


Na tegorocznym plakacie Bydgoskiej Sceny Barokowej jest różowy balon. Taki z gumy balonowej...
Oczywiście jest tam też treść, daty, logotypy, urocza postać w historycznym kostiumie. Ale to ten
różowy balon przykuwa uwagę i prowokuje pytania: czy nie jest to element zbyt swobodny? Czy
coś symbolizuje? Dlaczego akurat balon? I dlaczego RÓŻOWY??

Poprzednią edycję BSB udało się zrealizować praktycznie w całości, pomimo coraz bardziej
rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, maseczkowych nakazów, ankiet covidowych i limitów
publiczności. To, że wszystkie zaplanowane koncerty odbyły się, stanowiło dla nas wystarczający
powód do radości i poczucia sukcesu, choć większe znaczenie miał tu oczywiście program
festiwalu, poziom artystyczny, wyjątkowa atmosfera wykreowana przez zaproszonych muzyków,
naszą wspaniałą publiczność i magiczne wnętrze Kina Pomorzanin. Pomimo to, cały festiwal
zapamiętamy jako ten pandemiczny, kiedy to długo zamknięta kultura w końcu na trochę się
„otworzyła”, a jednocześnie konieczność dystansowania się od innych tak mocno na nas
wszystkich wpłynęła.

Różowy balon jest zatem naszym życzeniem, aby w tym roku było normalnie, spokojnie, radośnie
i bezpośrednio – bez limitów publiczności, bez maseczek, bez zbędnego dystansu. Różowy balon
jest naszym symbolem, że znów musi się udać, bo wspólne i bezpośrednie przeżywanie muzyki
jest doświadczeniem, którego niczym nie da się zastąpić. Różowy balon jest naszym marzeniem
– kryje się w nim wszystko to, co chcielibyśmy zrealizować na naszej bydgoskiej, kinowej,
barokowej scenie.

Mamy nadzieję, że ten pełen optymizmu różowy balon przyniesie mnóstwo muzycznych
przyjemności nie tylko nam – organizatorom, ale również Państwu, i pozwoli wspólnie, beztrosko
cieszyć się z bydgoskiego święta muzyki dawnej!



Pomorzanin. Dawne kino z ponad stuletnią historią od kilku lat suksesywnie się odradza. Z roku
na rok, krok po kroku odzyskuje swój blask i wygodę: najpierw nowy dach i instalacje, potem
wygodniejsze fotele, a ostatnio nową modrzewiową podłogę, odnowione foyer i (wreszcie) stałe
ogrzewanie. Dzięki wkładowi właściciela, Grupy Moderator, a także dotacjom i instytucjom jak
PiSF czy MKDNiS, po kilkunastu latach powrócił duży ekran i pojawił się cyfrowy projektor
filmowy. Zmiany stają się coraz bardziej zauważalne i odczuwalne dla coraz liczniejszych Gości.

Od samego początku tej przemiany, jeszcze na starych i zniszczonych deskach, w surowych
warunkach, coraz częściej odbywały się kolejne wydarzenia kulturalne: projekcje, spotkania,
warsztaty, performance, wystawy, recitale, dyskusje, festiwale. Pojawiali się znamienici Goście nie
tylko ze świata filmu, m.in. Sławomir Idziak, Anieszka Holland, Marek Koterski, Filip Springer,
Sandro Miller. Podjęliśmy działania, ukierunkowane na badanie historii nie tylko Pomorzanina,
ale także historii kinematografii w Bydgoszczy. Klimatyczna przestrzeń kina przyjmowała coraz
to nowe inicjatywy kulturalne.

Do najważniejszych z nich należy festiwal muzyki dawnej Bydgoska Scena Barokowa. Już pierwsza
edycja w 2019 roku pokazała ogromny potencjał Pomorzanina jako sali koncertowej o doskonałej
akustyce. W połączeniu z ogromnymi ambicjami organizatorów z Akademii Muzyki Dawnej,
festiwal już od pierwszych koncertów przyciągał nie tylko znamienitych artystów z Polski i innych
krajów europejskich, ale także publiczność z całego kraju. Bydgoska Scena Barokowa szybko zyskała
status znaczącego festiwalu na koncertowej mapie muzyki dawnej w skali ponadregionalnej.

Wśród coraz liczniejszych, różnorodnych wydarzeń różnego kalibru sala Pomorzanina raz w roku,
na kilka weekendów staje się sceną barokową. Jesteśmy przekonani, że i w tym niełatwym czasie,
edycja 2021 będzie dla nas wszystkich niezapomnianym przeżyciem.





sobota, 2 października 2021
godzina 17:00

Prolog: Promitat eterno
Reinterpretacje utworów Piotra z Grudziądza

Pax eterna
Predulcis eurus
Presulem ephebeatuplay
Presidorum erogatrix
Kyrie fons bonitatis
Presulis eminenciam Bastarda
Promitat eterno

Bastarda w składzie:

Paweł Szamburski klarnet
Michał Górczyński klarnet kontrabasowy
Tomasz Pokrzywiński wiolonczela

Program Wykonawcy
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Utwory Pawła z Grudziądza inspirują także artystów innych kręgów stylistycznych, czego przykładem jest
warszawskie trio Bastarda (...), które niedawno zaprezentowało swoją oryginalną wizję średniowiecznych
kompozycji. To trzy kwadranse świetnego zbalansowania szacunku dla średniowiecznego oryginału z nowo-
czesnością jego interpretacji. Nastroju mroku, tajemniczości. Wszechobecnych burdonów. Oszczędnego
operowania dźwiękami. Muzyki zagranej w skupieniu i wymagającej takiegoż skupienia w odbiorze.

Krzysztof Komorek, JazzPRESS 06/2018

Skład nietypowy jak na muzykę dawną - klarnet, klarnet kontrabasowy i wiolonczela. Równie nietypowe
są interpretacje, zupełnie inne nie tylko od wykonań na instrumenty dawne (...). Wszystko odbywa się w niskich
rejestrach. Szamburski zostawił tylko melodyczny szkielet, jego klarnet sunie ponad niemalże infradźwiękową
podbudową Górczyńnskiego. Między nimi dryfuje, czy może lepiej: lawiruje wiolonczela Pokrzywińskiego,
raz włączając się do budowania melodii, raz towarzysząc w burdonach klarnetowi kontrabasowemu, z rzadka
przejmując kontrolę nad muzyką. (...) Bastardowe interpretacje Piotra z Grudziądza są radykalne i nowoczesne,
ale jednocześnie bardzo archaiczne, odwołujące się do wyobrażeń o średniowieczu jako epoki upływającej
pod znakiem memento mori.

Michał Wieczorek, Na obrzeżach 10/2017

Muzycy Bastardy, posiłkując się metodą viola bastarda, czyli swobodnych skoków między kolejnymi głosami
pieśni, improwizując wokół średniowiecznych melodii - osiągnęli niezwykle oryginalny głos w interpretacji
muzyki Piotra z Grudziądza. Unikalne brzmienie klarnetu kontrabasowego w połączeniu z wiolonczelą
nadaje głęboki, medytacyjny charakter utworów oraz mocną podstawę harmoniczną i rytmiczną dla ekspo-
zycji tematów Piotra z Grudziądza.
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Zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego
(klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz
Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Grupa
wydawniczo i środowiskowo związana z wytwórnią Lado
ABC, jest również partnerem międzynarodowego projektu
badawczego HERA "Sound Memories. The Musical Past
in Late - Medieval and Early Modern Europe". Artyści
podejmują odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej
oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka
dźwiękowego. Kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety,
litanie rozbĳają się niejednokrotnie na małe odcinki, stale
zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje
w minimalizm.

BASTARDA

Muzycy improwizując wokół archaicznych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory -
budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru. Muzyka
Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych.

Bastarda ma w repertuarze trzy płyty: Promitat eterno (2017, podejmuje wątki muzyki średniowiecznej, a konkretnie pieśni
i motetów Piotra Wilhelmiego z Grudziądza (1392 - ok. 1480) jednego z pierwszych kompozytorów tworzących
na terenach Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej); Ars moriendi (2019, w całości poświęcona tematowi śmierci
oraz ceremonii pogrzebowej, w której śpiewy chorałowe, psalmy pokutne, litanie, motety przeplatały się w głęboko
symboliczny sposób); Nigunim (2020, album poświęcony mistycznym pieśniom chasydzkim z XVIII i XIX w., nagrany
na żywo w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego, w ramach festiwalu Muzyka Wiary Muzyka Pokoju).
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niedziela, 10 października 2021
godzina 18:00

Universum Petri
Petrus Wilhelmi de Grudencz i jego Europa

Domine ad adiuvandum me festina anonim

Predulcis eurus
Pneuma / Veni / Paraclito / Dator
Petrus Wilhelmi de Grudencz

[Balatum] Nicolaus de Radom, ok. 1425
Hystorigraphi aciem Nicolaus de Radom
[Rondellus] Othmarus Opilionis de Jawor, ok. 1440

Probleumata enigmatum Petrus Wilhelmi de Grudencz

Kyrie: Fons bonitatis Petrus Wilhelmi de Grudencz

Ave mater summi nati (= En vergier) anonim
Virginem mire pulcritudinis (= En discort) anonim
Resurgente domino (= Je languis) anonim

O gloriosa regina mundi Johannes Tourout, ok. 1460

Ave mater o Maria anonim

Psalteriis et tympanis
Plaude euge theotocos
Promitat eterno
Psalmodium exileratum
Petrus Wilhelmi de Grudencz

LA MORRA w składzie:

Doron Schleifer śpiew
Ivo Haun de Oliveira śpiew
Giacomo Schiavo śpiew
Sebastián León śpiew
Corina Marti clavicimbalum, flety proste
Michał Gondko lutnia
Anna Danilevskaia fidel

Kierownictwo artystyczne:
Corina Marti i Michał Gondko

Program

Wykonawcy

Mit ganczym willin – Der winter der wil weychen anonim

Alleluya Nicolaus de Radom
Crist ist erstanden anonim
Christus... vinctos / Christus... mala / Christus surrexit
anonim

Ex trinitatis culmine anonim

Domine ad adiuvandum me festina anonim
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Identyfikacja osoby i twórczości łacińskiego poety i kompozytora Piotra Wilhelmiego z Grudziądza (Petrus
Wilhelmi de Grudencz) jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć powojennej muzykologii wschodnioeeuro-
pejskiej. W 1975 roku czeski muzykolog Jaromír Černý, pracując nad XV-wiecznym motetem Pneuma/Veni/
Paraclito/Dator, zauważył ukryte w tekście – w formie akrostychu – nazwisko Petrus Wilhelmi de Grudencz.
Černý znał już podobne utwory z innych XV-wiecznych rękopisów muzycznych o pochodzeniu środkowo-
europejskim i zdał sobie sprawę, że wiele z nich łączy stylistyka oraz… akrostych Petrus. Doszedł więc
do wniosku, że Petrus Wilhelmi de Grudencz i Petrus to ta sama osoba i rozpoczął poszukiwania autora, którym
okazał się nieznany wcześniej kompozytor i poeta, rówieśnik słynnego Guillauma Du Faya, lecz żyjący
i tworzący w bardzo odmiennej kulturowo części Europy niż wielki mistrz franko-flamandzki.

