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AUTOREFERAT

Praca ta ma na celu przedstawienie moiei drogi zawodowej, ŚciŚle zvńązanej zmuzyką, jei

początki i najważniejsze osiągniecia, za szczególnym uv,ypukleniem dorobku

artystycznego i doświadczeń pedagogicznych w okresie po otrzymaniu lnnralifikacji

artystycznych l-szego stopnia w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej - dyrygentura

(równoważnej uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora), to

jest od stycznia 1998 do grudnia 20L3. Poruszam fu również osobiste spostrzeżenia

dotyczące mojej pracy przy nagraniu dwóch płyt kompaktowych: ,,Baird - Łukaszewski -
Błażewicz - Borkowski" , Musica Sacra Edition 071(2006) i ,,Sibelius, Czajkowski -
Violin Concertos', DIIX 0336 (2012), jako skoncentrowanie się na konkretnym opisie,

wymaganego w procedurze przewodu habilitacyjnego, dzieła artystycznego.

1, W stronę muzyki

Na wybór muzyki jako mojego głórvnego zainteresowania i później zawodu miał

niewątpliwie fakt, iż urodziłem się w rodzinie ztradycjamimuzycznymi. MÓj Ojciec, Marian

Borkowski (1934 -J - kompozytor i pedagog miał decydujący wpływ na to, że od dziecka

przesiąkałem muzyką, stykałem się z jej fenomenem i różnorodnością dŹwiękową,

obserwowałem proces pracy twórczej Ojca, miałem częsĘ styczność zludźmizwiązanymi

z muzyką. Muszę szczególnie podkreślić to, że Ojciec, dając mi wszelkie możliwoŚci

zainteresowania się muzyką i edukacją w tym kierunku, nigdy mnie do niej nie zmuszał.

Decyzję tę podjąłem wwyniku własnego świadomego w5lboru.

Pierwszą osobą, która formowała i szlifowała nie tylko moje predyspozycje

pianistyczną ale też poszerzała moje horyzonty muzyczne była Profesor Teresa

Manasterska, pod kierunkiem której uczyłem się gry na fortepianie w Państwowej Szkole

Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie (dyplom zv,lyróżnieniem w roku 1984).

Potem, podczas sfudiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), najważniejszym nauczycielem-mistrzem był

Profesor Bogusław Madey.

-1,-



2. Autorytet Mistrzów

To właśnie Profesorowi Bogusławowi Madeyowizawdzięczamswobodne posługiwanie

się szeroko pojętym warsztatem dyrygenckim oraz umiejętnoŚĆ analizy i dogłębnego

poznawania studiowanych parĘrtur. Pięć lat studiów w klasie Profesora (1984-1989J to

czas wyjątkowych przemian mojej osobowości i wrażliwości muzycznej, Czerpałem

pełnymi garściami ze skarbnicy |ego wiedzy i doświadczenia, a On nigdy nie limitował

czasu zajęć, Pozostawałem pod wielkim wpływem Mistrza róvrrnież po studiach, kiedy to na

|ego wniosek zostałem asystentem w |ego klasie dyrygentury [1989), Wtedy też

rozpoczS,em moj e pierwsze samodzielne doświadczenia pedagogiczne.

Postać Profesora, pamięć o Nim, nieustannie towarzyszy mi do dziŚ. }ego merytoryczne

uwagi i filozofia dyrygentury sposób podejścia do warsztatu dyrygenckiego i dogłębna

znajomość zespołu orkiestrowego - to, czym dzielił się ze mną w czasie moich studiów i

asy§tentury _ pomagają mi w codziennej pracy artystycznej i dydaktycznej.

Dzięki Profesorowi otrzymałem nie tylko gruntowne wyksztalcenie w dziedzinie

dyryrgentury, ale także możliwość pracy zawodowej, początkowo jako asystent w naszej

Almae Matris (1989-Z000), potem w Uniwersytecie Keimyung w Korei Południowej, gdzie

w |ego zastępstwie prowadziłem gościnnie klasę dyrygentury (1994), a także jako dyrektor

artystyczny Filharmonii Olsztyńskiei [1991_ -I996), którą to posadę otrzymałem dzięki |ego

poparciu.

Kole|nym etapem mojej edukacji muzycznej i doskonalenia warsztatu dyrygenckiego

było uczestnictwo w międzynarodowych kursach muzycznych, najpierw w Wiedniu

fWiener Meisterkurse fiir MusiĘ L992), apóźniej w Accademia Musicale Chigiana w Sienie

(1995). To pozwoliło mi zetknąć się ze światowymi znakomitoŚciami dyrygentury -
Hansem Grafem fówczesnym dyrektorem Salzburskiego MozarteumJ, Myung-Whun

Chungiem fświatowej sławy dyrygentem, obecnie szefem Orchestre Philharmonique de

Radio FranceJ i Profesorem lliyą Musinem (legendarn;rm profesorem Konserwatorium

petersburskiego, Mistrzem, którego klasa wydała Valerego Gergieva, Semyona Bychkova,

Yuriya Temirkanova, Rudolfa Barshaia, Vassilyego SinaisĘego i wielu innych znakomitych

dyrygentów]. Tym trzem Mistrzom zawdzięczam ugruntowanie i poszerzanie moich

horyzontów muzycznych oraz

dyrygenckiej.

wkład w potężny stopień rozwoju mojej techniki
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Czas studiów i udział w mistrzowskich kursach to czas wielostronnej nauki,

nieustannego doskonalenia warsztafu dyrygenckiego, emocjonalnego dojrzewania,

poszukiwania i odkrywania pokładów własnych możliwości interpretacyjnych i sposobów

pogłębionej doświadczeniem pracy z zespałami. To czas twórczej pracy nad sobą, który

wkrótce po studiach zaowocował szybko rozwiiającą się profesjonalną działalnoŚcią.

3. Koncerty - nagrania - dydakĘka

Dyrygentura w pełni zdominowała moje życie, a aktywność działań przejawiła się w

kilku nurtach j ednocześnie: estradowym, nagraniovvym i dydaktycznym.

