
  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 
 

LUTY 
 

20 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

TWÓRCZOŚĆ SŁAWNYCH WIRTUOZÓW 
Ignacy Jan Paderewski i Juliusz Zarębski 
 

Dagmara Czajka, Anna Chmielińska, Masumi Hakamata,  
Piotr Prusaczyk, Hikari Shigeyama, Piotr Woźniak, Tomasz Zając fortepian 
 

22 

 

Środa, godz. 1200 
 

ŚWIĘTO UCZELNI 
 

Część artystyczna: 
Adam Mikołaj Goździewski fortepian 
 

22 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
 

RAVEL PIANO DUO: 
Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska fortepian 

Orkiestra Symfoniczna UMFC 
MASSIMILIANO CALDI dyrygent 
 

26 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

GITARA SOLO I KAMERALNIE 
Romuald Truskolaski in memoriam 
 

Wojciech Chomicz, Ksawery Jastrzębski, Szymon Kałuża, Mateusz Kowalski 
Damian Kuśmierczyk, Wiktor Molenda, Daniel Peszko, Piotr Przedbora, 
Mikołaj Szenfeld, Szymon Tobiasz, Emilia Wiązowska gitary, 

Mateusz Kwiek klarnet, DUET GITAROWY: Robert Guzik, Adam Woch (gościnnie) 
 

27 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

MUZYCZNE SPOTKANIA: 
Warszawa – Detmold 
 

Koncert w wykonaniu studentów Hochschule für Musik Detmold 
i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
 

 

Środa na Okólniku → bilety po 15 zł (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty niedzielne i poniedziałkowe → bezpłatne karty wstępu 
Dystrybucja: najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w Chopin University Press w holu uczelni, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-19.00 i na godzinę przed koncertem niedzielnym 
Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
19 lutego 2017, niedziela, godz. 1700 
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w Kiel-
cach. 
Tam w 
wieku 6 
lat rozpo-
czął 

ff 
 

Koncert Studium Muzyki Nowej 

 
 

BOULEZ 
& MESSIAEN 

 

 

Demiurdzy nowej muzyki 
 
 
 

Opieka artystyczna: 

ad. dr Aldona Nawrocka 

http://www.umfc.bilety24.pl/
mailto:bk@chopin.edu.pl


 

  

realizacja nagrania 

Karolina Szczepanowska 
Agata Tabaszewska 
 

opieka dydaktyczna 

as. Małgorzata Szymańska 



MESSIAEN _ _ _ _ _ 

 
Napisany podczas mojej niewoli Quatuor pour la fin du temps był przedstawiony 
jako premiera w stalagu VIII A 15 stycznia 1941 r. Miało to miejsce w Zgorzelcu 
(Görlitz) na Śląsku, w okresie, kiedy panowała straszna zima, a stalag był przy-
sypany śniegiem. My byliśmy tam w ilości 30 tysięcy jeńców wojennych (więk-
szości Francuzów, Belgów i kilkunastu Polaków). Czterech muzyków grało na po-
łamanych instrumentach, a wiolonczela, na której grał Étienne Pasquier, miała 
tylko trzy struny. Z kolei klawisze mojego pianina jak zostały wciśnięte, to z po-
wrotem nie odskakiwały. Nasze kostiumy były wprost nieprawdopodobne. Dano 
mi szatę koloru zielonego, całkowicie poszarpaną i do tego drewniaki. Widownia 
składała się ze wszystkich warstw społecznych: księża, lekarze, burżuazja, za-
wodowi wojskowi, robotnicy i rolnicy… Byłem jeńcem – brak pożywienia powo-
dował kolorowe wyobrażenia, m.in. widziałem tęczę Anioła na niebie i różne 
kombinacje kolorów między sobą. 

Pierre Boulez 

 
 
 
OLIVIER MESSIAEN (1908–1992) 

 
Quatuor pour la fin du temps / Kwartet na koniec czasu 
na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1940) 
 

I. Liturgie de cristal / Lituriga kryształu 

II. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps / Wokaliza dla Anioła 

III. Abîme des oiseaux / Otchłań ptaków 

IV. Intermède / Intermedium 

V. Louange à l'Éternité de Jésus / Pochwała wieczności Jezusa 

VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes / Taniec gniewu na siedem trąb 

VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps / Gra barw tęczowych 

dla Anioła ogłaszającego koniec świata 

VIII. Louange à l'Immortalité de Jésus / Pochwała nieśmiertelności Jezusa 

 