O życiu Piotra, syna Wilhelma, wiadomo jednak niewiele. Urodził się w 1392 roku w Grudziądzu, który
wówczas znajdował się pod zwierzchnictwem Zakonu Krzyżackiego. Wedle źródeł pochodził z rodziny
rycerskiej. Od 1418 r. studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie prawdopodobnie spotkał ludzi, którzy
ułatwili mu drogę do stanowiska kapelana Świętego Cesarza Rzymskiego Fryderyka III. Wydaje się, że sporo
podróżował po Europie Środkowej. Ostatni raz słyszymy o nim w 1452 roku.

Twórczość Piotra wpisuje się w muzyczną tradycję wielkiej przestrzeni kulturowej, która w późnym średnio-
wieczu obejmowała całe Święte Cesarstwo Rzymskie (wraz z Czechami) oraz królestwa Polski i Węgier. Łączy
elokwentną poezję późnośredniowiecznego intelektualisty z archaicznie brzmiącym stylem muzycznym,
asymilującym XIV-wieczny francuski styl ars nova z konserwatywnymi technikami polifonicznym kultywo-
wanymi od dawna w regionie. Nie rezygnował jednak całkowicie z brzmień „współczesnych”, bardziej
typowych dla kompozytorów franko-flamandzkich.

Zespół LA MORRA dokonał kwerendy źródeł w celu stworzenia programu koncertowego ukazującego
osobowość tego wybitnie środkowoeuropejskiego twórcy, prezentując ją zarazem w szerszym kontekście
kultury muzycznej, w której się wychował i do której tyle wniósł. O znaczeniu Piotra w kręgu tej kultury
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świadczy m.in. fakt, że zachowała się duża ilość jego kompozycji (pod tym względem nie dorównuje Piotrowi
nawet uważany za najwybitniejszego kompozytora polskiego średniowiecza Mikołaj Radomski). Od lat 90-tych
XX wieku, kiedy Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało pierwsze wydanie krytyczne autorstwa Černego,
liczba zidentyfikowanych kompozycji Piotra wręcz się podwoiła.

Dziś, ponad sześć wieków później, nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego – i dla kogo – tworzył swoje utwory
Petrus Wilhelmi de Grudencz. Najwyraźniej nie traktował swej muzycznej działalności zbyt poważnie. Wydaje się
prawdopodobne, że adresatami jego twórczości byli ludzie wykształceni, którym podobała się wszechobecna
u Piotra elokwentna gra poetycko-muzyczna. Odbiorców jego twórczości można byłoby zapewne znaleźć
wśród duchownych, profesorów uniwersyteckich, studentów, a nawet lepiej wykształconych mieszkańców
miast w całej Europie Środkowej. Dla nich wszystkich, żyjących w łacińskim i chrześcĳańskim universum,
dzieła Piotra – z których niemal wszystkie mają charakter religĳny – mogły być górnolotnym sposobem na wspólną
lub prywatną modlitwę. Być może właśnie dlatego utwory Piotra śpiewano w niektórych częściach Europy
Środkowej jeszcze w XVII wieku (choć nie wiedziano już wówczas kto je skomponował).

Michał Gondko
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Międzynarodowy zespół powstały w 2000 roku
przy światowej sławy szwajcarskiej uczelni
muzyki dawnej Schola Cantorum Basiliensis
z inicjatywy polskiego lutnisty Michała Gondko,
należy do wiodących formacji w dziedzinie
muzyki późnego średniowiecza i wczesnego
renesansu.

W swej pracy artystycznej LA MORRA łączy
zdobycze muzykologii historycznej z ideałem
twórczego muzykowania podporządkowanego
naturze wykonywanego repertuaru.

LA MORRA

LA MORRA regularnie koncertuje w ramach renomowanych festiwali i serii koncertowych w Europie i USA.

Autorskie produkcje fonograficzne zespołu przyjmowane są z dużym uznaniem. Świadczą o nim takie wyróżnienia fono-
graficzne jak Diapason D’Or, Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik, Noah Greenberg Award (nagroda przyznawana przez
Amerykańskie Towarzystwo Muzykologiczne), a także nominacje do Gramophone Award, International Classical Music Award
oraz niezmiennie wysokie oceny w międzynarodowej prasie muzycznej. Działający pod wspólnym kierownictwem artys-
tycznym Coriny Marti i Michała Gondko zespół ma siedzibę w Bazylei, kulturalnej stolicy Szwajcarii, miejscu o ponad
80-letniej tradycji naukowej, artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki dawnej.
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"Pod palcami Michała Gondko frazy brzmią jak improwizowane myśli goniące się nawzajem po wyobraźni: efekt, do którego
wielu dąży, lecz niewielu osiąga" (Lute News). Jego fascynacja dawnymi instrumentami z rodziny lutni i gitary sięga czasu
studiów gitary klasycznej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w rodzinnej Warszawie. W 1997 roku podjął
specjalizację w tej dziedzinie w Scholi Cantorum Basiliensis pod kierunkiem Hopkinsona Smitha. W roku 2000 założył
zespół LA MORRA, który prowadzi wraz z Coriną Marti i któremu poświęca najwięcej swego czasu. Angażuje się także
w projekty z repertuarem późniejszym. Występował m.in. z Emmą Kirkby, pod batutami Jordiego Savalla i Martina
Gestera oraz w duecie z lutnistą Nigelem Northem.

Jest laureatem Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej (Fryderyk). Występuje też jako solista na lutni renesansowej
i barokowej. W jego solistycznym dorobku znajduje się m.in. płyta poświęcona polonikom w repertuarze na lutnię
renesansową.

Jednym ze wspólnych zainteresowań muzycznych Michała Gondko i Coriny Marti są związki między repertuarem
lutniowym i klawiszowym. Praca nad nimi zaowocowała m.in. wspólnym albumem Von edler Art z repertuarem
wywodzącym się z instrumentalnej tradycji niemieckiej XV i XVI w.

Corina Marti pochodzi ze Szwajcarii, gdzie w Akademii Muzycznej w Lucernie studiowała grę na flecie prostym i klawesynie.
Następnie podjęła naukę w Scholi Cantorum Basiliensis pod kierunkiem Pierre‘a Hamona i Kathrin Bopp. Jej wykonaw-
stwo określane jest jako „nad wyraz ekspresyjne“ (Toccata) i „bezbłędne” (Diapason).

Jest docentką na Wydziale Muzyki Średniowiecznej w Schola Cantorum Basiliensis. Jej oryginalne interpretacje oraz
badania nad historią i aspektami konstrukcji wczesnych fletów i instrumentów klawiszowych – udokumentowane
m.in. solowymi albumami I dilettosi fiori i KeyNotes – wydatnie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania wczesnymi
formami tych instrumentów i ich dzisiejszej obecności w salach koncertowych. Na koncie ma także wybitne osiągnięcia
fonograficzne w repertuarze barokowym (m.in. komplet koncertów fletowych Francesca Manciniego).
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sobota, 16 października 2021
godzina 18:00

Koncerty Brandenburskie
W 300. rocznicę ich powstania

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Koncert Brandenburski nr 3 G-dur, BWV 1048
[…..] - Adagio - Allegro

Koncert Brandenburski nr 5 D-dur, BWV 1050
Allegro - Affettuoso - Allegro

Koncert Brandenburski nr 6 B-dur, BWV 1051
[…..] - Adagio, ma non tanto - Allegro

Capella Cracoviensis w składzie:

Koncert nr 3 G dur, BWV 1048
Paulina Woś I skrzypce
Beata Nawrocka II skrzypce
Aleksandra Owczarek III skrzypce

Jacek Dumanowski I altówka
Aneta Dumanowska II altówka
Teresa Wydrzyńska III altówka

Mateusz Kowalski I viola da gamba
Adela Czaplewska II viola da gamba
Aleksandra Buczyńska-Kusak III viola da gamba

Marco lo Cicero kontrabas
Marek Toporowski prowadzenie, klawesyn

Koncert nr 5 D dur BWV 1050
Dora Ombodi flet
Aleksandra Owczarek skrzypce
Marek Toporowski prowadzenie, klawesyn

Paulina Woś skrzypce
Aneta Dumanowska altówka
Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Marco lo Cicero kontrabas

Koncert nr 6 B dur BWV 1051
Jacek Dumanowski I altówka
Aneta Dumanowska II altówka

Mateusz Kowalski I viola da gamba
Adela Czaplewska II viola da gamba

Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Marco lo Cicero kontrabas
Marek Toporowski prowadzenie, klawesyn

Wykonawcy

Program
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Jako, że miałem wielkie szczęście być wysłuchanym przez Waszą Królewską Wysokość kilka lat temu; i jako, że zauważyłem,
że Wasza Wysokość znalazł wtedy odrobinę przyjemności w tych niewielkich talentach do Muzyki, którymi obdarzyły mnie
Niebiosa (...), ośmielam się z tymi oto Koncertami, które przeznaczyłem na kilka instrumentów, oddać Waszej Królewskiej
Wysokości moją pokorną służbę; proszę Waszą Wysokość najpokorniej, aby nie osądzać ich niedoskonałości z surowością
i wrażliwym smakiem do dzieł muzycznych, z którego Wasza Wysokość jest wszystkim znana, ale raczej przez wzgląd na
głęboki szacunek i najwierniejsze posłuszeństwo, które próbuję Waszej Wysokości okazać (...).