Działalność koncertową rozpocząłem już podczas studiów, angażując się w pracę z

zespołami złożonymi ze studentów wydziału orkiestrowego, a także z kameralnymi

zespołami profesjonalnymi (Camerata Vistula, Zespół Kameralny Filharmonii Narodowej).

Właśnie z zespołem kameralistów Filharmonii Narodowej miał miejsce mój debiut

dyrygencki podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska

Iesień" (1986),

W okresie do uzyskania kwalifikacji artystycznych l-szego stopnia poprowadziłem

około !30 koncertów, a w okresie od doktoratu do chwili obecnej ponad 210 koncertów.

ByĘ to koncerty symfoniczne, premiery i przedstawienia operowe, koncerty z orkiestrami

kameralnymi - zarówno z zespołami profesjonalnymi, jak i akademickimi - w Europie, Azji,

Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Obok typowego repertuaru estradowo-

scenicznego bardzo często zaangażowany byłem w wykonawstwo muzyki współczesnej, a

osiągnięcia na tym polu zostaĘ potwierdzone wieloma prawykonaniami utworÓw

kompozytorów polskich i zagranicznych.

|uż podczas studiów nawiązałem współpracę z Teatrem Polskiego Radia, gdzie byłem

czynnym uczestnikiem nagrań muzyki do wielu słuchowisk [często nagradzanych

krajowymi i międzynarodowymi laurami). Doświadczenia te oraz wieloletnia współpraca

ze znakomitym reżyserem dźwięku Andrzejem Brzoską procentowały w moich

póżniejszych profesjonalnych nagraniach płytowych, których, w wielu przypadkach,

częściowo byłem muzycznym edytorem i montażystą. Dotychczasowy dorobek pbrtowy z

muzyką pod moją dyrekcją obejmuje 26 płyt kompaktowych. Dokonałem też nagrań

archiwalnych dla Polskiego Radia INOSPRJ, a koncerty z moim udziałem były wielokrotnie

nagrywane i emitowaneprzezstacje telewizyjne w kraju i za granicą (Korea Południowa
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Dydakryką zająłem się tuż po ukończeniu studiów i jako asystent w Katedrze

Dyrygenfury macierzystej ucze|ni przez kilka lat prowadziłem zajęcia z propedeuĘki

dyrygentury i czytania parqftur (1989-2000). Kolejne lata przyniosły szereg doŚwiadczeń

zagranicznych głównie w Korei Południowej, gdzie wykładałem w trzech uniwersytetach:

Keimyung University (1994'), Taegu Hyosung-Catholic University (L996, t998-200ll, The

University of Suwon (2001-2006,2007-2011J, a także w USA [visiting artist w Baldwin

Wallace University w Cleveland, 1998J. W swoim dorobku pedagogicznym mam równieŻ

wielokrotne prowadzenie seminariów i kursów mistrzowskich z dyrygentury, letnie

warsztaty orkiestrowe dla młodzieży akademickiei i uczniów szkół Średnich, a talŻe

wykłady teoretyczne w ramach konferencji i sympozjów naukowo-artystycznych. Dzięki

tym doświadczeniom i wieloletniej, różnorodnej działalnoŚci mój warsztat dyrygencki

wzbogacał się, ewoluował i nabierał indywidualnych cech stylistycznych.

4. Cechy moiego warsztatu dyrygenckiego

Zagadnienie dyrygenfury w całej swojej złożonoŚci i wielopłaszczyznowoŚci to temat

bardzo szeroki, obeimujący problemy techniki manualnej, zagadnieniazwiązane z ana|izą

dzieła muzycznego, znajomością i głębokim wniknięciem w ich walory estetyczno-

stylistyczne, panowanie nad architektoniką utworów, ściŚIe zvńązaną z ich konstrukcją

formalną, logiką narracji i dramafurgią emocjonalną a także sposobem dysponowania

elementamimuzycznymi takimi, jak regulacja czasu muzycznego, rozpiętoŚĆ dynamiczna,

środki techniki arĘkulacyjnej, konfiguracja fakturalna, czysto brzmieniowa i

instrumentaryjna. Rzetelna znajomość instrumentarium i zakresu moŻliwoŚci

wykonawczych poszczególnych instrumentów, a taUze praca nad relacjami dynamicznymi

między grupami instrumentalnymi w orkiestrze, często decyduje o trafnoŚci kształtu

sonorystycznego zespofu orkiestrowego i w swym końcow)rm efekcie bezpoŚrednio

wpływa na interpretację dzieła.

W mojej pracy dyrygenckiejzawsze starałem się dogłębnie analizowaĆkażdąparĘrturę

i poznać jej wszystkie szczegóĘ. Uważam, że jest to fundamentalny warunek do zrobienia

kolejnego kroku w pracy dyrygenta - czy|i umiejętnego poprowadzenia i maksymalnego

wykorzystania próby z zespołem orkiesffowym, Partytura, z punktu widzenia

fenomenologicznego, jako graficzne odzwierciedlenie myśli kompozytora, jest jednoczeŚnie

jedynym i najbardziej ścisłym przekazem jego intencji. Priorytetem było zawsze dla mnie

wierne ich odtworzenie. Ciągłe poszerzanie repertuaru, nauka nowych partyfur [w duŻej

części również muzyki XX i XXI wieku), praca porównawcza nad wieloraką twórczoŚcią
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tych samych kompozytorów, zestawianie stylów kompozytorskich w ramach tej samej

epoki historycznej, wreszcie kontakt z międzynarodowymi artystami i zespołami, a także

wnikliwa i na swój sposób eksperymentalna praca z zespołami akademickimi - to wszystko

złożyło się na to, że dziś o wiele lepiej rozumiem jakim zawodem jest zawód dyrygenta.

Wnikam bardziej szczegółowo i świadomie w dzieło, zdecydowanie lepiej pojmuję

fenomen zespołu orkiestrowego jako najdoskonalszego instrumenfu, w sposób bardziej

celowy realizuję dostosowanie gestu dyrygenckiego i jego adekwatnoŚĆ do muzyki, potrafię

wnikliwiej i szybciej analizować no\Me partytury a co najbardziej dla mnie cenne,

p o głęb iam tw ór czą interpretacj ę wyko nywanych utwo rów.

