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AUTOREFERAT

WSTEP

W niniej szym autoreferacie chcialabymprzedstawi6 m6j dorobek artystyczny i peda-
gogiczny od momentu otrzymaniaprzeze mnie stopnia doktora sztuk murycznych (16 czerw-
ca20l0 roku) w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Sw6j autoreferatpodzielilam na
4 podrozdzialy, kt6re odpowiadajqposzczeg6lnym sferom mojej dzialalnoSci artystycznej:

I. - dzialalno5d koncertowa,
II. - dzialalnoSd pedagogiczna,
m. - dzialalnoS6 organizacyjna,
IV. - dziaNalnoSi wydawnicza.

Wiadomym jest, 2e wszystkie wymienione przeze mnie rodzqe dzialalnoSci s4 ze sob4
bardzo powi4zarre,Ieczrozdzielenie ich i usystematyzowanie pozwoli w spos6b jasny i kla-
rowny przedstawid m6j dorobek artystyczny i wybranE drogg ZyciowE.

Moja dzialalnoS6 koncertowa odnosi sig (poza nielicznymi wyjatkami) do jednego
zespohr kameralnego - Royal String Quartet - kt6rego jestem prymariuszem od pocz4tku
dzialalnofici, czyli od 1998 roku. Moimi partnerami w kwartecie s4: mgr Elwira Przybylowska
- II skrzypce, mgr Marek Czech-- alt6wka i mgr Michal Pepol - wiolonczela. Wszyscy jeste-
Smy absolwentami Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina). Jako prowadz4ca kwartetwraz z kolegami wsp61n4 naukg rozpo-
czqNarn w macierzystej Uczelni w Warszawie. Jednakhe najwigkszy wplyw na moje postrze-
ganie istoty kwartetu smyczkowego, jako formacji mialy dwuletnie studia podyplomowe
w Hochschule fiir Musik w Kolonii, w klasie pedagog6w tworz4cych Swiatowej slawy Alban
Berg Quartet. Dwa lata pracy artystycznej z jednym z najlepszychkwartet6w smyczkowych
na Swiecie nauczyly mnie jak niezwyklym zj awiskiem j est pol1czenie ze sob4 w j edn4 arty-
sty czny caloSd czw6rki graj1cy ch ludzi.

Wedlug mojej opinii kwartet smyczkovvy to kwintesencja zespol6w kameralnych.
Jako zesp6t w trakcie konsultacji zmuzykami Alban Berg Quartet, duZo czasu poSwigciliSmy
rozmowom o szczeg6lach wykonawczych zapisanych w partyturze przez kompozytora.
Takhe o tym, jak niesamowicie rozl<Lada sig barwaibrzmienie w zespole,2e przeniesienie
znaczenia motywu muzycznego zjednego instrumentu na drugi ma fundamentalne znaczenie
w brzmieniu kwartetu. Profesorowie przekazywali mi tak?e informacje o tym jaknale?y
wsp6lpracowad zpozostalymi czlonkami kwartetu, aby przezlatabyl dla siebie partnerami
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mxzycznymi. S4 to spostrzehenia, o kt6rychrzadko m6wi sig w Srodowisku muzycznym a
literatura jest w tej kwestii marginalna.

T. DZI AI,ALNO S C TONCBRTOWA

Moj a dzialalnoSi koncertowa, tak j ak wczeSni ej zaznaczyNan, wi1ze sig niero zerwal-
nie z kwartetem smyczkowym. Dlatego opisuj4c poniZej moje dokonania artystyczne, skla-
dam w tym miejscu Wrazy wdziEczno3ci moim kolegom za wieloletni4, tw6rcz4wsp6lprac9.
Moje dokonania nie bylyby mozliwe bez ichprofesjonalizmu, Worczywej i wygzonej pracy,
wreszcie tworzenia niepowtarzalnej atmosfery tak pr6b jak i koncert6w. Ponizej prezentujg
kilka wybranych, prestizowych koncert6w, kt6re przyniosty mi nowe i niepowtarzalne do-
Swiadczenia, tak artystyczne, interpretacyjne jak i organizacyjne.

Bar dzo w ahnym wy darzeniem wplywaj Acym znaczqco na r ozw6j moj ej o sobowo Sci
artystycznej bylo zaproszenie do prestizowego brytyjskiego programu BBC New Generation
Artist (2004 - 2006), promuj4cego najbardziej utalentowanych mlodych muzyk6w z caNego
Swiata.

Do swoi ch wahnvch osi4gnigd pragng zaliczyt laury na konkursach kwartet6w smycz-
kowych w Krakowie, Casale Monferrato (Wlochy), Banff (Kanada), Kuhmo (Finlandia).
Wrazzkwartetem bylam r6wnie?nominowana do prestiZowej nagrody Royal Philharmonic
Society. Warto dodai, 2e z polskich artyst6w nagrodg tq otrzymali: Feliks Janiewicz, Anton
Rubinstein, Ignacy J6zef Paderewski oraz Witold Lutoslawski.

