki kla sycz nej, utwór, któ ry przy -
pra wia o per li sty pot czo ła mu zy ków
na wet naj bar dziej uzna nych or kiestr. 
Gu sta vo Du da mel: To za dzi wia ją cy utwór,
pe łen ob ra zów, tęt nią cy ener gią i – na tu -
ral nie – prze peł nio ny ryt mem. Wszyst kie
je go tań ce nio są ener gię mło do ści – by ło
nie by ło za czy na się wio sna... Za gra nie go
z or kie strą mło dzie żo wą to ma riaż do sko -
na ły. La ty no ska spraw ność w ope ro wa niu
ry tmem, któ rą po sia dła Mło dzie żo wa Or -
kie stra im. Si mó na Bolíva ra, jest za dzi wia -
ją ca. Ma my tu też do czy nie nia
z wy zwa niem – sam utwór jest bar dzo
trud ny. Świę to wio sny (Le Sa cre du Prin -
temps) stwo rzy ło prze łom w hi sto rii mu -
zy ki: je go pre mie rze w 1913 r. to wa rzy szył
nie zły skan dal, gdyż by ło to otwar cie mu -
zy ce no wych drzwi. Rytm ca łe go utwo ru
– od po cząt ku do koń ca – bie gnie jed ną li -
nią. Jej utrzy ma nie, bez zbo cze nia z kur -
su, bez utra ty ener gii, wraz z po tęż ną
ko lo ry sty ką owej ryt micz nej pre cy zji sta -
ły się dla nas wiel kim wy zwa niem. 

Stra wiń ski sam mó wił z wiel kim en tu -
zja zmem o zja wi sko wej wręcz ro syj -
skiej wio śnie, któ rą uwa żał za jed ną
z naj pięk niej szych chwil swo je go dzie -
ciń stwa. Kom po zy to ro wi „ca ły świat
wy da wał się wy bu chać...” 
Ta kie prze sła nie no wej ery jest z wszel ką
pew no ścią waż ne dla mło dych, za sad ni -
czo dla wszyst kich mło dych, a nie tyl ko
dla mu zy ków. Jak Beetho ven da wał na -
dzie ję, tak Świę to ce le bru je na ro dzi ny ży -
cia, a wła śnie wio sna sta no wi je go
po czą tek. W We ne zu eli oczy wi ście nie
ma my wio sny; jest tyl ko la to. Jed nak dzię -
ki mu zy ce da się zro zu mieć owo roz po -
czy na nie się wio sny; przej ście od zi my
do wio sny jest pew ne go ro dza ju po cząt -
kiem: jest ży ciem. Ni gdy nie za po mnę
Bern ste ina pra cu ją ce go z or kie strą mło -
dzie żo wą nad Świę tem. W tym słyn nym
na gra niu wi deo mó wi or kie strze, że mu -
szą wsłu chać się w drze wa, w ro dzą ce się
kwia ty: zu peł nie jak by się chcia ło ob jąć
ca ły świat, ob jąć ów po czą tek, ową ma -
gicz ną wio sen ną chwi lę. I wy da je mi się,
że wszyst ko to łą czy się z na szym ży ciem:
mu zy ka nie jest odeń ode rwa na, ale za -
wsze się z nim wią że. Po dob nie z na szym

wspa nia łym, we ne zu el skim pro gra mem
„El Si ste ma”. Dla mnie i dla tych mło dych
lu dzi to bar dzo waż ne, że za wsze we -
wnątrz mu zy ki po ja wia się prze sła nie;
rów nie waż ne jest to, by być dum nym, że
gra my – choć to aku rat mo że być naj waż -
niej sze.

Wy ko ny wał Pan tym cza sem Świę to
tak że z in ny mi or kie stra mi – fil har mo -
ni ka mi z Rot ter da mu, a ostat nio tak że
z Göte bor ga. 
Gra z tak wiel ki mi or kie stra mi to fa scy nu -
ją ce prze ży cie. Ostat nie go la ta by łem
w Sal zbur gu z Fil har mo ni ka mi Wie deń -
ski mi: za gra li ten utwór wy śmie ni cie. Ale
mój zwią zek z Or kie strą Mło dzie żo wą im.
Si mó na Bolíva ra roz wi ja się już od prze -
szło de ka dy – przez je de na ście lat. Gry wa -
li śmy już Świę to wio sny pod czas to urnées,
na przy kład w ubie głym ro ku w Lon dy -
nie, Ma dry cie i Li zbo nie, oczy wi ście kil -
ka krot nie tak że w We ne zu eli. A po nie waż
je stem do stro jo ny do tej sa mej fa li, co mu -
zy cy or kie stry, to do sko na le wie dzą cze -
go chcę. Ich mi łą ce chą jest fakt, że rzad ko
mu szę wy ja śniać, o co mi cho dzi w tej czy
w in nej fra zie. Co wię cej, rytm ma ją we
krwi. 

Kie dy spo tkał się Pan po raz pierw szy
ze Świę tem wio sny Stra wiń skie go?
Utwór znam już od dłuż sze go cza su.
Po raz pierw szy wy ko ny wa łem go ja ko
skrzy pek w or kie strze w mo im ro dzin -
nym mie ście. To był mój pierw szy kon cert
w tej or kie strze, mia łem trzy na ście lat
i by łem tam naj młod szy. Oczy wi ście mia -
łem już nie co do świad cze nia ja ko dy ry -
gent – w or kie strze ka me ral nej – ale
wy stęp z wiel ką or kie strą był dla mnie gi -
gan tycz nym wy zwa niem. Sta ną łem i onie -
mia łem! Za ko cha łem się w tym utwo rze,
zu peł nie za ko cha łem. A po tem po je cha -
łem do Ber li na i pa mię tam jak Fil har mo ni -
cy Ber liń scy z Si mo nem Rat tle’em
pro wa dzi li Rhy thm Is It!, przed się wzię cie
z tan ce rza mi ze szkół. I tak się zda rzy ło,
że asy sto wa łem Rat tle’owi, mia łem oka zję
do kład niej przyj rzeć się te mu utwo ro wi
i wie le na uczyć się pod czas prób z sa mych
ob ser wa cji ma estro. A re zul tat? Te wszyst -
kie do świad cze nia za si li ły na sze na gra nie
– choć oczy wi ście ostat nie sło wo na te mat
Świę ta jesz cze nie pa dło. Na gra nie z Ca ra -
cas to po pro stu rejestracja pew nej chwi li. 

Roz mo wa udo stęp nio na przez Uni ver sal Mu sic Pol ska.

O płycie Rite – s. 6

Rytm ży cia

Strawiński 
i Rhythm Is It! 

W 2003 r. w Treptow, ubogiej dzielnicy
wschodniego Berlina, 250 uczniów berlińskich
szkół zatańczyło balet Igora Strawińskiego Święto
wiosny przed dwutysięczną publicznością. 

Były to w większości dzieci z zaniedbanych
środowisk emigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu
i Europy Wschodniej. Większość z nich nigdy
wcześniej nie miała do czynienia z muzyką
poważną. Tańczącym dzieciom, które wcześniej
przez trzy miesiące pracowały pod okiem
brytyjskiego choreografa Roystona Maldooma,
towarzyszyła elitarna orkietra Berlińskich
Filharmoników pod dyrekcją ssiirr  SSiimmoonnaa  RRaattttllee’’aa,
dyrygenta zafascynowanego wenezuelskim 
El Sistema, mentora Dudamela.

Spektakl był sucesem. Na bazie prób powstał
obraz Rhythm Is It! w reż. Thomasa Grube
(na zdjęciu: kadr z filmu), dokumentujący ten
ciekawy eksperyment, który dzieciom dał szanse
na kontakt ze światem sztuki. 

Święto wiosny zainaugurowało trwający do dziś
program Filharmonii Berlińskiej, którego istotą jest
pobudzanie kreatywności młodzieży,
a kulminacyjnym momentem publiczna
prezentacja wspólnej pracy. 

W programie Zukunft@BPhil wzięło udział do tej
pory 16 tys. młodych ludzi, a pokazy obejrzało
blisko 80 tys. widzów. 

Młodzieżowa Orkiestra im. Si móna Bolívara z We ne zu eli 
pod dy rek cją Gu sta vo Du da me la wy ko na w War sza wie 
Świę to wio sny Igo ra Stra wiń skie go.

z Gu sta vo Du da me lem roz ma wia Gu ido Fi scher
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Gu sta vo Du da mel 
w datach

Jest najsłynniejszym
wychowankiem „El Sistema”, twarzą
wenezuelskiej muzycznej rewolucji.
Jego żywiołowe podejście do
muzyki, sugestywność wyobraźni 
i gestu budzi skojarzenia 
z osobowością Leonarda Bernsteina.
W wieku 29 lat Dudamel jest
dyrektorem muzycznym
Filharmonii w Los Angeles 
i Szwedzkiej Orkiestry Narodowej 
w Göteborgu, stałym dyrygentem
Orkiestry im. Bolívara i dumą
Wenezueli.

26 stycz nia 1981 – przy cho dzi na
świat w Ba rqu isi me to w We ne zu eli
ja ko syn muzyka orkiestrowego 
i na uczy ciel ki śpie wu.
1991 – roz po czy na na ukę gry na
skrzyp cach, stu diu je kom po zy cję.
1996 – roz po czy na kurs dy ry genc ki
pod kie run kiem Ro dol fo Sa glim be -
niego. W tym sa mym ro ku zo sta je 
dy rek to rem mu zycz nym Ama deus
Cham ber Or che stra.
1999 – uczy się dy ry gen tu ry u José
An to nio Abreu i zo sta je dy rek to rem
mu zycz nym Si món Bolívar Youth
Or che stra of Ve ne zu ela (SBY OV).
2000 – to ur née ze spo łu pod dy rek -
cją Du da me la po Niem czech. 
Kon cert w Fil har mo nii Ber liń skiej.
2004 – zo sta je zwy cięz cą Kon kur su
Dy ry genc kie go im. Gu sta va Mah le ra
w Bam ber gu.
2006 – uka zu je się pierw sza pły ta
Du da me la dla Deut sche Gram mo -
phon. Zo sta je pierw szym dy ry gen -
tem Or kie stry Sym fo nicz nej 
w Göte borgu.
2007 – de biut z SBY OV w Car ne gie
Hall, to ur nee po czo ło wych eu ro pej -
skich fe sti wa lach mu zycz nych.
2008 – dy ry gu je Ber liń ski mi Fil har -
mo ni ka mi. Ra zem z J. A. Abreu
otrzy mu je „Q Pri ze”, przy zna wa ną
przez Uni wer sy tet Ha rvar da za
szcze gól ne za słu gi na rzecz dzie ci. 
2009 – zo sta je dy rek to rem mu zycz -
nym Los An ge les Phil har mo nic.
20 czerw ca 2010 – na za pro sze nie
Sto wa rzy sze nia im. Lu dwi ga 
van Beetho ve na kon cer tu je 
w Pol sce.

Im pre sja z Ber li na

Cie pły wrze śnio wy wie czór 2008 r. Przed głów nym wej ściem do fil -
har mo nii zwa nej „cyr kiem Ka ra ja na” ze bra li się człon ko wie Mło dzie -
żo wej Or kie stry im. Si mó na Bolíva ra. W ich spoj rze niach wi dać
mie szan kę ra do ści i pod nie ce nia, któ ra cha rak te ry zu je praw dzi wie
la ty no skie du sze. Już sa mo ob ser wo wa nie ich ta necz nych ge stów i te -
go, jak ze so bą roz ma wia ją, prze no si mnie da le ko po za gra ni ce nie -
miec kiej sto li cy – do We ne zu eli, kra ju, któ re go miesz kań cy wią żą
z mu zy ką swo je na dzie je. 
Są już na es tra dzie. Zza ku lis wy cho dzi dy ry gent, 29-let ni Gu sta vo
Du da mel. Jest jed nym z nich, wi dać, że łą czy ich sil na więź. Nie któ rzy
zna ją się od kil ku na stu lat. 
W pro gra mie jest Świę to wio sny Igo ra Stra wiń skie go i V Sym fo nia Pio tra
Czaj kow skie go. Wy ko na nie prze cho dzi naj śmiel sze ocze ki wa nia.
Od pierw szych tak tów sły chać, że We ne zu el czy cy ma ją po ten cjał, ja kim
nie mo że po szczy cić się chy ba żad na eu ro pej ska or kie stra. 

