
 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
19 stycznia 2020, niedziela, godz. 1700 

ff 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

PRISM  
 

 

RECITAL KAMERALNY 

 

 

 

CHROMATOPHONIC TRIO 

Roksana Kwaśnikowska skrzypce 

Agata Bąk wiolonczela 

Andrzej Karałow fortepian 

 

 

 
 



 
 
Światło, cień, kolor, dźwięk – te elementy składają się na główną kon-

cepcję repertuarową Chromatophonic Trio, zespołu powstałego w 2020 roku  
i ukierunkowanego na wykonawstwo przede wszystkim muzyki XX i XXI 
wieku. Istotnym celem zespołu jest również promocja oraz rozwój najnowszego 
repertuaru na skład tria fortepianowego. 

Na wybór konkretnych pozycji w recitalu miały wpływ kolorystyka 
oraz symbolicznie pojmowane światło. Kolor w utworze muzycznym odgrywa 
bowiem już od dłuższego czasu znaczącą rolę – z każdą epoką czy dekadą kom-
pozytorzy podejmowali eksperymenty (często jedynie na polu muzyki aku-
stycznej) związane z integracją kolorystyki z melodyką, harmoniką czy istotą 
dźwięku samego w sobie. W programie pojawia się kompozycja estońskiego 
twórcy Erkki-Svena Tüüra Fata Morgana z 2003 roku. Jego język muzyczny jest 
rozpoznawalny ze względu na stworzoną przez kompozytora tzw. metodę 
wektorową, używaną w kompozycjach w nowym milenium, dzięki której 
utwory wyróżniają się nasyconą, specyficzną harmoniką, niekiedy kierując się 
brzmieniowo w stronę muzyki spektralnej. Utwór Florescence Andrzeja Kara-
łowa napisany został w 2018 roku na potrzeby warsztatów LABO w Montrealu, 
podczas których nastąpiło również prawykonanie. Jest to kompozycja, której 
narracja – w pewnych wymiarach dynamiczna, a w innych statyczna – rozwija 
się na zasadach organicznego kształtowania materiału muzycznego: ze źródła 
– wyjściowych dźwięków, jednej idei, naturalnie, niczym roślina, rozrasta się 
cała struktura utworu oparta na segmentach aleatorycznych, ale zdetermino-
wanych określonymi zasadami. Formalny, ale także wykorzystujący skojarze-
nia synestetyczne szkic kompozycji stworzony został w postaci artystycznej 
grafiki. Trio fortepianowe Maurice’a Ravela – impresjonistyczne, nasycone har-
monicznie i kolorystycznie czteroczęściowe dzieło – jest klasyczną pozycją re-
pertuaru niejednego tria fortepianowego. Jest to także idealny punkt odniesie-
nia dla nowszych kompozycji, pobudzający do zadawania pytań: czym jest ko-
lor, jak melodia oraz system harmoniczny kreowane są w kompozycjach  
XX i XXI wieku? Przepuszczamy przez nasz „pryzmat” repertuar, którego cha-
rakterystyczną cechą jest odniesienie do inspiracji barwą, światła i odcieni. One 
zaś niejednokrotnie wynikają z systemu porządkowania dźwięków, systemu 
harmonicznego oraz integracji instrumentów, będących mediami ekspresji. 
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ERKKI-SVEN TÜÜR (ur. 1959) 

 

Fata Morgana (2003) 

 

 

 

 

ANDRZEJ KARAŁOW (ur. 1991) 

 

Florescence (2018) 

 

 

 

 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

 

Trio fortepianowe a-moll (1914) 

 

 

 

 

 Realizacja nagrania: Piotr Szonert, Krzysztof Janik 
Opieka dydaktyczna: ad. Ewa Lasocka 
Obsługa sceny: Piotr Kosiński, Jakub Osmański, Kacper Chabrowski 

 



Chromatophonic Trio 

 

 

ROKSANA  
KWAŚNIKOWSKA 

 
Wielokrotnie nagradzana w prestiżowych 
konkursach o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym m.in. na Międzyna-
rodowym Konkursie Skrzypcowym Ti-
bora Vargi (Sion), I Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym im. Karola Szy-
manowskiego (Katowice), Międzynaro-
dowym Konkursie im. Ludwiga van Beet-
hovena (Hradec), Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym im. Michała Spi-
saka (Dąbrowa Górnicza), Międzynaro-
dowym Konkursie na Skrzypce Solo  
im. Tadeusza Wrońskiego (Warszawa). 