Wielokrotnie wystgpowaLam w Wigmore Hall oraz Cadogan Hall w Londynie, Brid-
gewater Hall w Manchesterze, Concergebouw w Amsterdamie, Le Grand Theatre w Borde-
aux, National Galery of Art w Waszyngtonie, w berliriskim i wiederiskim Konzerthaus, Palais
des Beaux-Arts w Brukseli. Moje koncerty czgsto s4 transmitowane lub retransmitowane
przez Program 2 Polskiego Radia, BBC 3, telewizjE Mezzo oraz inne media Swiatowe. Mozna
je r6wnie? ogl4dai w transmisjach internetowych.

Jako prymariusz kwartetu Royal bardzo cenig sobie wsp6lpracA z artystami z r62nych
dziedzinmtrzycznych. Niejednokrotnie mialam okazjE wsp6lpracowad z gwiazdami takimi
jak: Angela Hewitt (fortepian), Sir Thomas Allen (baryton), Mark Padmor (tenor), Stephen
Kovacevich (fortepian), Martin Frost (klarnet), oraz wybitnymi artystami polskich scen mu-
zycznych jak KlaudiuszBaran (akordeon), Urszula Kryger (mezzosopran) , Andrzej Bauer
(wiolonczela),N,ukasz Kuropaczewski (gitara),czy teZ z zespo\em Kwadrofonik oraz kwarte-
tami smyczkolvymi Skampa i Kwartet Stqski.

Wielokrotnie wystgpowalam na wielu prestizowych festiwalach, takich jak BBC
Proms w Londynie, City of London Festival, Aldeburgh Festival, West Cork Music w Irlandii,
festiwalach niemieckich Schleswig Holstein oraz Rheingau Festiwal, australijskim Perth In-
ternational Arts Festiwol oraz polskich festiwalach takich jak Sacrum Profanum, Wratislavia
Cantans czy Wielkanocny Festiwal Ludwigavon Beethovena w Warszawie.

Po otrzymaniu stopnia doktora sztuk muzycznych w czerwcu 2010 roku moje ?ycie
artystyczne wzbogacilo sig o wiele ciekawych propozycji koncertolvych. Trudno byloby mi
tutaj wymienid wszystkie (spis koncert6w znajduje sig w zalqczniku), dlatego skupig sig na
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tych koncertach, kt6re moim zdaniem byly najwahniejsze dlarozwoju mojego doSwiadczenia
artystyczn.got:

ROK 2010

W czerwcu 201 0 roku (dwa dni po uzyskaniu stopnia doktora sztuk muzyczrlych) za-
gralam koncerty na S/. Magnus Festival, kt6ry odbywa sig u wybrze}y Wielkiej Brytanii na
wyspach Orkney. 19.06.2010 mialam przyjemnoSd wrazzBw4Kupiec wykonai Koncertfor-
tepianowy e-moll op.1 I. F. Chopina. Z kolei, na koncercie 20.0 6.2010 zabrzmial 3 Kwartet
smyczkolvy op.67 ,,Piesni Spiewajq" H. M. G6reckiego. Natomiast 2l.06.2012wrazzkwar-
tetem wykonalam Kwintet wiolonczelowy C-Dur op.956 F. Schub erta, w kt6rym towarzyszyN
nam Andrzej Bauer. Wszystkie trzy koncerty byhy transmitowane na Zywo i retransmitowane
przez Radio BBC 3. Bylo to dla mnie bardzo wahne vrrydarzenie artystyczne,poniewaz wraz z
innymi muzykami z PolskireprezentowaliSmy nasz kraj na jednym znajwaaniejszych festi-
wali w Wielkiej Bryanii.

9lipca2}l} roku mialam ogromn4 przyjemnoSd wyst4pi6 w jednej z najlepszychka-
meralnych sal koncertolvych na Swiecie - londyriskiej l|/igmore Hall. Zaprezentowalam tam
wraz zkwartetem dziela W. A. Mozart&, D. Szostakowicza oraz E. Grieg a. Kuhdorar:o.vq
koncert na tej sali zawsze jest dla mnie ogronmym przelyciem i wielkim .vqlzwaniem. Spo-
wodowane j est to tym, i2 sala ta uznawana j est powszechnie za najwahniejsz1 dla wszystkich
zespol6w kameralnych. Ma w mojej opinii najlepsz4 akustykg, w jakiej kiedykolwiek gralam
koncert. Wspomniel teL nale?y o wyedukowanej publicznoSci, kt6ra ma wplyw na to, kt6ry
zesp6lbgdzie w Wigmore Hall wystgpowal. Z dum4 chcialabym r6wniez nadmienii, Ze na-
stgpny koncert wrazzzespokem planowany jest w tej sali I lipca 2013 roku. Bgdzie to m6j 13
juz wystgp od pocz4tku wsp6lnej pracy w kwartecie smyczkowym w tej prestiZowej sali kon-
certowej.