No wa pły ta Du da me la

Ri te. Stra vin sky/Re vu el tas, Si món Bo lívar Youth Or che stra 
of Ve ne zu ela, Gu sta vo Du da mel, Deut sche Gram mo phon/
Uni ver sal Mu sic Gro up

Bo ha te rami płyty są rytm i ry tu ał. 29-let ni dy ry gent nie zwy kle
am bit nie mie rzy si ły na za mia ry. Je go ży wio łem jest wiel ka
sym fo ni ka – na grał już ar cy dzie ła Beetho ve na, Czaj kow skie go
i Mah le ra. Te raz przy szła ko lej na Świę to wio sny Igo ra Stra wiń -
skie go, naj więk sze wy zwa nie dla każ de go dy ry gen ta. To czy -
sta, po ry wa ją ca apo te oza ryt mu, dzie ło trud ne, zło żo ne,
ob ro słe le gen dą, a za ra zem wciąż ży we i wstrzą sa ją ce. Ar cy -
dzie ło, któ re da ło po czą tek no wo cze sno ści w mu zy ce i któ re,
ni czym jej ar che typ, nie tra ci nic z si ły swo je go od dzia ły wa nia.
Wy ma ga or kie stry o naj wyż szych kwa li fi ka cjach i wi zjo ne ra
za dy ry genc kim pul pi tem. 
W in ter pre ta cji Du da me la nie sły chać wiel kie go dra ma tu, okru -
cień stwa ry tu, jak choć by w wer sji Va le ry’ego Ger gie va. We ne -
zu el czyk cie szy się efek ta mi ko lo ry stycz ny mi, grą barw,
wi tal no ścią ryt mu, po tę gą ze spo ło we go brzmie nia. Zmy sło wej
przy jem no ści do star cza ją słu cha czo wi bar dzo mu zy kal nie eks -
po no wa ne so la in stru men tów dę tych, po któ rych wi dać kla sę
mu zy ków Mło dzie żo wej Or kie stry im. Si mó na Bolíva ra. Ze spół
brzmi ja sno i przej rzy ście. Du żym za sko cze niem jest nie spo ty -
ka nie szyb kie tem po w kul mi na cyj nej czę ści ofia ro wa nia. Je śli
Du da me lo wi cho dzi ło o to, by po ka zać, że dys po nu je or kie strą
wir tu ozów, to mu się uda ło.
Pen dant do utwo ru Stra wiń skie go jest po krew na mu te ma ty ką
su ita or kie stro wa Noc Ma jów (1939) Si lve stre Re vu el ta sa. Choć
kom po zy tor okre śla ny był mia nem Stra wiń skie go Ame ry ki Ła -
ciń skiej, to sły chać jed nak, że bli żej mu by ło do es te ty ki neo ro -
man ty zmu i sym fo ni ki Gu sta va Mah le ra. Dzie ło cie ka we,
z pul su ją cą po li ryt mią, wy ko na ne bar dzo su ge styw nie.

An na S. Dę bow ska

Świę to wio sny ude rza w słu cha czy z im pe tem roz pę -
dzo ne go po cią gu. Szcze gól ną dy na mi kę ma ją in stru -
men ty sek cji dę tej bla sza nej. Świę to wio sny
Stra wiń skie go wy jąt ko wo pa su je do cha rak te ru tej or -
kie stry, ze wzglę du na je go ener gię, ta necz ny cha rak -
ter i sze ro kie moż li wo ści ope ro wa nia dy na mi ką.
Sym fo nię Czaj kow skie go We ne zu el czy cy gra ją
z ener gią, na da ją cą jej nad zwy czaj ne prze strzen ne
kształ ty. Choć to nie wia ry god ne, to jesz cze nie ko -
niec emo cji. Punk tem kul mi na cyj nym są bi sy: utwo -
ry kom po zy to rów środ ko wo - i po łu dnio wo- 
ame ry kań skich oraz Mam bo! Le onar da Bern ste ina,
któ re brzmi tak su ge styw nie, że słu cha cze za czy na -
ją nie mal tań czyć w fo te lach, zu peł nie jak by to oni
dy ry go wa li or kie strą. 

Ma te usz Grze siń ski
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An na S. Dę bow ska: Od dłuż sze go
cza su za bie ga ła pa ni o spro wa dze -
nie do Pol ski sław nej or kie stry mło -
dzie żo wej im. Si mó na Bolíva ra
pod dy rek cją Gu sta vo Du da me la
z We ne zu eli.
Elż bie ta Pen de rec ka: Za bie ga łam
przede wszyst kim po to, by na przy -
kła dzie tej re we la cyj nej or kie stry po -
ka zać, ja kie wspa nia łe efek ty
przy no si kon se kwent ne in we sto wa -
nie w sys tem edu ka cyj ny i w wy cho -
wa nie mu zycz ne. Cho dzi nie tyl ko
o zna ko mi te wy ko na nie, z któ re go
sły nie ten ze spół, ale też o en tu zjazm
tych mło dych lu dzi. Człon ko wie or -
kie stry Du da me la osią gnę li wie le
dzię ki ta len to wi, pra co wi to ści i wie -
rze w po zy tyw ne war to ści.

Au to rem mu zycz nej re wo lu cji
w We ne zu eli jest José An to nio
Abreu, z któ rym przy jaź ni się pa ni
od daw na.
Fe no men te go, co moż na by na zwać
dzie łem ży cia José An to nia Abreu po -
le ga na tym, że uda ło mu się wzbu -
dzić w mło dzie ży wiel ką mi łość
do mu zy ki i po śred nio dzię ki te mu
dać jej szan sę na lep sze ży cie. 
Jest wiel kim au to ry te tem w We ne zu -
eli, trak to wa ny tam jak bóg. Po zna li -
śmy się w 1973 r., za nim jesz cze
wpro wa dził w ży cie swój sys tem.
Krzysz tof Pen de rec ki re gu lar nie dy ry -
go wał za wo do wy mi or kie stra mi w Ca -
ra cas, któ rych człon ko wie wy wo dzi li
się z „El Si ste ma”. Zna jo mość z Abreu
utrzy ma ła się do dziś. Po dob nie jak
z Ma rią Gu inand, współ pra cow nicz ką
José An to nia, dy rek to rem Scho la Can -
to rum w We ne zu eli, któ ra pro wa dzi
rów nież chó ry mło dzie żo we i uczy
mło dą ka drę pro wa dzić ze spo ły w ca -
łej Po łu dnio wej Ame ry ce. Mam na -

dzie ję, że rów nież w naj bliż szej przy -
szło ści uda mi się za pro sić Scho la
Can to rum do Pol ski na Wiel ka noc ny
Fe sti wal. 

Idea jed ne go czło wie ka umia ła po -
rwać ty lu lu dzi. Ten sys tem wy ma -
gał prze cież od po cząt ku bar dzo
wie lu na uczy cie li, któ rzy uwie rzy -
li, że war to się za an ga żo wać w uto -
pij ny po mysł. Dziś jest ich 15 tys. 
To wszyst ko są je go ucznio wie i ich
wy cho wan ko wie. To już trze cie po ko -
le nie. Wszy scy spo ty ka ją sie na se mi -
na riach dy ry genc kich i chó ral nych,
re ali zu ją wspól ne pro jek ty i szko lą
na stęp ców. Dzię ki te mu ogrom ne mu
za an ga żo wa niu, oprócz wiel kie go
cen trum Te re sy Car reño, w Ca ra cas
po wsta ła no wa sa la fil har mo nicz -
na z sa la mi do prób sek cyj nych,
w któ rych gra ją naj zdol niej si wy cho -
wan ko wie. Gra Orqu esta Sin fó ni ca In -
fan til de Ca ra cas (mło dzie żo wa)
pod ba tu tą Uly se sa Asca nio oraz Mło -
dzie żo wa Or kie stra im. Si mó -
na Bolíva ra „A” dla młod szych i „B”
dla star szych. Każ dy kon cert jest na -
gry wa ny i emi to wa ny w te le wi zji.
Sys tem jest świet nie zor ga ni zo wa ny.
Z po dzi wem pa trzy łam na za dba ne,
czy sto ubra ne dzie ci z nuc le os, czy li
lo kal nych ognisk mu zycz nych, któ re
z ra do ścią uczest ni czy ły w pró bach,
do wo żo ne z do mów au to bu sa mi
na za ję cia. I to wszyst ko po śród bied -
nej, pro wi zo rycz nej za bu do wy. 

Po dob no z po cząt ku Abreu mu siał
bła gać sa mo rzą dy o do ta cje na za -
kup in stru men tów, bu do wę szkół.
Te raz jest od wrot nie – wła dze miast
sa me do nie go przy cho dzą z proś bą
o za ło że nie ko lej ne go ogni ska w ich
re gio nie. 

My ślę, że nikt wte dy nie wie rzył, że
moż na po rwać się na ta ki po mysł,
by wy cią gać lu dzi z nę dzy dzię ki
mu zy ce. 

Mo że We ne zu el czy cy są po pro stu
bar dzo mu zy kal nym na ro dem?
Ma ją zna ko mi te ucho. Tań czą, śpie -
wa ją, prze pa da ją za mu zy ką. Ale Po -
la kom nie brak ta len tu, lecz edu ka cji.
By do rów nać po zio mo wi wy cho wa nia
mu zycz ne go w dzi siej szej We ne zu eli,
po trze ba by u nas co naj mniej kil ku -
na stu lat pra cy. W We ne zu eli już
dwu lat ki ma ją stycz ność z mu zy ką,
po tem kon takt z nią jest dla nich
czymś na tu ral nym.

Cie ka we, że 90 proc. do ta cji dla „El
Si ste ma” to wkład władz We ne zu eli.
Rzą dy w We ne zu eli się zmie ni ły. Hu -
go Cha vez jest dyk ta to rem, ale i on
zro zu miał, że „El Si ste ma” to naj lep -
szy ma te riał eks por to wy. Dla te go je go
rząd nie szczę dzi do ta cji, by utrzy -
mać sieć szkół i or kiestr. Po dob nie

ban ki. W 2007 r. In ter -Ame ri can De -
ve lop ment Bank prze zna czył 150 mln
do la rów na roz wój sied miu re gio nal -
nych cen trów edu ka cji mu zycz nej
w We ne zu eli. Świat uwie rzył w sens
„El Si ste ma”. Trzy la ta te mu rząd 
bry tyj ski za in we sto wał 332 mi lio ny
fun tów w edu ka cję mu zycz ną, za chę -
ca jąc do czer pa nia z do świad czeń „El
Si ste ma”. Tak się dzie je np. w Szko cji.

W Pol sce za raz ktoś by po wie dział,
że nie war to tak mę czyć dzie ci 
mu zy ką.
Za mie rzam spro wa dzić do Pol ski or -
kie strę dzie cię cą z Ca ra cas, któ ra gra
kla sycz ny re per tu ar. Wła śnie po to,
by po ka zać, jak moż na wy kształ cić
mło dzież. Nie jest praw dą, że ta len -
tem ob da rze ni są tyl ko nie licz ni. Każ -
dy czło wiek ma pre dys po zy cje, by ze
zro zu mie niem słu chać mu zy ki. Je śli
po zwo li my dzie ciom wy ro snąć na głu -
chych, zro bi my im wiel ką krzyw dę.

Roz ma wia ła An na S. Dę bow ska 

Czy stać nas
na ide alizm?

– Trzy la ta te mu rząd bry tyj ski za in we sto wał
332 mi lio ny fun tów w edu ka cję mu zycz ną, za chę ca jąc
do czer pa nia z do świad czeń „El Si ste ma”. 
Tak się dzie je np. w Szko cji 

– mó wi Elż bie ta Pen de rec ka, pre zes Sto wa rzy sze nia 
im. Lu dwi ga van Beetho ve na.

Prof. Krzysztof Penderecki:

Jeżdżę co roku do Wenezueli, bo to jest niesłychane miejsce. Dzieci grają
X Symfonię Szostakowicza, to naprawdę niełatwy utwór. Grają świetnie, 
a przy tym cieszą się grą. Na pewno dużą rolę odgrywa też wychowanek
„El Sistema” Gustavo Dudamel, człowiek o wielkich zdolnościach 
i wielkiej radości, jaką daje mu muzyka.
Teoretycznie wszędzie na świecie jest możliwe wdrożenie podobnego
programu. Jednak warunkiem wstępnym są ludzie z charyzmą, którzy
potrafiliby powołać do życia polski System. Niestety nie widzę w Polsce
takiego entuzjazmu dla muzyki. Jakoś trudno sobie wyobrazić, 
by w każdym polskim mieście działało kilka albo kilkanaście orkiestr.

not. Filip Łobodziński, „Newsweek”



8

Przy po mi na nie mal re li gij ną wspól no tę. Jest
w niej uwiel bia ny przy wód ca wi zjo ner – José
An to nio Abreu, jest uto pij na idea, są rze sze

od da nych spra wie wy znaw ców. Są też cu da, wie le
cu dów, i le gen dy, któ re dzia ła ją na lu dzi jak ma -
gnes, przy cią ga ją no wych człon ków i hoj nych me -
ce na sów. Sza cu je się, że w sa mej tyl ko We ne zu eli
z ofer ty edu ka cyj nej „El Si ste ma” ko rzy sta po -
nad 350 tys. dzie ci i mło dzie ży. Gdy do da my do te -
go za gra nicz ne fi lie w co naj mniej 25 kra jach, ta
licz ba wzro śnie nawet do mi lio na osób. 