Współpraca z wieloma orkiestrami kameralnymi [głównie smyczkowymi), takimi jak:

Cappella Bydgostiensis, Radomska Orkiestra Kameralna, Korean Chamber Orchestra,

orkiestra Kameralna Filharmonii Gorzowskiej, United Chamber Orchestra, Pusan

Sinfonietta, Taegu Strings i innych przyniosła mi duże korzyŚci, zwłaszcza jeŚli chodzi o

poznanie warsztafu wykonawczego instrumentów smyczkovrylch - głównego trzonu

orkiestry symfonicznej. Praca z mniejszymi i instrumentalnie jednorodnymi zespołami

pozwala na doskonalenie wszechstronności materiału muzyczne1o, Można wtedy lepiej

poznać specyfikę instrumentarium, ,,rzeźbić" najdrobniejsze fragmenĘ parq^ury,

doskonalić artykulację i niuanse dynamiczne, dopracowaĆ i ,,unerwiĆ" tkankę rytmiczną,

jakościować barwę brzmienia. Tak jak wspomniałem wżej, ogromnym polem

doświadczalnym w tym względzie była dla mnie współpraca z orkiestrami akademickimi.

Czas prób, nieporównywalnie dłuższy od tego jakim dysponują zespoły zawodowe,

wykorzystałem na doświadczenia i twórcze eksperymenty, które potem owocowaĘ W

pracy z profesjonalistami.

podobną satysfakcję i korzyść wlmiosłem z wieloletniej działalnoŚci w zespołach

chóralnych [Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Warszawie, Chór Kameralny

Warszawskiej Opery Kameralnej, Chór Świętego Antoniego przy ambasadzie USA w

WarszawieJ. Obserwowanie pracy dyrygentów zpozycji członka zespołu izapoznanie się z

szerokim reperfuarem wokalnym i wokalno-instrumentalnym, a także z fizjo|ogią Śpiewu

jako takiego, to doświadczenia, z litórych później wielokrotnie korzystałem przy realizacji

muzyki oratoryjnej i operowej f"Stabat Mater" - Rossiniego i Dvoióka, ,,Requiem" -

Mozarta i Fauró; msze * Bachą Mozarta, Brucknera; opery - Bizeta, Mozarta, Donizettiego,

Rachmaninowa Verdiego i in.).
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podsumowując charakterystyczne cechy mojego warsztatu dyrygenckiego, mogę

pokusić się o następujące zestawienie w punktach:

a/ wnikliwa ana|iza i możIiwie dokładna znajomoŚĆ parĘrtury jako podstawa

kreowania interpretacji artystycznej i rzetelnego podejŚcia do prób - szacunek dla

intencji kompozytora i możliwie wierne oddanie jego idei kompozyryjnej

b/ precyzylne operowanie środkami wykonawczymi - dbałość o makro i mikro-

elementy parĘrtury (dążenie do uzyskania właściwych proporcji formy i

brzmienia); rozszerzenie skali dynamicznej orkiestry [od ppp do fffl przy

jednoczesnym kontrolowaniu właściwego balansu między grupami

instrumentalnymi; wyzyskanie szerokiego spektrum możliwoŚci artykulacyjnych w

poszczególnych insffumentach i grupach instrumentalnych (duży nacisk na

,,kolorystyczne" wykorzystanie perkusji); barwa brzmienia jako element

różnicujący style kompozytorskie; właściwa regulacja czasu muzycznego w jego

trzech wymiarach: agogscznym, rytmicznym i metrycznym

c/ pełne zaangażowanie w pracy na próbach i systematyczne dochodzenie do

perfekcji wykonawczej; podtrzymywanie intensyrnrnoŚci gry instrumentalistów, a

zarazemkoncentracji ich uwagi na nieustannym dążeniu do skupiania i pogłębiania

1i7urypazu muzycznegq na koncertach całkowita odpowiedzialnoŚĆ za stronę

wykonawczą i dążenie do osiągnięcia artystycznie wyższego poziomu wykonania

niżna próbach

d/ nieprzerwana praca nad rozwijaniem sprawności manualnej i celowoŚci gestu

dyrygenckiego - pełna kontrola aparatu ruchowego i sposobów w jaki przekazuję

wskazówki wykonawcom; adekwatność formy, linii, wielkoŚci, tempa i energii

ruchu fnie tylko rąk, ale i całego ciała - sylwetkiJ do dyrygowanego fragmentu

muzycznego; wierność ideom Mistrza-Profesora Bogusława Madeya: aby

porozumiewać się z zespołem za pomocą ruchów a nie z przewagą objaśnień

werbalnych; podobieństwo dyrygenta do zawodu lekarza - po pierwsze: nie

,,przeszkad zać", p o drugie :,pomó c", po trzecie,,przeżywać emocj onalnie"

e/ ,,szkiełko i oko" czy ,,czucie i wiara" - przy solidnych podstawach techniczno-

technologicznych i estetyczno-stylistycznych warsztatu dyrygenckiego [czynnik
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intelektualny) kierowanie się intuicją muzyczną i smakiem artystycznym (czynnik

emocjonalnyJ; w konsekwencji dążenie do równowagi obu czynników

f/ pozytywna relacja z muzykami - profesjonalizm pracy połączony z naturalną i

sympatyczną atmosferą uważam za znaczący czynnik w wydobyciu maksimum

możliwości wykonawczychi niezbędnywarunek do osiągnięcia wysokiego poziomu

kreacji artystycznej.