Bardzo musiało zależeć dojrzałemu i uznanemu już Bachowi na związaniu się ze znaczniejszym niemieckim
dworem i zapewnieniu swojej rodzinie godnych warunków do życia (a sobie do tworzenia), skoro zdecydował
się na tak uniżony ton powyższej dedykacji.

W 2021 roku mĳa równo 300 lat, odkąd Johann Sebastian Bach wysłał z Köthen do margrabiego Branden-
burgii-Schwedt Christiana Ludwiga sześć koncertów na kilka instrumentów (avec plusieurs instruments). Margrabia
Bacha jednak nie zatrudnił, nic nie wskazuje także na to, żeby zlecił dworskiej kapeli wykonanie tych sześciu
koncertów, bo trafiły do skrzyni na nuty, którą rozsprzedano po jego śmierci. Za manuskrypt Bacha otrzymano
wtedy 24 grosze, czyli licząc według dzisiejszych miar niecałe 100 złotych... "Koncertami brandenburskimi"
nazwał je Johann Nikolaus Forkel w napisanej przez siebie w roku 1802 biografii Bacha, natomiast opubliko-
wano je po raz pierwszy dopiero w roku 1850 po tym, jak rok wcześniej Siegfried Wilhelm Dehn odkrył je
w archiwach Brandenburgii.

Koncerty brandenburskie, BWV 1046-1051, to jedne z najbardziej urzekających kompozycji Johanna Sebastiana
Bacha. Termin "kilka instrumentów" użyty w dedykacji jest eufemizmem, bo utwory są przeznaczone na najbar-
dziej chyba zróżnicowane i bogate składy instrumentalne, jakie były dostępne na początku XVIII wieku.
Są popularne i lubiane przez słuchaczy, dlatego często trafiają do programów koncertów; choć wykonywane
w większej liczbie są już dużo rzadziej. Wykonanie podczas jednego wydarzenia kilku koncertów jest trudnym
wyzwaniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i organizacyjnym, i dlatego mogą je zrealizować tylko
najlepsze i najbardziej wszechstronne zespoły.

16



III Koncert brandenburski G-dur, BWV 1048, ma konstrukcję idealną. Został rozpisany na trzy równo-
rzędne grupy po trzy instrumenty – troje skrzypiec, trzy altówki, trzy wiolonczele i basso continuo. Bach lubił
tę kompozycję i uważał ją za wielce udaną. Pierwsza część koncertu posłużyła jako materiał muzyczny do Sinfonii
z Kantaty Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte (Z serca całego kocham Najwyższego) BWV 174, z dodanymi
partiami trzech obojów i dwóch rogów. Ciekawostką dotyczącą III Koncertu brandenburskiego jest też to, że jego
druga część to zaledwie dwa akordy kadencji frygĳskiej. Czasem na koncertach te dwa akordy są uzupełniane
albo fragmentami innych kompozycji Bacha, albo improwizowane. Co stanie się w czasie BSB2021, niech
pozostanie niespodzianką...

V Koncert brandenburski D-dur, BWV 1050, składa się z trzech części: Allegro, Affettuoso, Allegro. Został
rozpisany na trzy instrumenty koncertujące: klawesyn, skrzypce i flet traverso oraz zespół ripieno: skrzypce,
altówkę, wiolonczelę i violone. Wszystkie partie instrumentów koncertujących wymagają wielkiej wirtuozerii,
jednak szczególnie wymagająca jest obszerna kadencja klawesynu w I części. Jest bardziej niż prawdopodobne,
że w czasie pierwszego wykonania koncertu Bach, jako wirtuoz organów i klawesynu, osobiście wykonał w tym
koncercie solo klawesynu. Część badaczy uważa V Koncert brandenburski za pierwszy w historii muzyki
koncert klawesynowy.

VI Koncert brandenburski B-dur, BWV 1051, jest szczególny przede wszystkim dlatego, że w obsadzie
zespołu instrumentalnego nie ma skrzypiec. Koncert został rozpisany na dwie altówki, dwie viole da gamba,
wiolonczelę i basso continuo. Dzięki takiemu składowi koncert ma ciemną, ciepłą, intymną barwę. To jedna
z moich ulubionych kompozycji Bacha.

Michał Orzechowski
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Klawesynista, organista, kameralista i dyrygent. Koncertuje
również na klawikordzie i historycznych fortepianach.

Występuje w Polsce i za granicą, dokonał kilkudziesięciu nagrań
płytowych w Polsce, Niemczech i we Francji, m.in. pierwszej
rejestracji fonograficznej muzyki klawesynowej Charlesa Nobleta,
kompletu dzieł George’a Fredericka Pinto oraz licznych rejestracji
historycznych organów w Polsce i Niemczech. Wielokrotnie
otrzymywał nagrodę i nominacje do nagrody Fryderyk. Płyta
z Sonatami fortepianowymi op. 9 Jana Ladislava Dusíka była
nominowana do International Classical Music Awards. Jest laure-
atem I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego
im. Wandy Landowskiej w Krakowie (1985).

Studia ukończył w Akademii Muzycznej w Warszawie (organy
- Józef Serafin, klawesyn - Leszek Kędracki). Następnie doskonalił
swe umiejętności pracując pod kierunkiem Aline Zylberajch i
Boba van Asperena (klawesyn) oraz Daniela Rotha (organy).

MAREK TOPOROWSKI klawesyn

Jego działalność dydaktyczna przez wiele lat związana była z Akademią Muzyczną w Katowicach, gdzie stworzył klasę
klawesynu, orkiestrę barokową i Katedrę Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych (którą kierował w latach
2012-2015). Obecnie prowadzi klasę klawesynu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest częstym wykładowcą kursów
mistrzowskich. Przez 20 lat współorganizował letnią Akademię Organową w Koszalinie.

Kolekcjonuje historyczne instrumenty klawiszowe; prywatny zbiór, wykorzystywany do organizowanych niekomer-
cyjnych koncertów oraz nagrań, eksponowany jest w założonym przez niego zabrzańskim Fortepianarium. Od końca
2020 roku jest członkiem zespołu Capella Cracoviensis.18



Chór kameralny i orkiestra CAPELLA CRACOVIENSIS
wykonuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesno-
romantyczne opery na instrumentach z epoki i przy użyciu
historycznych praktyk wykonawczych. Zespół gości na wielu
ważnych festiwalach: Bachfest Leipzig, Händel-Festspiele
Halle, Schwetzingen SWR Festspiele i występuje na światowych
scenach koncertowych, m.in. Opéra Royal Versailles, Theater
an der Wien, Concertgebouw Amsterdam czy Tchaikovsky
Concert Hall. Gośćmi zespołu byli m.in.: Evelino Pidó,
Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmig-
nola, Paul Goodwin, Andrew Parrott, Paul McCreesh.

CAPELLA CRACOVIENSIS

Ostatnie dokonania zespołu to m.in. pierwsze polskie wykonanie dzieł Wagnera na historycznych instrumentach oraz
nagrania oper dla wytwórni Decca: Pergolesi - Adriano in Siria oraz Porpora - Germanico in Germania (nagrodzona Diapason
d’Or).

CC zrealizowała sceniczne wersje oper: Amadigi di Gaula Händla, Wesele Figara Mozarta, Orfeo ed Euridice Glucka, a także
sceniczne projekty specjalne: madrygały Monteverdiego w barze mlecznym, pieśni chóralne Mendelssohna w lesie, Sen
Nocy Letniej Mendelssohna z udziałem dzieci z dysfunkcjami wzroku w roli aktorów, czy mozart requiem karaoke w reżyserii
Cezarego Tomaszewskiego.

CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło
tworzenia zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Z biegiem
lat Capella Cracoviensis usamodzielniła się organizacyjnie, grając różnorodny repertuar od średniowiecza po prawykonania
muzyki współczesnej. Od listopada 2008 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.
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sobota, 23 października 2021
godzina 18:00

Il ciel e la terra
Wybór z VII i VIII księgi madrygałów
Claudio Monteverdiego

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Settimo libro de madrigali (1619)
Madrigali guerrieri, et amorosi, … libro ottavo (1638)

Chiome d’oro, bel thesoro, SV 143:
Ritornello primo, secondo, terzo

Non è di gentil core, SV 118
Interrotte speranze, SV 132
Tempro la cetra, SV 117: Sinfonia
Tu dormi? Ah, crudo core, SV 137
Sinfonia (libro ottavo)
Con che soavità, SV139
Il ballo delle ingrate, SV 167: Sinfonia
Su, su, su pastorelli vezzossi, SV 166
Introdutione al ballo, SV 153: Entrata
Dolcissimo uscignolo, SV 161
Perche t'en fuggi, o Filide? SV 164
Amor che deggio far, SV 144: Ritornello primo, secondo, terzo
Lamento della ninfa, SV 163

Non havea Febo ancora
Amor
Si tra sdegnosi pianti

Il ballo delle ingrate, SV 167: Entrata
Hor che’l ciel e la terra e’l vento tace (prima parte), SV 147

Ingrida Gapova sopran
Elżbieta Izdebska sopran
Matylda Staśto-Kotuła alt
Aleksander Rewiński tenor
Szymon Szetela tenor
Marcin Pawelec bas

Zespół INTEMPERATA w składzie:
Marcin Tarnawski, Michał Marcinkowski skrzypce
Julia Karpeta viola da gamba
Łukasz Macioszek violone
Maria Wilgos, Klaudyna Żołnierek lutnia, teorba, gitara
Marek Przywarty pozytyw

Dorota Zimna klaewsyn, kierownictwo muzyczne

Program

Wykonawcy
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(…) w sercu każdego kochanka Amor przeplata ogień i lód.

