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Strona informacyjna

1. lrniç I nazwisko: Boguslaw Kobierski

2. Posiadane tytuly I stopnie naukowe:

Magister sztuki w specjaInoci gry na skrzypcach - Akademia Muzyczna im Stanislawa
Moniuszkj w Gdañsku.
Stopieñ doktora w dyscyplinie dyrygentura na podstawie przedstawionej rozprawy
doktorskiej p1. Wvbrane zagadnienie recimiki dyiygenckiej iv kon!eldcie pracy nad I syrnfoniq
Jeana Sibeliusa - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.
Meneder Kultuzy - SGH w Warszawie.

3. lnformacje o dotychczasowym zatrudnieniu:
1983-1988 Polska Filharmonia Kameralna- skrzypek
1989 - 199! Durban Symphony Orchestra - principal first violin, RPA
1991 - 1995 Lappeenranta City Orchestra - skrzypek, Finlandia
1997-2004 Sinfonietta Karelia - dyrygent, Finlandia
2005 - Etelü-Karjalan Orkesteri - dyiygent
2008 - 2009 Akademia Muzyczna w Gdañsku - dyrygowanie
2010- Towarzystwo Operowe Karelii Potudniowej - szef, Finlandia

4. Wskazanie osiqgniçcia wynikajqcego z aa.16 ust.2 ustawy z dn.16 marca 2003 r. o stopniach
I tytule naukowym, oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 ze zmj:

Plyta DVD pod fiñskim tytulem - Oopperakomediailta (Wieczór komedil operowych)
l.G.B.Pergolesi - opera ,,Stu±ca Pani4”
2.W.A.Mozart - opera ,,Dyrektor Teatru”

Wykonawey: solici i orkiestra Towarzyshva Operowego Karelil PoIudniowej

Dyiyguje: dr Boguslaw Kobierski

Nagrania dokonano 12.01.2012w LPR City Hall przez firmc -Jerry Hoffman Video Media Art.
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Rozdzial I

o drodze artystycznej

Podsumowtlj4c swoj dzialainoO artystycznq od czasu uzyskania w lutym 2009 roku

stopnia doktora w dyscyplinie dyrygentura na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

w Warszawie. nie sposob nie wróciô do okresu sprzed doktoratu.

Edukacjç muzycznq rozpoczqkm w Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia

w Koszalinie, w kiasie skrzypiec Pana magistra Mieczyslawa Bilickiego, a ukoñczylem

w kiasie Pana magistra Zenona Zarçby. Jest jeszcze trzecia osoba, która w okresie nauki

w szkole podstawowej w decydujqcy sposob wptynçla na moj edukacjç muzycznq — to moja

siosim Malgorzata Kobierska. skrzypaczka. pedagog z wielkimi osiqgniçciami, znana

I uznaxia w calej Poisce. To dziçki jej sugestiom zdecydowa!em sic na kontynuowanie

obranej drogi w Pañstwowym Liceum Muzycznym w Gdañsku.

Wyjazd z rodzinnego domu i miasta, nowe rodowisko i szkola, mieszkanie w bursie

okaz&y sic ifia mnie wieIk szkolq ycia. Niezwvkle trudny okres czterech lat w liceum,

zarówno pod wzglçdem rozwoju osobowego, jak i muzycznego, by! koñcem mojego

dziecinstwa, ale i poczqtkiern nowego i fascynuj4cego doroslego ycia.

To w!anie w Liceum Muzycznym, a nastçpnie w Akademii Muzycznej im.

Stanislawa Moniuszki w Gdañsku, w kiasie skrzypiec Pani profesor Krystyny Jureckiej,

nastqpil mój najwiçkszy rozwOj muzyczny.

Po otrzymaniu dyplomu w gdañskiej Akademii Muzycznej w zakresie gry

skrzypcowej i rozpoczçciu samodzielnej drogi artystycznej odczulem dobroczynne skutki

czasu spçdzonego na mudnych áwiczeniach wprawek, np. 0. evëika i H.Schradiecka

Wypracowana przez lam naturaInoé I prawidlowa fizjologia grania ulatwialy mi pracç jako

dojrzalemu skrzypkowi, a wiedza z tego zakresu w wielkim stopniu pomaga ml tal&e jako

dyrygentowi.

