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Moja działalność
artystyczna niemal od samego poczętku jest z-:l/tqzana
z muzyką kameralną
Kwartetu Camerata, który niedawno
a Ściślejz kwartetem smyczkowym. Jestem współzał'oŻycielem
obchodził 25 -|ecie istnienia zespołu.Ztej okazji w marcu 2009 r w Studio koncertowym S1 im.
Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert jubileuszowy, którego obszerne fragmenty
zostałyutrwalone na płycie CD wydanej przezArt Records.
W programie zna|azłysię dziełakameralne J. Haydna ( Kwartet D - dur ), Fr. Schuberta ( Kwintet
fortepianowy''Pstrąg''), M. Ravela( KwartetF - dur) i P. Czajkowskiego (Andante z I Kwartetu
D - dur ). Do współpracy zespół zaprosił znakomitych artystów: pianistkę Katarzynę Popową Zydron, oraz kontrabasistęLeszka Sokołowskiego.
Wybór repertuaru na ten szezego|ny koncert nie był przypadkowy.
Te arcydziełamuzyki kameralnej były podsumowaniem dotychczasowej działalnościzespołu,
w pełni ukazując jego walory artystyczne: oryginalne brzrrrienie,indywidualny a zArazem klasyczny
styl, naturalne frazowanie.
Kwartet Ravela zawsze będzie mi się kojarzył zpoczątkani naszej ( mojej i moich kolegów
zzespołu ) działalności.Pierwszę kroki stawialiśmywystępując na Festiwalu Młodych Talentów
w Tarnowie ( 1985 ). Tam zauważyłanas pani redaktor Małgorzata Pośnik z Polskiego Radia,
proponując nagranie. Tak zaczęł'asię nasza dfugoletnia współpraca z Programem II Polskiego
Radią której owocem są liczne nagrania archiwalne (przy udziale wybitnego reŻyseradzwięku
Lecha Dudzika ).

Był to okres szczególnie wytężonejpracy nad repertuaremi warsztatem. Dzięki opiece istniejącego
wtedy Krajowego Biura Koncertowego, którego dyrektorem był wtedy p. Zbigniew Pawlicki,
występowaliśmywe wszystkich najwazniejszych ośrodkachkulturalnych w kraju atakŻe
popularyzowaliśmymuzykę kameralną w małychmiejscowościach(wschodnie tereny
przygraniczne).
Wspominam o tym poniewaz Kwartet Ravela, który wykonywaliśmy bardzo często, stałsię od
tamtego czasu wizytówką zespołuI zawsze spotykałsię z gorącym i entuzjastycznym przyjęciem
publiczności.Tak się zł'oŻył'o,
Żeprzez te wszystkie lata nie doczekał się nagrania fonograficznego
i dopiero przy okazji koncertu jubileuszowego utwór ten zostałutrwalony na pĘcie CD ( do tej
pory istniato tylko bardzo wczesne nagranie archiwalnę radiowe z 1986 roku).
Kwańet F - dur Maurica Ravela to jedna znajbatdztej znanych kompozycji na kwartet
smyczkowy.
operowania barwą, ''lekkiego'. smyczka'
Wymaga od wykonawców wszechstronnych umiejętrrości,
ogromnej dyscypliny rytmicznej. Dzieł'oniedocenione w pełni zaŻycia kompozytora jest dzisiaj
obok Kwartefu C. Debussego uwtzane zaarcydzieło tego gatunku okresu impresjonizmu.