5, Repertuar koncertowy - uięcie syntetyczne

Zbiorczo ujęty reperfuar koncertolvy, jako fundamentalny teren mojej działalnoŚci

artystycznej obejmuje muzykę różnych epok gatunków i stylów: od baroku do dzieł

najnowszych. Na przestrzeni lat moje zainteresowania i preferencje wykonawcze

podlegaĘ ciągłej ewolucji.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów miałem możliwoŚĆ ,,praktykowania" z wieloma

orkiestrami w Polsce i ,,ogrywania" repertuaru nauczonego podczas studiów. ByĘ to

przeważnie utwory z epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu takich kompozytorów,

jak J. Haydn, W. A, Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, R. Schumann. W tym pierwszym

okresie dużo miejsca w moim reperfuarze koncertovlym zajmowała równieŻ muzyka

współczesna _ głównie kameralna. 0d momentu gdy zostałem dyrektorem artystycznym

Filharmonii Olsztyńskiej - systematycznie pracując ze swoim zespołem, a takŻe coraz

częściej prowadząc inne polskie orkiestry filharmoniczne - nastąpiło zdecydowane

poszerzenie diapazonu repertuarowego o muzykę epoki baroku [}. S. Bach, G. F. Haendel, A.

Vivaldi, A. Corelli, B. Marcello) oraz muzykę XIX wieku [dzieła A. Dvoióka, F. Mendelssohna,

F. Liszta, E, Griega, C. Francka, G, Bizeta, G. Verdiego).Z uwagi na wyjątkowo twórczy

kontakt z wybitnym pedagogiem dyrygentury Profesorem lliyą Musinem, a takŻe moją

wysoką ocenę i identyfikację z twórczością symfoniczną kompozytorów rosyjskich XIX i XX

wieku * muzyka ta zajmuje szczególne miejsce w moim repertuarze koncertowym. Moje

predyspozycje interpretacyjne w tym zakresie owocowały licznymi wykonaniami dzieł

takich kompozytorów, jak: M. Glinka, A. Borodin, M. Musorgski, M. Rimski-Korsakow, P.

Cza|kowski, I. Strawiński, S. Rachmaninow, D. Szostakowicz, S. Prokofiew, A, Chaczaturian.

Wykonania utworów tych kompozytorów spotykały się zawsze z wysoką oceną zwłaszcza

płnącą ze strony przedstawicieli rosyjskiego Środowiska m|Izycznego. Muszę W tym

miejscu podkreślić, że wykonywanie dzieł tych wybitnych twórców daje mi ogromną

saĘsfakcję.
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Pobyt za granicą i częsty kontakt z dużymi zespołami orkiestrowymi, jaki miał miejsce

po !998 roku, zaowocował tym, iż w moim repertuarze zna|azĘ się monumentalne dzieła

późnoromantyczne takich kompozytorów, jak: R. Wagner, R, Strauss, G. Mahler, A.

Bruckner, a także utwory wybitnych kompozytorów XX wieku: A. Weberna, B. Bartóka, M.

Ravela, M. de Falla, G. Fauró, E. Elgara, Isang Yuna, Sukhi Kanga, C. Orffa, S. Barbera.

Wreszcie, w tym momencie pragnę podkreślić faĘ iż wyjątkowo ważne miejsce w

moim repertuarze koncertowym zajmuje muzyka polska i jej prezentacja za granicą,

Mogę tu wymienić caĘ szereg dzieł takich kompozytorów, jak F. Chopin, St. Moniuszko, H.

Wieniawski, I. }. Paderewski, M, Karłowicz,K. Szymanowski, A. Szałowski, F. Nowowiejski

fprawykonanie polskie oratorium ,,Powrót Syna Marnotrawnego"), Z. Stojowski, P.

Perkowski, G. Bacewicz,W, Lutosławski, K. Penderecki, T. Baird, H. M. Górecki, W. Ki|ar,Z.

Rudziński, Z. Rrauze, M. Borkowski, W. Łukaszewski, SL Moryto, Z. Bagiński, P. Moss, jak

również prawykonania i wykonania wielu utworów kompozytorów młodszego pokolenia

[m. in.: P. Łukaszewskiego, M, Błażewicza, A. Gronau-Osińskiej, A. KościowaJ.

6. Dorobek artystyczny w latach 1998 - ZOa3

Szczegółowy wykaz, dołączony do tej pracy w kilku załącznikach, zestawieniach

programów koncertowych i wykazie nagrań płytowych, rzetelnie przedstawia

kompendium dotyczące mojej działalności artystycznej. Tutaj pozwolę sobie jedynie

vły|iczyć kilka najważniejszych, w mojej ocenie, osiągnieĆ artystycznych, które stały się

moim udziałem w okresie od stycznia 1998 do grudnia 2013 roku.

Z ponad 210 koncertów, w jakich wysĘpiłem w roli dyrygenta w tym czasie, kilka

szczególnie zapadło mi w pamięć i chciałbym ie wymienić. Są to:

1/ koncert z Korean Chamber Orchestra (Ówczesna nazwa to Korean Chamber

EnsembleJ, który odbył się 28 maja 2001 roku w sali koncertowej seulskiego Arts

Center * pierwszy kontakt z najlepszym zespołem kameralnym w Korei

południowej, który zaowocował wieloletnią wspóĘracą: dziesięĆ koncertów i dwie

nagrane pĘty CD (DUX i NAXOSJ

2f koncertz Berliner Symphoniker w dniu 10 kwietnia 2005 roku był moi debiutem

na estradzie Filharmonii Berlińskiej; wypełniona publicznoŚcią sala i orkiestra

grająca taĘ iak gdyby słuchało się płyty kompaktowej w znakomitej akustyce
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sprawiŁ że z perspekrywy czasu wspominam ten koncert jako jeden z najlepszych

w mojei karierze dyrygenckiej

3/ azjatycka premiera opery S. Rachmaninowa,,Aleko", którą przygotowywałem z

Suwon Philharmonic Orchestra oraz,,Life & Dream" Singers - Chamber Opera

Company, Seoul i poprowadziłem podczas dwóch przedstawień 23 i 24 czerwca

2007 roku w LG Art Hall w Seulu

4/ koncerty z Suwon Philharmonic Orchestra - w latach 20a6-2007 byłem

dyrygentem-rezydentem tej orkiestry, która za|icza się do Ścisłej czołówki orkiestr

południowokoreańskich i prezentuie znakomity poziom wykonawczy

5/ 1 grudnia 2010 roku to data mojego powrotu do sali filharmoników berlińskich;

tym razem wrazz Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin podczas benefisowe!