Don Ki chot z Ca ra cas

José An to nio Abreu, zwa ny przez We ne zu el czy ków
Mi strzem, uwa ża, że to wciąż za ma ło. Pra gnie, by
„El Si ste ma” do tarł do wszyst kich. Szu ka wspar cia,
prze ko nu je po li ty ków, zjed nu je biz nes me nów. Każ -
de go dnia wal czy o to, by je go idea sta wa ła się rze -
czy wi sto ścią – by rząd Ja po nii spre zen to wał
in stru men ty, wiel ki bank udzie lił kre dy tów na bu do -
wę ognisk mu zycz nych (nuc le os) w we ne zu el skich
wio skach. – To po łą cze nie Mat ki Te re sy z Kal ku ty
z Don Ki cho tem. Ma wi zję, któ rą re ali zu je od 35 lat

i jest w tym nie by wa le sku tecz ny. Jest du szą i ser -
cem te go pro gra mu – tłu ma czy Ma rek Gaj zler, pol -
ski wio lon cze li sta (uczeń Mści sła wa Ro stro po wi cza,
od 1972 ro ku miesz ka w We ne zu eli). W wi zję Abreu
uwie rzył od ra zu i od sa me go po cząt ku w 1975 r. brał
udział w jej re ali za cji, jeż dżąc po kra ju i or ga ni zu jąc
pierw sze ogni ska. – Nie wiem jak Abreu to ro bił, ale
od sa me go po cząt ku znaj do wał spon so rów, któ rzy
ku po wa li in stru men ty, za pew nia li ho no ra ria dla na -
uczy cie li – wspo mi na.
Te raz przy cho dzi to ła twiej, bo „El Si ste ma” zna ny
jest na ca łym świe cie. – Wy kształ ci li śmy prze cież
kil ku ar ty stów świa to we go for ma tu: dy ry gen ta Gu -
sta vo Du da me la, kon tra ba si stę Edic so na Ru iza
– wy mie nia Gaj zler – Po za tym od koń ca lat 70. ma -
my wspar cie pań stwa we ne zu el skie go. Ale w tam -
tych cza sach, na sa mym po cząt ku, by ło cięż ko. 
Bo pro szę so bie wy obra zić: ni ko mu nie zna ny eko -
no mi sta po sta na wia uczyć dzie ci z ubo gich ro dzin
gry na kla sycz nych in stru men tach. I twier dzi
przy tym, że to od mie ni ich ży cie!
Abreu za kła dał, że w cią gu trzech ty go dni moż -
na na uczyć dziec ko wzię te z uli cy pod staw gra nia
na skrzyp cach czy trąb ce. I jesz cze za chę cić je

do do sko na le nia się i dal szej pra cy. – Teo re tycz nie
to nie mia ło pra wa się udać. A jed nak! – śmie je się
Gaj zler.

Na dzie ja dla wszyst kich

W „El Si ste ma” nie cho dzi tyl ko o mu zy kę. Mot to
pro gra mu brzmi „Grać i wal czyć” (To car y Lu char)
– o lep sze ju tro, o wy rwa nie się ze slum sów, z kul -
tu ry prze mo cy. „Po przez wspól ne mu zy ko wa nie
po ko nu je my ubó stwo, fi zycz ną bie dę za stę pu je my
du cho wym bo gac twem, ja kie przy no si mu zy ka”
– gło si Abreu. „El Si ste ma” w je go za my śle ma być
mo to rem spo łecz nych prze mian.
W cią gu 35 lat Pań stwo wa Fun da cja Na ro do we go
Sys te mu Or kiestr Dzie cię cych i Mło dzie żo wych
w We ne zu eli (FE SNO JIV), bo ta ka jest ofi cjal na na -
zwa „El Si ste ma”, do pro wa dzi ła do po wsta nia bli -
sko kil ku set mu zycz nych szkó łek, ama tor skich
or kiestr i chó rów, Kon ser wa to rium im. Bolíva ra,
szko ły bu do wy in stru men tów oraz kil ku pro fe sjo -
nal nych ze spo łów z Mło dzie żo wą Or kiestrą im. Si -
móna Bolívara na cze le. Dzię ki fun da cji co raz
dłuż sza sta je się li sta wy bit nych we ne zu el skich

„El Sistema” 
– kiedy utopia staje się faktem

José Antonio Abreu: 

Największym 
nieszczęściem biedaków 
nie jest brak chleba, 
ale świadomość bycia 
nikim. Dzięki muzyce 
stają się lepsi. 



mu zy ków. W nuc le os z po wo dze niem sto su je się
no wa tor skie sys te my na ucza nia, w któ rych w za ję -
ciach mu zycz nych uczest ni czą na wet dwu lat ki
pod opie ką swo ich mam. Im wcze śniej dziec ko ma
kon takt z mu zy ką, tym więk sze ma szan se na po -
myśl ny roz wój.
To cią gle tyl ko kro pla w mo rzu po trzeb. Bo
choć 350 tys. mu zy ku ją cych dzie ci brzmi dum nie,
to licz ba ta bled nie, gdy ma się świa do mość, że tyl -
ko w sto li cy – Ca ra cas, w slum sach miesz ka ich po -
nad mi lion. 

Nie zgi nął, bo grał

Tym cza sem wie le mu zycz nych ognisk po wsta je
wła śnie w naj bied niej szych dziel ni cach, bądź tuż
obok nich. Cza sem w miej scach tak nie bez piecz -
nych, że uni ka ich na wet po li cja. Na uka jest cał ko -
wi cie bez płat na, przyj mo wa ny jest każ dy chęt ny.
Dzie ciom po wie rza ne są in stru men ty, mo gą je za -
bie rać do do mów.
– Uczą się sza cun ku i od po wie dzial no ści. In stru -
ment mu zycz ny to czę sto pierw sza war to ścio wa
rzecz, ja ką w swo im ży ciu do sta ją do rę ki. No mo -
że dru ga, bo tą pierw szą nie ste ty czę sto jest pi sto -
let. In stru ment wte dy sta je się na ma cal nym
sym bo lem wy bo ru, ja ki mu szą pod jąć – mó wi
María, mu zycz na pe da gog pra cu ją ca w Ca ra cas. 
Ma rek Gaj zler: – Ma my tu ośrod ki, w któ rych wia -
do mo, że za ję cia mu szą skoń czyć się o 18.00, bo
znaj du ją się w miej scach, gdzie po za pad nię ciu
zmro ku nikt nie po wi nien wy cho dzić na uli ce, opa -
no wa ne przez gan gi. Dzie ci z tych dziel nic naj chęt -
niej uczest ni czą w za ję ciach. Wi dać, że dla nich
mu zy ka jest uciecz ką z okrut ne go świa ta.
Na uczy cie le zna ją dzie siąt ki hi sto rii o chłop cach,
któ rzy po rzu ci li prze stęp cze ży cie dla mu zy ki, o ro -
dzi cach wdzięcz nych za to, że ich syn ja ko je dy ny
z ca łe go ro dzeń stwa prze żył – dla te go, że grał w or -
kie strze. Po wsta ją na wet aneg do ty o gan gach, któ -
re po ma ga ją od zy skać skra dzio ny in stru ment.
– Nie cho dzi o to, aby z każ de go ucznia zro bić za wo -
do we go mu zy ka, ale o po ka za nie, że jest coś in ne -
go niż ży cie w slum sach, mię dzy bro nią
a nar ko ty ka mi. Kon takt z mu zy ką po wo du je zmia ny
w du szy dziec ka – pod kre śla José An to nio Abreu. 
Ma rek Gaj zler: – Wspól ne gra nie uczy współ pra cy,
współ za leż no ści, zdro wej kon ku ren cji. Uczy też
uczci wo ści, bo w mu zy ce nie da się oszu ki wać. Nie
moż na skła mać, że się ćwi czy ło, to od ra zu sły chać.
Al bo gra się czy sto, al bo nie.

Pi sto let przy skro ni

I ni gdy nie ma po ra żek, nie ma źle koń czą cych się
hi sto rii? – py tam. Na uczy ciel ka María od po wia da,
że z za sa dy człon ko wie „El Si ste ma” sta ra ją się nie
mó wić o po raż kach, szu ka ją po zy ty wów. To też jed -
na z idei José An to nia Abreu. – Ale, oczy wi ście, nie
za wsze wszyst ko się uda je – przy zna je. Wspo mi na,
jak by ły uczeń przy sta wił jej kie dyś pi sto let do gło -
wy. Ukradł te le fon i pie nią dze. In ni przy cho dzi li
i od da wa li in stru ment mó wiąc, że wo lą kol bę re wol -
we ru od smycz ka. Wie lu zgi nę ło w nie wy ja śnio -
nych oko licz no ściach. – Pod trzy mu je mnie wia ra,
że mo że my zmie nić świat – po cie sza się
María – Gdy wi dzę uśmiech nię te twa rze uczniów,
ich ra dość i sa tys fak cję, cza sem za po mi nam, że
w Ca ra cas w cią gu ty go dnia ofia rą mor du pa da kil -
ka dzie siąt osób. Cza sa mi czu ję się, jak bym na le ża -
ła do za kli na ją ce go rze czy wi stość pod zie mia,
i wiem, że to naj wspa nial sze miej sce na świe cie. �

To masz Sur del jest dzien ni ka rzem  – współ pra cow ni kiem
„Ga ze ty Wy bor czej” w Ame ry ce Po łu dnio wej.
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Na zdjęciu: San Martin, dzielnica nędzy na wzgórzach Caracas 

W 2009 r. w We ne zu eli mia ło miej sce po nad 16 tys. za bójstw.
36 proc. ofiar to młodzi ludzie od 15 do 29 roku życia.
94 proc. za bójstw po zo sta je bez kar nych.
(da ne we ne zu el skiej or ga ni za cji po za rzą do wej In co sec)

Nie mniej niż 15 mi lio nów sztuk bro ni pal nej znaj du je się w rę kach We ne zu el czy ków. 
To po trzy sztu ki bro ni na sta ty stycz ną ro dzi nę. 
(z ra por tu Par la men tu Re pu bli ki We ne zu eli)

José An to nio Abreu (ur. 1939) – eko no mi sta, dy ry gen t, pia ni sta,
po li ty k. Były se na tor i mi ni ster kul tu ry Re pu bli ki We ne zu eli. Jest
lau re atem wie lu na gród za za słu gi dla edu ka cji mu zycz nej, m.in.
Glenn Gould Pri ze, Puc ci ni In ter na tio nal Pri ze, Cry stal Award przy -
zna ną przez Świa to we Fo rum Eko no micz ne. Był am ba sa do rem do -
brej wo li przy UNE SCO, otrzy mał też ho no ro we człon ko stwo Roy al
Phil har mo nic So cie ty i Beetho ven -Haus So cie ty.
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„El Si ste ma” w skró cie:

To skrót ozna cza ją cy Pań stwo wą Fun da cję Na -
ro do we go Sys te mu Dzie cię cych i Mło dzie żo -
wych Or kiestr w We ne zu eli (FE SNO JIV). Jest to
nie za leż ny sys tem wy cho wa nia mu zycz ne go
równoległy wobec ofi cjal ne go sys te mu kształ -
ce nia w szko łach pu blicz nych.

Za ło żył ją w 1975 r. José An to nio Abreu. Sys tem
w 90 proc. fi nan so wa ny jest przez pań stwo, za -
trud nia po nad 15 tys. na uczy cie li mu zy ki. Cel:
każ de dziec ko po win no mieć do stęp do kul tu ry.

75 proc. dzie ci, bio rą cych udział w sys te mie, 
ży je po ni żej gra ni cy ubó stwa.

W ra mach „El Si ste ma“ dzia ła obec nie 180
ośrod ków wy cho wa nia mu zycz ne go, zwa nych
núcle os, w nie mal wszyst kich sta nach We ne zu -
eli. Uczęsz cza do nich bez płat nie 350 tys. dzie -
ci i mło dzie ży. Sieć obej mu je or kie stry
przed szkol ne, ok. 70 or kiestr dzie cię cych, 
ok. 150 mło dzie żo wych oraz 30 za wo do wych
or kiestr sym fo nicz nych.

Jest wzo rem dla pro gra mów wy cho wa nia mu -
zycz ne go w 25 kra jach Eu ro py, Azji, Ame ry ki
Pól noc nej i Po łu dnio wej. W Szko cji dzia ła już
„Si ste ma Sco tland”.

