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MINIMAL MUSIC
Koncert Międzywydziałowego Studium Muzyki Nowej

Opieka artystyczna – prof. zw. Andrzej Dutkiewicz



Simeon ten Holt (kompozytor holenderski) napisał swo-
ją minimalistyczną kompozycję pt. Canto Ostinato na 4 
fortepiany w roku 1972 i dzieło to natychmiast zdobyło dużą 
popularność wśród słuchaczy. Od tego momentu często gości 
ono na estradach koncertowych świata, będąc także wysoko 
cenionym przez krytyków i znawców muzyki współczesnej.

W Polsce utwór po raz pierwszy został zaprezentowany 
w 1992 roku w czasie trwania Światowego Festiwalu Muzycz-
nego „World Music Days” w bardzo podobnym do obecnego 
składzie wykonawców. Utwór trwał wtedy 3 godziny bez 
przerwy, a publiczności umożliwiono swobodne opuszczanie 
i powroty na Salę Koncertową bez straty słuchania utworu, 
gdyż w foyer zainstalowano szereg ekranów i głośników, 

z których rozbrzmiewała transmitowana na żywo muzyka. Publiczności festiwalowej, która wolała 
się przechadzać po korytarzach, słuchając jednocześnie muzyki, zaoferowano nawet poczęstunek, aby 
długość utworu nie zmęczyła słuchających.

Dzisiejszy koncert przewidziany jest na półtorej godziny bez przerwy, jest to więc odcinek czasu 
w sam raz odpowiedni dla poddania się nastrojowi muzyki, która „nie ma początku i końca”, która 
„wiecznie” trwa, tworząc atmosferę spokoju, kontemplacji, zamyślenia, marzenia, komfortu... Muzyki, 
która zanurza nas w tonalnej aurze dźwiękowej, zrozumiałej, cierpliwej i ciągle obecnej, aż do nieocze-
kiwanego zakończenia.

Kompozytor Simeon Ten Holt tak pisze o wykonaniu swojego utworu: Wykonanie Canto Ostinato 
jest bardziej rytuałem niż koncertem. Utwór ma wiele wspólnego z minimalizmem poprzez swą nie-
śpieszną narrację i brak określonego czasu trwania, a także poprzez fakt, że czas staje się tu przestrzenią, 
w której unoszą się muzyczne obiekty…

Poddajmy się zatem muzyce płynącej z estrady i wsłuchajmy się w jej magiczne oddziaływanie. 
Dopomoże nam w tym wizualizacja grafi czna, którą będziemy mogli obserwować w czasie trwania 
utworu.

Życzę ciekawych wrażeń estetycznych
Andrzej Dutkiewicz

Minimal music, nurt w muzyce XX w., który wyłonił się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Zamien-
nie stosowane jest określenie repetitive music (muzyka repetytywna). Istotą minimal music jest radkalna selekcja 
dźwięków, współbrzmień, barw muzycznych i rytmów oraz obsesyjna powtarzalność jako zasada kształtowania 
toku muzycznego. Minimal music wywodzi się z idei Johna Cage’a i manifestuje się w szczególnym stopniu w twór-
czości La Monte Younga, Terry’ego Rilleya, Steve’a Reicha i Philip’a Glassa.
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ANDRZEJ DUTKIEWICZ

Kompozytor, pianista, pedagog. W latach 1963–1972 studiował w PWSM w Warszawie: for-
tepian w klasie prof. Reginy Smendzianki (1963–1968) oraz kompozycję w klasie prof. Wi-
tolda Rudzińskiego (1968–1972). Ukończenie dwóch kierunków studiów w znaczący sposób 
ukształtowało zainteresowania artysty muzyką XX wieku – ideą wiodącą jego działalności stała 
się prezentacja i upowszechnianie polskiej muzyki współczesnej.

W latach 1973–1976 odbywał studia w zakresie kompozycji i fortepianu w Eastman School 
of Music w Rochester (USA). Uczestniczył także w kursach i stażach artystycznych w zakresie 
kompozycji i wykonawstwa muzyki współczesnej, m.in.: w Darmstadt (1972) oraz w Eastman 
School of Music (1974–1975), gdzie w roku 1976 otrzymał stopień doktora sztuk muzycz-
nych.

Już w roku 1972 rozpoczął działalność pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie jako asystent w klasie prof. Reginy Smendzianki. W roku 1977 został powołany 
na stanowisko adiunkta, w 1982 roku – docenta, a w roku 1991 – profesora nadzwyczajnego. 
Równolegle z pracą pedagogiczną w warszawskiej uczelni muzycznej, gdzie obecnie prowadzi 
w stopniu profesora zwyczajnego samodzielną klasę fortepianu oraz wykłada propedeutykę 
muzyki współczesnej, w latach 1976–1997 wykładał fortepian i kompozycję w formie „lecture 
recitals” na międzynarodowych kursach letnich oraz podczas sesji naukowych w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki oraz w Boliwii. W Ameryce prowadził także intensywną działalność kon-
certową, przybliżając tamtejszej publiczności polską współczesną twórczość kompozytorską.