gali Sony Klassik-Stars (od listopada 2010 roku jestem pierwszym gościnnym

dyrygentem tego zespołu)

6/ koncert t8 maja ZaIZ roku to obchody pierwszej rocznicy działalnoŚci

naimłodszej orkiestry filharmonicznej w Polsce - Filharmonii Gorzowskiej. Byłem

twórcą i pierwszym dyrygentem tego zespołu, a rok naszej wspólnej pracy

zaowocował wieloma sukcesami artystycznymi. Podczas koncerfu jubileuszowego

orkiestra zaprezentowała trudny program 0. Ryu - ,,Il nome della rosa", T. Baird -

,,Elegeia", B. Bartók _ ,,Muzyka na smyczki, perkusję i czelestę", G. Gershwin _

,,Błękitna rapsodia"), a jako solista wieczór uświetnił Adam Makowicz

7/ wielkim doświadczeniem i sukcesem artystycznym stał się kolejny mój kontakt z

Korean Chamber Orchestra: 18 grudnia 201_3 to data koncerfu, który odbył się w

ramach Seoul International Music Festival (SIMF) - festiwalu poŚwięconego

obchodom BOtej rocznicy urodzin lkzysztofa Pendereckiego. Sam Mistrz

poprowadził swój II koncert skrzypcowy ,,Metamorphosen", a ja zadyrygowałem

koncertem wiolonczelowym znanego kompozytora koreańskiego |aejoon'a Ryu. W

ramach tegoż festiwalu i współpracy z Mistrzem Pendereckim, pracowałem z

Korean KBS Symphony Orchestra nad przygotowaniem }ego VII symfonii -,,Siedem

Bram |erozolimy" i koncerfu na altówkę fwersja na wiolonczelęJ.
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Pozav,lyżej wymienionymi ewenementami, do znaczących wydarzeń artystycznych

o statn i ch |at za|iczam równ i eż :

1/ koncerty z takimi zespołami, jak: Orchestra Sinfonica di Roma (ZOt2,2013),

Orchestra Sinfonica Siciliana [2013), Korean KBS Symphony Orchestra [2008), The

Slovak State Philharmonic Kośice [2001), Korean Symphony Orchestra (L999,2,003,

?,004,2007), Bucheon Philharmonic orchestra (ZOaZ,2003,2004), Polska orkiestra

Radiowa [2005), Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskie j [2006,2007 ,2008, 2009,

2010), Krasnojarska Orkiestra Kameralna [2013), United Chamber Orchestra (2012,

2013)

2/ premiery i przedstawienia operowe: G. Donizetti - ,,Łucja z Lammermooru"

fCholla-Buk Province State Opera Company, 2000], Z. Rudziński -,,Manekiny" [,,Life

& Dream" Singers - Chamber Opera Company, Seoul, 200t _ prawykonanie

azjatyckieJ, S. Kang - ,,Ein Fest fur Boris" [,,Life & Dream" Singers - Chamber Opera

Company, Seul, 2002 - prawykonanieJ

3/ udział w wielu festiwalach w Polsce i za granicą [m. in): Kwangju International

Contemporary Music Festival fKorea Płd., 1999J, Seoul International Chamber

Music Festival {ZO02), PAN Contemporary Music Festival [Korea Płd., ?,002),

Tongyeong "Isang Yun" International Music Festival (Korea Płd., 2003),

Międzynarodowy Festiwal "Laboratorium Muzyki Współczesnej" (2004, 2005, 2006,

2007,2008,z}}g),Festiwal "Markgrófler-Musikherbst" fNiemcy, 20'1,0, 7,013),

Internationale Musikfestival "Oldenburger Promenade" [Niemcy, 2012),

"Masterpieces of the world's classic on the Yenisei River" International Festival

Krasnoyarsk (Russia, 2aL3), SIMF Seoul International Music Festival (Korea Płd.,

20L3).

W latach 1998 - 2013 ukazało się dwadzieścia płyt kompaktowych z nagraniami

muzyki pod moją dyrekcją dla takich firm płytowych, jak: Dux Recording Producers, Global

Sound Media, Acte Prćalable, BMG Korea, Naxos, Musica Sacra Edition i Centaur Records.

Dziewięć z nich otrzymało nominacje do Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej

,,Fryderyk', z czego dwie otrzymały tę nagrodę: ,,Baird - Łukąszewski - Błażewicz -
Borkawski" , Musica Sacrą Edition 011 (2006) i ,,Paweł Łukaszewski - ,,Sacred Music", Musica

Sacra Edition 013 (2008).
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Płyta nagrana ze zryciężczynią ostatniej edycji Międzynarodowego Konkursu

Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, skrzypaczką Soyoung Yoon, z towarzyszeniem

Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej (,,Sibelius, Czajkowski - Violin Concertos", DUX 0336),

poza nominacją do ,,Fryderyka" atrzymała dodatkowo nominację do prestiżowej nagrody

ICMA (lnternational Classical Music Award 2013), Nagranie z amerykańskimi artystami,

Katherine De}ongh (flet) i Gregiem Banaszakiem (saksofony], dla amerykańskiejwytwórni

Centaur Records zostało wyselekcjonowane do nominacji do 55-tej edycji Nagrody Grammy

[2013J.

Dopełnieniem zarysu informacji o mojej działalności artystycznej od 1998 roku niech

będzie również lista pełnionych przeze mnie funkcji dyrektorskich i stanowisk

artystycznych. W układzie chro nolo gi cznym były to :

1/ w okresie od 1" kwietnia 2006 do 31 marca 2007 - dyryrgent Suwon Philharmonic

Orchestra w Korei Południowej

2/ od,sierpnia 2008 - założycie|, dyrektor artystyczny i dyrygent Kyeonggi Festival

Orchestra w Korei Południowej

3/ w okresie od ].7 września 2010 do 31października 20L2 - dyrelrtor artystyczny

Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonii Gorzowskiej; twórca i dyrygent nowej

orkiestry symfonicznej

4/ od,listopada 201,0 - pierwszy gościnny dyrygent Kammersolisten der Deutschen

Oper Berlin

5/ od czeywca 2012 - współzałożyciel, dyrektor artys$czny i dyrygent United

chamber orchestra.