Zkolei2T lipca2}l} roku wahnymwydarzeniem byl koncert podczas Schleswig - Holstein
Music Festival A{iemcy/. Byl to jubileuszowy 25 festiwal poSwigcony muzyce polskiej. Czu-
lam siE ogromni e vrryr62niona, poniewaz mialam przyjemnoSi wyst4pi6 na tym samym festi-
walu ztakimi gwiazdamijak Piotr Anderszewski, Rafal Blechacz,EwaPodleS, Urszula Kry-
ger czy Leszek Mozdzer.z

ROK 20tl

Niepowtarzalnymvrrydarzeniem w mojej karierze artystycznej byl koncert 13 lipca 2011, kt6-
ry mialam zaszczyt poprowadzil w Palacio Real de Madrid. W tym miejscu wart o zauwazy1,
2e w kolekcji kr6la Hiszpanii znajduj4 sig cztery cenne instrumenty: 2 pary skrzypiec, alt6w-
ka i wiol onczela, wykonan e przez mistrza wszechczas6w, lutnika Antonio Stradivariego.
To wlaSnie na tych instrumentach zabrzmial koncert w naszym wykonaniu. Bylo to dla mnie
ogromne prze?ycie m6c trzymat w rgkach i gra1 na tak znakomitych skrzypca ch. Jeszcze
wigksz4 przyjemnoSd dawalo granie w kwartecie, poniewaz instrumenty te maj4bardzo zbli-
2on4 do siebie barwg, a graj1c w zespolebrzmi+ jak jeden organizm. Mialam mozliwoS6
przez kilka dni obcowad ztymi skrzypcami, poniewaz potrzeba czasu, aby przyzwyczaid sig

I Pehra lista koncert6w znajduje sig w zalqczniku.
' Po koncercie podczas Schleswig - Holstein Music Festival w mojej dzialalno5ci koncertowej nast4p ila sze-
S ciomie sig cma przerwa spowodowana uro dzeniem dziecka.
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do nowego instrumentu. Granie na tak cennych skrzypcach Antonio Stradivariego zmienilo
moje postrzeganie na technikg wydobywania dZwigku.
Co do innych wraheh, mimo niezapomnianych odczud artystycznych czrtlam sig w Palacu
dziwnie, poniewaz przez caly okres pr6b bylam wraz z kolegami pilnowanaprzez straa zam-
kow4, a procedury bezpieczefstwa nie pozwaLaty mi nawet samodzielnie wyjq(: instrumentuz
futeralu. Skrzypce byly mi podawane przez kr6lewskiego lutnika. Nawet podczas koncertu
przy scenie stalo dw6ch uzbrojonych stra2nik6w. Niestety obawiam sig, ze ju2 nigdy nie za-
brzmi koncert wykonany natym komplecie instrument6w, poniewaz w zeszlymroku doszlo
do wypadku i podczas sesji zdjgciowej wiolonczelazostal,aroztrzaskana. Jak dot4d nie znala-
zlarn 2adnej informacji dotyczqceJ dalszego losu rozbitego instrumentu.

W dniach2,4 i 6 wrzeSnia 20ll roku prowadzilam kwartet podczas trzechkoncert6w
w Chinach, gdzie towarzyszyL nam akordeonista Klaudiusz Baran. Jeden z koncert6w odby-
wal sig w Beijing Concert Hall, gdzie wsp6lnie wykonaliSmy kwartet smyczkowy P. Czaj-
kowskiego D - dur op.ll, kwartet smyczkoorry nr.2 op. 56 K. Szymanowskiego oraz,,5 Tan-
go Sensations" A.Piazzolli. Koncert ten byl dla mnie i mojego kwartetu bardzo wazny, po-
niewazbylato jedna z najwigkszych sal koncertowych na jakiej graliSmy (najwigksza sala
koncertowa na kt6rej mialamprzyjemnoSi wyst4pi6 to Bridgewqter Hall w Manchester
mieszczqca2S}} os6b). Byto to dla nas trudne wyzwanie, poniewa?musieliSmy ,,wypelnii"
brzmieniem cal4 salg.