Re wo lu cyj ną za sa dą edu ka cji i isto tą „El Si ste -
ma” jest mu zy ko wa nie w or kie strze, któ re roz -
wi ja zmysł współ dzia ła nia, a jed no cze śnie da je
ogrom ną ra dość ze wspól nej gry. 

Od 1975 r. dzia ła w Ca ra cas Kon ser wa to rium 
im. Si mó na Bolíva ra, w któ rym kształ cą się naj -
zdol niej si wy cho wan ko wie „El Si ste ma”.

W 2007 r. In ter -Ame ri can De ve lop ment Bank
prze zna czył 150 mln do la rów na dal szy roz wój
„El Si ste ma“. 

„El Sistema” nie jest tylko programem edukacji muzycznej. To przede wszystkim
zjawisko społeczne. Kadr z filmu Paula Smacznego

9 W TVP Kultura od 18 czerwca trwa czterodniowy
cykl filmowy „Dudamelomania”. 21 czerwca
– emisja wywiadu z Gustavo Dudamelem, 
który dla TVP Kultura przeprowadził Robert Kamyk
(godz. 22.30).

9 8 czerwca w redakcji tygodnika „Polityka” odbył
się panel dyskusyjny pt. „Edukacja muzyczna
w Polsce po roku 1989”. Spotkanie, w którym 
wzięła udział m.in. Elżbieta Penderecka, 
Małgorzata Małaszko, dyrektor radiowej „Dwójki”
oraz Paul Smaczny, reżyser dokumentu 
o „El Sistema” poprowadziła Dorota Szwarcman.

Dziś nie mówi się już o wychowaniu dla sztuki, ale o wychowaniu poprzez sztukę.
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Chopin w Turcji
18 czerwca w nocnej scenerii Muzeum Archeologicznego w Stambule zabrzmią jazzowe
improwizacje na temat muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu TTrriiaa  AAnnddrrzzeejjaa  JJaaggooddzziińńsskkiieeggoo. 

WStam bu le, Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu -
ry 2010, w Ro ku Cho pi now skim nie mo gło

za brak nąć mu zy ki wiel kie go pol skie go kom po zy to -
ra. W daw nym Kon stan ty no po lu nie co dzien ny kon -
cert aran żu je Sto wa rzy sze nie im. Lu dwi ga van
Beetho ve na – w tym wy jąt ko wym mie ście mu zy ka
Cho pi na (m. in. So na ta b -moll op. 35) za brzmi w in -
ter pre ta cji wy bit ne go pol skie go jazz ma na. 
Cho pi now ski nurt to jed no z naj bar dziej ory gi nal -
nych zja wisk w pol skim jaz zie. To, że wła śnie
w pol skim, nie po win no dzi wić – w oj czyź nie kom -
po zy to ra po trze ba eks pe ry men to wa nia i mie rze nia
się z je go mu zy ką z jed nej stro ny, a z dru giej nie wy -
czer pa na si ła jej ar ty stycz ne go od dzia ły wa nia skła -
da ją się na im puls nie od par ty. 
Ja ko pierw szy Cho pi nem za cie ka wił się An drzej Ja -
go dziń ski, pia ni sta i aran żer. W 1993 r. na grał pły -
tę za ty tu ło wa ną Cho pin: wy wo łał w ten spo sób fa lę

za in te re so wa nia in nych jazz ma nów, któ rzy od tam -
tej po ry chęt nie bio rą na warsz tat ma zur ki, nok tur -
ny, pre lu dia, etiu dy i po lo ne zy. Trak tu ją je jak
jaz zo we stan dar dy i w mniej lub bar dziej wy ra fi no -
wa ny spo sób mo dy fi ku ją ich har mo nię, ryt mi kę
i ar ty ku la cję. Po wsta ło kil ka na ście al bu mów pły to -
wych. W nie któ rych przy pad kach, jak choć by pły -
ty Lesz ka Moż dże ra Im pres sions on Cho pin (1999),
efek ty są olśnie wa ją ce. 
Jed nak tyl ko An drzej Ja go dziń ski jest w swo jej fa -
scy na cji Cho pi nem kon se kwent ny. Od 1994 ro ku
zaj mu je się głów nie pro jek ta mi cho pi now ski mi. Je -
go trio (w skła dzie An drzej Ja go dziń ski – for te pian,
Adam Ce giel ski – kon tra bas, Cze sław Bart kow ski
– per ku sja) kon cer to wa ło z tym pro gra mem we
wszyst kich nie mal kra jach Eu ro py, w Sta nach Zjed -
no czo nych, Ka na dzie, Ar gen ty nie, Mek sy ku, Izra -
elu, Li ba nie i Ja po nii. Na gra ło też ko lej ne pły ty:

Cho pin – Li ve at the Na tio nal Phil har mo nic (1997),
On ce Mo re Cho pin, Me ta mor pho ses (1999), So na ta
b –moll (2009).
W je go uję ciu utwo ry Cho pi na są punk tem wyj ścia
dla im pro wi za cji i in dy wi du al nej wer sji dzie ła. 
Ca łość za cho wu je jed nak istot ne ce chy ory gi na łu
– Ja go dziń ski pod kre śla na przy kład wier ność ory -
gi nal nym to na cjom: we dług nie go „to na cja jest
u Cho pi na no śni kiem wy ra zu, ener gii i pięk na”.
Mo że dla te go pro po zy cje te go wy bit ne go jazz ma -
na są tak bar dzo in te re su ją ce. red.�

Organizatorem koncertu w Stambule jest
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena,
wydarzenie realizowane jest we współpracy 
z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Istanbul
Kultur Sanat Vakfi oraz Konsulatem Generalnym RP 
w Stambule. 

Głowa poetki Safony, 
Muzeum Archeologiczne 
w Pałacu Topkapi,
Stambuł
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Mó wi Adam Bal cer, po li to log, De mos Eu ro pa

Mi mo że nie jest sto li cą pań stwa tu rec kie go, jest naj waż niej szym
mia stem na ma pie kul tu ral nej Tur cji. Stam buł zmie nił się dia me -
tral nie w cią gu mi nio nych stu lat. Ta kie go mia sta, o ja kim no stal -
gicz nie pi sze no bli sta Or han Pa muk, już nie ma. Jesz cze
do lat 60. XX w. za miesz ki wa ła je bar dzo du ża spo łecz ność grec -
ka, or miań ska, ży dow ska oraz Le wan tyń czy cy, po tom ko wie
przy by szów z Włoch i po łu dnio wej Fran cji, któ rzy ule gli orien -
ta li za cji. Dzi siej szy Stam buł to mu zuł mań ski mel ting pot. Za -
miesz ku ją go spo łecz no ści bo śniac kie, al bań skie, kau ka skie,
sy ryj skie oraz naj więk sza z nich, li czą ca po nad dwa i pół mi lio -
na lu dzi, spo łecz ność Kur dów. Is lam ska Ame ry ka!
To wi dać na uli cy, wi dać też w sztu ce. Awan gar da mie sza się
z tra dy cją, np. moż na usły szeć bar dzo no wo cze sną mu zy kę elek -
tro nicz ną, któ ra wy ko rzy stu je ele men ty tra dy cyj nej mu zy ki czer -
kie skiej czy kur dyj skiej. Na pływ emi gran tów spo wo do wał
nie sły cha ny wzrost po pu la cji Stam bu łu, któ ry moż na by po rów -
nać do bły ska wicz ne go roz wo ju Ło dzi w XIX w., z tym, że tam
był roz wój od wio ski do mia sta, tu – od mia sta do gi gan tycz -
nej, 12-mi lio no wej me tro po lii, w któ rej za miesz ku je 20 proc. po -
pu la cji Tur cji. Zmie nia ją cy się Stam buł wi dać w tu rec kiej
ki ne ma to gra fii, w fil mach ta kich re ży se rów, jak Fa tih Akin (Gło -
wą w mur, Na kra wę dzi nie ba), Nu ri Bil ge Cey lan (Trzy mał py,
Kli ma ty) czy Fe rzan Oste pek. 
Na dal sil na jest kul tu ra tra dy cyj na, któ ra od wo łu je się do wy da -
rzeń hi sto rycz nych. No wym zja wi skiem jest kult Stam bu łu ja ko
daw nej sto li cy Im pe rium Osmań skie go. 
Stam buł jest dum ny z wy wal cze nia ty tu łu Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry 2010. Nie dla te go, że po trze bu je re kla my. Ma prze cież
bo ga tą hi sto rię, wspa nia łą ar chi tek tu rę, od wie dza ją go mi lio ny
tu ry stów. Cho dzi o sym bo licz ne pod kre śle nie, że Tur cja jest czę -
ścią Eu ro py. Nie są dzę jed nak, aby ten ty tuł ozna czał zwięk sze -
nie jej szans na człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej. Zbyt wie lu
Eu ro pej czy ków uwa ża ją za kraj ob cy cy wi li za cyj nie i kul tu ro -
wo. Nie do koń ca spra wie dli wie, sko ro Kon stan ty no pol był kie -
dyś sto li cą Wschod nie go Ce sar stwa Rzym skie go, a wład cy
osmań scy uży wa li ty tu łu ce sa rza Rzy mu. 

Inspiracje chopinowskie w sztuce

Jerzy Duda-Gracz – uzna wa ny za naj po pu lar niej sze go pol skie go 
ma la rza po 1945 ro ku, w la tach 1999–2003 pra co wał nad cy klem ob -
ra zów bę dą cych ma lar ską in ter pre ta cją wszyst kich dzieł Fry de ry ka
Cho pi na. W efek cie po wsta ła uni ka to wa ko lek cja 295 ob ra zów. Cykl
„Cho pi no wi Du da -Gracz” two rzą akwa re le, tem pe ry, ob ra zy olej ne i ca -
łu ny sym bo li zu ją ce utwo ry za gi nio ne. 

Wszyst kie ob ra zy zo sta ły na ma lo wa ne po uprzed nich głę bo kich 
stu diach nad ży ciem i twór czo ścią Cho pi na, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem wy po wie dzi kom po zy to ra na te mat swo ich dzieł.

Ko lek cja „Cho pi no wi Du da -Gracz” w for mie mul ti me dial nej go ści ła
w ra mach pol skiej pre zen ta cji na Świa to wej Wy sta wie EXPO 2005
w Ja po nii, a premierę miała pod czas wiel kiej wy sta wy w sa lach Te atru
Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej w War sza wie, z oka zji XV Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie
w 2005 r.

Stambuł – między Europą i Azją

13 lipca w antycznym amfiteatrze w Efezie w Turcji
wystąpi z recitalem chopinowskim Krzysztof Jabłoński. 

Koncert pianisty będzie ilustrowany multimedialnym
pokazem prac prof. Jerzego Dudy-Gracza (1941–2004)
stanowiącym malarską interpretację twórczości
Fryderyka Chopina.

W programie m.in. Ballada g-moll, Fantazja-Impromptu 
cis-moll, Scherzo b-moll, Polonez As-dur op. 53. 
Koncert realizowany jest we współpracy z Narodowym
Instytutem Fryderyka Chopina w ramach projektu
„Chopinowi Duda-Gracz” oraz Izmir Foundation 
for Culture Arts and Education (İKSEV).

Jerzy Duda-Gracz – Łańcut. Mazurek f-moll, op. 63 nr 2, olej
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An na S. Dę bow ska: Dla cze go war to za bie gać o ty tuł
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016?
Ewa Cze szej ko -So chac ka: Po nie waż jest to naj waż -
niej sze wy róż nie nie Unii Eu ro pej skiej w dzie dzi nie
kul tu ry, po łą czo ne z pro gra mem, któ ry mo bi li zu je
aspi ru ją ce do nie go mia sta do in ten syw ne go roz wo -
ju w za kre sie in fra struk tu ry, or ga ni za cji i ofer ty kul -
tu ral nej. Mia sto, któ re uzy ska ten ty tuł, mo że
spo dzie wać się gi gan tycz nej pro mo cji i za in te re so -
wa nia. Po dam przy kład Li ver po olu, któ ry ja ko Eu ro -
pej ska Sto li ca Kul tu ry 2008 przy cią gnął aż 12
mi lio nów tu ry stów. Pro szę so bie wy obra zić, ja kie to
przy nio sło do cho dy. To jest zresz tą zgod ne z po li ty -
ką Unii, któ ra sta wia na udział kul tu ry w roz wo ju
miast. To wła śnie pro gram Eu ro pej skiej Sto li cy Kul -
tu ry sta no wi im puls dla in nych sek to rów, stwa rza
no we miej sca pra cy, no we umie jęt no ści i do świad -
cze nia me ne dże rów kul tu ry, po wo du je więk sze za -
in te re so wa nie spo łe czeń stwa sztuką, wresz cie
roz bu do wę in fra struk tu ry kul tu ral nej.