Jako kompozytor uzyskiwał nagrody i wyróżnienia na konkursach krajowych oraz zagra-
nicznych: w Bourges (Francja, 1983) oraz w Cleveland (USA, 1987). Jego kompozycje były 
wykonywane w wielu słynnych centrach muzycznych, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, 
a także podczas wielu międzynarodowych festiwali, m.in.: Blossom Music Festival, American 
Liszt Society Festival, Dresdener Art Festival, Daizm Contemporary Music Festival (Korea Płd.), 
Polish Music Festival (Chiny), Music Festival (Australia), Warszawska Jesień, Berliner Festwo-
che.

Jako pianista Andrzej Dutkiewicz jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
dla Wykonawców Muzyki Współczesnej w Rotterdamie w 1970 roku. Brał udział w wielu eu-
ropejskich festiwalach muzycznych, a wizyty koncertowe w wielu krajach łączył z pracą w jury 
konkursów kompozytorskich i pianistycznych (m.in. New Orleans Composers Contest, Gina Ba-
chauer International Music Competition w Salt Lake City). Artysta nagrał szereg solowych płyt 
z własnymi kompozycjami, a także z utworami Szymanowskiego, Lutosławskiego, Serockiego 
i innych kompozytorów polskich. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju 
i za granicą.



Za swoją działalność artystyczną poza granicami kraju otrzymał w 1990 roku dyplom uzna-
nia „Za wybitne zasługi dla kultury polskiej za granicą” od Ministra Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej, a także Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi w 2002 roku.

Andrzej Dutkiewicz uczestniczy ponadto w organizacji sesji naukowych oraz festiwali i kur-
sów muzycznych (m.in. Od Chopina do Góreckiego). Jest członkiem międzynarodowych organi-
zacji muzycznych, m.in. Beethoven Society i American Liszt Society. W latach 1999–2005 był dzie-
kanem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów w warszawskiej uczelni muzycznej; przez 
wiele lat pełnił w niej także funkcję kierownika Międzywydziałowego Studium Muzyki Nowej. 
Od 10 lat pełni też obowiązki wicedyrektora koreańsko-polskiego projektu edukacyjnego w Kei-
myung University w Daegu, za co z rąk prezydenta południowokoreańskiej uczelni otrzymał 
w 2008 roku Złoty Medal Zasługi.

SZÁBOLCS ESZTÉNYI

Urodzony w 1939 roku w Budapeszcie węgierski pianista, improwizator, kompozytor i pedagog, 
od 1969 roku zamieszkały w Polsce. 

Studiował w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej, kończąc z wyróżnieniami: klasę for-
tepianu prof. Margerity Trombini-Kazuro i klasę kompozycji prof. Witolda Rudzińskiego.

Jest laureatem I nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Fortepianowej 
(1968).

Występował na wielu festiwalach i koncertach w kraju i za granicą, dokonał także licznych 
nagrań muzyki klasycznej i współczesnej. Od 1972 roku zajmuje się także intensywną pracą 
pedagogiczną i metodyczną w zakresie nauczania improwizacji fortepianowej, będąc pedago-
giem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od 1984 roku współpracuje także z Ferencem Lantosem i Márią Apagyi – twórcami krea-
tywnej pedagogiki muzyczno-wizualnej i założycielami Wolnej Szkoły Artystycznej w Peczu 
na Węgrzech, a od 1996 roku prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu improwizacji na letnich 
Mistrzowskich Kursach Wykonawstwa Muzyki Współczesnej (Bystrzyca Kłodzka, Świdnica).

W 1988 roku otrzymał medal Związku Kompozytorów Polskich za popularyzację polskiej 
muzyki współczesnej, w 1989 – nagrodę „Orfeusz” przyznaną przez sekcję krytyków Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków, zaś w roku 1993 został laureatem dorocznej nagrody 
Związku Kompozytorów Polskich.

W 1998 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.



IWONA MIRONIUK

Studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu 
prof. Bronisławy Kawalla i w klasie kameralistyki prof. Jerzego Marchwińskiego. Jako stypen-
dystka Fundacji Kultury ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie wykonaw-
stwa muzyki współczesnej u Szábolcsa Esztényi. Sztukę pianistyczną doskonaliła na Mistrzow-
skich Kursach Interpretacji w Lubece u Pavla Gililova i w Zurychu u Rudolfa Buchbindera.

Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Muzyki Współczesnej i Związkiem 
Kompozytorów Polskich. Współpracowała również z Piwnicą Artystyczną Ryszarda Ostromę-
ckiego oraz z Piwnicą Artystyczną Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, z którą nadal jest 
związana.