Doceniana jako solistka podczas wielu koncertów w Europie (Francji, Estonii, 
Włoszech, Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Austrii), Azji (Chinach, Korei Po-
łudniowej, Japonii) i Ameryce Północnej. Dwukrotnie występowała w jednej  
z najsłynniejszych sal koncertowych świata – nowojorskiej Carnegie Hall. W roli 
solistki występowała m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Ra-
dia, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej, Orkie-
strą Symfoniczną im. Janačka w Ostrawie. 
Występy utalentowanej skrzypaczki można było usłyszeć podczas transmisji  
w Programie Drugim Polskiego Radia, Czeskim Radio Ostrava oraz w TVP Kul-
tura.  
Jej zamiłowanie do skrzypiec nie ogranicza się tylko do roli solistki. Aktywnie 
uczestniczy w projektach muzyki kameralnej. Od 2013 roku jest członkiem ze-
społu Chopin Piano Quintet, z którym w 2016 roku wydała płytę z kwintetami 
fortepianowymi Roberta Schumanna i Dymitra Szostakowicza (wyd. DUX),  
a w 2019 roku ukazała się płyta duetu gitarowego Woch&Guzik Duo, w której 
nagraniu brała udział (wyd. DUX). Od listopada 2019 roku jest pierwszym 
skrzypkiem Lutosławski Quartet. Roksana współpracuje także z wybitnymi 
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muzykami młodego pokolenia w Polish Soloist String Orchestra, a także jest 
koncertmistrzem Chopin University Chamber Orchestra.  
Za swoje osiągnięcia artystyczne trzykrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta 
Miasta Koszalina, a w 2011 roku została wyróżniona tytułem Młodej Artystki 
Roku. Roksana jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
stypendium fundacji Pro Polonia Society oraz dwukrotną laureatką programu 
Młoda Polska.  
Swoje umiejętności doskonaliła podczas wielu kursów mistrzowskich  
w kraju i za granicą. Pracowała pod okiem takich wybitnych skrzypków jak: Jan 
Stanienda, Stephan Picard czy Dora Schwarzberg.   
Roksana ukończyła studia w klasie prof. Jana Staniendy na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymała medal Magna cum 
Laude, który jest przyznawany absolwentom z największymi osiągnięciami ar-
tystycznymi. Obecnie pracuje jako wykładowca na macierzystej uczelni.  
Roksana gra na skrzypcach Johanna Augustina Wagnera z 2009 roku. 
 

 

 

AGATA BĄK  

Urodzona w 1994 r. w Katowicach. Naukę 
gry na wiolonczeli podjęła w wieku 7 lat 
w klasie mgr Alicji Murzynowskiej. Przez 
10 lat kształciła się pod okiem wybitnego 
profesora Akademii Muzycznej w Kato-
wicach – Pawła Głombika. 
W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem 
studia magisterskie na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warsza-
wie w klasie prof. Tomasza Strahla. Sty-
pendystka Krajowego Funduszu na Rzecz 

Dzieci, Prezydenta Miasta Katowice, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w programie Młoda Polska, Rektora UMFC oraz zdobywczyni stypen-
dium Pro Polonia. Jest laureatką wielu konkursów krajowych oraz międzynaro-
dowych, m.in.: III miejsce na Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie 
(2010). 4 lata później otrzymała na tym samym konkursie I nagrodę z wyróżnie-
niem, w ramach której miała okazję koncertować z orkiestrami Filharmonii Dol-
nośląskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Śląskiej oraz na festiwa-
lach, tj. warszawskich Lutosferach czy Festiwalu im. Krystyny Jamroz w Busku 
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Zdroju. Do dorobku artystycznego Agaty zaliczają się również wielokrotne na-
grody w 5 edycjach Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (dwukrotnie 
II nagroda, IV nagroda oraz I nagroda), III miejsce na Międzynarodowym Kon-
kursie Wiolonczelowym w Koszycach (Słowacja), I miejsce na Międzynarodo-
wym Konkursie w Dolnym Kubinie Talenty pre Europu (Słowacja). 
Udziela się również kameralnie, z kwartetem smyczkowym Monet Quartet 
zdobyła I nagrodę na Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy (2015) oraz koncer-
tuje, głównie w Warszawie. 
Kształciła się pod okiem wybitnych profesorów, solistów i kameralistów, m.in.: 
Clausa Reichardta, Gottharda Poppa, Kazimierza Michalika, Andrzeja Bauera, 
Romana Jabłońskiego, Izabelli Szałaj-Zimak, Marka Czecha, Radima Sedmidub-
skiego oraz zespołu Scharoun Ensamble, składającego się z liderów Filharmonii 
Berlińskiej. 
Obecnie Agata jest wiolonczelistką Filharmonii Narodowej w Warszawie (od 
2017 roku) oraz współpracuje z Orkiestrą Sinfonia Varsovia.  