Zko|ei Kwintet fońepianowy ''Pstrąg'' Fr. Schubeńa to kompozycja wiedeńskiegomistrza
pieśniromantycznej ze słynnqczęściąAndantez wariacjami na tęmat pieśnipod tym Sźrmym
tytułem.
Do kwartefu smyczkowego w nieco zrrrodyfikowanym składzie( z kontrabasem' bez II skrzypiec )
dołączafortepian. obecnoŚć tego instrumentu zmienia zasadniczo brzmienie zespołui stawia przed
grającymi nowe wymagania. Fortepian w kwintecie fortepianowym pełni rolę bazy intonacyjnej dla
pozostałychinstrumentów - to na pewno element ułatwiającygrę. Natomiast dla uzyskania
prawidłowegobalansu, skala dynamiczna musi zostaćpodwyiszona. Dotyczy to szczególnie
Środkowego i niskiego rejestru ( altówka i wiolonczela ). Artykulacja równieŻwymagamodyfikacji
zarówno w '' smyczkach'' jak i w fortepianie. W miejscach kantylenowych fortepian powinien
''śpiewać''ucząc się od ''smyczków'' natomiast fragmenty motoryczne lub zawierające krótkie
''smyczki'' bardziej ''fortepianowo''.
wartoŚci rytmicznej muszą być wykonrvane przez
owocem tej współpracy i dialogu jest w moim odczuciu wyrazista i barwna interpretacja.
DopełnieniemcałegokoncertubyłoAndante zI Kwartetu D - dur P. Czajkowskiego, które
zagra|iśmyna bis.
Kolejnym ważrym wydarzeniem był cykl koncertów w Chinach (Pekin' Tianjin ) w ramach
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polska Prezydencja, w grudniu
2011 roku. W programieprojektu p. t. ..Karol Szymanowski. artysta ponadczasolvy'', zna|azła
się polska muzyka kameralna, atakŻe utwory W. A. Mozarta i J. Brahmsa. obok znarrych
kompozycji ( kwartety Szymanowskiego) prezentowanebyły rzadko wykonywane dzięła
wybitnych kompozytorów polskich: Kwartet smyczkowy e . moll Ignacego Feliksa
Dobrzyńskiego i Konceń klarnetowy Karola Kurpińskiego w wersji na klarnet i kwańet
smyczkowy. Ciekawostką było również wykonanie Pieśnikurpiowskich Karola
Szymanowskiego w opracowaniu na głosi lnvańet smyczkowy. Kwartet Camerata zaprosił do
projektu wybitnych artystów: Agatę Sawę ( mezzosopran ) i klarnecistę Wojciecha Mrozka.
Koncerty spotkały się zbardzo gorącym przyjęciem i myślęŻe vkaz"ariepublicznościz całkowicie
odmiennego kręgu kulturowego, polskiej muzyki kameralnej w wykonaniu polskich artystóq
wniosło duzy wkład do promocji naszej kultury w świeciemuzycznym.
Podczas pobytu w Chinach nasz zespół wysĘpił również prezentującprogram typowo kwartetowy
( Haydn, Schubert, Szostakowicz, Ravel, Dworzak ) na konceńach w Xuzhu i Tianjin.
W Tianjin zostaliśmyzaproszeniprzezwładze tamtejszegouniwersytetumvzycznego na spotkanie
zmłodzieią i poprowadziliśmy zajęcia ze studentami.Było to dla nas na pewno bardzo ciekawe
doświadczenie.Mimo całkowicie odmiennej mentalnościi kultury okazałosię, żeię,rykmlJzyc7ny