7. Działalność pedagogicznaw okresie od §tycznia 1998 do grudniaZ0l3

Do 30 września 2000 roku byłem oficjalnie asystentem w Katedrze Dyrygentury

Wydziału Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im, F. Chopina w

Warszawie. Był to jednak ostatni okres mojego urlopu bezpłatnego, związanego z

długotrwałym pobytem w Korei Południowej. Tam właśnie skoncentrowała się moja

główna działalność zawodowa i sytuacja życiowa.

W okresie od 1 marca 1998 do 28 lutego 2001 roku zatrudniony byłem na Wydziale

Instrumentów Orkiestrowych College'u Muzycznego Hyosung Catholic University w Taegu

jako ,,Assistant Professor". Prowadziłem tam zajęcia z dwoma akademickimi orkiestrami
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symfonicznymi i zespołami smyczkowymi. Po trzech latach pionierskiej i systematycznej

pracy poziom wykonawczy Ęch zespołów na tyle się podniósł, że został zauwaŻony w

środowisku uniwersyteckim nie tylko miasta Taegu i prowincii Kyungbuk, ale talcŹe w

Seulu. Moje działania i sukcesy pedagogiczne w Taegu, a także już doŚĆ oŻywiona

aktywność artystyczna w Korei, dzięki której moia osoba przestała byĆ anonimową,

zaowocowaĘ propozycją nowego kontraktu. W Taegu przebywałem już od ].994 roku,

więc chęć spróbowania swych sił w bardziej wymagającym środowisku, a takŻe

perspektywa nowych doświadczeń artystycznych skłoniły mnie do przeniesienia się do

University of Suwon, School of Music, gdzie rozpocząłem pracę z dniem ]. marca 2001 roku,

Moja praca w tej uczelni przebiegała dwtretapowo. W pierwszym okresie fmarzec 2001_

_ luty 2006), pracując na stanowisku ,,Assistant Professor", dokonałem wielu zmian i

udoskonaleń w systemie kształcenia, wprowadziłem szereg nowych i niezbędnych

przedmiotów, doprowadziłem do współpracy międzynarodowej z takimi uczelniami, jak:

Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu, Konserwatorium im. P.

Czajkowskiego w Moskwie i Akademia Muzyczna w Krakowie. Podobnie, jak W

uniwersytecie w Taegu, szybko osiągnąłem znaczący wzrost poziomu artystycznego

zespołów akademickich jakie miałem pod swoją opieką; z orkiestrą symfoniczną chórem i

grupą solistów fpedagogów Wydziału Wokalnego) dokonałem nagrania pierwszej w

historii uczelni p}yty kompaktowej. Zainspirowałem i prowadziłem jako dyrygent coroczny

cykl koncertów akademickiei orkiestry na estradzie najbardziej prestiŻowej sali

koncertowej w Korei - Seoul Arts Center. Przygotowałem też szereg pozalekcyjnych i

międzywydziałowych projektów edukacyjnych (takich jak: kursy mistrzowskie z zakresu

kompozycji, dyrygentury i instrumentów orkiestrowych dla studentów uczelni,

międzynarodowy letni kurs muzyczny organizowany przez uczelnięJ, zapraszając do

współprary wybitnych pedagogów i artystów koreańskich i zagranicznych; otworzyłem

wreszcie kurs dyrygentury symfoniczno-operowej na poziomie magisterskim, którego

byłem kierownikiem i jedynym pedagogiem. Poczytuję sobie zawyróżnienie fakt, iŻ decyzją

prezydenta uniwersytetu i przy aprobacie grona pedagogicznego, powierzono mi funkcję

dziekana Wydziału Instrumentów Orkiestrowych, którą sprawowałem w latach 2002-

2004. Stałem się pierwszym, i jak do tej pory jedynym obcokrajowcem, który taką funkcję

pełnił w koreańskim systemie nauczania muzycznego na poziomie uniwersyteckim.

po rocznej przerwie, związanej zmojądziałalnością koncertową i kontraktem w Suwon

philharmonic Orchestra, nastąpił drugi etap mojei pracy w University of Suwon - od 1

marca 2007 do 28 lutego 201]_ roku - już na stanowisku ,,Associate Professor". Moje
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obowiązki dydaktyczne pozostały podobne |ecz wymiar pracy doŚĆ znacznie się

powiększył, zułłaszczajeśli chodzi o ilość przygotowywanych koncertów symfonicznych, a

także, realizowanych wspólnie z wydziałem wokaln}rm, corocznych akademickich

przedstawień operowych. Pod moją batutą studencka orkiestra symfoniczna stała się

wizytówką uczelni i wzięła udział w trzech wylazdach zagranicznych związanych z

partnerską współpracą z uniwersytetami w Chinach i na Tajwanie [2007, 2008, 20].0),

Rozwojowi uległ też magisterski kurs dyrygenfury w ramach którego wykształciłem

siedmiu absolwentów. W latach 2009 - 2011 ponownie sprawowałem funkcję dziekana

Wydziału Instrumentów Orkiestrowych, a moja rezygnacja z da|szej pracy była

zaskoczeniem dla władz uniwersytetu. Ia jednak postanowiłem wróciĆ do Polski, aby

poświęcić się interesującemu wyzwaniu budowania nowego zespołu filharmonicznego w

Gorzowie Wielkopolskim.

ostatni rok pracy w Korei Południowej (2010) i pierwszy rok prary w Gorzowie to

okres, w którym zrealizowałem ciekawy projekt edukacyjny przy Uniwersytecie

Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Działając jako gościnny pedagog

warszawskiej uczelni prowadziłem zajęcia z siedmioma studentami z Korei Południowej w

ramach stażu artystycznego w specjalności ,,dyrygentura". Lekcje odbywaĘ się częŚciowo

w Korei, a także podczas specjalnie zorganizowanego kursu dyrygenckiego w Filharmonii