2 puhdziernika 20ll mialam ogromn4 przyjemnoSi wyst4pi6 w Palais des Beaux-Arts
w Brukseli na koncercie inauguruj4cym polsk4 prezydencjg w Radzie Unii Europejskiej. Na
koncercie zgromadzeni goScie uslyszeli Kwartet smyczkowy D-Dur op.l I P. Czajkowskiego
oraz2kwartet smyczkowy op.64 ,, Quasi unafantasia" H. M. G6reckiego. Bylo to dla mnie
wahne wydarzenie, poniewul Palais des Beaux-Arts to jedna z najwahniejszych estrad Swia-
towych z niepowtarzaln1 akustyk4.

Bardzo wahnymv,rydarzeniem w moim kalendarzu koncertowym jest Festiwal
,,KWARTESENCJA", kt6ry wsp6ltworz1 wraz z kolegami zkwartetu od 2004 roku.
W2011 rokufestiwal odbyl sig wdniach 5 i 6listopada 20ll roku. Napierwszymkoncercie
zostaly wykonane wszystkie trzy kwartety H. M. G6reckiego. Bylo to dla mnie ogromne wy-
zwanie nie tylko muzyczne, ale ifizyczne.Muzyka Mistrza G6reckiego jest niezwykle eks-
presyjna i wymaga ogromnego skupieni a. Wyzwaniem jest r6wnie2 dlugoSi trwania calego
koncertu (okolo 2 godziny samej muzyki). Nagranie kompletu Kwartet6w zajmuje dwie plyty
CD. Na drugim koncercie v,naz zUrszul4 Kryger mialam przyjemnoS6 wykonai ,,Dover Be-
ach" S. Barbera, kwartet smyczkoovy g-moll op.l0 C. Debussego oraz,,Lieder einesfahron-
den Gesellen" G. Mahlera, w opracowaniu A. Sch6nberga. Pani Urszuli Kryger towaruyszyl
zespol Kwartesencja Ensemble pod dyrekcj4 Moniki Woliriskiej. Obydwa koncerty ,,KWAR-
TESENCJI" byly retransmitowane przezProgram 2 Polskiego Radia.

W dniachz i 4grudnia 20ll ponownie w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europej skiej w Madryci e wraz z kwartetem wykonalam dwa koncerty. Pierws zy z nich odbyl
sig w Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid, natomiast drugi koncert zagralifimy
w prestizowym Teatros del Canal.
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ROK 2012

W marcu 2012 wahnym wydarzeniem byly koncerty z Ingolfem Wunderem, kt6re
zagraliiimy wsp6lnie w Sejong Center w Seulu /Korea Poludniowa. Wspolpraca ztak znako-
mitym artysta muzykiem - pianist4 daje mi ogromn4 satysfakcjg. Podczas wielu godzin pr6b
odkrylam, jak bardzo nasze wsp6lne granie mohe by6 subtelne i wysmakowane, w jaki spos6b
razem mozemy kreowai muzykg

16 lipca 2012 roku v{raz zkwartetem wyst1pilarn na prestizowym niemieckim Rhein-
gau Festiwal, na kt6rym wsp6lnie wykonaliSmy koncert w caloSci po5wigcony W.A. Mozar-
towi. Koncert ten byl dla mnie znaczqcy, poniewa?praktycznie nie spotyka sig juz monogra-
ficznychprogram6w koncertowych, kt6re skladaj4 sig zutwor6w tylko jednego kompozytora.
Warto nadmienil,2e program skladal sig z dw6ch pelnych kwartet6w smyczkowych oraz
wszystkich niedokoriczonych fragment6w utwor6w na kwartet smyczkoorry.

2 puldziernika 2012 roku odbyt sig dla mnie bardzo wahny koncert, gdyz otwieral on
rok akademicki oraz kwartetow1rezydencjg na Queen's University w BelfaScie /Irlandia P6l-
nocna/. W programie tego wieczoru zebrarra publiczno$6 w Great Hall uslyszala 8 kwartet
smyczkowy op.l10 D. Szostakowicza,3 kwartet smyczkowy K. Pendereckiego oraz Kwartet
smyczkowy D-Dur op.l1 P. Czajkowskiego.

W roku 2012 cykliczny juz Festiwal ,,KWARTESENCJA" mial miejsce podczas
dw6ch wieczor6w w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutoslawskiego w
Warszawie. Pierwszy wieczor (7.12.2012) poSwigcony byl projektowi pod tytulem ,,NOWA
WARSZAWA". S4 to piosenki o Warszawie w interpretacji Stanislawy Celiriskiq.Wrazz
Royal String Quartet na scenie grat. r6wnie2 pianista Bartlomiej W4sik, kt6ry jednoczeSnie
jest autorem wszystkich aratZacji. Projekt ten zostal nagrany przez Polskie Radio i ukazal sig
na noSniku CD. Drugi wiecz6r (8.12.2012) dedykowany byLmuzyce Witolda Lutoslawskiego.
Wraz ze sL<rzypkiem jazzovrrym Adamem Baldychem i didzejem Igorem Szulcem stworzyli-
Smy pol1czenie muzyki elektronicznej i jazzowej opartej na kwartecie smyczkowym Witolda
Luto slawskie go. Oba koncerty zeszlor o cznej,,KWARTE SENCJI" byly retransmitowane
przezProgram 2 Polskiego Radia.