Zwy cię skie mia sto otrzy mu je z Unii Eu ro pej skiej fun du -
sze. Ja ka to kwo ta?
Unia prze ka zu je zwy cię skie mu mia stu na gro dę im.
Me li ny Mer co uri w wy so ko ści 1,5 mln eu ro do pie ro
po uzy ska niu ty tu łu. To ta ki bo nus do wy ko rzy sta nia
na pro gram ob cho dów Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry.
W przy pad ku Pol ski i Hisz pa nii jest to rok 2016. 

Czym War sza wa mo że się po chwa lić?
Po wsta nie Mu zeum Sztu ki No wo cze snej oraz
– w tym sa mym bu dyn ku – sie dzi ba TR War sza wa,
sce ny Grze go rza Ja rzy ny, któ ra jest jed ną z naj lep -
szych wi zy tó wek na sze go mia sta. Szy ku je my Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich, Mu zeum
War szaw skiej Pra gi, No wy Te atr Krzysz to fa War li -
kow skie go. Do cza sów ob cho dów Eu ro pej skiej Sto li -
cy Kul tu ry 2016 chce my zdą żyć z otwar ciem
Eu ro pej skie go Cen trum Sztu ki na te re nie za byt ko -
we go kom plek su daw ne go In sty tu tu We te ry na rii

na Gro cho wie, któ ry jest już sie dzi bą Or kie stry Sin -
fo nia Var so via. La da mo ment ogła sza my kon kurs
na kon cep cję za go spo da ro wa nia te re nu. 
Przy go to wu je my też waż ne wy da rze nia w od da nym
nie daw no do użyt ku Mu zeum Cho pi na oraz ul tra no -
wo cze snym Cen trum Na uki „Ko per nik”, któ re go
otwar cie po win no na stą pić we wrze śniu te go ro ku.
Pla nu je my re wi ta li za cję brze gu Wi sły, awans kul tu -
ral ny pra wo brzeż nej War sza wy. Pra gnę pod kre ślić,
że tak jak wi zy tów ką Li ver po olu ESK 2008 by ła le -
gen da Be atle sów, a Sal zbur ga – Mo zart, War sza wa
re kla mu je się ja ko mia sto Cho pi na.
Ogrom nym atu tem War sza wy są też jej am ba sa do -
rzy, zna ni w świe cie ar ty ści i ma na ge ro wie kul tu ry,
jak Elż bie ta i Krzysz tof Pen de rec cy, Mag da le na Aba -
ka no wicz, Agniesz ka Hol land, Krzysz tof War li kow -
ski, Ma riusz Tre liń ski.

Jed nym z wa lo rów War sza wy są jej licz ne fe sti wa le.
War szaw ska Je sień, Wiel ka noc ny Fe sti wal Lu dwi ga
van Beetho ve na, Cho pin i je go Eu ro pa, War szaw ski
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mo wy, War saw Chal -
len ge, Skrzy żo wa nie Kul tur, War sza wa Sin ge ra, War -
szaw skie Spo tka nia Te atral ne. Z my ślą o ESK 2016
War sza wa po wo ła ła Oran ge War saw Fe sti val i Fe sti -
wal De si gnu „War sza wa w bu do wie”, a tak że fe sti -
wal mu zy ki klu bo wej War saw Mu sic We ek, któ re go
pierw sza edy cja od bę dzie się pod ko niec wrze śnia
te go ro ku. Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry da szan sę
na lep sze ich za re kla mo wa nie za gra ni cą.

War sza wa nie ma no wo cze snej, wie lo ty sięcz nej 
sa li kon cer to wej, co jest dość kom pro mi tu ją ce. 
Np. Wro cław, któ ry tak że aspi ru je do ESK, za po wia -
da na czer wiec 2012 r. otwar cie Na ro do we go Fo rum
Mu zy ki.
Bu do wę sa li kon cer to wej na 1800 miejsc pla nu je my
na te re nie wspo mnia ne go Eu ro pej skie go Cen trum
Sztu ki na Gro cho wie z otwar ciem w ra mach ob cho -
dów Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry w 2016 ro ku.

Pa ni zda niem, jest szan sa na ESK?
Ma my po waż ną szan sę, po nie waż je ste śmy wia ry -
god nym part ne rem. War sza wa ja ko sto li ca stwa rza
szan sę na po ka za nie Eu ro pie te go, co pol ska kul tu -
ra ma do za ofe ro wa nia. I ja ko praw dzi wa me tro po lia
ma naj więk szy po ten cjał, by speł nić kry te rium eu ro -
pej skie go cen trum kul tu ral ne go.

Ja ki wi ze ru nek War sza wy two rzą jej wła dze?
To, co do War sza wy mo że prze ko nać, to jest jej
twór cza prze ko ra. W War sza wie pa nu je kli mat
przy ja zny dla twór czych eks pe ry men tów i ry zy -
kow nych, no wa tor skich pro jek tów. Je ste śmy mia -
stem kre atyw nym, sprzy ja ją cym awan gar dzie
ar ty stycz nej, ucie le śnie niem wol no ści du cha i od -
wa gi two rze nia. Przy cią ga my in dy wi du al no ści 
ar ty stycz ne: ja ko przy kła dy po dam Krzysz to fa 
War li kow skie go, Grze go rza Ja rzy nę czy Paw ła 
Al tha me ra, któ ry na bród now skim blo ko wi sku
przy współ udzia le miesz kań ców stwo rzył swój
park rzeź by.
W War sza wie kre atyw ność ma ni fe stu je się tak że
po przez dy na mi kę i tem po ży cia, obec ność ar ty stów
i wy ro bio nej pu blicz no ści, in sty tu cji kul tu ry
i z praw dzi we go zda rze nia – ryn ku sztu ki.
War sza wa jest ewe ne men tem w ska li kra jo wej, je śli
cho dzi o fi nan so wa nie or ga ni za cji po za rzą do wych
– w tym ro ku prze zna czy ła po nad 28 mln na sa me
dzia ła nia ar ty stycz ne. Ja ko pierw sze mia sto w Pol sce
wpro wa dzi ła moż li wość trzy let nich do ta cji dla NGO.
I jesz cze jed no: część Po la ków uwa ża, że War sza wa
jest brzyd ka, bo jest zlep kiem ar chi tek to nicz nym bez
wy raź ne go cen trum. Z punk tu wi dze nia eks per tów
eu ro pej skich mo der ni stycz na ar chi tek tu ra mia sta
sta no wi wiel ką atrak cję tu ry stycz ną, a wie lość cen -
trów kul tu ral nych wy ra ża ten den cję, któ ra to wa rzy -
szy te raz de mo kra tycz ne mu my śle niu o kul tu rze
w Unii Eu ro pej skiej. 

Roz ma wia ła An na S. Dę bow ska

Warszawa Europejską Stolicą Kultury 2016?

Co to jest Europejska Stolica Kultury?

W 2016 ro ku jed no z pol skich miast, wspól nie z mia -
stem hisz pań skim, bę dzie no sić ty tuł Eu ro pej skiej Sto -
li cy Kul tu ry. Chęć wy star to wa nia wy ra zi ły: Bia ły stok,
Byd goszcz, Gdańsk, Ka to wi ce, Lu blin, Łódź, Po znań,
Szcze cin, To ruń, War sza wa i Wro cław. 
Idea Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry (ESK) zro dzi ła się
w 1985 ro ku z ini cja ty wy grec kiej mi ni ster kul tu ry 
Me li ny Mer co uri. We dług ba dań Ko mi sji Eu ro pej skiej
ini cja ty wa wy war ła ko rzyst ny wpływ na roz wój kul tu ry
i tu ry sty ki w po szcze gól nych mia stach.
Co rocz nie ty tuł ten otrzy mu ją in ne mia sta, od 2009 ro -
ku – po dwa, jed no ze „sta re go” i jed no z „no we go” pań -
stwa człon kow skie go. 
W 2000 ro ku jed ną z dzie wię ciu Eu ro pej skich Sto lic
Kul tu ry był Kra ków. W ro ku 2010 są ni mi Stam buł, 
Es sen i Pécs.

– Mamy największy potencjał 
– uważa Ewa Czeszejko-Sochacka, pełnomocnik 
prezydenta m. st. Warszawy 
ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016.



Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pia ni -
stycz ny im. Fry de ry ka Cho pi -

na w War sza wie bę dzie miał w tym
ro ku wy jąt ko wy wy miar, od by wa się
bo wiem w 200. rocz ni cę uro dzin swo -
je go pa tro na.
Roz pocz nie się w Fil har mo nii Na ro do -
wej 1 paź dzier ni ka re ci ta lem Mit su ko
Uchi dy, lau re at ki II na gro dy VIII Kon -
kur su w 1970 r. Na 2 paź dzier ni ka 
or ga ni za tor tur nie ju – Na ro do wy In -
sty tut Fry de ry ka Cho pi na – za po wia -
da kon cert z udzia łem du etu
pia ni stycz ne go Mar thy Ar ge rich i Nel -
so na Fre ire. Au dy cje roz pocz ną się
3 paź dzier ni ka i prze bie gną w trzech
eta pach, aż do fi na ło wych prze słu -
chań z or kie strą Fil har mo nii Na ro do -
wej (18–20 paź dzier ni ka) i dwóch
kon cer tów lau re atów (21 i 22 paź -
dzier ni ka).
W te go rocz nej edy cji weź mie
udział 81 mło dych pia ni stów z Pol ski,
Ro sji, Sta nów Zjed no czo nych, Włoch,
Fran cji, Au strii, Izra ela, Ja po nii, Chin,
Ko rei Po łu dnio wej. Nie za brak nie oso -
bo wo ści. Pod czas eli mi na cji wy róż ni -
li się m. in. Ire ne Ve ne zia no, In golf
Wun der, Evge ny Bo ozha nov, Pa weł
Wa ka re cy, Jo an na Ró żew ska, Ma rian -
na Prje val skaya. Do fa wo ry tów na le żą
też Cla ire Hu ang ci i Es ther Park. – Za po -
wia da się do bry kon kurs – mó wi Stan
Zie liń ski, dy rek tor Yama ha Ar ti sts 
Se rvi ce Eu ro pe. 
Eli mi na cje nie są no wo ścią w dzie jach
kon kur su, mia ły miej sce już pięć lat
te mu. Nie zna czy to, że bra ku je no wo -
ści. W re gu la mi nie za szły istot ne
zmia ny, któ re ma ją zre for mo wać kon -
kurs. Naj waż niej sza z nich to jaw ność
de cy zji ju ro rów, któ rzy po za kończe -
niu paź dzier ni ko wych prze słu chań
bę dą mu sie li po dać do wia do mo ści
pu blicz nej, jak punk to wa li uczest ni -

ków. – Dzię ki te mu nie bę dzie po dej -
rzeń o stron ni czość – mó wi An drzej
Su łek, dy rek tor In sty tu tu Cho pi na.
W ju ry za sią dą: Mar tha Ar ge rich,
Dang Thai Son, Bel la Da vi do vich, Phi -
lip pe En tre mont, Fou Ts’ong, Nel son
Fre ire, Adam Ha ra sie wicz, Ke vin Ken -
ner, Mi chie Koy ama, Piotr Palecz ny
i Ka ta rzy na Po po wa -Zy droń. Prze wod -
ni czął bę dzie An drzej Ja siń ski.
In sty tut Cho pi na opra co wał spe cjal ny
pro gram men ed żer ski dla lau re atów.
Pierw szy raz w hi sto rii kon kur su
na zwy cięz cę cze ka tak atrak cyj na na -
gro da, jak kon cert z Or kie strą NHK
w To kio oraz se ria re ci ta li na So uth
Bank w Lon dy nie. 
Przede wszyst kim będą to kon cer ty
z No wo jor ski mi Fil har mo ni ka mi
pod dy rek cją ich no we go sze fa mu -
zycz ne go Ala na Gil ber ta, zor ga ni zo -
wa ne z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia 
im. Lu dwi ga van Beetho ve na: 

28 paź dzier ni ka
wy stą pią w Fil har mo nii Na ro do wej
z kon cer tem sym fo nicz nym. W pro -
gra mie: Don Ju an Ri char da Straus sa,
Wstęp do ope ry Tri stan i Izol da Ri char -
da Wa gne ra, IV Sym fo nia Jo han ne sa
Brahm sa.

29 paź dzier ni ka
to wa rzy szyć bę dą lau re ato wi I na gro -
dy w wy bra nym kon cer cie for te pia no -
wym Cho pi na; po nad to wy ko na ją
Po po łu dnie Fau na Clau de’a De bus -
sy’ego, Uwer tu rę „Eg mont” Lu dwi ga
van Beetho ve na oraz „Me ta mor fo zy
sym fo nicz ne” na mo ty wach utwo -
rów C. M. We be ra Pau la Hin de mi tha.