Na piqtym roku studiów rozpoczqlem pracç w Gdañsku, w orkiestrze kameralnej

prowadzonej przez Wojciecha Rajskiego. W latach osiemdziesiqtych XX wieku orkiestry

kameralne na wiecie i w Poisce przeywa!y czas wielkiej populamoci. Polska Orkiestra

Kameralna, Orkiestra Kameralna Poiskiego Radia ,,Amadeus” w Poznaniu I wlanie Poiska

Filharmonia Kameralna Wojciecha Rajskiego byly w tamtych latach wizytówkami polskiej

kultury w kraju i za granicq. MoIiwoé grania w tych orkiestrach stanowila wielkq
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nobilitacjç I awans zawodowy dia ka2dego ambitnego instrumentalisty smyczkowca. Oprócz

repertuaru kameralnego p0 polqczeniu z grupq dçt orkiestra gdañska wykonywala tak±e

klasyczn4 muzykç symfonicznq, uwertury, koncerty, akompaniamenty. Zwlaszcza

akompaniamenty do koncertów fortepianowych W.A. Mozarta i L.van Beethovena,

niepowtarzalne piçkno ich partii orkiestrowych. byly dia mnie wielkim odkryciem. To

wlanie wtedy. na licznych wvstçpach z akompaniamentami do koncertOw fortepianowych,

nauczylem sic wspólpracy z solist4 i dyrygentem, sluchania innych instrumentOw i szybkiego

reagowania na nieoczekiwane zmiany. Bylo to niewqtpliwym efektem pracy w Polskiej

Filharmonii Kameralnej I zaslugqjej dyrygenta, Wojciecha Rajskiego.

W 1989 roku zdalem egzamin na miejsce principal first violin w Natal Symphony

Orchestra w Durbanie w RPA. Intensywnoã pracy w nowej orkiestrze byla dla mnie wielk

niespodziank4. Zmiana repertuaru dwa razy w tygodniu, maksymalnie dwie próby do

koncertu — Iiczyla sic umiejçtnoó szybkiego ezytania nut. Zetknqlem sic z zupelnie innym

sposobem pracy ni w orkiestrach poiskich.

Dyrygenci tak±e musieli bye wietnie przygotowani do pracy. Bylem zaskoczony, gdy

niejednokrotnie prowadzili wielkie dziela symfoniczne na pamiçC. Dostrzegalo sic ogromn

pracç, jakq wloyli w przygotowanie programu. Bylo to fascynujqce. Malo slow, sugestywna

technika dyrygencka. a przez to urniejçtnoC wplywania na wiadomoC muzyków

i kreowania wykonania. Pracujqc w orkiestrze w Durbanie, dowiadczylem innego podejcia

dyrygenta do zespolu. Zrozumialem, e istnieje technika dyrygencka pozwalajqca mimo

malej liczby prOb sugestywnie wplywaC na wykonanie i wykonawców. Niezwykle odkrycie.

Wtedy p0 raz pierwszy, bçdqc jut dojrzalym muzykiem, zaczqem zadawaC sobie pytania:

,.A mote samemu sprobowaC dyrygowaC?”, ,,Czy mam do tego odpowiednie

predyspozycj eT’.

Po zakoñczeniu dwuletniego kontraktu wrocilem do Europy I przenioslem sic

z rodzinq do Finlandii. Tam dostalem pracç w orkiestrze kameralnej jako skrzypek, a w 1995

roku zdalem egzamin do Konserwatorium Muzycznego im. N. Rimskiego-Korsakowa

w Petersburgu, na Wydzial Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, do kiasy wielkiego

pedagoga I dyrygenta profesora Ilii Musina. Profesor lija Musin nazywany jest ojeem

dyrygentury rosyjskiej, poniewa2 na bazie stworzonej przez siebie metodyki wyksztalcil

wielu wspanialych dyrygentów, na przyklad J. Tiemirkanowa — szefa Filharmonii

w Petersburgu, W. Gergijewa — szefa Teatru Maryjskiego w Petersburgu.

Okres studiów w konserwatorium w Petershurgu od wrzenia 1995 roku do grudnia

1999 roku z perspektywy lat oceniam jako czas wielkiej przygody. W osobie profesora 1111
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Musina pozna!em wspania!ego nauezyciela i jednoezenie niezwykle skromnego eziowieka.

Mialem mo±1iwoá podziwiania piçknego, zbudowanego z wielkim rozmachem miasta

i odnajdywania w nim poiskich ladów.

Profesor Ilia Musin mial niezwykly dar rozpoznawania u potenejalnych dyrygentów

predyspozvcji do zajmowania sic 4 wspanialq dziedzinq sztuki. Uwaal, ±e aby zostaé

dyrygentem, sam talent nie wystarczy, poniewat zgodnie z jego slowami, ,,dyrygentem nikt

sic nie rodzi, dyrygenta trzeba wyehowaá”. Wlanie na tej tezie opiera sic cala ifiozofia

dyrygenckiej dydaktyki profesora.

Proces ksztalcenia w kiasie dyrygentury by! niezwykle z!&ony. Zaczynal sic od

\4yrobienia podstawowych nawykow dyrygowania. zrozumienia funkeji lewej i prawej rçki,

poznania schemalów taktowania, umiejçtnoci pokazywania niuansów dynamicznyeh.

Jednak opanowanie kilku efektownych gestOw taktowania i wyrobienia kilku

nawyków nie mona bylo jeszcze nazwaá dyrygowaniem. Dopiero dysponujqc podstawowq

manualn technikq dvrygenckq. mona bylo rozpoczq4 caly proces trudnego i mudnego

ksztalcenia.