MATEUSZ RAJKOWSKI klarnet 

MIŁOSZ WIELIŃSKI skrzypce 

ZUZANNA FILIPEK wiolonczela 

ARUTO MATSUMOTO fortepian 

 

 

Pierre Boulez i Olivier Messiaen – jedni z największych kompozytorów muzyki 
XX wieku, spotkali się w 1943 roku, kiedy to Boulez przeniósł się do okupowanego 
Paryża, aby studiować w Konserwatorium. I w ten sposób natknąłem się na muzykę 
Messiaena i dowiedziałem się, że jest nauczycielem z reputacją „bycia poza zwykłymi 
konwencjami muzycznymi”. Gdy trafił następnie do jego klasy harmonii – Messiaen 
napisał w swoim dzienniku: Boulez jest człowiekiem, który lubi nową muzykę. 

 

Wzajemne relacje obu kompozytorów trwały do końca ich życia – od płaszczyzny 
uczeń–mistrz, poprzez nieraz iskrzące partnerstwo twórcze, aż po głęboką admirację 
i szacunek do swych dzieł. 

 

Po śmierci Messiaena Boulez wspomni: Byliśmy ze sobą bardzo zżyci, ale nasze więzi 
pozostały trudne do zdefiniowania. Zawsze był pewien rodzaj dystansu, z uwagi na fakt, 
że On był moim profesorem. Nigdy go nie nazwałem zwyczajnie „Messiaen” ani 
„Olivier”, nigdy nie przeszliśmy na „Ty”. On natomiast zwracał się do mnie wyłącznie 
„Boulez”. Jak mistrz do swojego ucznia. Ale była pomiędzy nami niezwykła solidarność 
– podziwialiśmy się w pokorze. 



Program 

 
BOULEZ _ _ _ _ _ 
 
Już ponad wiek temu Baudelaire podkreślał: współczuję poetom, którzy kierują 
się samym tylko instynktem, uważam, że czegoś im nie dostaje… Sądzę, że naj-
wyższy czas, aby przenieść ten pogląd w sferę muzyki. „Technika” wcale nie jest 
zbędnym ciężarem, który trzeba wlec za sobą, jeśli się chce mieć rękojmię prze-
trwania. Jest natomiast inspirującym zwierciadłem, które sobie wymyśliła wyob-
raźnia, a które odbija jej własne odkrycia. Gdy wyobraźnia pracuje, nie może 
opierać się – bez ryzyka słabości – na samym tylko „instynkcie”… Oby nasza 
wyobraźnia wyostrzała naszą inteligencję, a nasza inteligencja wzbogacała na-
szą wyobraźnię – bez tego współdziałania poszukiwanie ma wszelkie dane stać 
się utopijnym… Nieraz już powtarzano: muzyka jest zarówno wiedzą, jak i sztu-
ką; kto zdoła stopić te dwie dziedziny w jednym tyglu, jeśli nie Wyobraźnia – ‘kró-
lowa możliwości’! 

Pierre Boulez 

 
 
 
PIERRE BOULEZ (1925–2016) 

 
Douze Notations na fortepian (1945) 
 

1. Fantastique – Modéré 

2. Très vif 

3. Assez lent 

4. Rhythmique 

5. Doux et improvisé 

6. Rapide 

7. Hiératique 

8. Modéré jusqu’a très vif 

9. Lointain – Calme 

10. Mécanique et très sec 

11. Scintillant 

12. Lent – Puissant et après 
 

KUBA SOKOŁOWSKI fortepian 

 
 
Mémoriale ( ...explosante-fixe ... Originel ) 
na zespół kameralny (1985/1993) 
 

Originel & Transitoires II–VII 
 

DARIA FALKIEWICZ flet solo 

PAWEŁ PIĘTKA waltornia 

BARTOSZ KOWALSKI waltornia 

AGATA JANCZY skrzypce 

ADA DOBROWOLSKA skrzypce 

BŁAŻEJ BĘBEŃCA skrzypce 

JAN CZYŻEWSKI altówka 

RADOSŁAW JAROCKI altówka 

CAN KEHRI wiolonczela 

 
 
 
Dérive 1 
na zespół kameralny (1984) 
 

DARIA FALKIEWICZ flet 

MATEUSZ KWIEK klarnet 

TAMATA KURKIEWICZ wibrafon 

ŁUKASZ PIASECKI fortepian 

AGATA JANCZY skrzypce 

CAN KEHRI wiolonczela 

 
 
 
 

Przerwa 