Gorzowskiej, gdzie dodatkowo studenci praktykowali z orkiestrą kameralną, Na

zakończenie kursu odbył się otwarty dla publiczności koncert z udziałem wszystkich

uczestników stażu, azwieńczeniem ich sfudiów był egzamin komisyjny w Warszawie,

Obok etatowej pracy w uczelniach koreańskich wiele mojej energii i zainteresowania

zaangażowałem w uczestnictwo w kursach i sympozjach dyrygenckich [np. ,,Piotr

Borkowski's Conducting Camp and Master-Class at the University of Suwon"), obozach

muzyc7.nych [np. ,,Deamyung Winter Music Camp" 2003, 2a04,,,Suzuki Method Music

Camp"J i pracy w komisjach konkursów muzycznych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

8. Dzieło artysqyczne

|ako ,,dzieło artystyczne" zdecydowałem się fu przedstawiĆ dwie płyty kompaktowe, o

których wspominałem już we wstępie autoreferatu i w rozdziale poŚwięconym dorobkowi

artystycznemu. W tej części autoreferafu pragnę podzieliĆ się spostrzeżeniami doĘczącymi

pracy podczas nagrań do tych dwóch produkcji, a ta|że różnic i podobieństw związanych

ze specyfiką rejestracji z koncerfu -,,live" i typowego nagrania studyjnego.
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Pierwsze nagranie powstało jako kronika z koncerfu zamykającego XII

Międzynarodowy Festiwal,,Laboratorium Muzyki Współczesnej", który odbył się 4 grudnia

2005 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Wykonawcami byli: Anna Mikołajczyk-Niewiedział - sopran (,,Trois Ópisodes fundbres"

Wojciecha Łukaszewskiego), Marta Klimasara - marimbafon (,,II Koncert na marimbafon i

orkiestrę" Marcina Błażewiczal i Polska Orkiestra Radiowa z Warszawy, Realizatorami

nagrania byli Zbigniew Kusiak i Ewa GuziołeĘ a płyta wydana została przez firmę Musica

Sacra Edition. Koncert poprzedzony był typowym czterodniowym ryklem prób i próbą

generalna w dniu występu. Rejestracją objęto nie tylko koncert ,,na Żylwo", ale takŻe próbę

generalną, która odbywała się już na estradzie Studia Koncertowego Polskiego Radia. W

ten sposób ekipa nagraniowa dysponowała dwoma wersjami wykonawczymi i operując

tym materiałem dźwiękowym dokonała monażu, edycji i masteringu uzyskując efekt

końcowy - master CD.

Druga pł;rta to efekt zaproszenia jakie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w

poznaniu skierowało do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Gorzowskiej, której wówczas

byłem dyrektorem artystycznym. Celem projektu było nagranie płyty kompaktowej ze

zd,obywczynią pierwszej nagrody na XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im.

H. Wieniawskiego w Poznaniu - Soyoung Yoon z Korei Południowej. W repertuarze

znalazĘ się dwa dzieła z literatury skrzypcowej, które przyniosĘ artystce zwycięstwa w

wielu konkursach na całym świecie - koncerty |. Sibeliusa i P. Czajkowskiego. Rejestracji

dokonała firma DUX Recording Producers, a realizatorami dźwięku byli Małgorzata

polańska i Marcin Domżał. Praca nad zapisem materiału muzycznego trwała 3 dni, objęła 6

sesji nagraniowych i poprzedzona była jedną próbą z orkiestrą bez udziału solistki i ekipy

nagraniowej.

Różnice w podejściu do realizacji nagrania ,,live" i studyjnego wydają się na pierwszy

rzut oka jasne i typowe. Podczas nagrania studyjnego jest naturalnie duŻo czasu na

powtarzanie zapisu krótkich odcinków muzycznych, na cyzelowanie jakoŚci wykonawczej

zespołu, ,,zgranie" z solisĘ, wreszcie na zebranie wystarczającej iloŚci materiału

muzycznego, z którego w procesie montażu uzyskuje się zamierzony efekt końcowy. Ten

stereotyp przeważa w opinii środowiska muzycznego. Podczas koncerfu nie moŻna

przecież przerwać wykonania ze względu na występujące czasem niedoskonałoŚci, nie ma

możliwości powtórzenia całej części utworu fchyba, ze publicznoŚĆ domaga się bisu i

arĘści decydują się na powtórkę wcześniej ustalonego fragmenfu dziełaJ. MożIiwoŚĆ taką
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daje jednak próba generalna. Co prawda, próba generalna nie może byĆ traktowana jako

sesja nagraniowa, bo jej zadaniem jest,,koncertowe" przegranie repertuaru, obycie się z

sytuacją estradową i akusĘką sali koncertowej, to jednak zarejestrowany na niej materiał

mvzyczny jest ogromnie przydatny w pracy montażowej. Elementem, który doŚĆ

radykalnie różnicuje oba wyzej sposoby rejestracji jest czynnik emocjonalny. Atmosfera

koncertu, moment kreac|i artystycznej wykonawców i ich wzajemne oddziaĘwanie na

estradzie podczas koncertu powoduje, że nagranie ,,live" jest żywe, w sfu procentach

szczere artystycznie i niepowtarzalne, Presja chwili podv,łyższa w wykonawcach stopień

koncentracji, a głębokie przeżycia związane z estradowa prezentacja dzieła muzycznego

uwalniają w nich głębokie pokłady kreatyvrności artystycznej.