0 dyrygowaniu

Ukonczylem dwa muzyczne fakukety: skrzypce w Akademii Muzycznej w Gdañsku

i dyrygenturç w Konserwatorium Muzycznym w Pelersburgu. Studiujqc na obydwu

kierunkach, interesowalem sic take ich teoretyczn stronq, metodykq nauczania.

W okresie pobytu w Akademii Muzycznej w Gdañsku duo czasu spçdzalem nad

zagadnieniami gry skrzypcowej zawartymi w Sztuce y skrzypcowej Carla Flescha czy

Tecimice gry skrzypcowej znakomitego polskiego pedagoga Pan profesora Thdeusza

Wronskiego. W ezasie studiów w konserwatorium w Petersburgu z takim samym

zainteresowaniem zajq4em sic problematykq techniki dyrygowania.

Moja edukacja w zakresie gry na skrzypcach oparta byla na tradycjach polskiej

i francusko-belgijskiej szkoly gry skrzypcowej. natomiast sposób dyrygowania jest zaslugq

nauki w kiasie dyiygentury profesora liii Musina. Prawie cala moja wiedza na temat

dyrygowania pochodzi z czasu studiów wjego kiasie.

Z racji wykszta!cenia i diugoletniego dowiadczenia, dysponujqc wiedz teoretyczn4

i praktycznq na temat obu profesji, z calq odpowiedzialnociq mogç stwierdzié, e nie mona
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porównywaé gigantycznych trudnoci techniki skrzypcowej z trudnociami techniki

dyrygenckiej oraz metodyki skrzypcowej z metodykq dyrygenckq.

Mimo pozorów latwoci opanowanie techniki dyrygowania jest jednak procesem

skomplikowanym i nie moe sic obyé bez zastosowania specjalnej metodyki, diametralnie

innej ni metodyka gry najakimkolwiek instrumencie.

W sztuce dyrygowania ksztalcenie musi przebiegaá na specjalnych zasadach.

Podstawy metodyki nauczania dyrygowania oparte sq na innej, szczegolnej organizacji

procesu wykonawczego. polegajqcej na wykorzystaniu jçzyka manualnego, z którego

pomocq dvrvgent komunikuje sic z wykonawcami.

Poczqtki nauki sztuki dyrygowania polegajq na kilkumiesiçcznej specjalnej

gimnastyce obu rqk. majqcej na celu opanowanie umiejçtnoci wiadomego stosowania

poszczególnych ich czçci: dioni, przedramienia. ramienia. Nastçpnym etapem jest

niezaleny rozwOj prawej i lewej rçki w celu uniezale±nienia ich od siebie (od paraIe1noci

ruchów), tak by mOc póniej kreatywnie wizualnie przekazywaé emocje lewq rçkq, a prawq

prawidlowo pokazywaá schemat taktowania, kontrolowaa rytm i puls.

Zastosowanie do Owiczeñ prawej i Iewej rçki specjalnie wybranych fragmentOw

z literatury muzycznej — omio -, thvunasto -, szesnastotaktowych pozwala poznaó

podstawowy mechanizm dzialania techniki dyrvgenckiej. Celem tych zadañ jest rozwiniçcie

i utrwalenie nawyków dyrygowania. czyli opanowanie elementów techniki. Odpowiednio

dobrane przyklady z literatury muzycznej pozwalajq je wyéwiczyã od najprostszych, przez

bardziej zloone i wreszcie do trudnych technicznie. (iwiczenia wykonywane w domu czy

w kiasie, w czasie zajçá z pianistarni. wyrabiajq niezbçdne nawyki, ktore w nastçpnym etapie

nauki ulatwiajq dyrygowanie utworami zawierajqcymi bardziej zloone elementy techniczne.

Jedna z najwiçkszych trudnoci w sztuce dyrygowania polega na rozwoju

emocjonaInoci ruchowej. Inaczej mOwiqc — na obrazowej transformacji manualnych gestów

dyrygenckich. Aby pochodzqcy ze zwyklego schematu taktowania pojedyñczy ruch byl

efektywny w swoim dzialaniu, powinien spelniaé dwie funkcje. Z jednej strony musi

wyznaczaé puls rytmiczny utworu, a z drugiej — przez swojq emocjona1noé wplywaá na

ksztah muzyki. Rozwój. a nastçpnie polqczenie tych dwóch elementów sq niezbçdne, aby

w pelni wplywaã na wykonawców. BraL którego z nich bardzo zuba2a i ogranicza

dyrygowanie.

Sporód wszystkich trudnoci. ktore trzeba pokonaé, i umiejçtnoci. ktOre na1ey

opanowaO w calym procesie nauki dyrygowania, chcialbym wspomnieé o piçciu najwa
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niejszych. W mojej opinii to one w najsilniejszy sposob wplynçly na mój rozwOj I sposób

dyrygowania.