Powyższy cytat to fragment tekstu wykorzystanego przez Monteverdiego w jednym z madrygałów. Autor
tekstu, Ottavio Rinuccini, operując przeciwieństwami podkreślił skrajność emocji przeplatających się w ludzkim
sercu. Monteverdi też operował skrajnościami. W Madrygałach nie tylko podkreślał muzyką piękno wykorzy-
stywanych tekstów. Potrafił tak zilustrować poetycki tekst, aby przenieść słuchacza na zupełnie inny poziom
percepcji - współodczuwania emocji, wręcz zmysłowego poczucia poezji i muzyki.

Claudio Monteverdi, „ostatni geniusz renesansu i pierwszy geniusz baroku”. W jego bogatej twórczości
madrygałowej nastąpiła prawdziwa przemiana stylistyczna – można w niej niejako zaobserwować „narodziny
baroku”, jeden z największych przełomów w całej historii muzyki. Pierwsze księgi Madrygałów Monteverdiego
to mistrzostwo renesansowej polifonii. Księga VII, a w jeszcze większym stopniu VIII (ostatnia wydana za życia
kompozytora) – to już nowy styl muzyczny - swobodny, dramatyczny, afektowany, pełen ruchu, harmonicz-
nych i brzmieniowych eksperymentów, głęboko poruszający i skłaniający do refleksji. Program Il ciel e la terra
ma ukazać właśnie ten „moment narodzin baroku”, uwieczniony w różnorodnych pod względem afektu oraz
zestawiania głosów wokalnych Madrygałach jednego z największych mistrzów.

Wybór tego repertuaru to również pretekst to refleksji nad ludzka naturą, która - analizując teksty Madrygałów
- pomimo upływu czasu pozostaje niezmienna. Wciąż tak samo aktualne jest to, co Monteverdi w przejmujący
sposób starał się ukazać - miłość, zachwyt, cierpienie, desperacja, furia, radość, zauroczenie, smutek, rezygnacja...
Utwory te, to poetyckie, słowno-muzyczne portrety wszelakich stanów emocjonalnych. Swoboda i śmiałość,
z jaką Monteverdi kształtuje melodię i harmonię oddając przekaz tekstu, zaowocowała głębią ekspresji, a jedno-
cześnie szczerością prezentowanych emocji. Razem z narratorami tych „opowieści” przeżywamy miłość,
cierpienie, furię, zauroczenie, rezygnację... Dzięki temu te 400-letnie utwory pozostają tak bardzo współczesne.

Program koncertu obejmuje Madrygały z VII i VIII Księgi. Utwory wokalno-instrumentalne przeplatane
są krótkimi sinfoniami i ritornelami pochodzącymi także z tych dwóch Ksiąg.

Dorota Zimna
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Urodziła się na Słowacji. Jest absolwentką Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dwukrotna stypend-
ystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W repertuarze operowym posiada m.in. partie z oper W A. Mozarta:
Zuzanna i Barbarina - Wesele Figara, Pamina - Czarodziejski flet,
Zerlina - Don Giovanni, Despina - Cosí fan tutte, jak również Semira-
mide - Semiramide riconosciuta L. Vinciego, Mařenka - Sprzedana
narzeczona B. Smetany, Małgosia - Jaś i Małgosia E. Humperdincka,
Xenia - Borys Godunow M. Musorgskiego, Micaëla - Carmen G. Bizeta,
Belinda - Dydona i Eneasz H. Purcella, SHE - The Sudden Rain
A. Nowaka. Wykonywała je m.in. na deskach Teatru Wielkiego
w Warszawie, Słowackiej Opery Narodowej SND, Opery Bałtyckiej
w Gdańsku, Operą Nova w Bydgoszczy, Warszawskiej Opery
Kameralnej, Divadlo Moravskoslezké w Ostravie.

W 2015 została laureatką Selma D and Leon Fishbach Memorial
Prize London Handel Singing Competition. W 2013 roku zdobyła
III nagrodę w kategorii operowej oraz 5 nagród specjalnych
na 48. Międzynarodowym konkursie A. Dvořáka w Karlowych
Warach (Czechy). Z zespołem Goldberg Baroque Ensemble nagrała
Christmas Cantatas of 18th century Gdańsk, Lent Cantatas of 18th
century Gdańsk, Passio Christi J.B.C. Freislicha i The Gdańsk Baroque
Cantatas. Dwie ostatnie płyty zostały nominowane do Nagrody
Muzycznej Fryderyk (2013, 2016), a Secular Cantatas J.B.C. Freislicha
i Sacred Music J.V. Medera do Fryderyków 2021.

INGRIDA GÁPOVÁ sopran

W kręgu zainteresowań artystki znajduje się także repertuar współczesny. Zaowocowało to prawykonaniem Spoon River
Anthology autorstwa A. Nowaka i artysty multimedialnego A. Dudka. Utwór został wykonany podczas otwarcia 56.
edycji festiwalu Warszawska Jesień w 2013 r.

23



Absolwentka Wydziału Wokalnego UMFC w Warszawie (klasa
dr D. Niemirowicza), Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Pody-
plomowego Studium Wokalnego AMFN w Bydgoszczy (klasa
prof. Małgorzaty Greli). Uczestniczyła w spektaklach Dydona
i Eneasz (H. Purcell), Xerxes (G.F. Händel) oraz Eugeniusz Oniegin
(P. Czajkowski). Za partię Romildy (Xerxes) oraz Tatiany (Eugeniusz
Oniegin) otrzymała nagrodę Najciekawsza Osobowość Artysty-
czna w ramach Operowego Forum Młodych w Bydgoszczy.

Podczas festiwalu Bydgoska Scena Barokowa 2019 realizowała
partię Maddaleny w La Resurrezione G.F. Händla oraz solową
partię sopranową w Requiem M. Zwierzchowskiego.

Współorganizowała projekty stowarzyszenia Akademia Muzyki
Dawnej: Stabat Mater G.B. Pergolesiego, Via Crucis w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki Dawnej, Koncerty
z Różą w Katedrze Bydgoskiej, Unquiet Thoughts w Kościele
Garnizonowym w Bydgoszczy, cykl Duelli Barocchi oraz koncert
Ecco la Primavera w Domu Polskim. Dwukrotnie otrzymała
Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Jest aktywna zawodowo nie tylko jako wokalistka, ale i psycholog.
Elżbieta Izdebska jest absolwentką Kolegium Międzywydziało-

ELŻBIETA IZDEBSKA sopran

wych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zwieńczonych dyplomem na Wydziale
Psychologii. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.
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Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Ewy Wolak.

W 2001 r. została przyjęta do International Bach Akademie Stuttgart, gdzie pod
batutą Maestro H. Rillinga zaśpiewała wiele koncertów. Brała także udział w spektaklach
organizowanych przez Operę Krakowską: Die Verschworenen (Franz Schubert), L’elisir
d’amore (G. Donizetti), Intryga i miłość, Bal u księcia Orłowskiego.

Matylda uczestniczyła w wielu koncertach muzyki oratoryjnej: Vesperae Solennes
de Confessore W.A. Mozarta, Stabat Mater G. B. Pergolesiego, Requiem W. A. Mozarta,
Gloria A. Vivaldiego, w światowej premierze Cantico delle Creature G. Spitznera.

Regularnie uczestniczy w takich festiwalach jak:

Wratislavia Cantans, Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Warszawska Jesień, Opera Rara, Edinburgh Festival, Salzburger Festspiele,
Mafestival Brugge.

Od 2011 r. stale koncertuje z Capellą Cracoviensis, współpracując z takimi dyrygentami jak: J.T. Adamus, A. Parrott, Ch. Rousset,
P. Goodwin, O. Dantone, S. Sempè, P. McCreesh. Udzielała się również w spektaklach: Naturzyści, Requiem sakralne w reżyserii
C. Tomaszewskiego, wystawianej w Helsinkach Halce S. Moniuszki oraz w operze Vanda A. Dworzaka. Śpiewała na Między-
narodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, wykonując m.in. Motety J.S. Bacha pod batutą F. Bonizzoniego. Odbyła
tournée po Europie z Markiem Minkowskim i Les Musiciens du Louvre wykonując Weihnachts-oratorium J.S. Bacha.

Od kilku lat współpracuje z Chórem Filharmonii Krakowskiej. Koncertuje i nagrywa z Chórem Polskiego Radia, współ-
pracując z A. Zubel, A. Nowakiem, A. Budzińską-Bennet, J. Buttem. Stale koncertuje z zespołami Gabrieli Consort, Il Gardino
d’amore, La Poema Harmonique, Oltremontano i słynnym Collegium Vocale Gent pod dyr. Ph. Herreweghe.

MATYLDA STAŚKO-KOTUŁA alt

25



Ukończył Wydział Wokalny UMFC w Warszawie, gdzie studio-
wał pod kier. Jerzego Knetiga, następnie Universität Mozarteum
w Salzburgu (specjalizacja Pieśń i Oratorium) pod kier. Wolfganga
Holzmaira i Bernda Valentina. W jego repertuarze dominują utwory
muzyki dawnej, w szczególności C. Monteverdiego, J.S. Bacha,
G.F. Händla i kompozytorów francuskich (J.-B. Lully, J.-Ph. Rameau
i in.). Wykonuje także dzieła oratoryjne repertuaru klasycznego
i romantycznego, pieśń polską i niemiecką, francuską chanson,
angielską kameralistykę wokalną, repertuar XX i XXI w.