II. DZIAT.ALNOSE PEDAGOGICZNA

Pracg pedagogicznqrozpoczglam w 2002 roku w Migdzyvrydzia\owej Katedrze Kame-
ralistyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina). Zostalam w6wczas zatrudniona na stanowisku asystenta. Przez pierwsze
lata nauczaniawsp6ldzielilam klasg kameralistyki zProf. Markiem Szwarcem nastgpnie z
Prof. Pawlem tr-osakiewiczem. Od kilku lat, co odnotowujg z wielk4 satysfakcj4, Kierownik
Migdzywy dziaNowej Katedry Kameralistyki powierzyl mi samodzielne prowadzenie studenc-
kich kwartet6w smyczkowych. Od samego pocz4tku praca z mlodymi ludZmi stala sig dla
mnie ogromnym Wzwaniem i pasj4. Podczas pracy w kwartecie, kt6ry dopiero zaczyna ze
sob4 pracowai pojawia sig ogromna iloS6 r6znorakich blgd6w, na kt6re mNodzi ludzie nie
zwracajquwagi. Natomiastprzez wiele lat graniaw niezmienionym skladzie, nabiera sig wie-
lu nawyk6w i niekt6rych uwag lub spostrzeheh nie trzeba komunikowa6 partnerom z zespolu.
Dlatego takwuhna jest mqdrairuetelnapraca od samego poczqtku istnienia zespolu.

Zawsze, kiedy do mojej klasy przychodzi nowy kwartet, staram sig go oceni6 pod kil-
koma wzglgdami. Bardzo wahny wplyw narozw6j kwartetu maj4 mtrzycy,kt6rzy go wsp6l-
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tworzE. Stawiam zazryczaj pytanie: czy s4kompetentni i dobrze zorganizowani?Najakim
poziomie umiejgtno$ci gry sQ poszczeg6lni czlonkowie zespolu? Na pocz4tkowym etapie gry
w kwartecie smyczkowym bardzo wahnyjest dob6r repertuaru, jak r6wnie2 materialu nuto-
wego, zkt6rego bgdziemy wsp6lnie korzystai.

Na wczesnym etapie gry zespolowej muzycy powinni skupii sig na utworach klasy-
k6w wiederiskich (Haydn, Mozart, Beethoven), poniewaZpracanad nimipozwala w niedlu-
gim czasie ustawid najwahniejsze priorytety rzEdz4ce pracqw kwartecie. Po wlaSciwym roz-
czylaniu materialu zapisanego przez kompozytora wsp6lnie ze studentami skupiamy sig na
rozplanowaniu pracy. W mojej opinii s4 cztery elementy, kt6re powinny spelnii zespoly
vczqce sig gry w kwartecie smyczkowym. S4 to: intonacja, artykulacja, wsp6lna dynamika
or az brzmienie ze spolu.

Bardzo czgsto poruszam temat prowadzenia od pulpitu zespolu przez pierwszego
skrzypka. Od samego pocz4tku navczaniazwracarnte?uwagg na koniecznofi(, podzielnoSci
uwagi (nie tylko u prymaiusza), gdyz podczas grania trzeba skupiai sig nie tylko na sobie,
ale r6wnie2 umied kontrolowad, co dzieje sig wok6l nas. 15 lat graniaw kwartecie smyczko-
wym nauczylo mnie r6wnie2 , 2e podczas pracy ze studentami nie nale?y lekcewaZyd nawet
najmniejszych blgd6w, poniewaz mog4 one prowadzil w konsekwencji do zNej interpretacji
dziela, a powielane blgdy nie przynosz42adnej poprawy we wsp6lnym budowaniu wizerunku
zespolu. ZaleZy mi na tym, aby moi studenci wyszli z zalEd bogatsi o wiedzg, kt6ra nie ogra-
nicza sig do wykonywanej przeznich partii instrumentalnej. ChcA, aby jednoczesnie umieli
kontrolowai siebie i spostrzegal to, co dzieje sig w pozostalych partiach instrument6w.
Wazne dla mnie jest r6wnie2, by studenci posiedli wiedzg na temat wszystkich aspekt6w
zwi4zanychzprzygotowaniem sig do wystgpu artystycznego. Jelelitylko mam takqmozli-
woS6 (najczEficiej przed koncertami organizowanymi w UMF C przez Migdzywy dziatowq
Katedrg Kameralistyki), to pracujg znimi w Sali Koncertowej UMFC. Istotne jest, aby stu-
denci zostali vprzedzeni, jak skrajne rodzaje akustyki mog4 sig pojawid i jak wahnejest do-
stosowanie sig do warunk6w panuj4cych w salach, w kt6rych mog4 odbywai sig koncerty.