1. Podstawowq zasad dyrygowania jest przekazanie gestarni informacji o zamie

rzeniach i o tym, co za chwilç bçdzie sic dzialo w muzyce. Informaeja ta powinna byã

zawarta w manualnych gestach dyrygenta. Pierwszym bardzo wanym informacyjnym

elementem techniki dyrygenekiej jest poczqtkowy przedtakt. Ruth ten z punktu widzenia

odbiorców, czyli wykonaweów, jest jednym z naj istotniejszych. Aby oddaé specyfikç utworu,

w pierwszym przedtakcie dyrygent powinien zawrzeã wiele danych informujqcych

wykonawcow o temple. dynamice. churakterze, agogice. Pierwszy przedtakt jest elementem

bardzo vanym dia wvkonawcOw i trudnym technicznie do prawidtowej realizacji dia

dyrygenta. Niestety. czçsto nie przvklada sic do niego odpowiedniej wagi. Szczególnie na

próbach ruch ten wykonywany jest równoczenie z okre1eniem slownym, na przyklad: ,,trzy,

cztery”. lub ,,iii... raz”, czasem cmokaniem w rytmie I tupaniem o podest. W wyniku takiego

podejkia cala uwaga sykonawcow skupia sic tylko na odbiorze sluchowym, a nie

wizualnym. Natomiast na koncercie dyrygent nie mote wypowiedzieó komendy slownej

i wa±ny jest tylko jego manualny ruch. Stosowanie innego rodzaju pienvszego przedtaktu na

próbach i na koncercie to przyzwyczajerne blçdne, wywoluj4ce wrOd wykonawcow

niepewnoé wejcia. Wyrabia wród nich take nieumiejçtnoé i zobojçtnienie na

odpowiednie ,,przeczvtanie” pelnej informacji (nie tylko dotyczqcej tempa) zawartej w gecie

dyrygenta.

2. Kady utwór z punktu widzenia dyrygenta skiada sic z lañcueha nierozenvalnie

polqczonych ze sobq przedtaktów. a kada wykonywana miara w takcie jest take

przedtalctem do nastçpnej miary. Dyrygujqc, w czasie rzeczywi tym, potrzeba jednoezeãnie

pokazaó to, co bçdzie za chwilç. w czasie przyszlym. Niezbçdne przy tego typu sposobie

dyrygowania jest zastosowanie tak zwanego przedtaktu nawracajcego. Przedtakt

nawracajqcy to ruch oparty na rysunku kola pozwalaj4cy z wyprzedzeniem w pelni kierowaé

wykonaniem, wplywaé na wiadomoé wykonawcOw i na konstruowanie architektonicznie

dramaturgii danego dziela muzycznego. Brak zastosowania ruchu wyprzedzaj4cego prowadzi

do dyrygowania czasowo rOwnorzçdnego z wykonywan parti4 orkiestry, co logicznie rzecz

biorqc, jest dyrygowaniem spó±nionym. Taki sposob dyrygowania znaczqco ogranicza

mo±1iwoé manualnego kreowania wykonaniem, wplywania na emoeje, a na próbach

wymaga wielu uwag slownych od dyrygenta w celu osiqgniçcta zamierzonych efektow.

3. Nierozerwalny z przedtaktem nawracajqcym i tworzqcy z nim jednq calosé jest

element, który mona nazwaé ,,poczuciem dwiçku w rçce”. Okre1enia tego u±ywa sic
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prawdopodobnie tylko w dyrygenturze I charakteryzuje sic ono m&1iwociq kontroli wnçtrza

liczonej miary, to znaczy wyznaczania rytmu, okreJania nasycenia ruchu I jego charakteru.

Spójne polqczenie wszystkich wymienionych elementOw w procesie áwiczeñ powinno

doprowadzia do pojawienia sic ,,dwiçku w rçce”. Bez jego posiadania nie mona osiqgnqé

w muzvce wewnçtrznej rytmicznej pulsacji i emocjona1noci.

4. Umiejçtnoá ksztaltowania emocji orax przekazywania rysunkiem manualnym

muzycznej obra2owoci w istotnej mierze zalezy take od zastosowania Iewej rçki. To

wlanie lewa rçka jest glownie odpowiedzialna za emocjonalnq stronç wykonania. Jej

aktywnoé stanowi odzwierciedlenie wra1iwoci dyrygenta, jego duszy. By moe w pelni

i efektywnie przekazywaé idee muzyczne lewq rçk4, powinna bye ona unieza1efliona od rçki

prawej. Brak rozwoju niezaIe2noci miçdzy obiema rçkami prowadzi do paraIe1noci, Co

motna okre1iC jako dyrygowanie jednoobrazowe. Dublowanie ruchu rnk ezçsto powoduje

take (i calkiem slusznie) rOne reakeje I komentarze w orkiestne, Przykladem iIustrujcym

uycie dwOch rq4c do okre1enia jednej czynnoci mote byC widok rodzica ostrzegajqcego

swoje male dziecko poprzez ,,grone” kiwanie palcem wskazujqcym. Je1i wykona gest

ostrzegawczy jedn rçkq, mote odnieC pozytywny skutek, natomiast jee1i bçdzie kiwaC

dwiema rçkami w tym samym czasie. efekt mote byC calkiem odmienny, czyli wzbudziã

usmiech.