jest uniwersalny i szybko nawiqzaliśmyporozumienie. Ci młodzi muzycy byli pełni pasji i
zaangaŻowania,praca z nimi dałami osobiściewiele satysfakcji.
Nalezy teżwspomnieó o równie egzotycznym wydarzeniu jakim była podróż konceńowa Kwartetu
Cameratado Indii w maj u 2008 roku. ( Bombaj, New Delhi, Bangalore )
Publicznościindyjskiej zaprezentowaliśmyutwory kompozytorów europejskich ze szczegó|nym
uwzględnieniempolskiej muzyki ( I}worzak, Schubert, Moniuszko' Dobzyński).

Repertuar naszego kwartetujest bardzo obszerny i zawiera ok 130 pozycji kwartętowych i ok 90
innych utworów kameralnych.
Ważnemiejsce zajmuje w nim muzyka współczesna.Niektóre utwory zostałynapisane z myŚlą o
naszym zespole. Właśnietakie kompozycje zostałyprzez nas utrwalonę na płytachprezentujących
młodych kompozytorów polskich :
Pawła Łukaszewskiego ( III Kwartet smyczkowy 200ó )
Weroniki Ratusińskiej ( Kwańet ''Ostatnie chwile'' 2007 ).
Często włączamyrówniez do programów koncertowych Kwartet ''Spiski'' Sławomira
Czarnęckiego dedykowany Kwartetowi Camerata.
Natomiast z całąpewnoŚcią moŻnastwierdzió' że głównym nurtem naszych zaintęresowanjest
szeroko pojęta klasyka: Haydn' Mozart, Beethoven, Schubert' Brńms.
ogromny łvpływna oblicze zespołumiał kontakt z Kwartetem Amadeus, który w połowie
ubiegłegowieku' obok takich kwartetów jak Budapest Quartet, Juliard Quartet' Guarneń Quartet,
zapoczątkował erę zespołóą przed którymi otworzyĘ się największe i najstynniejszego sale
koncertowe świata.
Moja fascynacja ''Amadeusem'' sięgajeszczę czasów sfudiów w Warszawie. Pamiętamjak
zzapartym tchem słuchałemich nagrań Bęethovena,Mozarta czy Haydna.
W tamtych czasach te interpretacjebyły bardzo nowatorskie i odkrywcze - mvłaszczapóźne
kwartety Bęethovena. Styl i charakterystyczne brzmienie tego zespołubyły rozpoznawa|ne
dosłowniepo paru dźwiękachi nie było mowy o jakiejkolwiek pomyłce.Myślę,że ich wielkość
i mistrzostwo polegałona harmonrjnym połączeniuromantyczrej głębii wrazliwości
zzachowaniem klasycznej konstrukcji dzieła i wiemym odczytaniem parĘrtury.
Pierwsze moje spotkarńez KwartetęmAmadeus miałomiejsce w 1981 roku. w Bemie
( Szwajcaria ). Byłem wtedy członkięm studenckiego Kwartetu Academia, który miał zaszczyt
uczestniczyć w Mistrzowskim Kursie dla Kwartetów Smyczkowych w Bernie, prowadzonym przez
tych artystów. Ten kontakt Zaowocowałpóhocznymi studiami w Koloni pod kierunkięm Kwartetu
Amadeus, które odbyłemtui po ukończeniu warszawskiejuczelni, w sezonie l983/1984, będąc
jeszcze wiolonczelisĘ Kwartetu Academia.
Mimo iż Kwartet Academia wkrótce zakończył'swoją działalność,
wiedziałemjuz wtedy, że moja
przyszłoścartystyczna będzie nltiryartazmuzyką kameralną.w 1984 roku powstałKwartet
Camerata, którego jestem wspołzał'oiycielemi który istnieje i dziaŁado dziś.Skład zespołu
pozostajenieznienny od 1988 r:
WłodzimierzPromiński
Andrzej Kordykiewicz
Piotr Reichert
Roman Hoffrnann

-

Iskrzypce
II skrzypce
altówka
wiolonczela

Początki naszej działalnościto przede wszystkim ciężkapraca nad doskonaleniem warsztatu
kameralnego, repertuarem,udział w kursach mistrzowskich w Łańcucie ( 1985-86 prof. Prof. Kurt
Lewin' Eberchard Feltz )' w Londynie (ponowne spotkanie z ''Amadeusem'' ), kilkumiesięczne
studia u prof. EberchardaFeltza w Hochschule fi.r Musik w Berlinie ( 1987 ), studia w Hochschule
fur Musik w Detmold u prof. ErnestaMayera Schierninga( 198711988), konkursy ( Evian,Tokio,
Monachium,ParyŻ ), nagraniai oczywiściekoncerty.
Nasza debiutancka płyazmvzyk4 Fr. Schuberta,nagranaprzez DUx, otrzpałatytuł pĘrtyroku
1995 miesięcznika ''Studio'' i zostałazadedykowana naszym mistrzom - Kwartetowi Amadeus.
Jestem wdzięczny losowi, Że dane mi było spotkaćna swojej drodze tak wielu wspaniałych
artystów. pedagogóq dzięki którym mogłem rozwijac swoje umiejętnościi zainteresowania.
Artysta muzyk to zawód, który wymaga ciągłegodoskonalenia i pracy nad sobą.
Rozwijam swoje umiejętnościinstrumentalne poprzęz przygotowanie przynajmniej raz w roku
nowego programu solowego i wykonanie go publicznle.UwuŻam to za swój obowiqzek jako
wiolonczelisty i pedagoga( klasa wiolonczeli na UMFC i w ZPSM nr I w Warszawie ).
Z wainiejszych występów w charakterze solisty chciałbym wymienió:
o

Realizację partii wiolonczeli w Koncercie Potrójnym na skrzypce, wiolonczelę i
fońepian L. van Beethovena podczas koncertów jubileuszowych Wydziafu
Instrumentalno- Pedagogicznego UMFC w BiĄmstoku z orkiestrą studenckąpod
dyrekcją Miłosza Zarzyckiego ( 2005' Łomza" Warszawa ), oruz z orkiestrą Filharmonii
Białostockiej pod batutą Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego( 2005, Białystok ), zudziałcm
wykonawców:
Włodzimierza Promińskiego - skrzypce'
Roberta Marata - fortepian