Czgstym tematem -w szczeg6lnoSciprzed sesj4 egzaminacyjnq- jest tez problem
radzenia sobie ze stresem. Mlodziludzie musz? zdawal sobie sprawg ztego, Ze nie s4 sami na
scenie a odpowiedzialnoSd w kwarteci e rozldada sig na crtery osoby.

W kaZdym semestrze zespoly, kt6re vczq sig pod moim kierunkiem kameralistyki,
bior4 udzial w koncertach orgarrizowanych przez Prof. Pawla tr osakiewiczai Migdzyvtydzia-
low4 Katedrg Kameralistyki. Kwartet Tesseris, kt6ry uczyl sig u mnie w latach 2010-2012
zaiqt III miejsce (ako jedyny rcprezentant Polski w finale konkursu) na I Migdzynarodowym
Konkursie Kwartet6w Smyczkowych w Radomiu, w grudniu 20ll roku. Jest to dla mnie
ogromne wyr62nienie, poniewaz zespoly, kt6re zazwczE uczQszczajEna moje zalEcia,nie
maiqzbyt duzego doSwiadczenia. Kwartety smyczkowe zazwczaj ucz? sig latami aby zdo-
by6 biegloSi we wsp6lnym graniu. Nie ukrywam, 2e cighko jest w obecnych czasach o zdo-
bycie praktyki estradowej .

Jednak moja praca z m\odymi muzykami nie ogranicza sig tylko do pracy na UMFC.
Od 2010 roku wraz z kolegami zkwartetu organiruJ7 kursy muzyki kameralnej w Palacu w
Rybnej (Tarnowskie G6ry). Rokrocznie kursy te cieszq sig duZym zainteresowaniem. Podczas
kurs6w nie tylko zajmulg sig pedagogik4, ale r6wniez prowadzg dzialalnoSi koncertow4.

Bardzo wahnym Wdarzeniem mojej kaierze pedagogicznejjest otrzymanie pracy
wraz zkwartetem Royal na stanowisku ,,kwartetu rezyduj4cego" na Kr6lewskim Uniwersyte-
cie w BelfaScie (Queen's University Belfast). Wsp6lprac1 zUniwersytetem Kr6lewskim roz-
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poczgliSmy w puldzierniku 2012 roku. Naszym zadaniemjest utworzenie klasy kameralistyki
w ramach dzialalno Sci p e dago g icznej,j ak rown ieZ dziaLalno S 6 arty sty czna.
JesteSmy anga2owarri do duZej iloSci koncert6w, nagraf i projekt6w tworzonych przezpeda-
gog6w uczelni jak r6wnie?przez student6w innych wydziaLow. Bardzo cenimy sobie wsp6l-
pracA z tamtej s zym vrrydzialem komp ozycji i re?yserii dZwigku.

III. DZIAI.,ALNOSE ORGANIZACYJNA

W obecnych czasachkuZdy muzyk ikahdy zesp6l muzyczny musi stad sig dla siebie
menadherem. Niestety w Polsce praktycznie nie istnieje instytucja menadaera i na palcach
jednej rgki moZna policzycludzi,ldoruy zajmr44sig tym profesjonalnie. Dlatego te?mojq
osob4 wraz zkwartetem zajmuj4 sig dwie agencje artystyczne, jedna w Wielkiej Brytanii,
druga w Niemczech. Niestety w Polsce sami musimy wykonywa6 pracA zwiqzart4 z organi-
zowaniem koncert6w.

Zawsze bardzo zalelalo mi na dw6ch rodzalach propagowania muzyki kwartetowej.
Stworzylam wigc z kolegami kurs muzyki kameralnej oraz festiwal muzyki kameralnej.
W obydwa te projekty jestem bardzo mocno zaangahowana.

Pierwszym znichjest wspomniany ju?wczeSniej Kurs Muzyki Kameralnej w Palacu
w Rybnej (Tarnowskie G6ry). W 2012 roku odbyt sig po raztrzeci.Przy organizacji tego kur-
su mozemy bardzo liczyc na pomoc ze strony dyrektoraPaNacu jak r6wnieZ na dofinansowa-
nie ze strony wladz lokalnych. Sami natomiast zajmujemy sig reklam4, naborem zespol6w i
organizacj4. Za\eLy mi na tym, aby stworzyc dla mlodych zespol6w jak najlepsze warunki do
wsp6lnej pracy oraz miejsce lokalowe. Wiadomym jest, 2epodczas pracy na tygodniowym
kursie trudno skupid sig na wszystkich elementach wsp6lpracy w zespole jednoczeSnie, dlate-
go wahne jest tez to, aby mlo dzieL odczuwala przyjemnofil ze wsp6lnego, artystycznego mu-
zykowania