Rozdzielenie funkcji obu rqk oraz wiadome unikanie paraleInoei to umiejçtnoC,

ktOrej rozwój wymaga speejalnych Cwiczeñ manualnych I umyslowych.

5. Na koniec chcialbym wspomnieC o umiejçtnoci, która jest szczegolnie wa±na

z punktu widzenia autentycznoci dyrygowania. PrawdziwoáC zamierzeñ artystycznych

wymaga stosowania wiadomie rozwiniçtych przez Cwiczenia wyrazowych rodkOw

dyrygowania. Podsrnw4 do ich poszukiwania jest przede wszystkim praca nad partyturq,

umo1iwiaj4ca ukierunkowany rozwOj manualnych rodków dyrygowania, ktOre tç partyturç

wypelniajq. Poszukiwanie I rozwój odpowiednich emocjonalnych gestOw pozwala na

osiqgniçcie autentycznoci zamierzeñ artystycznych. Z kolei brak twórczego zaangaowania

mote w efekcie prowadzié do dyrygowania powierzchownego, gestykulowania do muzyki.

Opanowanie ‘y2ej opisanych, szczegOlnie wa±nych w mojej opinii dia dyrygenta

umiejçtnoci zal&y od ukierunkowanej metodycznie pracy oraz od personalnych zdoInoci.

To wlanie zdoInoci w polqczeniu z prac pozwaiajq odnajdowaC, stosowaC I przemieniaC

z twOrcz inicjatywq rodki dyrygenckiej techniki potrzebne do wykonania ka±dego

okre1onego niuansu muzycznego.
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Rozdzial II

o opcrze

Po ukonczeniu studiów w konserwatorium w Petershurgu zwiq2alem swojq

dziala1noé koncertowq przede wszystkim z orkiestrami symfonicznymi I kameralnymi. Do

opery wrócilem p0 wielu latach, ju2 jako dowiadczony dyrygent z wieloletnim staem

artystycznym.

Pierwsz4 opere. Wesele Figara W.A.Mozarta. prowadzilem jeszcze w ezasach

studiów na scenie konsenvatorium w Petersburgu. wszystkie inne wystawialem od 2007 roku

— najpierw jako niezalthw dvn’gent. a od 2010 roku. bçdqc szefem Towarzystwa Operowego

Karel ii Poludniowej.

Na dysku DVD doiqezonym do autoreferatu nagrany jest jeden z projektow

zrealizowanych przeze mnie z Towarzystwem Operowym pod flñskim tytutem

,,Oopperakomediailta”, co znaczy ,,Wieezór komedil operowych”. Na projekt skiadaly sic

dwie opery kameralne: G.B. Pergolesiego — Slu±qcapaniq I W.A. Mozarta — Dyrektor leatru.

Opera barokowa Stu±qca paniq data poczqtek nowemu gatunkowi opery zwanemu

buffa. Charakterystycznymi cechami opery buffa sq niewielkie rozmiary, jedno - lub

dwuaktowa budowa. prosta konstrukcja — arie, duety w formie pieni o charakterze

komediowym. ezasem th’wolnym. Libretto opery SlziEqca paniq oparte zostalo na zabawnych

perypetiach mlodej pokojOwki. ktora chce uwieé I wyjá za mq2 za podstarzatego bogatego

arvstokratç. zatwardzialego kawalera.

SluEqea paniq to opera barokowa wymagajqca perfekcji grania od smyczkowej

orkiestry kameralnej. JednoO artykulacji, ]ekkoá, precyzja I specyficzny sposób

ksztattowania barokowego dwiçku to podstawowe trudnoci dia muzykow orkiestry.

Natomiast dyrygent, prowadzqc tç operç, powinien stosowaó ograniczonq amplitudç gestow

oraz manualnq 1ekkoá. Wykorzystanie ruchu z przegubu pozwala w odpowiedni sposób

oddaá charakter wykonywanej muzyki, a przez to wplywaá na wiadomoé wykonawców.

Dyrektor teatru to opera komiczna, singspiel w jednym akcie, a wiçc polqczerne

opery z teatrem, w ktOrym partie recytatywne sq méwione. Niezwykle zabawne dzielo

Mozarta jest jednq z najbardziej aktualnych w dzisiejszych czasach oper komicznych. Ta

jednoalctowa forma charaicteryzuje sic bardzo ciekawym librettem, stanowiqcym szkielet do

rozbudowy spektaklu przez dopisanie w formie komediowej wspólczesnych wqtkow ze

wiata kultury i polityki. Oryginalna akeja zostala umieszczona w czasach wspólczesnych
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Mozartowi i przedstawia perypetie dyrektora Franka, który chce otworzyá teatr i skomple

towaé zespól aktorow. Poruszana w dziele problematyka zwiq2ana z finansowaniem kultury

wysokiej byla i jest niemal integralna z uprawianiem opery od samego momentu jej

powstania. Dzielo mimo uplywu lat nic nie stracilo na aktua1noci.

