
  Zapraszamy na następne koncerty 

 
 
 
 

 LUTY 
 

10 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu  
GAMELAN 3.0 
Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji 
David Martin (gościnnie), Michał Bator, Mateusz Bednarczyk, Jan Gralla, 
Eugeniusz Karetka, Rafał Kozyra, Tamara Kurkiewicz, Agata Partyka, 
Miłosz Pękala, Marianna Zagrodzka perkusja 

11 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu  
Kameralna Orkiestra Smyczkowa AM w Poznaniu 
Klaudiusz Baran akordeon, Kameralna Orkiestra Smyczkowa AM (Poznań), 
Marcin Suszycki koncertmistrz, Marcin Niewiedział słowo o muzyce 

13 
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 

OD BRAHMSA DO LIGETIEGO 
Jakub Haufa skrzypce, Michał Francuz fortepian 
Tomasz Bińkowski waltornia 

16 
Sobota, godz. 1800, bilety – 15 zł 

GOŚCIE BIG BANDU 
Danuta Błażejczyk wokal,  
Chopin University Big Band, Piotr Kostrzewa bandleader 

17 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu  
SOLOWA I KAMERALNA  
MUZYKA AKORDEONOWA 
Koncert w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych 

18 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu  
KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM 
Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu 

 
Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
(także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek–środa, piątek 16:00–19:00, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl,www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe, Małgorzata Kwiecień 

 ff 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
4 lutego 2019, poniedziałek, godz. 1900 

 

 

 
 

Koncert Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur 
przy Katedrze Edukacji Muzycznej 

 
Koncert towarzyszy Konferencji Naukowo-Artystycznej 

„Cunnigham / Cage: Idea twórczości w czasie realnym” (03-04.02.2019, UMFC) 
 

 
John Cage, fot. Andreas Pohlmann 

 

TRIBUTE TO JOHN CAGE 

Angela Gołaszewska, Jan Gralla, Marta Grzywacz 
 Robert Jędrzejewski, Eugeniusz Karetka, Leszek Lorent,  

Bartosz Martyna, Kuba Sokołowski 
 

Koordynacja koncertu: dr Aldona Nawrocka 
Współpraca: dr hab. Leszek Lorent 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
to nie jest Program, to jest Przypadek  

 

 

 

Kiedy coś zdarza się względem czegoś / innego, wcześniej czy później wszystko się zmieni / choć 

w istocie rzeczy nic o trwałym znaczeniu / nie zaszło. Ja sobie teraz mówię / & współczesna 

muzyka się zmienia. Jak życie / się zmienia. Nie zmieniając się, byłaby martwa. 

 

 

JOHN CAGE (1912–1992) 
 

 

Two pieces for Piano (1946)  

Quest (1935) 

Dream (1948) 

In the Landscape (1948)    

The Room (1943) 

Metamorphosis III, IV (1938) 

 

Rzeczywiście wszystko wolno lecz tylko wtedy, / kiedy buduje się na niczym. 

 / W zupełnej pustce / wszystko się może zdarzyć. / bez dwóch zdań / każdy dźwięk to unikat 

(zaistniał chwilowo, gdy został zagrany), / który nie wie nic / o europejskiej historii i teorii: / 

namysł nad pustką, / nad przestrzenią / uzmysławia, / że może w niej być wszystko, że w gruncie 

rzeczy / wszystko w niej jest. 

 

 

 

4'33” (1952)       
 

Cisza, jak muzyka, nie / istnieje. Zawsze są dźwięki. To / znaczy: jeśliś dość żywy, by je słyszeć. / 

Bo wcale nie są. Czy jestem ich sprawcą / czy nie, zawsze słychać jakieś dźwięki i / wszystkie są 

doskonałe. 

 

BARTOSZ MARTYNA aktor, reżyseria 

KUBA SOKOŁOWSKI fortepian 

 

Etudes boreales (1978) 
 

 

Cage do stworzenia zestawu czterech etiud na wiolonczelę solo użył mapy gwiazd  

z Atlasu Borealis jako źródło dla podstawowej wysokości i rytmu poszczególnych nut. Następnie 

w wyniku operacji losowych z wykorzystaniem księgi I ching ustalane były poszczególne aspekty 

danego dźwięku: wysokość, zmiany mikrotonalne, czas trwania, artykulacja, barwa i dynamika. 

Każda nuta jest więc wytworem dziesiątek różnych operacji przypadkowych, ale ostatecznie 

partytura zapisana jest bardzo precyzyjnie. Cage skomponował muzykę wymagającą ogromnej 

pracy z jego strony, ale tego rodzaju dyscyplina, oddanie i zaangażowanie były kluczowe dla 

jego życia i muzyki. Tego też oczekiwał od instrumentalisty, gdyż efektem są utwory niezwykle 

wymagające, wręcz na granicy wykonalności. Jak sam mówił w roku 1983: „Są one celowo tak 

trudne, ponieważ myślę, że jesteśmy teraz otoczeni bardzo poważnymi problemami  

w społeczeństwie i mamy skłonność do myślenia, że sytuacja jest beznadziejna, 

 i że niemożliwe jest zrobienie czegoś, co sprawi, że wszystko się odpowiednio zmieni. Myślę 

więc, że ta muzyka, która jest prawie niewykonalna, daje przykład praktyczności niemożliwego”. 

(Robert Jędrzejewski) 

 

 

Six Melodies for Violin and Keybord (1950) 
  

 

Nic / nie mam do powiedzenia i mówię nic / i to jest poezja 

 

 

 

Amores (1936) 

 
 

 
 

Tak więc słuchając ma się trampolinę, / to pierwszy dźwięk, który wpada w ucho; / to pierwsze 

coś wyrzuca nas w nic i / z głębi niczego znowu coś powstaje; / etc. jak prąd zmienny. Żaden 

dźwięk, nie / boi się ciszy, która kładzie mu kres. / I szkoda, jeśli jej unikasz, gdyż ona / tak 

przypomina życie & wraz z życiem jest / powodem do radości. Czasem ludzie / mówią / nieśmia-

ło. 

 

Teksty pochodzą z: John Cage, Przeludnienie i sztuka, przeł. Andrzej Sosnowski, Biuro Literackie, Wrocław 2012. 

 

Nagłośnienie: Aleksandra Koniuch, Maciej Tatarynowicz 
Opieka dydaktyczna: mgr Andrzej Kopeć 

ROBERT JĘDRZEJEWSKI wiolonczela  

KUBA SOKOŁOWSKI fortepian 
ANGELA GOŁASZEWSKA skrzypce 

 

 

LESZEK LORENT perkusja  
EUGENIUSZ KARETKA perkusja 

JAN GRALLA perkusja 
ALDONA NAWROCKA fortepian  

 