Największe doświadczenie z teatrem operowym zdobył w Salzbur-
gu, gdzie występował w produkcjach L'incoronazione di Poppea
C. Monteverdiego, Dialogues des Carmélites F. Poulenca, Limonen aus
Sizilien M. Trojahna, Orlando Paladino J. Haydna oraz A Midsummer
Night's Dream B. Brittena.

Występował w Teatro alla Scala (Die Meistersinger von Nürnberg
R. Wagnera), Kammeroper Theater an der Wien (La Scuola de'
Gelosi A. Salieriego), Filharmonii Narodowej w Warszawie (światowa
premiera opery A. Rubinsteina Moses), Warszawskiej Operze
Kameralnej (Armide J.-B. Lully'ego; za tę rolę otrzymał w 2018

ALEKSANDER REWIŃSKI tenor

roku nominację do Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury za Najlepszy Debiut Męski).

W 2020 r. wydana została płyta z nagraniem metaopery A. Karałowa De Invitatione Mortis, w której wykonał solową
partię Euthanatosa. Jest członkiem sekstetu wokalnego muzyki współczesnej proMODERN, wykonującego utwory
kompozytorów takich jak K. Penderecki, P. Łukaszewski, W. Lutosławski, A. Panufnik, P. Tabakiernik, K. Stockhausen.

Swoją działalność koncertową realizował w Polsce, Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach,
na Węgrzech oraz na Malcie.26



Szymon Szetela ukończył wydział wokalno-aktorski Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Piotra
Kusiewicza i prof. Leszka Skrli oraz studia podyplomowe z zakresu
zarządzania instytucjami kultury na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Kreował tytułową rolęw Dyrektorze teatru
W. A. Mozarta oraz rolę Dyrektora cyrku w Sprzedanej narzeczonej
B. Smetany. Jako solista koncertował także z zespołem muzyki
dawnej Laboratoire de la Musique.

Szczególnym zamiłowaniem darzy śpiew chóralny. Już od szóstego
roku życia śpiewał w chórze Schola Puerorum Sancti Jacobi, następnie
w wielu innych zespołach wokalnych: Tibi Domine, Schlossfestspiele
Schwerin Extra Chor, Stiftsruine Festspiele Chor w Bad Hersfeld. W latach
2014-2019 był w stałym składzie śpiewaków Chóru Polskiego Radia,
z którym występuje do dziś. Z chórem tym miał okazję koncerto-
wać m.in. w całej Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii, Wielkiej
Brytanii i Emiratach Arabskich.

Oprócz działalności artystycznej uczestniczy w organizacji wielu
wydarzeń artystycznych, m.in. Letnich Kursów Metodycznych Muzyki
Dawnej w Warszawie czy projektów edukacyjno-artystycznych Baletu

SZYMON SZETELA tenor

Dworskiego Cracovia Danza. Od stycznia 2015 pełni funkcję managera Chóru Polskiego Radia, będąc odpowiedzialnym za
impresariat i organizację koncertów. Od maja 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu
oraz funkcję dyrektora artystycznego i organizacyjnego Festiwalu Cichej Muzyki.

fot. Joanna Bąk | Kameny
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Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Poznaniu, klasy śpiewu dr hab. Jarosława Bręka. Brał udział
w Programie Kształcenia Młodych Talentów przy Operze Naro-
dowej, gdzie uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez
I. Kłosińską, E. Pessena, M. Rexrotha, H. Fassbender, N. Shicoffa,
T. Koniecznego.

Wielokrotnie występował podczas koncertów organizowanych
w różnych miastach Polski oraz Niemiec. Współpracował między
innymi z Poznańskim Chórem Kameralnym oraz z Filharmonią
Gorzowską, gdzie uczestniczył m.in. w prapremierze utworu Veni
Creator Grzegorza Duchnowskiego na gali finałowej III Festi-
walu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.

Współpracując z tą orkiestrą brał także udział w wykonaniu
prapremiery musicaluAlicja w Krainie Czarów. Występował w Teatrze
Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie w spektaklu Cud albo
Krakowiaki i Górale J. Stefaniego, gdzie wcielił się w rolę Bryndasa,
a także w spektaklu O Królestwie Dnia i Nocy oraz zaczarowanych

MARCIN PAWELEC bas

instrumentach (adaptacja Czarodziejskiego fletu W.A. Mozarta), wykonując partię Sarastra. Współpracował także z Polską
Operą Królewską w Warszawie, śpiewając między innymi partię Plutona w operze Orfeusz i Eurydyka C. Monteverdiego.
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Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie klawesynu prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz (dyplom z wyróżnie-
niem) i Podyplomowych Studiów Instrumentalistyki w tej samej uczelni.
Jest wykładowcą w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej
AMFN w Bydgoszczy.

Występowała jako solistka i kameralistka w całej Polsce, jak też w Niem-
czech, Włoszech, Belgii, Czechach i na Ukrainie. Współ-pracuje z wie-
loma zespołami, m.in. z orkiestrami Neue Düssseldorfer Hofmusik i Capel-
la Bydgostiensis oraz zespołem Intemperata. Oprócz muzyki baroku wyko-
nuje też kompozycje współczesne. W przeciągu ostatniego roku
miała okazję wziąć udział w prawykonaniach utworów kameralnych
R. Gorzyckiego, D. Przybylskiego, M. Gumieli, P.A. Komorowskiego,
z czego dwa zostały skomponowane specjalnie na duet, który współ-
tworzy z akordeonistą Stanisławem Miłkiem (Time dilation M. Gumieli,
2020, Suita Marsjańska P.A. Komorowskiego, 2021).

Uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową Polska muzyka
klawiszowa. Z Wydawnictwa Józefa Elsnera, na klawesyn lub fortepian pod
redakcją Urszuli Bartkiewicz. W 2016 roku ukazała się jej książka
Wariantywność Obsady w twórczości instrumentalnej François Couperina.

DOROTA ZIMNA klawesyn

Obsada a brzmienie utworu, wraz z płytą François Couperin – Compositeur Royal. Jako członek zespołu Intemperata nagrała
utwory A. Jarzębskiego, M. Mielczewskiego, S.S. Szarzyńskiego, które znalazły się na płycie Gościniec/Alta Via wydanej
w 2018 roku.

Jest wykładowcą oraz członkiem biura organizacyjnego Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie, od 2018
roku prezesem Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej.
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Grupa artystów, którzy za główny cel postawili
sobie propagowanie muzyki wykonywanej na instru-
mentach historycznych.

Trzon zespołu stanowią absolwenci Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
współzałożyciele Stowarzyszenia Akademia Muzyki
Dawnej, zrzeszającego muzyków działających na grun-
cie historycznych praktyk wykonawczych, kilkoro
jest także wykłado-wcami w Katedrze Klawesynu,
Organów i Muzyki Dawnej bydgoskiej uczelni.

W skład zespołu wchodzi ponadto wielu instrumentalistów grających wymiennie w zależności od aktualnie przygotowy-
wanego repertuaru. Poszczególni muzycy są związani z wieloma instytucjami kulturalnymi w całej Polsce, prowadząc
bogatą działalność artystyczną i pedagogiczną.

Zróżnicowany repertuar zespołu obejmuje zarówno znane dzieła muzyki barokowej, jak i te rzadko wykonywane, które
podczas koncertów przyjmowane są z wielkim entuzjazmem. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyka
polska. Efektem tych zainteresowań jest m.in. płyta Gościniec/Alta Via, wydana w 2018 r., na której zespół zarejestrował
utwory A. Jarzębskiego, M. Mielczewskiego i S.S. Szarzyńskiego.

Zespół koncertował na terenie całej Polski, występując podczas takich festiwali i cykli muzycznych jak Festiwal Muzyki
Sakralnej MUSICA VERA (Toruń), Bydgoski Festiwal Muzyczny, Dolnośląski Festiwal Muzyczny, Baroque Session
(Warszawa), Muzyka w Willi Blumwego (Bydgoszcz), Klasykalia Muzyczne (Kłodzko), Koncerty wielkotygodniowe
(Toruń), Bydgoska Scena Barokowa 2019 i 2020.

INTEMPERATA
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PLAKATY POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU BSB
fot. Tomasz Czachorowski

Intemperata | Ogrody Wersalu, BSB2020





sobota, 30 października 2021
godzina 18:00

Bas i clarino
Kantaty ze zbiorów gdańskich
z XVII i XVIII w.

Johann Valentin Meder (1649-1719)
Gëistliches Konzert Jubilate Deo omnis Terra, ĲM 8

Bernardino Borlasca (ok. 1580-ok. 1631)
Sinfonia La Vaga Danzicana

Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780)
Kantata Ms 173b
Aria: Also hoch und sehr so die Welt zu Lieben

Johann Theodor Roemhildt (1684-1756)
Kantata Mein Gott bereite mich, RoemV 122
[Aria] Con affetto: Mein Gott, bereite mich
Recitativo: Ach, laß mich heilig wandeln
[Aria] Adagio: Segne mich mit Lieb’ und Friede

Kaspar Förster Młodszy (1616-1673)
Sonata La Sidon
Allegro, Adagio-Presto, Adagio-Allegro-Adagio, Allegro

Artur Janda bas
Paweł Hulisz trąbka naturalna

ROYAL BAROQUE ENSAMBLE
Michał Piotrowski, Alicja Sierpińska skrzypce barokowe
Jakub Kościukiewicz wiolonczela barokowa
Grzegorz Zimak kontrabas
Klaudyna Żołnierek chitarrone
Lilianna Stawarz klawesyn, pozytyw, kierownictwo muzyczne

Program

Wykonawcy

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Kantata Göttlich’s Kind, lass’ mit Entzücken TVW 1:1020
(Ms. Joh. 318)
Aria Dolce: Göttlich’s Kind, lass’ mit Entzücken
Recitativo: Ach, welcher holde Ton ergörzet Herz und Ohren
Aria Tempo giusto: Steige, falle, zirkle, walle
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‘Kto oddaje się muzyce
zyskuje jakby dar niebiański
gdyż bierze ona swój początek z nieba.
O ile bowiem w czasach ostatecznych
wszystkie sztuki musiałyby jednak przeminąć
na wieczność ostanie wszelako muzyka,
jako że wszyscy anieli
sami są muzykami…
Cytat z załącznika
do statutu muzyków gdańskich (1628)

Gdańska sztuka clarino w XVII i XVIII wieku

Historia instrumentów dętych blaszanych, szczególnie trąbek, jest długa i bogata. Trębacze grający na tych instrumentach
zatrudniani byli na dworach i przy kościołach, np. w 1460 roku dwór królewski w Insbrucku kupił dwie trąbki tzw.
Clareten Trompeten, a w kościele św. Marii w Lubece, w 1474 roku, po raz pierwszy zostali zatrudnieni tzw. Klarryter, czyli
trębacze clariniści. Samo pojęcie clarino w muzyce pojawia się stosunkowo późno, bo dopiero w 1561 roku, i pochodzi
z terenów dzisiejszych Niemiec, gdzie pierwszy raz słyszymy o trębaczu grającym głos clarino w Annabergu w Saksonii.