Mimo niewielkich rozmiarów opera Dyrekeor teatru umo1iwia solistom ukazanie

osobistego kunsztu artystycznego. zwlaszcza we wspanialym duecie sopranów

przecigaj4cych sic w demonstrowaniu swoich nieprzeciçtnych mo±1iwoci wokalnych

xv celu uzyskania wiçkszej aprobaty dyrektora teatru. Bardzo znanq I czçsto granq ma

koncertach symfonicznych jest take uwertura do tej opery. Jej xvvkonanie wymaga od

orkiestry 1ekkoci artykulacyjnej i sprawnoci technicznej, od kwintetu umiejçtnoci

operowania zmiennq prçdkoci srnyczka, a od instrumentów dçtych tak zwanego

odpuszczania thwiçku. Wszystko to w celu uzyskania lekkoci, blasku i elegancji,

charakterystycznych cech muzyki Mozarta.

Dziçki projektowi ,,Wieczor komedii operowych” I wszystkim innym zdobylem

wiedzç I dowiadczenie w pracy w teatrze operowym. Rozwinqlem moIiwoci tworzenia

wlasnej wizji artystycznej projektu oraz umiejçtnoci wspólpracy z calym aparatem

wykonawczym. Podjq4em wiele slusznych decyzji, ale i popelnilem wiele blçdOw. Wnioski

z mojego zaangaowania w projekty operowe zawarlern poniej w kilku krótkich punktach.

Dyrygent a piewak

W ka±dym z moich projektow operowych koncepcjç przedstawienia ustalalem razem

z reEyserem. Jednak to piewak jest glównym bohaterem przedstawienia operowego, bo to on

skupia na sobie uwagç I zainteresowanie widowni. Twórcza wspólpraca ze piewakiem —

aktorem w wokalnych partiach, xydobycie z nich wszystkich kolorów I niuansów stanowi

jednq z decydujqcych drOg do ukazania treci spektaklu. We wszystkich przedstawieniach,

ktOre prowadzilem, moja rola jako dyrygenta byla w duej czçci rol4 akompaniatora. Z tego

powodu slaralem sic nie narzuca6 piewakowi swojej koncepcji, nie podporz4dkowujc go

bezwzgJçdnie swojemu dyrygowaniu I nie pozbawiajc jednoczenie wlasnej woli

artystycznej i swobody dzialania. Dziçki temu przedstawienie zawsze zawieralo cechy

wieoci. naturalnoci I niepowtarza1noci, co bardzo wzbogacalo artystycznie kady

spektakl.
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UmoIiwienie swobody dzialania I zezwolenie na wprowadzenie indywidualnej

inweneji twórczej do spektaklu przez kadego ze piewakOw zobowi4zywaly ich jednak do

utrzymania spojnoci artystycznej z glówn4 koncepcjq spektaklu. W sposobie my1enia musi

bye to wzajemna zal&noC. wiq4ca jak ogniwa lañcucha, ktore polqczone ze sob nvorz4

jednq caloO. Zrozumienie tego tak oczywistego fakifi bylo jednym z najwiçkszych moich

odkryCjako dyrygenta operowego.

Innq trudnociq, czçsto napotykan w trakcie prowadzenia przedstawieñ, bylo

zagadnienie wzrokowego kontaktu z solistq. UtrzymaC go za wszelkq cenç czy nie? Uwa2am,

2e ,,przywi4zanie wzrokiem” piewaka-aktora do dvrygenckiej batuty zwykle powoduje

naruszenie jednoci muzvcznej akeji. Jako dyrygent staram sic znaC partyturç na tyle dobrze,

eby móc nieustannie 1edziC aktorów na scenie. Dlatego od ka±dego ze piewakOv

biorqcych udzial w moich projektach wymagalem tak±e swobodnego orientowania sic

w muzycznym materiale, bez koniecznoci odszukiwania wzrokiem dyrygenta. Ka±dy

z solistów musial umieC rozpoczynaC swoj rn-ic bez znaku dyrygenta. Na probach

powiçcalem wiele czasu, by artyci sic usamodzielnili I tylko od czasu do czasu

kontrolowali zgodnoC z batutq dyrygenck4. Oczywicie przy wejciach orkiestry, choru,

zmianie tempa znak od dyrygenta jest nieodzowny, ale solici powinni od niego byC

niezaIeni. Powodzenie takiego podejcia do piewaków zalealo bardzo od wykazania przez

kadego z nich swobody, osobistej wraIiwoci artystycznej i scenicznej kultury.