Koncert na UMFC w Warszawie zostałzarejestrowany przęz Wydział Reżyserii Dźwięku.
Mimo, iż Beethoven nie napisałkoncertu na wiolonczelę to z pewnościąrekompensujeto
partia napisana na ten instrument w koncercie potrójnym, która jest bardzo wymagająca.
Wiolonczela w tym utworze niewątpliwie ma najwięcej do powiedzenia,tozpoczynając większość
motywów tematycznych. Kompozytor w pełni wykorzystuje jej walory brzrnieniowe ze
szczególnym uwzględnieniem górnego i często batdzo wysokiego rejestru ( fragmenty w tym
rejestrze prrysparzają wiele kłopotów nawet wybitnym artystom ), traktując instrument niekiedy
bardzo wińuozowsko ( częśćIII ), innym razem skłaniającgo do śpiewania( częśćII ).
Do problemów instrumentalnych dochodzi wspóĘraca między muzykami, którry muszą zrtal.eżć
porozumienie zarówno jako kameraliściw trio fonepianowym' jak i soliściprowadzący dialog z
orkiestrą.
Wszystko to sprawia, żepomimo ogronmego postępujaki dokonałsię w technice wiolonczelowej'
dzięłoto jest za|iczane do jednego z najtrudniejszych utworów w literafurze napisanej na ten
instrument.
o

Wykonanie kompletu Sonat gambowych J. s. Bacha w wersji na wiolonczelę i klawesyn
wspólnie zLi|ianą Stawarz (f006, Warszawa' Białystok ) oraz nagranie CD ( sala koncertowa
UMFC w Warszawie, wrzesień2006, w przygotowaniu do wydania ).

Rewolucja w odnięsięniu do muzyki dawnej ( barok, renesans' klasycyzm ) jaka dokonałasię w
drugiej połowie XX wieku wywarła ogromny wpływ na współczesnewykonawstwo tej muzyki.
Dziś juinikogo nie dziwi widok artystów grających na instrumentachlub ich wiernych kopiach

z ępoki. Powstały ośrodkii szkoĘ które kształcąwykonawców specjalizujących się w muzyce
dawnej. Wszystko po to żeby odtwarzać tę muzyki w możliwie oryginalnej formie zgodnej
z duchem tamtych czasów.
Wiola da gamba przeżzywała
największy rozkwit w II połowie XVII wieku we Francji zaczasów
Ludwika XIV. Powstałowtedy wiele utworów, często bardzo wirtuozowskich. Do najbardziej znanych kompozycji ztego okres należy twórczośćsłynnegogambisty Marina Marena
W pozosta.łychkrajach europejskich gamba nie odegrałatak waznej roli. We Włoszech, kiedy
pojawiły się skrzypce, szybko przestałabyó popularna (XV[ wiek). W Niemczech powstawało
batdzo wiele kompozycji na gambę, które wzorowaĘ się na stylu francuskim (np. Telemann) lub
nie wykorzystywały w pełni możliwościtechnicznych i brzrrrieniowych instrumentu.
(np. Buxtechude,Bach) powstały
gambowetychkompozytorÓw
pzeświadczenia
bez głębokiego
,,Utwory
moina równiedobze - bez stratw materiiczystomuzycznej
o konieczności
dotarciado naturyinstrumentu;
- wyobraziÓje sobiewykonywanena innychinstrumentach''
( NicolausHarnocouń- '' Muzykamową
dŹwiękÓw'.
)
Taopiniawielkiego zrawcy muzyki dawnejjakimjestNicolaus Harnocourt,utwierdzamnie
w przekonaniu, że interpretacjaSonat gambowych J. S. Bacha w wersji na wiolonczelę
z klawesynem nie będzie sprzeczna z duchem tej muzyki.
W wykonaniu na instrumencie współczesnym należyjednakzdawać, sobie sprawę ze specyfiki gry
na barokowej wiolonczeli i różnic dotyczących techniki obu rąk, mianowicie:
prawa ręka
Barokowy smyczek jest lzejszy, inacze1wyrvazony, w kształciełuku' o mniejszym napięciu
włosia, co powoduje |zejszy nacisk na struny (elitowe), łatwiejsz4grę akordową
(możliwośćgrania cńerodffi'ęków prawie jednocześnie).Technika jest bardziej
fizjologiczna (smyczek w doł zawsze mocniejszy), brak ',długiego''smyczka' dzwięk
,,dzwonu'' - zwyruźnym początkiem i potem wybrzmienie. Podstawowym środkiem
wyrazu jest artykulacja
lewa ręka
Porusza się przeważniew niskich pozycjach (wysokie pozycje stosowanejako efekt
specjalny), wibracja używanajest jako środekuzupełniający, wzbogacający' nigdy jako
podstawowy.
Myślę,że uwzględniając powyŻszeuwarunkowania stworzyliśmywspólnie ze znakomitą
klawesynistką,jaką jest Liliana Stawarz, przekonującą,ciekawą i interesującąinterpretację.