Ma w swoim dorobku liczne prawykonania utworów na fortepian solo. Dokonała wielu 
nagrań radiowych, zwłaszcza muzyki współczesnej. Na zamówienie fi rmy fonografi cznej DUX 
nagrała: solową płytę z utworami Zygmunta Krauzego, płytę w duecie z Szábolcsem Esztényi 
z wszystkimi jego kompozycjami na dwa fortepiany i płytę z utworami na fortepian solo An-
drzeja Kurylewicza.

Obecnie pracuje w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina w Warszawie.

Artystka dokonała prawykonań następujących utworów:
Joe Cutler: On the Edge (1994) – AMFC w Warszawie
Waldemar Miksa: Epitafi um – Jan Weber in memoriam (1996) – AMFC w Warszawie;
Waldemar Miksa: Tryptyk na głos i fortepian (1996, Anna Lubańska – śpiew) – AMFC 

w Warszawie;
Iwona Kisiel: Pięć pieśni na mezzosopran i fortepian (1997, Marta Kubicka – mezzosopran) 

– AMFC w Warszawie;
Waldemar Miksa: W srebrze i w czerni na fortepian i saksofon sopranowy (1997, Alina Maria 

Mleczko – saksofon) – AMFC w Warszawie;
Maciej Żółtowski: Intermezzo I (1997) – Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf (Niemcy);
Tadeusz Wielecki: Studium gestu II (1998) – Warszawskie Spotkania Muzyczne, Galeria „Za-

chęta”;
Hanna Kulenty: Third Circle (1998) – Warszawskie Spotkania Muzyczne, Galeria „Zachęta”;
Carter Pann: Koncert fortepianowy (1998, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Zsolt Hamar) – 

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego;
Szábolcs Esztényi: Bramy ogrodu na dwa fortepiany (1999, Szábolcs Esztényi – fortepian) 

– Warszawska Jesień, AMFC w Warszawie;



Szábolcs Esztényi: Dedykacja na dwa fortepiany (2002, Szábolcs Esztényi – fortepian) 
– AMFC w Warszawie;

Szábolcs Esztényi: Trzy nowe etiudy na dwa fortepiany (2003, Szabolcs Esztényi – forte-
pian) – AMFC w Warszawie;

Anna Ignatowicz: Kołysanka dla A. (2003) – AMFC w Warszawie;
Szábolcs Esztényi: Toccata na dwa fortepiany (2007, Szábolcs Esztényi – fortepian) – War-

szawska Jesień, Filharmonia Narodowa;
Szábolcs Esztényi: Spojrzenie z oddali na alt i dwa fortepiany (2007, Szábolcs Esztényi – for-

tepian, Małgorzata Pańko – alt) Warszawska Jesień, Filharmonia Narodowa;
Tadeusz Wielecki: Concerto for Piano and Orchestra (2009, Hiroshima Symphony Orchestra, 

dyr. Markus Poschner) – Hiroshima Kosei Nenkin Hall.

KYEONG-YEON SEO

Studia pianistyczne w warszawskiej uczelni muzycznej ukończyła w 2008 roku (z wynikiem 
celującym) w klasie fortepianu prof. zw. Andrzeja Dutkiewicza i st. wykł. Janusza Grobelnego 
oraz w klasie kameralistyki prof. UMFC Andrzeja Guza.

Koncertuje jako solistka i kameralistka. W Polsce współpracowała z Orkiestrą Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze (2008) oraz z zespołami Concerto Avenna (2009) i Camerata 
Vistula (2010), występując m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie i Żelazowej Woli, a za 
granicą – w Kuwejcie, Francji, Estonii i Grecji.

Jest laureatką nagrody specjalnej za interpretację utworów Chopina na I Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym w Dżakarcie (Indonezja).

Obecnie jest studentką studiów podyplomowych UMFC w specjalności Vocal Coaching, któ-
re odbywa pod kierunkiem pedagog Anny Marchwińskiej.



Biuro Koncertowe
tel. (22) 827 72 49

e-mail: bk@chopin.edu.pl 

BILETY  Na koncerty środowe obowiązują bilety w cenie 10 zł, na koncerty niedzielne i poniedziałkowe 

– bezpłatne karnety wstępu. Ich dystrybucja odbywa sięw holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku 

w godz. 1600–1900 oraz w niedziele w godz. 1600–1700

skład i łamanie: Copy Right, www.crdruk.pl

Zapraszamy
na następne koncerty

STYCZEŃ 2013

Środa, godz. 1900, bilety – 10 zł

STRASZNI PANOWIE TRZEJ

Janusz Szrom wokal

Andrzej Jagodziński fortepian 

Andrzej Łukasik kontrabas

Orkiestra Smyczkowa WARSAW POPS
Ryszard Borowski kierownictwo artystyczne

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

MUZYKA KAMERALNA
Koncert studenckich zespołów kameralnych UMFC

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu

ALEKSANDR SKRIABIN
Poeta, fi lozof, mistyk 
Koncert studentów klas fortepianu UMFC
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