Dyrygent a re±yser

Bardzo wa2ne z punktu widzenia organizacji wdraanego projektu przedstawienia

operowego jest ustalenie i podzial funkcji miçdzy dvrygentem a retyserem i wiadomoC

wiasnych obowiqzków. Uwaarn, e na pocz4tku wspOlpracy nale2y razem precyzyjnie

okrehC dramatycznq treO przedstawienia, by pó±niej w pracy scenicznej zmniejszyC do

minimum koniecznoC zmian. Jednym z filarOw koñcowego sukeesu projektu operowego jest

wzajemna inspiracja. Uczestniczenie w probach scenicznych i muzycznych, chçC

zrozumienia metod pracy. poszukiwanie wspolnej drogi, tworzenie nowych myIi, cieranie

sic poglqdow doprowadzajq do powstania wspólnych ustaleñ i jednoci myIowej .W koñco

wym efekcie pozwala to uniknqC rozdarcia miçdzy muzykq I scenq, a podzial co ,,muzyczne”,

a co ,,sceniczne” staje sic niezauwaaIny.
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Dyrygent-menc&icr

Prowadzc aktywn dzialalnoó artystycznq w Finlandii, dostrzegalem na koncertach

wielkie zainteresowanie sztuk wokalnq, a w szczegolnoci oper. Wynika to z tradycji

i z zamilowania Finow do muzyki, czego przejawem jest miçdzy innymi aktywne ucze

stnictwo w ró±nego rodzaju chórach.

Poniewa Finowie sarni piewajq. potrafl4 docenié umiejçtnoci wokalne. Gdy tylko

jest moliwoé, chçtnie przychodzq jako widzowie na operç, konkursy wokalne i koncerty

z udzialem piewaków. Jdli wystawienie opery ma charakter lokalny, czçsto bior w nim

udzial z ramienia towarzystwa operowego jako solici I czlonkowie chóru.

XV Finlandii jest tylko jedna zawodowa scena operowa finansowana przez pañstwo

(w Helsinkach), a zapotrzebowanie na sztukç wokalno-teatralnq poza stOlic4 jest due. Z tego

powodu lokalne produkcje operowe, odbywajqce sic w innych miastach, cicsz sic wietkim

powodzeniern.

Wykorzystujqc zainteresowanie publicznoci oper i puste miejsce na rynku

muzycznym, zaloylem w regionie Karelia Poludniowa Towarzystwo Operowe, majqce na

celu propagowanie sztuki operowej na tym terenie. Towanystwem kierujç nieprzenvanie od

2010 roku,jako meneder i dyrygent.

Zajmowanie tych dwoch stanowisk jednoczenie pozwala ml na samodzielne

podejmowanie decyzji w sprawach artystycznych i administracyjnych, ale spoczywa na mnie

tak±e calkowita odpowiedzia1noé za caloksztah realizowanych projektów, ich sukcesy

I pora±ki.

Moim zdaniem w obecnvch czasach to dyrygent, przygotowany tak±e w kierunku

mened2erskim, w najbardziej efektywny sposob mo±e kierowaé du4 instytucjq kulturaInq

Zna on naj]epiej specyfikç pracy artystycznej i wie, w jakim kierunku powinien d4yô, by

osiqgnqá sukces. Sukces — nie tylko artystyczny, ale take finansowy, poniewa± yjemy

w czasach wolnego rynku — I kady projekt, tak±e artystyczny, musi bye oparty na twardych

realiach ekonomicznych.

Prowadzenie Towarzystwa Operowego jest pracq niezwykle ciekawq, zmuszajqc4 do

inwencji twOrczej — zaréwno artystycznej. jak I menederskiej. Aby sprostaC wszystkim

wyzwaniom zwiqzanym z jego prowadzeniem, musialem znacznie poszerzyC swojq wiedzç

z zakresu marketingu I sposobOw pozyskiwania altematywnych rodkOw finansowych.

Diatego w 2011 roku rozpoczqlem na SGH w Warszawie roczne podyplomowe studia dia

menederóv kultury.
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Dziçki studiom zia SGH moglem spojrzeã na wiele zagadnieñ zwiqzanych z prowa

dzeniem instytucji kulturalnej z innej, niemuzycznej strony. Wykiady pozwolily mi

zrozumieé dzialanie wolnego rynku w dziedzinie kultury, Uwiadomily mi fakt, e reahzacjq

ka2dego projektu artystycznego w teorii kierujq takie same mechanizmy i prawa jak

w przypadku wyprodukowania, wypromowania I sprzeda±y jakiegokoiwiek innego towaru.

Obowiqzuje ta sama podstawowa regula — inwestycja musi oplacaá sic finansowo,

a przynajrnniej bilans powinien wyjá na zero. Ta prosta, a jednoczenie trudna w realizacji

zasada wymaga aktywnoci marketingowej, pomyslowoci w zdobywaniu rodków

finansowych i kreawwnocj w wielu kierunkach. Stosowana z rozwagq, pozwala z sukcesem

prowadzié instytucjç kulturalnq w warunkach wolnego rynku.

Podsumowa n ic

Zakladajqc Towarzystwo Operowe. nie przypuszczalem, jak wielkie i wymagajqce

artystycznie jest to wyzwanie. Jedno wiedzialem na pewno — ze razem z calym zespokm

wykonawcow chcç z sukeesem stworzyé muzyczno-sceniczny obraz.