o

Koncert kompozytorski Sergiusza Rachmaninowa (maj20|2, BiałystokUMFC )
program:
Sonata na wioloncze|ęi fońepian op. 19 ( olgaAnikiej - fortepian)
Trio fortepianowę g - moll op. ( olgaAnikiej - fortepian' Włodzimierz Promiński skrzypce
2 Etiudy Obrazy na fortepian ( Olga Anikiej )

o

Koncert w ramach przewodu doktorskiego pianistki Olgi Anikiei ( czerwiec 2012,
Akademia Muzycznaw Poznaniu )
program:
Sergiusz Rachmaninow . Sonata na wiolonczelę i fortepian op. 19
2 Etiudy Obrazy op. 39 nr f,5 na fortepian

Trio, sonata i etiudy zostałyzarejestrowanew studiu S 2 Polskiego Radia w Warszawie, i stanowiły
materiałpracy doktorskiej olgi Anikiej. Pły.taCD z tym programęmjest obecnie w przygotowaniu
do wydania.
Sonata na wio|oncze|ęi fońepian S. Rachmaninowa zajmuje wainę miejsce w literaturze
wiolonczelowej. W odróżnieniu od Bacha czy Beethovena' sonata Rachmaninowa wymaga
całkowicie odmiennego podejścia.Na tle bardzo gęsteji rozbudowanej faktury partii fortepianu,
wiolonczela jawi się jako głosbardzo śpiewny'barwny, poetycki. Te najbardziej charakterystyczne
cechy dla tego instrumenfu są ukazane w tym utworze w mistrzowski sposob.
Wiolonczelista ma mozliwośćwykazania się pięknym, soczystym'wręcz lejącym się dźwiękiem,
na tyle intensywnym i skoncęntrowanym, ieby prowadzić równorzędny dialog z fońepianem. Takie
umiejętnościjak legato, prowadzenie długiej linii melodycznej, duiarozpiętośó dynamiczna,
operowanie barwą, budowanie kulminacji i nastrojów są niezbędne do ukazania tego dzieław
odpowiednim świetle'
w |992 nieŻyjqcyjuz prof. Zęnon Brzewski zaproponowałmi pracę w nowo powstałej
eksperymentalnej,ogólnokształc4cej Szkole Muzycznej II stopnia w Warszawie przy ul. Miodowej,
dla utalentowarrejmłodzieżzy.
Szkoła ta stałasię wkrÓtce jedną z najbardziej prestiżowychplacówek
mvrycznych w kraju. Wielu jej absolwęntów to laweaci międzynarodowych konkursów
muzycznych.
Moja pasja do muzyki kameralnej udzięliła się mojej pierwszej uczennicy ( Ewie Groblewskiej ),
która próbowała swych sił w szkolnym kwartecie smyczkowym. W klótkim czasie na Miodowej
zapanowaławręcz ''moda'' na kwartety i powstawało dużozespołów. Zrodził się plan
Zorgan|zowaniawarsztatów - kursóq gdzie ci młodzi ,,zapa|eni,,artyści
mogliby się realizować.
Dzięki zaangażowaniui pomocy ze strony p. Tadeusza Pyrciocha ( ojca mojej uczennicy Ewy),
w l994 roku odbył się pierwszy Mistrzowski Kurs dla Kwartetów Smyczkowych w Gorlicach,
prowadzony przez członków Kwartetu Camerata.
od tego czasu kursy odbywają się regularnie co roku w pierwszych dniach lutego.
MłodzieŻ,która przyj ezdia ze szkół muzycznych i uczelni z całegokraju, pragnie zdobywać
umiejętności'wiedzę i doświadczeniegry w zespołachkameralnych, jak równiez podnosić swoje
umiejętnościinstrumentalnepodczas zajęć indywidualnych.
oceniając kursy Gorlickie z perspektyvry czasu, myŚlę, żepowstĄ w odpowiednim momencie.
Byłem juz na Ęle dojrzatym i koncertującym aĘsĘ, Żebyzacząć dzielió się swoim
doświadczeniem
i umiejętnościami
z młodymi,stojącymidopiero u progu swojej drogi
artystycznej, muzykami.
od roku 1994 do 2013 w kursach wzięto udziałok 30 kwartetów i ponad 400 instrumentalistów.
Melu z nich to obecnie wybitni, młodzi aĘści, laureaci prestiżowych,międzynarodowych
konkursów, o imponuj4cym dorobku artystycznym, tacy jak:
Ryszard Groblewski, Paweł Za|ejski ( I skrzypek Kwartetu Apollon Musaget ),
Kwartet Royal, Kwartet Quarrel, Kwartet Meccorre.
Uwazam, że nauka gry w zespołachkameralnych ma ogromny wpływ na rozwój młodych
instrumentalistów zarówno na poziomie szkolnym jak i wyższych studiów muzycznych.
Na podstawie mojego przeszło20 letniego doświadczeniachciałbyrnpodzielió się moimi
spostrzeżeniami,refleksjami na temat korzyścipłynącychz uprawiania kameralistyki
i odpowiedzia|nej roli pedagoga.ograniczę się do kwartetu smyczkowego' z którym związana jest
moja działalnośćartysty czna.
Kwartet smyczkowy uwazany jest za najbardziej idealny i harmonijny zespołskładającysię
z 4 instrumentów z jednej rodziny ( skrzypiec), których skala odpowiada ludzkiemu głosowi :