Sztuka clarino osiągnęła swoje apogeum w twórczości Bacha i Händla, bo w większości ich dzieł rzeczywiście pojawia
się trąbka grająca ten ważny, jeśli nie najważniejszy głos. Clariniści byli bardzo poważaną i elitarną grupą zawodową, a ich
wynagrodzenie wśród muzyków było najwyższe. Do wielkiej popularności clarino przyczynili się również ówcześni
wykonawcy, jak ulubiony trębacz Händla Valentine Snow, czy kojarzony z Bachem słynny Gottfried Reiche.

Siedemnasto- i osiemnastowieczny Gdańsk był potęgą nie tylko polityczną i militarną. Stanowił też niezaprzeczalnie
ważny ośrodek kulturalny nad Bałtykiem: do najlepszych zespołów muzycznych ówczesnej Europy należała Kapela
Rajców Miejskich. Potwierdzeniem tej tezy jest przytaczany wielokrotnie fakt, iż o pracę w grodzie nad Motławą starali
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się najwybitniejsi muzycy tamtych czasów, między innymi Johann Sebastian Bach czy Georg Philipp Telemann, a muzycy
związani z Gdańskiem, jak chociażby Kaspar Förster Młodszy (śpiewak obdarzony niezwykłym głosem, a także dyrygent
chóru), nie tylko zasilali Kapelę Królewską w Warszawie, ale także koncertowali po całej ówczesnej Europie.

Wykorzystywanie kopii instrumentów z epoki jest powrotem do źródeł i próbą odnalezienia brzmienia zbliżonego
do wzoru, jakim były zespoły tamtych czasów. Bogate zbiory muzyczne XVII i XVIII wiecznego Gdańska pozwalają
na podjęcie próby kontynuacji wspaniałej tradycji wykonawczej.

Utwory zawarte w programie zostały pozyskane lub specjalnie opracowane na potrzeby tego koncertu. Źródłem
poszukiwań repertuarowych stał się wspaniały zbiór, pochodzący z Biblioteki Zappio Johannitana w kościele św. Jana
w Gdańsku, dostępny obecnie w Bibliotece Gdańskiej PAN (Ms. Joh), a także Kolekcja Gustawa Dübena przechowywana
na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) i muzykalia zgromadzone w Bibliotece Narodowej w Berlinie.

Kluczem do moich poszukiwań repertuarowych stała się trąbka historyczna, która w wybranych na ten koncert
dziełach pełni wiodącą rolę. Projekt Gdańska Sztuka clarino w XVII i XVIII wieku ma być swoistą promocją powra-
cającej mody na wykonywanie muzyki dawnej na instrumentach z epoki, a także hołdem złożonym niezwykle kiedyś
popularnemu i wirtuozowskiemu instrumentowi, jakim jest trąbka naturalna.

Paweł Hulisz
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Pianista. Absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej
w klasie śpiewu dr hab. A. Radziejewskiej i w klasie fortepianu
prof. K. Gierżoda. Laureat konkursów wokalnych F. Platówny
we Wrocławiu oraz Reszków w Częstochowie. Stypendysta
Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Częstochowy i Rządu
Dolnej Austrii. Jako solista występował na większości polskich
scen filharmonicznych. Współpracuje m.in. z zespołem muzyki
dawnej La Tempesta, z którym regularnie koncertuje i nagrywa.

Od 2008 r. jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie
występuje w operach Rossiniego, Händla, Glucka, Mozarta,
Donizettiego, Moniuszki, Brittena, Krauze, Dobrzyńskiego.
W 2011 zadebiutował w National Theater Mannheim w premie-
rze Superfluminy S. Sciarrino. Współpracuje ze Stowarzyszeniem
Dramma per Musica. Wystąpił na festiwalach Warszawska Jesień
(2016) oraz NODO (Ostrava, 2018). Od 2016 r. współpracuje
z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie. Występuje
gościnnie w Operze Wrocławskiej, Operze Nova, Operze
Bałtyckiej oraz w Polskiej Operze Królewskiej.

Artur Janda posiada również bogaty repertuar oratoryjny (Bach,
Händel, Haydn, Mozart, Fauré, Kurpiński, Kilar). Będąc człon-
kiem Sekstetu Wokalnego Muzyki Współczesnej proMODERN
(2012-2015) otrzymał dwie nagrody Fryderyk 2015, m.in. w kate-

ARTUR JANDA bas-baryton

gorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej za album WHERE ARE YOU. PIECES FROM WARSAW.

W 2018 r. otrzymał nagrodę Fryderyk 2018 w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA DAWNA za nagranie Antonio
Caldara - Maddalena ai piedi di Cristo. W latach 2019 i 2020 został nominowany do Teatralnej Nagrody Muzycznej
im. J. Kiepury w kategorii NAJLEPSZY ŚPIEWAK OPEROWY. W roku 2020 został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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Trębacz, aranżer, kompozytor. Jest absolwentem gdańskiej i byd-
goskiej akademii muzycznej. Na stałe współpracuje z Cappellą
Gedanensis i Teatrem Muzycznym w Gdyni. Współtworzy zespoły
Keepin` Tradition Jazz Quartet i Krystyna Durys Band, współpracował
m.in. z Sylwią Grzeszczak, Eweliną Lisowską, Deer Project, NPWM,
Kamilem Bednarkiem, Sound’n’Grace, Lady Pank, Coma, L.U.C.
Dzięki Stypendium Kulturalnemu Prezydenta Miasta Gdańska
nagrał solową płytę SANACJA – Już taki ze mnie zimny drań,
z przebojami polskiej muzyki lat 20. I 30. XX w.

Muzykę barokową i klasyczną wykonuje na instrumencie histo-
rycznym. Jest pomysłodawcą i założycielem zespołu Tubicinatores
Gedanenses, z którym koncertuje kontynuując starą, gdańską prak-
tykę grania z wież (Turmmusik). Dzięki mecenatowi Prezydenta
Miasta Gdańska zespół zrealizował dwie autorskie płyty. Jest
organizatorem festiwalu Muzyka z gdańskich wież. Współpraca
z organistą Andrzejem Szadejko doprowadziła do powstania
płyt o charakterze solowym: Rückpositiv z ariami A. Scarlattiego
oraz Rückpositiv e la bella tromba z utworami kompozytorów
włoskich XVII i XVIII w.

Zajmuje się opracowywaniem starodruków muzycznych z XVII

PAWEŁ HULISZ trąbka historyczna

i XVIII wieku, znajdujących się w bibliotece PAN w Gdańsku, a także zbiorów biblioteki Hosianum w Olsztynie
(XVIII-wieczna muzyka liturgiczna). Założyciel zespołu Capella Warmiensis Restituta prezentującego odrestaurowane
muzykalia warmińskie.

Jest kompozytorem Hejnału wykonywanego od 2017 r. na rozpoczęcie i zakończenie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku,
a także Hejnału skomponowanego w 2020 r. dla festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.
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Lilianna Stawarz ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
im. F. Chopina w Warszawie, w klasie klawesynu W. Kłosiewicza,
następnie uzyskała dyplom Conservatoire National de Region de
Rueil-Malmaison, w klasie H. Dreyfus. Aktualnie jest kierownikiem
Katedry Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Przez 20 lat była członkiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo.Dokonała
z nim wielu nagrań radiowych, 5CD oraz uczestniczyła w koncertach
m.in. w całej Polsce, Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym
Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie, Berlinie.

Związana była z Warszawską Operą Kameralną jako klawesynistka-
kameralistka i dyrygent. Tam też latach 2015-2017 pełniła funkcję
Kierownika Artystycznego Opery/Barok. Prowadziła od instrumentu
m.in. Pasję wg św. Marka J.S. Bacha, dzieła M. Mielczewskiego (6CD)
i D. Stachowicza (CD), opery: Dido and Aeneas H. Purcella, Tetide in
Sciro D. Scarlattiego (CD), Rinaldo G.F. Händla.

Nagrania solowe: utwory C.P.E. Bacha, Suity klawesynowe G.F. Händla,
Inwencje i Sinfonie oraz Suity francuskie J.S. Bacha. Nagrania w duecie
ze skrzypcami: J.S. Bach - Sonaty na skrzypce i klawesyn obligato,
D. Scarlatti - Sonaty w wersji na skrzypce i klawesyn. Nagrała także

LILIANNA STAWARZ klawesyn

koncert klawesynowy T. Paciorkiewicza z Polską Orkiestrą Radiową.