4 stycz nia 
wy stą pią z tym sa mym pro gra mem
w Ave ry Fi sher Hall w No wym Jor ku.

Przed XVI Konkursem Chopinowskim
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Katia, Elektra i inne, 
czyli jakość w Operze
Narodowej

Dobiega końca bardzo dobry sezon w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
Pierwszy raz od dawna zatriumfowali na tej scenie znakomici polscy śpiewacy. 

Wioletta Chodowicz jako Katia Kabanowa 
w przedstawieniu Davida Aldena

1-15
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Mi nio nych 10 mie się cy przy -
nio sło ugrun to wa nie kon cep -
cji ar ty stycz nej za pro po-

no wa nej przez Ma riu sza Tre liń skie go.
Bo choć ten wy bit ny re ży ser jest dy rek -
to rem ar ty stycz nym Te atru Wiel kie go
– Ope ry Na ro do wej od 2008 r. (two rzy
tan dem z dy rek to rem na czel nym Wal -
de ma rem Dą brow skim), to jed nak stu -
pro cen to wą au to no mię i wpływ
na kształt re per tu aru zy skał do pie ro
pla nu jąc se zon 2009/10. 
Od by ła się po kaź na licz ba pre mier – 
11 no wych przed sta wień ope ro wych
i ba le to wych na du żej i ma łej sce nie
– w więk szo ści bar dzo cie ka wych, nie -
kie dy wy bit nych. Ma my na resz cie róż -
no rod ność: obok sie bie ty tu ły

po pu lar ne w wi do wi sko wych in sce ni -
za cjach i dzie ła wy ma ga ją ce, nie zbęd -
ne w re per tu arze sza nu ją ce go się te atru
ope ro we go. Przed na mi, 25 czerw ca,
jesz cze jed na pre mie ra – wie czór ba le -
to wy Krzysz to fa Pa sto ra Tańcz my 
Ba cha. 

Wspa nia ły śpiew
Wy da rze niem te go se zo nu sta ła się
Tra via ta Giu sep pe Ver die go w re ży se -
rii Ma riu sza Tre liń skie go i sce no gra fii
Bo ri sa Ku dlički. Trze ba przy tym po mi -
nąć me dial ny szum zwią za ny z ob sa -
dze niem gwiaz de czek po pu lar nych
pro gra mów te le wi zyj nych w epi zo dach
ta necz nych. Na plan pierw szy wy su nę -
ły się wiel kie kre acje wo kal ne stwo rzo -
ne przez Alek san drę Ku rzak
i An drze ja Dob be ra. Ścią gnię cie
do War sza wy (na resz cie!) tych re we la -
cyj nych, na co dzień śpie wa ją cych
za gra ni cą ar ty stów i ob sa dze nie ich ra -
zem w jed nym ty tu le oka za ło się suk -
ce sem Tre liń skie go. Ta kie go du etu
wo kal ne go daw no w Te atrze Wiel kim
nie by ło; mo że tyl ko szko da, że za bra -
kło kon se kwen cji w wy bo rze wy ko -
naw cy par tii Al fre da, ale w przy szłym
se zo nie ma się w niej po ja wić te nor

Fran ce sco De mu ro. Tre liń ski po ka zał
przy tym przed sta wie nie spój ne i po ru -
sza ją ce. 
Mniej uda ny był Bo rys Go du now Mo de -
sta Mu sorg skie go, zmo dy fi ko wa na wer -
sja przed sta wie nia Tre liń skie go z Wil na.
Na zbyt wy kon cy po wa na in sce ni za cja,
ale za to wspa nia ła mu zy ka i ko lej ny
waż ny ty tuł na afi szu Teatru Wielkiego
– Ope ry Na ro do wej.

Wbrew sche ma tom
Dy rek tor ar ty stycz ny kon se kwent nie
wpro wa dza do re per tu aru Ope ry Na ro -
do wej ar cy dzie ła XX wie ku, do tej po ry
pra wie zu peł nie nie obec ne w czo ło -
wym pol skim te atrze. W po przed nich
se zo nach były to Woz zeck Al ba na Ber ga

i Przy się ga Alek san dra Tan sma na, te raz
– ja ko ko lej ne eta py nad ra bia nia wie lo -
let nich za le gło ści – Elek tra Ri char da
Straus sa i Ka tia Ka ba no wa Leoša 
Janáčka. 
Te dwa ty tu ły by ły pój ściem wbrew
utar tym sche ma tom re per tu aro wym.
Elek tra to prze cież eks tre mal ny przy -
kład eks pre sjo ni zmu mu zycz ne go,
dzie ło wy ma ga ją ce od wy ko naw ców
nie prze cięt nych pre dys po zy cji wo kal -
nych. Ja ko Kli te mne stra po wró ci ła
do War sza wy Ewa Pod leś – to wresz cie
pierw sza od wie lu lat no wa ro la wiel -
kiej śpie wacz ki na jej ma cie rzy stej 
sce nie. 
To nie wia ry god ne, ale Ka tia Ka ba no wa
Leoša Janáčka, któ rej pra pre mie ra od -
by ła się pra wie dzie więć dzie siąt lat te -
mu, w War sza wie za brzmia ła pierw szy
raz wła śnie w tym ro ku. Po dzie ła kom -
po zy to ra ro dem z Mo raw, cie szą ce się
nie zwy kłym za in te re so wa niem te atrów
ope ro wych na świe cie, w Pol sce cią gle
się ga się rzad ko. Ka tia Ka ba no wa, ope -
ra o du żej war to ści, sta ła się od kry ciem
te go se zo nu. Wy róż ni ła się Wio let ta
Cho do wicz w ro li ty tu ło wej. 
Te wiel kie ope ry oglą da my w in sce ni za -
cjach uzna nych na świe cie re ży se rów.

Ka tię Ka ba no wą wy sta wił Da vid Al den,
Elek trę – Wil ly Dec ker.
Po wró cił na ca łe go eks pe ry men tal ny
cykl „Te ry to ria” z ope rą współ cze sną:
wy mień my Za gła dę do mu Ushe rów
Phi li pa Glas sa, Ore ste ję Ian ni sa Xe na ki -
sa oraz pra pre mie ry: Be twe en Aga ty Zu -
bel i Sud den Ra in Alek san dra No wa ka.
Do ich re ali za cji za pro szo no ce nio nych
re ży se rów te atral nych – de biu to wa li
w ope rze Mi chał Za da ra, Bar ba ra Wy -
soc ka i Ma ja Kle czew ska.
Spo ro za strze żeń moż na mieć za to
do kon dy cji or kie stry Te atru Wiel kie go.
Praw dą jest też, że z wy jąt kiem Va le -
ry’ego Ger gie va, któ ry go ścin nie za dy -
ry go wał przed sta wie niem Onie gi na,
nie po ja wi ła się za pul pi tem dy ry genc -

kim żad na in na tak zna czą ca oso bo -
wość. Po cie sza ją ce, że po ja wie nie się
wy bit nych pol skich gło sów nie jest tyl -
ko suk ce sem jed ne go se zo nu – Ku rzak,
Dob ber, praw do po dob nie Pod leś bę dą
śpie wać w War sza wie re gu lar nie. 

Wskrze sze nie ba le tu
Zy skał ba let war szaw ski, trak to wa ny
do tej po ry po ma co sze mu. Dzię ki
wcze śniej szej no mi na cji wy bit ne go
cho re go ra fa Krzysz to fa Pa sto ra na dy -
rek to ra Pol skie go Ba le tu Na ro do we go
na stą pi ła istot na zmia na ja ko ści. Do tej
po ry do mi no wa ły ty tu ły ba le tu kla sycz -
ne go i ta wła śnie kon wen cja by ła tu
kul ty wo wa na ni czym w skan se nie.
Krzysz tof Pa stor za pro po no wał au tor skie
przed sta wie nia wła sne i za pro szo nych
cho re ogra fów, się ga ją ce po es te ty kę tań -
ca współ cze sne go. By ły to Kurt We ill
(Krzysz tof Pa stor) i Cho pin (Pa tri ce
Bart). Pa stor wspie ra mło dą cho re ogra -
fię – od by ły się warsz ta ty Kre acje 2 oraz
wzno wie nie Al phy Kry onii Xe Alek san -
dry Gry ki w cho re ogra fii Jac ka Przy -
było wi cza, uzu peł nio ne pra ca mi Jac ka
Ty skie go i Ro ber ta Bon da ry. �

An na S. Dę bow ska

Być może największą wartością minionego sezonu

muzycznego w Polsce były dawno wyczekiwane kreacje

polskich śpiewaków na scenie Teatru Wielkiego 

w Warszawie. Nareszcie! 

Waldemar Dąbrowski

Mariusz Treliński

Krzysztof Pastor
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Wno wej in sce ni za cji Tra via ty, któ rą za -
pla no wa no na syl we stro wy wie -
czór 2010, An drzej Dob ber za śpie wa

Gior gia Ger mon ta. Wcze śniej, bo je sie nią Ma -
riusz Kwie cień bę dzie Ma la te stą w Don Pa squ -
ale, ma jąc za part ner kę An nę Ne treb ko. Piotr
Be cza ła za pre zen tu je się no wo jor czy kom ja ko
Ro meo w ope rze Gou no da, a ja ko Ju lia part ne -
ro wać mu bę dzie An ge la Ghe or ghiu. Za śpie wa
też po now nie w Cy ga ne rii (je go Ru dol fa kry ty cy
po rów nu ją do kre acji Lu cia na Pa va rot tie go).
Mu sie li śmy cze kać pra wie czte ry de ka dy, bo ty -
le mi nę ło od cza sów, kie dy do gwiazd Me tro po -
li tan na le ża ły Te re sa Ży lis -Ga ra i Te re sa Ku biak,
a wspie rał je Wie sław Ochman. Pol scy ar ty ści
znów pla su ją się w świa to wej czo łów ce, na do da -
tek – licz niej niż przed la ty, bo nie wol no za po -
mi nać o świa to wych suk ce sach Ewy Pod leś czy
Alek san dry Ku rzak. A tak że o gru pie śpie wa -
ków, któ rzy są po dzi wia ni w Eu ro pie.

To jest zu peł nie no we po ko le nie trzy dzie sto -
i czter dzie sto lat ków (z wy jąt kiem Ewy Pod leś),
któ re łą czy coś wię cej niż po dob ny wiek. Suk ce -
sy za czę li od no sić po wy jeź dzie z kra ju, a nie -
któ rzy uczy ni li to za raz po stu diach, wie dząc, że
na sze te atry nie dba ją o roz wój mło dych gło sów.
Piotr Be cza ła zna lazł ar ty stycz ne go opie ku -
na w te atrze w Lin zu, gdzie na po cząt ku lat 90.
do stał pierw szy an gaż; kil ka lat wcze śniej, dzię -
ki sty pen dium, An drzej Dob ber w No rym ber dze
opra co wał swój re per tu ar i stam tąd za czął zdo -
by wać nie miec kie sce ny. Alek san dra Ku rzak do -
sko na li ła umie jęt no ści w Ham bur gu, a Ma riusz
Kwie cień roz po czy nał w stu diu przy Me tro po li -
tan Ope ra. W po dob ny spo sób prze bie gał roz wój
To ma sza Ko niecz ne go, Ewy Wo lak lub Agnes
Zwier ko.
Za pew ne dla te go te raz w ope ro wym świe cie Po -
la cy nie są przy by sza mi z pro win cji: zna ją re gu -
ły rzą dzą ce mu zycz nym ryn kiem.
Naj waż niej sze jest jed nak to, że roz sąd nie pla -
nu ją swo je ka rie ry. Po tra fią zre zy gno wać z atrak -
cyj nych ról, je śli uzna ją, że mo gą one za szko dzić
ich gło som.

Tej od wa gi bra ku je obec nie wie lu śpie wa kom,
go to wym przy jąć każ dy in trat ny kon trakt, by le
szyb ko zdo być po pu lar ność. A prze cież opła ca
się cza sem po wie dzieć „nie”. Po świet nym de -
biu cie w Me tro po li tan w 2004 r. w Opo wie ściach
Hof f man na Alek san dra Ku rzak od rzu ca ła tak
atrak cyj ne pro po zy cje jak Kró lo wa No cy w Cza -
ro dziej skim fle cie czy Ze rbi net ta w Ariad nie
na Na xos, by po kil ku la tach za trium fo wać ja ko
Gil da w Ri go let cie. W 2008 r. Piotr Be cza ła zy skał
w Sal zbur gu en tu zja stycz ne re cen zje po pre mie -
rze Ru sał ki i zre zy gno wał z ko lej nych ofert, gdyż
od bie ga ły od je go za in te re so wań. I oto w tym ro -
ku fe sti wal spe cjal nie dla nie go wy sta wi Ro mea
i Ju lię.
Jest rów nież na dzie ja, że li sta pol skich ar ty stów,
któ rych zna świat, bę dzie się po więk szać.
Na czo ło wą so list kę Ko mi sche Oper w Ber li nie
wy ra sta Ka ro li na Gu moś (mez zo so pran). Na eu -
ro pej skie sce ny wszedł ba ry ton Ar tur Ru ciń ski
ja ko król Ro ger w Gran Te atre del Li ceu w Bar ce -
lo nie i Eu ge niusz Onie gin w ber liń skiej Sta at so -
per. W pla nach na na stęp ny se zon ma m. in.
spek ta kle w Wa len cji i Ham bur gu. �

Ja cek Mar czyń ski

Polskie głosy
pełnym głosem
Od kilku sezonów w nowojorskiej Metropolitan
Opera stale można usłyszeć naszych śpiewaków. 
W najważniejszym teatrze operowym świata nie
zabraknie ich również w najbliższych miesiącach.