sopran' alt' tenor, bas. Można powiedzieć, żetak jak rodzina jest podstawową komÓrką
społeczeństwa,tak kwartet smyczkowy jest podstawową komÓrką kwintetu smyczkowego
w orkiestrze symfonicznej. Zatem kameralisĘka kwartetowa jest jednymz wazniejszych etapów
przygotowujących instrumentalistów do zawodu muzyka orkiestrowego.
Nabywanie umiejętnościwspółdziałania,współtworzenia dzięłamvzycznego to cechy, które
każdy wykształcony muzyk artysta powinien posiadać bezwzg|ędu na to jak będzie wyglądała
jego przyszłość
( solista, kameralista, muzyk orkiestrowy, pedagog ).
Współdziałaniejest podstawowymizarazem najtrudniejszym elementem gry w zespole.
Konfrontacja swoich umiejętnościi wyobrazeń' wzajemne oddziaływanieto czynniki stymulujące
rozwój, pod warunkiem, Żepedagog zadba o mozliwię wyrównany poziom instrumentalny
członków zespołuzarówno pod względem umiejętnoŚci jak również osobowościartystycznej.
Rola nauczyciela jest tu niezwyk|e wzŻna i odpowiedzia|na. To on wprowadza uczniów w tajniki
warsfatu kameralnego:
wzajemne słuchaniesię, wspólny puls, oddychanie, artykulacja, balans, duza rozpiętość
dynamiczna, intonacja' operowanie barwą i wiele innych.
Chciałbymodnieśósię do niektórych z nich.
Wiadomo , żepodstawąwspółpracy w zespole jest wzajemne słuchaniesię. ZdarzĄą się s1.tuacje,
w których gający, wsłuchującsię wnikliwie w partię innego członka zespotu, próbuje ''wpasować''
się, a mimo to nie grająrazem' Dotyczy to w szczególnościmiejsc tzw ''trudnych'' (skomplikowane
układy rytmiczne, melodia na tle drobnych wartościrytmicznych).Przyczyną tych niepowodzeń
j est błędnepojmowanie kameralnego muzykowania.
Kwartet to 4 instrumenty,4 głosy,4 indywidualności,które prowadząze sobą dialog.
''dopasować''.
Trudno prowadzić dialog z kimś,kto nie ma własnegozdania i chce się tylko
Takie działaniew zespole określamjako chwilową utratęosobowości.
Twórcze współdziałaniewymaga inicjaĘwy od kaŻdegoz grających.Dopiero wtedy dochodzi do
dialogu, który bywa nierazbardzo trudny, pełensporów i nieporozumień wynikających zróŻrucy
charakterów, ale właśnieta róznorodność,wzajemne ścieraniesię i jednoczeŚnie uzupełnianie,
czynią interpretacjębardzo Żywąi interesującą.Słuchającwykonań najlepszych Światowych
zespołów, zawsze odnoszę wrazenie, żena bogate, homogeniczne i harmonijne brzmienie składają
się 4 całkowicięniezaIęzne i samodzie|neinstrumenĘ.
ze sobą powiqzane.
Balans, artykulacja i dynamika to elementy warsztatu kwartętowego ściśle
oczywistym jest, Że właściweproporcje dynamiczne pomiędzy głosamiukazują wyrazniej linię
pozostałetowarzyszące-ciszej).
melodyczną ( głoslub głosyprowadzące - głośniej,
Jednak stosującsię tylko do tej zasady,balans możebyĆ zachwiany z powodu niewłaściwej
artykulacji, która wpro wadza chaos dzwiękowy .
Na przykład,bardzo często melodii granej legato' towarzyszą głosyo odmiennej artykulacji
( staccato' marcato ). Dośópowszechnym zjawiskiem wśróduczniów i studentów jest zacierarrie
tych różnic, wynikające z d4zenia do jednorodnego brzmienia ( portato zamiast legata, wygładzone
staccato' miękkie marcato), co z kolei powoduje zarnętdŹwiękowy i mieszanie się głosów. Dopiero
Świadoma rea|izacjaartykulacji w kazdym głosie przywIacawłaściwybalans, czyniąc grę wyrazistą
i klarowną.
Należy również zwrócić uwagę na duzę rozpiętościdynamiczne występującew kameralistyce
kwartetowej. W obszarze f - ffidotyczy to głosów środkowych( II skrzypce i altówkazuwagina
mniej brzmiące rejestry), w których praktyczna realizacja wymaga podwyższenia dynamiki co
najmniej o stopień wyŻej.(Skrajne głosy - I skrzypce i wioloncze|a zawsze są lepiej słyszalne.)
Jakieżjest zdziwienie grających, kiedy dla zapewnienia właściwegobalansu zmuszeni są do
stosowania dynamiki charakterystycznejdla solistów podczas występu z orkiestrą.
Z kolei niisza dynamika p - ppp wymaga szczególnej techniki prawej ręki- gry lekkim azarazęm
brzmiącym dzwiękiem. W odróżnieniu od gry solowej |ub zudziałem innego niesmyczkowego