 

 

 

 

ANDRZEJ KARAŁOW 
 
Kompozytor, pianista, improwizator 
oraz pedagog. Absolwent Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie w klasie kompozycji  
prof. Stanisława Moryto oraz fortepianu 
prof. Bronisławy Kawalla. Doktor sztuk 
muzycznych. Od 2016 roku prowadzi 
wykłady w macierzystej uczelni na Wy-
dziale Kompozycji i Teorii Muzyki. 
Swoje umiejętności interpretacyjne, za-
równo pianistyczne, jak i kompozytor-
skie, kształcił na mistrzowskich kursach 
m.in. w Oxfordzie, Montrealu, Walencji, 
Bergen, Imoli, Lipsku, Nicei czy Duszni-

kach-Zdroju, pod kierunkiem takich mistrzów, jak: Beat Furrer, Zygmunt 
Krauze, Stefano Gervasoni, Mikhail Vosskresensky, Boris Petrushansky, Arie 
Vardi, Gary Graffman.  
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Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych 
i kompozytorskich.  
Mimo, że muzyka poważna znajduje się w jego głównym obszarze działalności 
artystycznej, jest otwarty na eksperymenty w zakresie muzyki elektronicznej  
i alternatywnej, co wpływa na kształtowanie jego stylu. Jego utwory i interpre-
tacje wydane zostały na kilkunastu płytach przez takie wytwórnie, jak Ablaze 
Records, DUX, Requiem Records czy Kroniki Warszawskiej Jesieni.  
W latach 2018–2019 objęty był mentorskim programem London Philharmonic Or-
chestra Young Composers Programme, co zaowocowało powstaniem i prawykona-
niem utworu Veins w Southbank Centre w Londynie. Jego utwory wykonywane 
są w kraju i za granicą na koncertach oraz festiwalach, m.in. w Stanach Zjedno-
czonych, Meksyku, Kanadzie, Australii, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Estonii, 
Rosji, we Francji, Włoszech oraz na Węgrzech.  
Jako solista koncertuje w prestiżowych salach w kraju i za granicą oraz wystę-
puje z towarzyszeniem renomowanych orkiestr symfonicznych m.in. Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia czy Polską Orkiestrą Ra-
diową.  
Jest laureatem wielu stypendiów, m.in. prestiżowego programu Młoda Polska, 
Stowarzyszenia Pro Polonia (dwukrotnie), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

STYCZEŃ / LUTY 2020 
 

20 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu  
LUDWIG VAN BEETHOVEN – 250-LECIE URODZIN 
Koncert w wykonaniu klas kameralistyki fortepianowej 
W programie utwory kameralne L. van Beethovena 

22 
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
ŚPIEWNIK POLSKI. Pieśń polska XX i XXI wieku 
Joanna Freszel sopran 
Łukasz Chrzęszczyk fortepian 

2 
Niedziela, godz. 1600, bezpłatne karty wstępu 
WSPÓŁCZESNY WIECZÓR RUCHU I DŹWIĘKU 
Koncert specjalności Choreografia i Teoria Tańca, Pedagogika  
Baletowa oraz zespołu Chopin University Dance Company 

10 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu  
INTERAKTYWNIE 5.0 
Koncert specjalności Choreografia i Teoria Tańca  
W programie: PRE-Motus… / Motus 50+ czyli REinterpretacja Motus 
Animi Continuus/  POST-Motus… 

11 KONCERT PRZENIESIONY NA 18.02.2020  

12 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
PER MOLTI CELLI, CZYLI DUŻO DOBREGO… 
Wiolonczeliści: Andrzej Bauer, Mateusz Błaszczak,  
Maria Leszczyńska, Katarzyna Stasiewicz, Krystyna Wiśniewska 
W programie: J. Haydn, P. Czajkowski, A. Dvořák 

15 

Sobota, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Mateusz Żurawski obój 
Piotr Kamiński fagot 
Piotr Zawadzki klarnet 

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 kon-
certem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe. 
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w Kiel-
cach. Tam 
w wieku 6 
lat rozpo-
czął na-