Piotr Be cza ła Ar tur Ru ciń ski 

An drzej Dob ber Mariusz Kwiecień

Aleksandra KurzakEwa Podleś
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Ham burg, We ne cja, Lon dyn, No wy
Jork, San Fran ci sco – kto na dą ży
za mię dzy na ro do wą ka rie rą 32-let -
niej Alek san dry Ku rzak? Nie tak daw -
no w Roy al Ope ra Ho use ja ko
Ma til de di Sha bran przy ćmi ła sław -
ne go pe ru wiań skie go te no ra Ju ana
Die go Fló re za. „Tor na do w Ros si nim.
Per li sty głos i wdzięk ko kiet ki. Pu -
blicz ność ja dła jej z rę ki” – pi sa li
wte dy re cen zen ci. Na szczę ście, ta
wspa nia ła ar tyst ka co raz czę ściej
wy stę pu je w Te atrze Wiel kim – Ope -
rze Na ro do wej w War sza wie. 
Ja ko Vio let ta w Tra via cie by ła olśnie -
wa ją ca, w nad cho dzą cym se zo -
nie 2010/2011 za śpie wa Zu zan nę
w pre mie rze We se la Fi ga ra.

Ja cek Mar czyń ski: Za pa nią waż ny
mo ment w ar ty stycz nym ży ciu,
w Ope rze Na ro do wej za de biu to wa ła
pa ni w Tra via cie. Jej bo ha ter ka Vio -
let ta Valéry to obok Car men i To ski
naj słyn niej sza ope ro wa po stać. Każ -
da śpie wacz ka ma rzy o tej ro li.
Alek san dra Ku rzak (so pran): Z pew -
no ścią tak, jed nak nie mia łam o niej
ja kie goś szcze gól ne go wy obra że nia
– choć moż na po wie dzieć, że Tra via -
ta by ła mo ją pierw szą ope rą. Mia łam
mo że pięć czy sześć lat, wró ci łam

z ma mą [Jo lan tą Żmur ko, śpie wacz ką
Ope ry Wro cław skiej] do do mu z te -
atru i za czę łam wy śpie wy wać wszyst -
kie par tie. Kie dy wcie la łam się
w Al fre da, je go uko cha ną Vio let tą sta -
ła się mo ja lal ka.

Czy te raz wie pa ni coś wię cej o Tra -
via cie? Moż na tak du żą par tię roz -
pra co wać je dy nie teo re tycz nie, czy
po zna je się ją do pie ro na sce nie?
Do koń ca kry je w so bie nie spo dzian -
ki. Kie dy za czy nam pra cę nad ta ką ro -
lą jak Vio let ta, naj pierw sa ma pa trzę
w nu ty. Po tem sta ram się ją prze śpie -
wać z ma mą, bo ona wie, jak po ko nać
wszyst kie ewen tu al ne pu łap ki. Ja ko
Vio let ta de biu to wa ła na sce nie i ta ro -
la to wa rzy szy jej przez ca łe ar ty stycz -
ne ży cie. Każ dą par tię do brze po zna je
się jed nak do pie ro na pró bach, a na -
wet po tem, pod czas spek ta kli. W in -
sce ni za cji Ma riu sza Tre liń skie go jest
kil ka miejsc, na któ re mu szę szcze -
gól nie uwa żać. Są sce ny, któ re po cząt -
ko wo wy da wa ły mi się trud ne,
a oka za ło się, że nie sta no wią żad ne -
go pro ble mu, lub od wrot nie. Na pró -
bach pod da ję się emo cjom, po tem
sta ram się wy brać i za trzy mać w so -
bie to, co uwa ża łam za naj lep sze. Ale
nie za pa mię tu ję wy stu dio wa nych ge -
stów, nie ubie ram się w cia sny gor set.
Za wsze po zo sta wiam miej sce na im -

pro wi za cję. To we dług mnie czy ni
spek takl ży wym, a ro lę praw dzi wą.

W ka rie rze po ma ga to, że od dziec -
ka za ku li sa mi pod pa try wa ła pa ni
ma mę?
Nie mal co wie czór by łam na przed sta -
wie niu Ope ry Wro cław skiej, z któ rą
ma ma jest zwią za na. W Niem czech
spo ro na uczy łam się od re ży se rów,
ale i wy słu cha łam wie lu kom ple men -
tów. Słyn ny Pe ter Kon wit sch ny po -
wie dział, że na sce nie je stem jak ry ba
w wo dzie, nie trze ba mi ni cze go ob ja -
śniać. My ślę, że bie rze się to wła śnie
stąd, że do ra sta łam w te atrze. By łam
jed nak wte dy bar dzo nie śmia ła, nie
chcia łam sta ty sto wać w przed sta wie -
niach. Do pie ro gdy za czę łam grać
na skrzyp cach, wszyst ko się zmie ni -
ło. Wy da je mi się, że im trud niej sza
ro la, tym je stem lep sza. Na szczę ście
uczę się szyb ko, 12 lat ćwi czeń
na skrzyp cach pro cen tu je.

Ale też czę sto od ma wia pa ni róż -
nym pro po zy cjom.
Ktoś na wet po wie dział, że je stem chy ba
je dy ną mło dą oso bą, któ ra od rzu ci ła ty -
le kon trak tów z no wo jor skiej Me tro po li -
tan Ope ra. Zda rzy ło się to bo wiem
czte ry ra zy, w lon dyń skiej Co vent Gar -
den też zre zy gno wa łam z dwóch waż -
nych ról, Lu lu i Kró lo wej No cy.

Czyżby to były ka pry sy?
Wręcz prze ciw nie, bar dzo świa do me
kie ro wa nie swo im lo sem. Mój głos się
zmie nia, bar dzo roz wi nął się w śred -
ni cy i ca łe szczę ście, gdyż wy so kie
dźwię ki, któ re mo głam wy śpie wać
w cza sie stu diów, tak na praw dę do ni -
cze go nie są po trzeb ne w ope rze. Te -
raz mo gę się gać po no we ro le,
od kry łam dla sie bie dzie ła z epo ki bel -
can ta, bar dzo mi od po wia da ją. Nie
za mie rzam się roz drab niać, śpie wać
wszyst kie go; po zwa lam, by głos się
roz wi jał.

Są dzi Pa ni, że Vio let ta bę dzie Pa ni
to wa rzy szyć przez naj bliż sze la ta? 
Na pew no po zo sta nie w mo im re per -
tu arze. W naj bliż szym cza sie bę dę
śpie wać ją w Ham bur gu, Frank fur -
cie, Tu ry nie, być mo że rów nież
w Bar ce lo nie i San Fran ci sco. Po ja -
wią się też no we ro le, w przy szłym
se zo nie Łu cja z Lam mer mo oru w Se -
at tle, w na stęp nych – Fior di li gi w Los
An ge les, Ma ria Stu art w Se at tle, Kon -
stan cja w Wied niu czy Ade la w Hra -
bim Ory w La Sca li. Bar dzo
chcia ła bym kie dyś wy stą pić w ope -
rze Puc ci nie go, któ re go uwiel biam.
Spo koj nie na to cze kam.

Roz ma wiał Ja cek Mar czyń ski

Nie lu bię cia snych gor se tów
– Po trze bu ję du żych wy zwań, one mnie mo bi li zu ją – przy zna je Alek san dra Ku rzak 

Urodzona do tej roli 
– Aleksandra Kurzak 
jako Violetta Valéry w Traviacie 
w reż. Mariusza Trelińskiego, 
Opera Narodowa.
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– Nie mo gę śpie wać już aman tek, 
te raz śpie wam sta re, obłą ka ne 
cza row ni ce 
– z Ewą Pod leś o Ewie Pod leś
roz ma wia Ewa Szcze ciń ska. 

Klitemnestra – wielka kreacja w Elektrze w reżyserii WillyVego Deckera, Opera Narodowa



Od Roz y ny do Kli te mne stry

Na tu ra ob da rzy ła pa nią wy jąt ko wym gło sem.
Kiedy pani to odkryła?
Ewa Pod leś (kontr alt): Dłu go wy da wa ło mi się, że
śpie wam tak sa mo jak in ni. A jed nak by łam po -
strze ga na i oce nia na ja koś ina czej, zresz tą nie za -
wsze po zy tyw nie. Jest ta kie ro syj skie przy sło wie
Na wkus i cwiet, to wa risz cza niet, to zna czy: „W gu -
ście i sma ku moż na się bar dzo roz mi jać, na wet
w gro nie przy ja ciół”. By wa, że z te go sa me go kon -
cer tu mie wam skraj nie róż ne re cen zje, bał wo chwal -
cze i uszczy pli we. Jed ni uwiel bia ją mój spo sób
nar ra cji, mo ją oso bo wość sce nicz ną, a in nym się
ona nie po do ba. Ja rów nież nie wszyst kich ar ty stów
ak cep tu ję. Dla mnie każ da mu zy ka jest śpie wem.
Na for te pian, skrzyp ce i or kie strę też. A wiem, że
nie ste ty nie dla wszyst kich. Na przy kład: dzie lę dy -
ry gen tów na „śpie wa ków” i „ryt mi stów”. Dy ry gent
„ryt mi sta” zaj mu je się wy łącz nie ryt mem i tak to -
wa niem: „raz, dwa trzy”, „raz, dwa, trzy”. Dy ry gent
„śpie wak” po ka zu je nie tyl ko rytm, ale i pięk no fra -
zy, me lo dii. Z ty mi dru gi mi lu bię pra co wać, ro zu -
mie my się od ra zu. 

Wszyst ko jest śpie wem, rów nież in stru men tal na,
punk tu ali stycz na mu zy ka An to na We ber na. I to
jest wspól ne, ale każ dy kom po zy tor jest in ny. Pa -
ni przez wie le lat uwa ża na by ła za spe cja list kę
od Ha en dla i Ros si nie go. Ja ki jest pa ni sto su nek
do in ter pre ta cji zgod nych z du chem da ne go sty -
lu i epo ki?
Je śli ktoś chce eks pe ry men to wać, grać na stru nach
z je lit, sta rych in stru men tach, śpie wać gło sem bia -
łym, bez wi bra ta, wy ko ny wać mu zy kę daw ną zgod -
nie z prze ka za mi hi sto rycz ny mi, bar dzo pro szę. Ja
i Ha en dla, i Ros si nie go śpie wa łam tak sa mo, bo głos
to in stru ment, za wsze ten sam. Róż ni ca jest w wy -
ra zie. Mo gę w za leż no ści od ła dun ku dra ma tycz ne -
go utwo ru roz ma icie in ter pre to wać. Za lot ną Roz y nę
Ros si nie go bę dę śpie wa ła lek ko, po wab nie,
na uśmie chu, ina czej niż zroz pa czo ne go Ri nal da
Ha en dla. Na le ży też użyć od po wied nich środ ków
ak tor skich, aby wy kre ować sam tekst, któ ry de cy -
du je o cha rak te rze po sta ci lub utwo ru.
W przed mo wie do mo jej pły ty z aria mi z Ri nal da
i Or lan da, wy ja śni łam, że nie je stem śpie wacz ką
ba ro ko wą, że prze cież do koń ca nie wia do mo, jak
wy ko ny wa no Ha en dla za je go cza sów: mi mo ba dań
i stu diów na ten te mat wciąż nie ma my pew no ści,
je ste śmy ska za ni na do my sły. Dla te go śpie wam go
tak, jak czu ję, wy ko rzy stu jąc moż li wo ści mo je go
gło su i prze świad cze nie, że emo cje są uni wer sal ne. 