Jest współtwórczynią i Kierownikiem Artystycznym Festiwalu Oper Barokowych Dramma per Musica, w ramach którego
prowadziła od klawesynu opery G.F. Händla: Agrippina (nominacja do nagrody Koryfeusza 2015), Orlando, Alcina oraz
A. Vivaldiego Farnace (nominacja do Nagrody im. C.K. Norwida). Otrzymała nagrodę Fryderyk 2018 w kategorii Album
roku – Muzyka Dawna za płytę life z oratorium A. Caldary Maddalena ai piedi di Cristo.

fot. Anita Wąsik-Płocińska
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Zespół instrumentalny specjalizujący się w wykonawstwie
muzyki barokowej, ze szczególnym naciskiem na muzykę
wokalno-instrumentalną. Powstał w 2014 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej
Dramma per Musica i zainaugurował swoją działalność
podczas premiery opery Agrippina Georga Friedricha
Händla w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich.

W kolejnych latach zespół przygotował opery: Orlando,
Alcina Georga Friedricha Händla, Semiramide riconosciuta
Leonardo Vinciego, Farnace Antonio Vivaldiego, program
złożony z arii Vivaldiego Teatro alla Moda według książki
Benedetto Marcello, choreo-opera Sognando la morte.

W skład zespołu wchodzą wybitni i doświadczeni muzycy,
którzy są również członkami takich zespołów jak:
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Arte Dei Suonatori,
Wrocławska Orkiestra Barokowa, Fundacja Akademia
Muzyki Dawnej.

ROYAL BAROQUE ENSAMBLE
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niedziela, 7 listopada 2021
godzina 18:00

Tolomeo e Alessandro
Domenico Scarlatti

Tolomeo et Alessandro, overo La corona disprezzata:
dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro
Domestico della regina Maria Casimira di Polonia.

Composto, e dedicato alla Maesta Sua da Carlo
Sigismondo Capeci, tra gli Arcadi Metisto Olbiano, e
posto in musica dal sig. Domenico Scarlatti (1711)

W 310 lat od premiery w teatrze Marii Kazimiery Sobieskiej
w Palzzo Zuccari w Rzymie. Premiera w Polsce.

Rafał Tomkiewicz kontratenor
Kacper Szelążek kontratenor
Michał Sławecki kontratenor

Wiktoria Oskroba sopran
Elżbieta Izdebska sopran (biogram na str. 24)

Elżbieta Wróblewska mezzosopran

Zespoł MOUSIKÊ TECHNÊ
we współpracy z zespołem INTEMPERATA (bio str. 30)

Dorota Cybulska-Amsler kierownictwo muzyczne

Program Wykonawcy
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Maria Kazimiera Sobieska w Rzymie

Po śmierci Jana III Sobieskiego przyszłość wdowy Marii Kazimiery i jej synów stanęła pod znakiem zapytania.
Przegrana elekcja Jakuba, starszego syna, i wybór Augusta II Mocnego na tron Polski była dramatyczna w skutkach
dla potomków zwycięzcy spod Wiednia. Synowie może nie mieli formatu nadzwyczajnego ojca, lecz w Polsce
przylgnęła do nich jak i do ich matki czarna legenda, umiejętnie stworzona właśnie na potrzeby walki politycznej.
Pokutuje ona niestety do dziś, co z wielkim trudem i dopiero od niedawna starają się ukazać historycy.

Maria Kazimiera nie ciesząca się popularnością w Polsce, zmuszona ją opuścić, szukała innego kraju, by się osiedlić
w Europie. Nie kwapiła się powrócić do ojczystej Francji, jako że Wersal patrzył krzywo na polsko-habsburskie
sojusze Sobieskiego, czego skutkiem był brak poparcia dworu francuskiego dla syna Sobieskiego, królewicza Jakuba
w momencie elekcji. Wdowa wybrała Rzym, gdzie nadal postać króla Sobieskiego cieszyła się szacunkiem. Witana
po królewsku przemierzając Włochy, vedova regina zamieszkała w Rzymie w 1699 roku.

Jej rezydencja w Palazzo Zuccari na Trinita dei Monti (na szczycie schodów hiszpańskich) nie była zbyt obszerna,
lecz królowa stworzyła w niej mały teatr domowy, jak nazywano go w źródłach: il teatrino. Od początku swego
pobytu w Rzymie Maria Kazimiera wraz z synem Aleksandrem organizowała liczne wydarzenia muzyczne, od muzyki
religĳnej po serenady, kantaty i opery. Co ciekawe, wyprawiała także wydarzenia plenerowe, głównie dla uczczenia
rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, na mostku łączącym dwie części jej siedziby lub na placu przed swoim pałacykiem.
Należąc do stowarzyszenia arystokratycznych melomanów, słynnej rzymskiej Arkadii, Maria Kazimiera obracała się
wśród członków rzymskiej elity kulturalnej i politycznej, poznając także znakomitych muzyków, wykonawców
i kompozytorów, stanowiących ówczesny muzyczny Parnas. Poprzez te kontakty poznała Alessandro Scarlattiego,
u którego zamówiła dwie opery. Mimo że skromny teatr Sobieskiej nie stanowił konkurencji dla znakomitych scen
operowych tamtego okresu, przedstawienia muzyczne który się tam odbywały były regularnie odnotowywane
i zyskiwały bardzo pozytywny oddźwięk.

Tolomeo e Alessandro - Ptolemeusz i Aleksander

Autorem libretta był poeta i sekretarz królowej wdowy Carlo Sigismondo Capece, muzykę skomponował Domenico
Scarlatti, który został w 1709 roku Maestro di capella królowej i pozostał na tym stanowisku aż do wyjazdu królo-
wej do Blois w roku 1714. Nie był jeszcze zbyt znany, pozostając raczej w cieniu swego słynnego ojca, lecz już dał
oznaki wielkiego talentu, bynajmniej nie przez sonaty klawesynowe, lecz muzykę religĳną, kantaty i operę, jak i słynny
«pojedynek» muzyczny z Händlem u kardynała Ottoboni.42



Libretto opiera się na historii podanej przez łacińskiego historyka Justyniana, dotyczącej Tolomeo (=Ptolemeusza),
syna królowej Egiptu Kleopatry, z którą dzielił tron. Żądna władzy królowa podburzywszy lud zesłała syna na
wygnanie, rozdzielając go z żoną Seleucydą i dając tron młodszemu synowi, Aleksandrowi. Ten odmówił zaszczytu,
pragnąc żyć w zgodzie z bratem. Tematyka opery - dosyć szczególna - mogłaby dziwić lecz jej kontekst był łatwo
zrozumiały dla publiczności w tym okresie.

Treść opery Tolomeo i Alessandro, jak zauważyli już współcześni, była wyraźną aluzją do historii synów Sobieskiego.
Najstarszy Jakub mimo przegranej elekcji starał się odzyskać tron, licząc na przegraną Augusta Mocnego w Wojnie
Północnej. Zaniepokojony Sas porwał i więził Jakuba i Konstantego. Najmłodszy z braci, Aleksander, udał się po
pomoc do obozu przeciwnika Augusta, Karola XII. Jak podawał Wolter w biografii Karola, król Szwecji zapro-
ponował Aleksandrowi objecie tronu Polski. Jednakże ten odmówił, obawiając się krwawej zemsty Augusta II na
braciach. Miał odpowiedzieć, że nie zamierza wstępować na tron po trupach swych braci i nosić purpury splamionej ich krwią.
Szlachetne motywacje Aleksandra Sobieskiego szczególnie mocno podkreślał monolog operowego Alessandra
(II, 9), w którym Aleksander nie pragnie królewskiej szaty/ której daje braterska krew bluźnierczy kolor. W tekście libretta jest
wiele innych aluzji do aktualnej sytuacji Polski.

Anonimowi kronikarze informowali, że dzieło uznano za lepsze od innych wykonywanych wówczas w rzymskich
teatrach. W „Avvisi di Roma” 24 stycznia 1711 czytamy: W poniedziałkowy wieczór królowa Polski rozpoczęła w swoim
domu na Trinità de Monti przedstawienia opery, w której występują śpiewaczki i dobrzy muzycy [instrumentaliści], i która powsze-
chnie została uznana za lepszą od innych. Natomiast anonimowy autor w „Folio di Foligno” informował: Królowa Polski
na początek zamówiła operę pastoralną, którą wystawia z muzyką w swoim teatrze domowym, odnosząc przewagę nad wszystkimi
innymi [operami] prezentowanymi w pozostałych teatrach.

Dodajmy, ze libretto Tolomeo e Alessandro wykorzystał G.F. Händel do swej opery Tolomeo. Partytura Scarlattiego
zawędrowała bowiem do Anglii, gdzie została niedawno odkryta. Akcja opery pełna jest zawirowań, co prawda
inwencji librecisty, lecz dodających akcji wiele dramatyzmu. Miłosne potyczki między bohaterami, kwestie poli-
tyczne, wahanie Aleksandra, poszukiwanie Tolomeo, pobyt na Cyprze pod przebraniami, wreszcie abdykacja
Alessandra, trzymają słuchacza w stałym napięciu. Różnorodność charakteru arii obfitujących we wspaniałe
przykłady arii lamento jak i arii furia, duety, nietypowe łączenia arii, a także zgrabna i zmienna instrumentacja,
sprawiająże opera jest dziełem znakomitym, stanowiącym piękny przykład muzycznego geniuszu Domenica
Scarlattiego.
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Ukończył klasę śpiewu prof. Artura Stefanowicza na UMFC
w Warszawie. Był członkiem Programu Kształcenia Młodych
Talentów - Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie,
kształcąc się pod kierunkiem m.in. M. Rexrotha, H. Fassbendera,
E. Pessena.

W 2017 r. zdobył I nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym im. Krystyny Jamroz oraz specjalne wyróżnienie
na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej
w Poznaniu. Zadebiutował w 2017 r. w tytułowej roli w operze
Il Giasone Cavallego, a następnie w 2018 r. wystąpił w roli Nino
w operze Il Trespolo tutore A. Stradelli, obie produkcje w Collegium
Nobilium w Warszawie.