instrumentu (np. fortepian, klamet ) kwartet poruSza się po znacznie niŻszych poziomach
dynamicznych poszerzając i wzbo gacającpaletę środkówwykonawczych.
Podsumowuj qc' z caŁąodpowiedzialnościąmogę stwierdzić, Że gra w zespole kameralnym znacznie
wzbogaca' uwrazliwia, podnosi kwalifikacje i umiejętnościinstrumentalne,pomaga w rozwoju
osobowościi zwiększa szanse nazna|ezienie właściwegomiejsca w tym niesłychanietrudnym i
wymagającym zawodzie.
Na koniec chciałbym poruszyć jeszczejeden aspekt - równie waimyjeśli nie najwazniejszy.
Jest nim sfera psychiczna t związane z ni4 problemy ( stres,trema' zwątpienie itp. ), z którymi
styka się kuidy artysta w mniejszym lub większym stopniu.
Trema bywa tak destrukcyjną że sfuchajączdolnych, dobrze mi znanych uczniów lub studentów
podczas egzaminów i występów solowych, stwięrdzam, Że prezentujątylko niewielką częśćswoich
umiejętnoŚci,przez co ogólne wrazenie jest słabei zupełnienie obrazujerzeczywistego stanu ich
Zaawansowania.Natomiast doścczęsto obserwuję zjawisko przeobrażeniatych osób, w momencie
kiedy zasiada1ąwzespole kameralnym ( np. kwartecie smyczkowym ). Trudno nierazuwierzyó,Że
to te same osoby. Ich gra jest swobodniejsza, bardziej wyrazista, pełnapomysłów, interesująca.
W przypadku solisty całauwaga słuchaczyjest skierowana na wykonawcę' który musi wykazać się
dużąodpornościąpsychiczną. W zespole natomiast odpowiedzialnoŚÓ ''rozk'łada''się na wszystkich
grających, zamiast syndromu solisty pojawia się swoboda, przyjemnośćmuzykowania.
Takie zjawisko zaobserwowałemu jednostek bardzo wrazliwych, często zamkniętych w sobie,
u których kwartet smyczkowy spowodowałuwolnięnie osobowości'otwarcie się, większą pewność,
co z kolei pozytywnie vwływa na rozwój technicznych umiejętności.Nie są to tylko moje odczucia.
Spora grupa osób uczących się przyznaje' Że znaczne pewniej i swobodniej czujq się w zespole.
Jest to chyba jeden znajwazntejszych elementów wpływającychpozytywnie na ogólny rozwój
instrumentalisĘ - smyczkowca.
Pamiętam, kiedy jeszcze podczas studiów w Kolonii, słuchającaudycji i koncertów studęnckich
zauważyłem,że mimo zróżnicowanego poziomu tych występów, u wszystkich wykonawców
odczuwałosię pewnośćgry,przekonanie,Żetoco prezentująjest jedyne i słuszne.Było to dla mnie
nowe doświadczenie.W czasie mojej edukacji szkolnej i studenckiej te cechy były
,,Zaręzerwowane''wyłącznie dla najlepszych. Zrozumiałem wtedy jakie
ogromne znaczenię na
estradzie odgrywają: umiejętnośćkoncentracji, panowanie nad emocjami, pozytywne nastawienie,
wiara wę własnemożliwości,wszystko to, co składasię na mocną konstrukcję psychiczną'
Dlatego w pracy z uczniami i studęntami,nięza|eŻrueod tego czy dotyczy to zespołukameralnego
czy zajęÓ indywidualnych, staram się zachować równowagę między warsztatem gry i sferą
psychiczną. Zauvtaiył'em,ze większośćkompleksóW zahamowań, stres zwiqzany z występem
publicznym, mają zasadniczo 2 źrÓdła:
problemy aparatowe ( złapostawaprzy instrumencie,nadmierneusztywnienie,
niedopracowane fragmenĘ w utworze, braki warsztatowe ), które na estradzie ulegają
nasileniu
niska samoocena swojej gry, brak wiary w swoje możliwości'wynikajęce ze świadomości,
ze wokół jest wiele innych osób reprezentującychWŻszy poziom
Na pedagogu spoczywa wielka odpowiedzialność,szczególnie w przypadku pracy z talentami'
których prowadzenie bywa nieraz bardzo trudne.
Uwazam, Żerue ma jednej, doskonałej recepĘ na nauczanie - kazdy przypadek na|eiy rozpatrryac
indyrvidualnie. Mogę jedynie przedstawió kilka ogólnych zasad,z których korzystam podczas zajęć
w za|eimościod potrzeb:
prawidłowa postawa przy instrumencie