Głos to dar na tu ry, ale moż na go roz wi nąć, wes -
przeć tech ni ką, moż na też po psuć. Jak sen sow -
nie nad nim pra co wać? 
Pra ca ze śpie wa kiem jest sza le nie trud na, bo in -
stru ment znaj du je się w na szym wnę trzu. Dla te go
ilu pe da go gów, ty le szkół. Je den pe da gog mó wi
o ku lecz kach: „masz przed so bą ku lecz kę i pró -
buj w nią tra fić gło sem”. In ny: „śpie waj w go ty -

ku”. Tak mó wi ła mo ja pa ni pro fe sor Ali na Bo le -
chow ska. Po cząt ko wo nie ro zu mia łam, o co jej
cho dzi. Krzy cza łam: „co mi tu pa ni z tym go ty -
kiem, nie wiem jak to śpie wać! Du szę się! Coś tu
jest nie tak!”. Ali na zo ba czy ła zbun to wa ną dziew -
czy nę. By ła na ty le mą dra, że po wie dzia ła: „Do -
brze, Ewu niu, je steś bar dzo zdol na, pró buj
zna leźć spo sób sa ma, a ja bę dę ci mó wi ła, czy te
dźwię ki, któ re wy do by wasz są do bre czy złe”. Od -
by wa ło się to me to dą prób i błę dów. Jak zna la -
złam dźwię ki, któ re jej się po do ba ły, py ta ła czy
śpie wa mi się lek ko i ka za ła za pa mię ty wać. I tak
do szły śmy do ce lu. Po la tach zro zu mia łam co
zna czy „śpie wać w go ty ku”, ale to dość trud ne
i do wy tłu ma cze nia i do zro zu mie nia. Mo ja po -
cząt ko wa nie uf ność do me tod ucze nia śpie wu by -
ła nie ste ty uza sad nio na.
Mo ja sio stra jest przy kła dem śpie wacz ki zmar no -
wa nej przez złe na ucza nie. Kie dy przy szła do Aka -
de mii Mu zycz nej mia ła tak pięk ny głos, że wszy scy
się za chwy ca li, kie dy śpie wa ła na wet zwy kłe
wpraw ki. Po pię ciu la tach nie by ła w sta nie już nic
za śpie wać. To by ła dla niej ży cio wa ka ta stro fa, bo
po za śpie wem nie wi dzia ła świa ta.

Czy li na uka, roz wój to uf ność do me tod ucze nia
śpie wu, eks pe ry men to wa nie, od kry wa nie za let
wła sne go gło su?
Pew ne rze czy są z gó ry wia do me, np. roz pię tość.
Ja od ra zu mo głam śpie wać po nad 3 okta wy,
w do le i w gó rze wszyst ko brzmia ło. Istot ny jest
do bór re per tu aru. Mło dzi lu dzie w tej dzie dzi nie
czę sto błą dzą, brak do świad cze nia jest bar dzo
kosz tow ny. Pa mię tam, ile wspa nia łych mło dych
gło sów wy koń czył słyn ny Her bert von Ka ra jan.
Wy naj dy wał głos, któ ry mu się po do bał – uro da,
wo lu men, pięk ny tim bre – i od ra zu ofe ro wał
wszyst ko do śpie wa nia. A nie po wi nien, bo je że li
ktoś ma pięk ny mez zo so pran, to nie zna czy, że
od ra zu mo że za śpie wać – po wiedz my – Am ne ris.
Na to trze ba cza su. Za re per tu ar zbyt for sow ny
dla nie doj rza łe go gło su pła ci się je go utra tą. Za -
wsze bar dzo uważ nie do bie ra łam so bie re per tu -
ar, mia łam od wa gę od rzu cać pro po zy cje,
o któ rych wie dzia łam, że mi za szko dzą. O tym
po win ni pa mię tać wszy scy śpie wa cy u pro gu 
ka rie ry.

Jak pa ni dba o głos?
Przede wszyst kim nie lu bię du żo śpie wać. Sta re,
wło skie ma estry po wta rza ją, że głos po wi nien od -
po czy wać mi ni mum 48 go dzin. Sta ram się nie mó -
wić przed kon cer tem w myśl słyn nej wło skiej
za sa dy Non par la re, pri ma di can ta re. Dla te go dzień
po prze dza ją cy kon cert i dzień kon cer tu są dla mnie
świę te. Uni kam spo tkań to wa rzy skich, wy wia dów,
prób, sie dzę wte dy sa ma, w ci szy, kon cen tru ję się.
Na to miast po spek ta klu mo gę sie dzieć z przy ja ciół -
mi do 5 ra no. Ad re na li na bu cha, je stem jak koń
po wy ści gu.

Czy lu bi pa ni eks pe ry men to wać z kon cep cją ope -
ro wych po sta ci? Po la tach kre owa nia ope ro wej
bo ha ter ki śpie wa ją pa ni wciąż tak sa mo?
Z wie kiem głos się zmie nia, a za tem ewo lu uje też
in ter pre ta cja ro li. Po ja wia się in ny re per tu ar. Śpie -
wam 35 lat, to ogrom cza su. Za czy na łam od le ciut -
kiej ko lo ra tur ki, te raz mam po tęż ny, sil ny, ciem ny
głos i mo gę śpie wać Ver die go. Nie śpie wam już
Roz y ny, je stem za sta ra i mam głos ra czej do Bo ry -
sa Go du no wa, nie mo gę śpie wać już mło dych
aman tek, te raz śpie wam sta re, obłą ka ne cza row ni -
ce, np. Azu ce nę z Tru ba du ra.

Ma pa ni swo je ulu bio ne par tie?
Nie. Za wsze lu bię to, co śpie wam, na wet je śli z po -
cząt ku nie je stem prze ko na na. Tak by ło z par tią Kli -
te mne stry w Elek trze Ri char da Straus sa.
Prze kli na łam dzień, w któ rym pod pi sa łam kon -
trakt. 300 nut w jed nym tak cie i ty le tek stu! A po -
tem za ko cha łam się w tej par tii. Wo lę ją
od Ros si nie go czy Ha en dla, w któ rym dzie siąt ki ra -
zy po wta rza się to sa mo sło wo, a tekst jest nie mal
wy łącz nie pre tek stem dla po pi su wo kal ne go. Na to -
miast w Elek trze sło wa są kwin te sen cją. To wspa -
nia łe, że moż na „grać” mą drym, dra ma tycz nym,
te atral nym tek stem.

Cze go słu cha pa ni dla przy jem no ści, re lak su? 
Fran ka Si na try, El li Fit zge rald.

Sa me in dy wi du al no ści...
Ab so lut nie! Słu cham tyl ko te go, co mnie po ru sza.
Bar dzo lu bię Mau re en For re ster. To był ka na dyj ski
kontr alt, nad zwy czaj ny głos, wiel ka mu zy kal ność.
Ona mia ła to „coś”. I ja, po dob no, też to mam, dla -
te go na zy wa się mnie kul to wą śpie wacz ką. Na wet
gdy śpie wam Włosz kę w Al gie rze Ros si nie go czy in -
ne „wy głu py”, lu dzie słu cha ją te go ze łza mi
w oczach. To jest dla mnie naj więk sza na gro da. 
Ar ty sta jest po to, że by lu dzi wzru szać. 

Roz ma wia ła Ewa Szcze ciń ska (Pol skie Ra dio)

Ewa Pod leś (kontr alt) 
Dzię ki cha rak te ry stycz nej, dra ma tycz nej bar wie gło su
o ogrom nej ska li i bie gło ści, Ewa Pod leś uwa ża na jest
za naj bar dziej au ten tycz ny głos kontr al to wy. Uni kal ne
w ska li świa to wej wa lo ry wo kal ne umoż li wia ją ar ty st ce
wy ko ny wa nie bo ga te go re per tu aru – od ról w utwo rach
Ros si nie go, po sta ci w ope rach ba ro ko wych, okre su bel -
can ta, w dzie łach Ver die go, Wa gne ra i R. Straus sa.
Ewa Pod leś jest ro do wi tą war sza wian ką. Stu dia wo kal ne
ukoń czy ła w Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi -
na w War sza wie u prof. Ali ny Bo le chow skiej. Jest lau re -
at ką wie lu mię dzy na ro do wych kon kur sów. Bę dąc
ar tyst ką o mię dzy na ro do wej sła wie wy stę pu je ja ko so -
list ka z Te atrem Wiel kim – Ope rą Na ro do wą. Obec nie wy -
stę pu je w Elek trze Ri char da Straus sa ja ko Kli te mne stra.
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Co się dzieje latem 
wydarzenia muzyczne 2010

Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej 

z Krakowa



15 czerwca – 26 lipca

XX Festiwal Mozartowski 
w Warszawie

Wszystkie dzieła sceniczne Wolfganga
Amadeusa w inscenizacjach reżyserów:

Ryszarda Peryta, Macieja Prusa. 
Także utwory symfoniczne 
koncertowe, kameralne.

Organizator: 
Warszawska Opera Kameralna

www.operakameralna.pl

25 czerwca
Teatr Wielki w Łodzi

Kiri Te Kanawa 
(sopran) 

koncert 
z orkiestrą teatru pod dyrekcją 

Juliana Reynoldsa 

www.operalodz.com 

25 czerwca
Teatr Wielki w Poznaniu

La Bohème
Giacomo Pucciniego  

reżyseria: Agata Duda-Gracz  
Stara Gazownia

dyryguje: Gabriel Chmura
w rolach głównych: Aleksandra Chacińska

Arturo Martin, Remigiusz Łukomski 
Artur Ruciński 

www.opera.poznan.pl

27 czerwca
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku

premiera 

Makbet
Giuseppe Verdiego 

reżyseria: Marek Weiss
kierownictwo muzyczne: 

José Maria Florencio 

www.operabaltycka.pl

1–31 sierpnia

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

Chopin i jego Europa
w Warszawie 

Andreas Staier, Christoph Prégardien
Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Mikhail Pletnev

Arcadi Volodos, Maria João Pires, Thomas Zehetmair
Menahem Pressler, Philippe Herreweghe, Aleksandra

Kurzak, Steven Isserlis, Joshua Bell, Christian Zacharias
Orchestre des Champs-Elysées, Russian National
Orchestra, Europa Galante, Il Giardino Armonico

Paco Peña Flamenco Company, Makoto Ozone&Friends
Bobby McFerrin, Eljazz Band

www.nifc.pl

6 – 14 sierpnia

65. Międzynarodowy 

Festiwal Chopinowski 
w Dusznikach-Zdroju 

najstarszy pianistyczny festiwal na świecie
Kevin Kenner, Dang Thai Son

Stanisław Bunin, Nelson Goerner
Ewa Kupiec, Jean-Marc Luisada

Fabio Bidini, Ayako Uehara

www.chopin.festival.pl

15 – 31 sierpnia

XXXV Festiwal 
Muzyka w Starym

Krakowie 

Jubileuszowy festiwal 
w zabytkowych wnętrzach 

krakowskich kościołów 
i w malowniczych miastach 

i miasteczkach 
Małopolski. 

22–29 sierpnia

XVIII Festiwal 
Muzyki Dawnej

Pieśń naszych korzeni 
Graindelavoix, Bella Discorda, Tasto Solo,

Duet Pianca & Ghielmi, Sirin
koncerty średniowiecznej muzyki sufickiej,

aragońskiej, sycylijskiej, francuskiej
Ordo Virtum Hildegardy z Bingen 

w wykonaniu chóru festiwalowego

www.festiwal.jaroslaw.pl

29 sierpnia – 2 września

Chopinomania
muzyka w plenerze 

Kraków, Obserwatorium Astronomiczne 
Warszawa

Sopot, molo 

Krzysztof Jabłoński (fortepian)
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 
pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego

Organizator: Stowarzyszenie 
im. Ludwiga van Beethovena

www.beethoven.org.pl
www.oab.com.pl

4–19 września

45. Międzynarodowy Festiwal

Wratislavia Cantans 
Msza h-moll Bacha

Collegium Vocale Gent 
Philippe Herreweghe

Kunst der Fuge
Akademie für Alte Musik
Motety Gabrieli Consort

Paul McCreesh
Utrenja Krzysztofa Pendereckiego

Trevor Pinnock 
Capriccio Stravagante

Mark Minkowski
Requiem Berlioza

www.wratislaviacantans.pl

12–18 września

VIII Festiwal 

Sacrum
Profanum

Kraków
Magnus Lindberg, London Sinfonietta

Theatre of Voices, Ensemble
Intercontemporain, Ensemble Modern

Cikada Ensemble, musikFabrik
Klangforum Wien

www.sacrumprofanum.pl

17–25 września

53. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Współczesnej 

Warszawska Jesień 
„Głównym tematem jest  klawiatura. 

W jego ramach – szereg utworów
przeznaczonych na rozmaite instrumenty
klawiszowe, „klawiatury” instrumentów

perkusyjnych, a także klawiatury komputerów.
Wśród nich kompozycje na klawiatury

nietradycyjne, z dźwiękami przestrojonymi,
preparowanymi, z udziałem elektroniki,

instalacje, utwory konceptualne”  

www.warszawska-jesien.art.pl