Na poczqtku dziala1noci podstawowq trudnociq dia mnie bylo nauczenie sic

efektywnej wspólpracy z w konawcami — wplywania na ich wiadomoé i podwiadomoã,

przedstawiania swojej wizji dziela w taki sposOb, aby nie powodowalo to wewnçtrznego

sprzeciwt uczestnikow projektu. Musialem nauczyã sic rozpoznawaé, kiedy mogç byã

dyktatorem nanucajqcvm swojq wolç, a kiedy elastycznym uczestnikiem zespotu. Kiedy

mam szansç natchnqé i pociqgnqé za sobq cab’ zloony aparat wykonawczy operowego

projektu, a kiedy bye wra±Hwym akompaniatorem. umiejqcym w odpowiednim momencie

calkowicie podporzqdkowaé sic twOrczej woli piewaka artysty.

Decydujqc sic na wystawienie opery. jako dyrygent-mened±er musialem wypelniC

szereg obowiqzków organizacyjnych i artystycznych, poczwszy od zdobycia rodkow

finansowych, przez pracç marketingowq, a skoñczywszy na zatrudnieniu solistów i muzyków

do orkiestry. W miarç mo21iwoci staram sic zapraszaá do projektow sprawdzone osoby,

jednak nie zawsze to sic udaje i niekiedy póiniej, w trakcie pracy, doprowadza to do

nieprzewidzianych trudnoci, ktOre jako szef projektu i dyrygent powinienem rozwiqzaC

z pozytywnym skutkiem. Efekty sq róne. Wychodzç jednak z zaloenia, ±e je1i

zdecydowalem sic na pracç z danym dostçpnym zespolem Iudzi, to jestem zobowiqzany

odnosiC sic do niektórych jego niedostatkOw z cierpliwociq i w miarç mo1iwoci je
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korygowaá. Dlatego stararn sic nie okazywaã swojego niezadowolenia i zniecierpliwienia

z powodow niedoskona!oci profesjonalnych tego czy innego wykonawcy. Raczej na odwrót

— próbujç solistç dowartociowaã, by wierzyl w swoje mo1iwoci wykonawcze. Do

przyjçcia takiej postawy obliguje mnie zajrnowane w realizowanym projekcie stanowisko,

które jednoczenie zobowiqzuje do twórczego poszukiwania i dq2enia dostçpnymi rodkami

do odsianiania artystycznych zalet wykonywanego dziela.

Wspótpraca i relacje miçdzy solistami i orkiestrq w czasie projektów, które

prowadzllem, glOwnie zale±aly od mojego sposobu pracy i zachowania w stosunku do

zespolu. Zawsze preferowalem, by by! to dialog, a nie monolog. Zespo! wykonawczy —

solici, orkiestra — jest bardzo wraliwym organizmem z!oonym z indywidualnoci,

reagujqcych w!aciwvm muzycznym wykonaniem na odpowiednio wprowadzonq atmosferç,

a tak2e na odpowiednio wykonany I zrozumia!y gest dyrygenta. Nieustanne doskonalenie

techniki manualnej bardzo ulatwia pracç i stanowi najlepszy ze znanych mi sposobOw na

osiqganie zamierzonych celów artystycznych. W swoim dyrygowaniu staram sic wprowadzaO

zasadç odwrotnej proporcjonalnoci, to znaczy im wiçkszy zasob rodków techniki

manualnej, tym mniejsza potrzeba poslugiwania sic slowem. Uwagi slowne, pouczanie,

przedrzeinianie, na1adowanie pievaniem sq dia wszystkich muzykow bardzo dra2liwe,

trudne do zniesienia i nierzadko doprowadzajqce do konfliktów. XV ezasie prOb i przed

stawieñ staram sic uwanie rozpoznawaó stan emocjonalny wykonawcOw, wsluchiwaO sic

w rytm muzyczny orkiestry, gry jej muzykow, w piew solistów którym akompaniujç, tak

aby z jednej strony przystosowaá sic do zespolu, a z drugiej jak najlepiej prowadzió

wykonanie, budujqc razem muzyczne emocje. Radoã ze wspóLnego tworzenia, poszukiwanie

wyjcia z negatywnych sytuacji, pokonanie ronorodnych problemow pojawiajqcych sic

w czasie pracy nad kadym projektem muzycznym mona osiqgnqé tylko poprzez praktykç,

dialog i chçO nieustannego rozwijania sic.

Wszystkich niezbçdnych cech i umiejçtnoci potrzebnych dyrygentowi operowemu

nie mo±na przyswoié sobie w krotkim ezasie. Wymaga to wielu lat pracy przeplatanych

sukeesami I pora±kami, a przede wszystkim nieustajqcego samoksztalcenia podezas

podq±ania wlasnq drogq artystycznq. Tylko poprzez ciqgly osobisty rozwOj i twórczq fantazjç

mona pokonywaá ograniczeni& by przez umiejçtnoá odzialywania na orkiestrç I na piew

solistów w efekcie realizowaá swoje zamysly artystyczne.

dr Bogus!aw Kobierski
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