Zaletą nagrania studyjnego jest to, że istnieje komfort moŻliwoŚci powtarzania

fragmentów utworu, aż do uzyskania technicznego ideału, Z kolei czysto technicystyczna

koncepcja realizacji nagrania może pozbawić ten typ rejestracji wartoŚci emocjonalnych,

zaĘócając naturalna narracje muzyczna, |edna sesja nagraniową która trwa zazwczaj 3

lub 4 godziny pozwala na efektywny zapis (tzw. finalny efekt) ok. 10 minut muzyki. Fakt

ten sprawia, iż ten sam utwór lub jego integralną czeŚĆ,trzeba nagrywaĆ podczas dwu sesji.

po kilkugodzinnej przerwie lub następnego dnia nie jest łatwo utrzymaĆ bliŹniaczo

podobny charakter .vq1.razory dzieła oraz zachować właściwe relacje w funkcjonowaniu

poszczególnych elementów muzycanych, które zostały osiągnięte w poprzedniej sesji

nagraniowej. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na faĘ iż orkiestra to zŁożony i

zróżnicowany kilkudziesięcioosobowy organizm ludzki. Zatem, wyŻej wspomniane

trudności multiplikują się.

Świadomość tych wszystkich różnic i trudności z nich wynikających wyzwoliła we mnie

działanie zmierzające do ich zniwelowania. Pracując w obu syruacjach nagraniowych

zawsze staram się, aby w miarę możliwości sprowadzić te różnorodne czynniki do

wspólnego mianownika. Poniżej, przedstawiam wyiaŚnienie tego zagadnienia poprzez

zestawienie środków pomagających mi w osiągnieciu zadowalających rezultatów w obu

sytuacj ach nagraniowych:

1. Nagranie,,live":

a/ podczas prób praca nad cyzelowaniem wszystkich elementów technicznych

dzieła i doprowadzenie do perfekcyjnego ich wykonania; przyzv,lyczajanie

muzyków do mojego sposobu dyrygowania tah aby pod,czas koncerfu w pełni

rozumieli moje intencje interpretacyjne
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b/ poprowadzenie próby generalnej z myślą o wykorzystaniu jej jako nagrania

pomocniczego w montażu (zachowanie podobnych temp i napięć

kulminacyjnych); możliwie pełna kontrola nad zespołem wykonawczp dzięki

dopracowanej w szczegółach technice dyrygenckiei {zpołożeniem szczególnego

nacisku na całkowitą pomoc instrumentalistom w bezbłędnym wykonaniu ich

partiiJ; dążenie do osiągniecia już na próbie generalnej twórczej elłspresyjnie

aury interpretacyjnej

c/ daleko posunięta samokontrola artysĘczna podczas koncertu - wykonanie

maksymalnie zbliżone do tego, jakie udało się osiągnąć podczas próby

generalnej; podtrzymywanie zaangażowania emocjonalnego i nieustanne

dążenie do spotęgowania 1Ę/razu muzycznego, jednak w ramach ustalonych

podczas prób i próby generalnej (podobna regulacja agogiczna; klarowna

technika dyrygencka, niesprawiaiąca muzykom żadnych,,niespodzianek').

2. Nagranie sesyjne:

a/ w ramach możliwości organizacyjnych zaplanować jedną próbę

rozczytanie materiału muzycznego, co w znacznym stopniu przyczyni się

szybszej realizacji nagrania i jego waloru jakościowego

b/ podczas sesji nagraniowych odpowiednie wykorzystanie szerokiego

spelrtrum możliwości manualnych mojej techniki dyrygenckiej, z naciskiem na

szczególną w5lrazistość gesfu; pełna kontrola wprowadzania grup

instrumentalnych i głosów solowych dla uzyskania szybkiego i zadowalającego

efektu zgrania zespołu - przyczynia się to do zmniejszenia stopnia ingerencji w

uzyskany już materiał muzyczny podczas montażu

c/ nagr,ywanie długimi fragmentami muzycznymi lub nawet całymi częŚciami,

bez przerywania fmimo drobnych uchybieńJ; utrzymanie charakteru narracji

muzycznej podobnej jak na koncercie (lepsze panowanie nad formą utworu i

jego kulminacjamiJ

d/ w sytuacji dzielenia nagrania na kilka sesji konieczne jest przesłuchiwanie

już zapisanego materiału dŹwiękowego między sesjami, potrzebne dla

właściwej kontynuacii temp, planu dynamicznego i ekspresji muzycznej

na

do
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e/ ścisła współpraca z solista i precyzyjne uzgodnienie wszystkich elementów

technicznych i stylistycznych odwzorowania parryrury prowadzących do

wypracowania wspólnej koncepcji interpretacji dzieła muzycznego (w sytuacji

nagraniowej jest to szczegó|nie ważny czynnikJ

f/ efektywna wspóĘraca z reżyserem dźwięku i wzajemne zaufanie do

profesjonalizmu pracy [doświadczenia wyniesione z rea|izacji nagrań w Teatrze

Polskiego Radia, a później z pracy przy wielu nagraniach płyt CD pozwalają mi

na właściwe zaplanowanie sesji nagraniowych i kontrolę czasową podczas ich

trwaniaJ.

Z powyższych spostrzeżeń należy zatem postawiĆ generalny wnioseh iŻ

najważniejszymi czynnikami osiągniecia sukcesu artysq/cznego w obu formach rejestracji

są: operowanie doskonałą techniką dyrygencką [w każdym jej aspekcie), pełne faczkolwiek

kontrolowane} zaangażowanie emocjonalne i właściwe rozplanowanie pracy nagraniowej.

9. Zakończenie

Mój 30-1etni czynny kontakt z dyrygenfurą i 25 lat pracy pedagogicznej potwierdziĘ

słuszność mojego wyboru połączenia obu aspektów aktyrnrności zawodowej. Mogę

stwierdzić z przekonaniem, że oba te nurty znakomicie się uzupełniają, wnosząc w sferę

swych materii ważne wzajemne doświadczenia. Mam nadzieję na kontynuowanie tego

obranego przed laty modelu funkcjonowania w życiu muzycznym. Chcę dalej byĆ przydatny

w zaszczytnej roli kształcenia młodych pokoleń muzyków, jak również czerpaĆ radoŚĆ i

saĘsfakcję z bogatego życia estradowego. Moja dotychczasowa energia w realizowaniu

wielu celów zawodowych nie osłabia się. Wręcz przeciwnie, wzbogacona o wieloaspektową

i prakryczną wiedzę, chciałaby się wyzwolić i spełnić z jeszcze większą mocą.

piotr Borkowski
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