Jednak najwigcej wysilk6w, pracy i czasu potrzeba do organizacji Festiwalu ,,KWAR-
TESENCJA". Pierwsza edycja Festiwalu miala miejsce w dniach 9-12 wrzesnia 2004 roku.
ZeszNoroczny Festiwal (w 2012 roku) odbyl sig po raz 6smy. Pierwsze cztery odslony Festi-
walu mialy miejsce w Fabryce Trzciny naPradze. Potem wsp6lnie z zespoNem postanowili-
Smy przenieSi festiwal do CSW (Centrum Sztuki Wsp6lczesne), aLw koricu znale1lismy swo-
je miejsce w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutoslawskiego. Zaleaalo mi
na tym, aby ,,KWARTESENCJA" bytapretekstem do spotkania sig ludzi z r62nych Srodo-
wisk. Wahne dla mnie jest to, jaki repertuar bgdziemy prezentowai na Festiwalu. Wazne jest
przede wszystkim, aAeby zainteresowal profesjonalist6w, mlodych ludzi, ktorzy poszukuj4
swojej drogi artystycznej jak r6wnie2 ludzi niezwiqzanych w og6le ze Swiatem muzyki po-
wahnej. Obok muzyki klasycznej istotne miejsce na Festiwalu,,KWARTESENCJA" zajmqe
takhe muzyka nowa. Z my1l4 o moim kwartecie swoje nowe kompozycje pisz4Pawel Szy-
marlski, Wojciech Blecharz i Andrzej Kwieciriski.

Na festiwalu goScily znakomite gwiazdy zI<raju i zagranicy. GoS6mi mojego kwartetu
byli (w porz4dku alfabetycznym): KlaudiuszBaran, Adam Baldych, Andrzej Bauer, Kwartet
Camerata, Stanislawa Celiriska, Martin Frcist, Ikzysztof Herdzin, Angela Hewitt, Hob-beats
Duo, Kapela ze wsi Warszawa,Kayah, Cezary Konrad, Stephen Kovacevich, Urszula Kryger,
Michal Kulenty, Kwadrofonik, DJ Lenar, Simon Lepper, Lutoslawski Piano Duo, Marcin
Murawski, Michal Nagy, Mark Padmore, Quartet New Generation, Andrzej Smolik, Tomasz
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Strahl, Kwartet Skampa, Igor Szulc, Kwartet Sl4ski, Wojciech Switala, Antoine Tame stit oraz
Monika Woliriska.

Podczas Festiwalu pragng r6wniez , aby polqczyl muzykg klasycznq z inrrymi rcdza-
jami muzyki. Organizacja festiwalu otworzylaprzede mn4 ogromne mozliwoSci do ekspery-
mentowaniazrShnymi gatunkami muzycznymi i dzigki temu, stworzyliSmy ciekawe projekty
z takimi artystami jak Andrzej Smolik, Kapela ze Wsi Warszawa,Krzysztof Herdzin, Adam
Baldych, Kayah i Stanislawa Celiriska. Wspolpracaztakwspanialymi osobowoSciami, gdzie
kazdy znichjest gwiazdqw swojej profesji umo2liwila mi przeniknigcie do innych poklad6w
moich mozliwoSci. Musialam v,rykazal sig ogromn4 kreatywnoSci4 i nie moglam ogranicza1
sig tylko do ,,wykonania swojej partii".Bardzo czgsto wsp6lnie zkwartetem i danym artyst4
tworzylam utwory potrzebne do wykonania koncertu.

Dziewiqta odslona Festiwalu,,KWARTESENCJA" zaplanowana jest w dniach 8 - 10
listopada 2013 roku. Jedynym goSciem Festiwalu bgdzie wybitny pianista Ingolf Wunder.
Od wielu lat partnerem w organizacji Festiwalu jest Program 2 Polskiego Radia. Wszystkie
koncerty odbywaj4ce sig w ramach ,,KWARTESENCJI" s4 transmitowane bezpoSrednio lub
rejestrowane i odtwarzarne w po1niejszym terminie.