Jest to wg. mnie sprawa fundamentalna.Prawidłowa postawa umożliwia swobodę ruchów
obu rąk
i panowanie nad swoim ciałem.Pomocna jest tutaj znajomośćróżnych technik roz\uźniających.ja
osobiściekorzystam z elementów ''TechnikiAleksarrdra'',która obecniejest dośćdobrze
T|arru
i obecna na wielu uczelniach mvzycznych na caĘm świecie
stworzenie atmosfery sprzyjającej swobodn ej grze, (unikanie sytuacji ''polowania''
na
błędy)
Świadomość, ie nauczycie| czyha nakużdy nawet najmniejszy błądpodopiecznego jest
nie do
zniesienia i działabardzo destrukcyjnie. Doprowadzato do syfuacji tieoy gra.;ą.ybio.ą.
instrument
do ręki juima przeświadczenie,ze cośjest ż|e. Znaenie lepśzeefekty ńłnio'iągnąe
i5;7nncając
barierę ograniczeń, zwiększając swobodę, nie bojąc się popełniarriabłędów, zachęćajqcucznia
do
pracy poptzez rozwijanie w pierwszej kolejnościnafuralnych predyspozycji, podkreŚiając jego
dobre strony. Dopiero potem moŻnaprzejść,
do etapu poprawiania i t.o.ygo*a''ia.
indywidua|ne podejściedo ucznia w zależnościod typu charakteru
Pedagog powinien wiedzieć i wyczuwaó jak motywowaó ucznia do pracy.Zbytwiele
krytycznych
uwag w odniesieniu do osób wrazliwych i pracowitych powoduje często ba*'tt.'y skutek'
Natomiast brak zdecydowanej postawy w przypadku uczniów tzw. ''zdolnych ale ieniwych''
również nie przynosi pozytywnych rezultatów.
Uczeń dzięki umiejętnemuprowadzeniu i.realizacji uwag oraz zaleceń nauczyciela'
zdobywa coraz
większe umiejętności.Nauczyciel, słuchająci obserwując grę ucznia ,,uczy się'' na jego
błędach,
ma jasny obraztego co na|eĘ jeszcze poprawić i uruchamia większe obszary swoj".;
*youiu'"i.
Z całąodpowiedzialnościąmogę stwierdzić, że dogłębniejpoznaję utwór z ńojego repertuarujeśli
jednocześniepracuję nad nim zuczriem,
Jestem przekonany, żew prawidłowej relacji pedagog - uczeń, korzyściodnosz4
obie strony.
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