IV. DZIAT,ALNOSE WYDAWNICZA

Bardzo wahnym elementem mojej dzialalnoSci artystycznej sQ nagrania plytowe.
Dlatego utwory, kt6re decydujg sig nagradnaptytE CD musz4byc dopracowane i wczeSniej
wielokrotnie wykonywane (,,ograne") podczas koncert6w. Zawsze teLbardzo uwahnie pod-
chodzg zpartnerami z kwartetu do doboru firm fonograficznych, zktorymi wsp6lpracowali-
Smy i wsp6lpracujemy. Od pocz4tku powstania kwartetu Royal mam w swojej dyskografii 12
nagranplytowych:

2002 DUX - ,,Haydn, Mozart, Beethoven" - plyta nominowana do nagrody ,,Fryde-
ryk2002" w kategorii muzyki kameralna.
2003 SONY CLASSICAL - ,,Piazzolla - Tango" - plyta akordeonisty Klaudiusza
Barana, na kt6rej znajduje sig wsp6lnie nagrany utw6r,,5 Tango Sensations" - plyta
otrzymala nagrodg ,,Fryderyk 2003" w kategorii muzyki kameralnej
2006 BEARTON -,,The best of JuliuszZarEbski" - ptyiapianisty Wojciecha Swi-
taly na kt6rej znalduje sig wsp6lne nagranie Kwintetu fortepianowego g-moll op. 34
Juliusza Zargbskiego - ptyta nominowana do nagrody ,,Fryderyk2006 w kategorii
muzyki kameralnej.
2006 BEARTON -,,Moniuszko, Szymanowski, Bacewicz" - plyta nominowana do
nagrody ,,Fryderyk 2006" w dw6ch kategoriach: muzyka kameralna oraz najwybit-
niejsze nagranie muzyki polskiej.
2006 BBC MUSIC MAGAZINE - plyla dolqczona do BBC Music Magazine
(cover CD) we wrzeSniu 2006 roku. Na plyci e znajduj sig nagranie Oktetu Mendels-
sohna zarejestrowane wraz z francuskim kwartetem Psophos.
2008 BBC MUSIC MAGAZINB - plylra dolqczona do BBC Music Magazine
(cover CD) w pu1dzierniku 2008 roku. Na plycie znajdule sig cykl pieSni Ralpha
Vaughana Williamsa nagrany wsp6lnie z tenorem Andrew Kennedym oraz pianist4
S imonem Crawford-Philipsem.
2009 HYPERION - ,,Szymanowski, R6zycki" - pNyta otrzyma\a nagrodg ,,Fryde-
ryk2009" w kategorii muzyki kameralnej
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o 2009 POLSKIE RADIO - plytanagrana wsp6lnie zkwartetem jazzowymKrzysz-
tofa Herdzina. Na plycie znalazla sig ,,Fantazja jazzowa" opartanatematachz 4
kwartetu smyczkowego G. Bacewicz.

o 2010 KAYA)VAGORA - ,,Kayah i Royal Quartet" - aranhacje piosenek Kayah na
glos i kwartet smyczkowy. Plyta zdobyNa status ,,Zlotej Ptyty".

Po otrzymaniu przeze mnie stopnia doktora sztuk muzycznych, kt6ry miaL miejsce 16 czerwca
2010 roku w mojej dyskografii pojawily sig nastgpuj4ce tytuly:

o 20ll HYPERION - ,,G6recki" - 2 plyty CD zawierailkomplet kwartet6w
smyczkolvych H.M. G6reckiego, ptytanominowana do nagrody ,,Fryderyk 2012"
w dw6ch kategoriach: najlepszy album polski za granicq oruz najwybitniejsze na-
granie muzyki polskiej.

o 2013 HYPERION - ,,Penderecki, Lutoslawski" - plyta zawierakomplet kwarte-
t6w smyczkowych K. Pendereckiego i W. Lutoslawskiego

WaZnE dla mnie publikacj4 fonograficzn4jest takZe:

o 2012 NOWY TEATR/POLSKIE RADIO -,,Nowa Warszawa". Projekt we
wsp6lpracy z aktork4 Stanislaw4 Celirisk4 i pianist4 Bartlomiejem W4sikiem.
Plyta otrzymaNa nagrodg ,,WDECHY 2012" (Gazeta Wyborcza) w kategorii wyda-
rzenie roku.

Dzigki kontraktowi z brytyjsk4 wytw6miq Hyperion, mamy w najbliZszychplanach kolejne
ptyly dla tej firmy fonograficznej niewykluczone, 2e z muzyk4 polskich kompozytor6w
wsp6lczesnych.

ZAKONCZBNIB

Moje Zycie artystyczne to przede wszystkim konc arty, nagrania oraz pracapedagogiczna.
Ta ostatnia jest szczeg6lnie bliska mojemu sercu, gdyzkontakt zmlodymi ludZmi jest dla
mnie bardzo wahny. Zar6wno moi studenci w Warszawie jak i w BelfaScie, to ludzie pelni
werwy, ciekawi Swiata i interesuj4cy sig tym, co dzieje sig w muzyce kameralnej.
Moim marzeniem jest byd dla nich inspiracj4 do tw6rczych poszukiwari i owocnej dziatalno-
Sci anystycznej.

Ja*etk- Sr"/t/- fl,ak
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