Od tego momentu artysta występuje na takich scenach jak Theater
an der Wien/Kammeroper w Wiedniu, Teatro Comunale w Bolzano
(Włochy), w Operze w Biel/Bienne (Szwajcaria), Teatrze Wielkim
w Poznaniu, Polskiej Operze Królewskiej w Warszawie, na festi-
walach Dramma per Musica w Warszawie, w Vitebro (Włochy), jak
również w salach koncertowych Genewy, Lozanny, Bydgoszczy
czy Warszawy.

Artysta jest zapraszany przez takie orkiestry jak Freiburger Barock-
Orchester, Mare Nostrum, Royal Baroque Ensemble, Bach Consort
Wien, Capela Regia Polona i wiele innych.

RAFAŁ TOMKIEWICZ kontratenor

W 2019 ukazało się pierwsze światowe nagranie DVD opery A. Stradelli Il Trespolo tutore, gdzie partię Nino wykonywał
Rafał Tomkiewicz, a w październiku 2020 miało premierę nagranie CD z tą operą.

W tym sezonie artysta wystąpi m.in. w Meiningen Staatstheater, Polskiej Operze Królewskiej, Nationale Reiseopera
w Enschede, Göttingen Händel Festpiele, Teatrze Wielkim w Poznaniu.
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Ukończył studia z medalem Magna cum Laude na UMFC w Warszawie
w klasie śpiewu prof. Artura Stefanowicza. Debiutował partią
Nerona w Koronacji Poppei Monterverdiego, którą wykonał w Colle-
gium Nobilium w Warszawie oraz w Salle Franc Martin Auditorium
w Genewie.

W 2013 r. jako najlepszy młody muzyk roku otrzymał od Polskiego
Radia propozycję nagrania pieśni Szymanowskiego i reprezentowania
Polski na Konkursie Młodych Talentów EBU w Bratysławie. W 2016
roku otrzymał nagrodę Carlo Maria Giulini na Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym im. Moniuszki w Warszawie.

Występował m.in. w Théâtre des Champs Élysées, Theatre des
Versailles, Amsterdam Opera, Opera Dĳon, Teatro Ristori w Weronie,
Polskiej Operze Królewskiej, Operze Narodowej i Teatrze Królew-
skim w Warszawie, Boston Early Music Festival, Festiwalu Enescu
w Bukareszcie, Drottningholm Festival w Sztokholmie, Festiwalu
Dramma per Musica w Warszawie, Victoria Hall w Genewie, Filhar-
monii Narodowej w Warszawie, Sali Koncertowej Polskiego Radia
w Warszawie, NOSPR w Katowicach i wielu innych.

W swoim repertuarze ma role z Koronacji Poppei Monteverdiego,

KACPER SZELĄŻEK kontratenor

Rodelindy i Ariodante Händla, Farnace Vivaldiego, Eliogabaldo Cavallego, Giulio Cesare Händla, La finta Pazza Sacratiego,
Orlando generoso Steffaniego, Palazzo incantato Rossiego i wiele innych. Występował z takimi orkiestrami jak Les Talens
Lyriques, Capella Mediteranea, Royal Baroque Ensemble, MACV, Capela Regia Polona.

Jego plany w najbliższym sezonie obejmują występy w Theater des Versailles, Opera Dĳon, Teatrze Wielkim Operze
Narodowej, Polskiej Operze Królewskiej, Operze w Nancy, Concertgebouw w Amsterdamie, Klangvocal Musikfestival
w Dortmundzie, Festiwalu Dramma per Musica i innych.
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Absolwent UMFC w Warszawie w klasie Artura Stefanowicza.
Jako student zadebiutował w Zemście nietoperza J. Straussa śpie-
wając partię Księcia Orlofsky’ego w Operze na Zamku w Szcze-
cinie i w Koronacji Poppei Monteverdiego w roli Nerona w Teatrze
Collegium Nobilium w Warszawie.

Występował również w Filharmonii Narodowej w Warszawie,
Filharmonii w Szczecinie, Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku,
Filharmonii w Rzeszowie, Operze Śląskiej w Bytomiu, Teatrze
Polskim w Warszawie, Teatrze Wielkim-Operze Narodowej
w Warszawie, Teatrze Wielkim w Łodzi, Zamku Królewskim
w Warszawie, Operze Nova w Bydgoszczy, Narodowym
Forum Muzyki we Wrocławiu, czy Studiu Koncertowym im.
Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Koncertował również
na Litwie, Łotwie, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Belgii,
Grecji, Austrii, Kazachstanie, Serbii, RPA, Chinach oraz Japonii.

W swoim repertuarze koncertowym ma dzieła od muzyki
barokowej, po muzykę współczesną. Jego repertuar operowy
obejmuje takie utwory, jak Dydona i Eneasz H. Purcella, Juliusz
Cezar, Agrippina i Rinaldo G.F. Händla, Zemsta nietoperza J. Straussa,
Koronacja Poppei C. Monteverdiego, Orfeusz i Eurydyka Ch.W.
Glucka, Wesele Figara W.A. Mozarta, Romeo i Julia Ch. Gounoda,
Cud Niedokonany iVoyager S. Kupczaka, Lost HighwayO. Neuwirtha,

MICHAŁ SŁAWECKI kontratenor

Only The Sound Remains K. Saariaho, Człowiek z Manufaktury R. Janiaka.

Współpracuje z wybitnymi polskimi kompozytorami, m.in. S. Kupczakiem i A. Zubel. Utwory P. Mykietyna śpiewał
m.in. w Rzymie, na Malcie, we Fryburgu, we Lwowie, w RPA. Brał udział w wielu prawykonaniach, m.in.: Missy
Assumptionis B. Chajdeckiego i Golgoty Polskiej A. Zaryckiego.
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W latach 2018-2020 studiowała na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności muzyka dawna
w klasie prof. Artura Stefanowicza.

W 2016 r. ukończyła PSM II stopnia im. Józefa Elsnera w War-
szawie w klasie śpiewu solowego prof. Grażyny Jędras. Ponadto
swoje umiejętności rozwĳała pod okiem pedagogów takich jak:
Anna Radziejewska, Ewa Iżykowska, Marek Rzepka, Ewa Biegas,
Ubaldo Fabbri oraz Laura Polverelli.

Brała także udział w kursach wokalnych, m.in. w Mistrzowskich
Kursach Wokalnych im. Jana Kiepury w Sosnowcu (2016), Master-
class Voci nel Montefeltro w Novafeltria (Włochy 2016), Kursach
Muzyki Dawnej w Bydgoszczy (2019).

Zdobyła wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
im. Zdzisława Skwary w Mławie, zaś w VI Ogólno-polskim Kon-
kursie Wokalnym im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie otrzymała
wyróżnienie specjalne za najlepsze wykonanie arii operetkowej.

W roku 2019 wzięła udział w studenckim projekcie operowym,
kreując postać Cupida w scenach z Króla Artura Henry’ego

WIKTORA OSKROBA sopran

Purcella na deskach Basenu Artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej. We wrześniu 2020 roku wcieliła się w postać
Vespetty w operze Giove in Argo Antonio Lottiego, występując w Gerhart Hauptmann Theater w Goerlitz oraz w Klem-
perer Saal, SLUB w Dreźnie.

Jest także absolwentką filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
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Absolwentka UMFC w Warszawie w klasie prof. Krystyny
Szostek-Radkowej. Na zaproszenie Maestro A. Zeddy wystąpiła
jako Delia w spektaklu Il viaggio a Reims podczas Rossini Opera
Festival w Pesaro we Włoszech. Artystka kreowała rolę Vlasty
w prapremierze opery M. Weinberga Pasażerka podczas Festi-
walu Operowego w Bregenz.

Regularnie występuje w Teatrze Wielkim Operze Narodowej,
gdzie zadebiutowała jako Olga w spektaklu Eugeniusz Oniegin
P. Czajkowskiego. Obecnie można ją usłyszeć m.in. w Strasznym
Dworze S. Moniuszki, Czarodziejskim Flecie W.A. Mozarta, operze
G. Verdiego Traviata.

Już jako studentka związała się z Warszawską Operą Kameralną,
gdzie kreuje główne partie w operach Mozarta (Cosi fan tutte, Wesele
Figara, Łaskawość Tytusa, Czarodziejski Flet), Rossiniego (Kopciuszek,
Cyrulik Sewilski, Semiramida) i innych. Współpracuje z Operą Dolno-
śląską we Wrocławiu (Kopciuszek), Teatrem Wielkim w Łodzi
(Straszny Dwór), Teatrem Wielkim w Poznaniu (Straszny Dwór,
Cyrulik Sewilski, Wesele Figara), oraz z Operą Podlaską w
Białymstoku (Straszny Dwór).

Posiada w repertuarze ponad 30 dzieł oratoryjnych, do wykony-
wania których jest regularnie zapraszana w kraju i za granicą. Jest

ELŻBIETA WRÓBLEWSKA mezzosopran

również cenioną wykonawczynią liryki wokalnej kompozytorów różnych epok. Wielokrotnie występowała w Europie,
Japonii, Korei oraz Stanach Zjednoczonych.

Jest laureatką i finalistką krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych (Karlove Vary, Helsinki, Nowy Sącz,
Duszniki Zdrój, Warszawa). Uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego za Debiut Operowy (partia Arsace
w Semiramidzie G.Rossiniego). Laureatka dwóch statuetek Fryderyka za nagrany z sekstetem wokalnym proMODERN
muzyki współczesnej album Where are you.
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Absolwentka Akademii Muzycznej im F.Chopina w Warszawie,
jako laureatka konkursu młodych talentów w Słupsku otrzymała
stypendium w Paryżu. Po studiach u Huguette Dreyfus kończy
z I nagrodą konserwatorium w Genewie w klasie klawesynu
Christiany Jaccottet, korzystając również z kursów mistrzows-
kich u Kenetha Gilbertha i Gustawa Leonhardta.

Posiada szeroki repertuar obejmujący różne style muzyki klawe-
synowej, w tym i muzykę współczesną. Dokonała wielu nagrań
dla Radio Suisse Romande, a jej poszukiwania muzykologiczne
repertuaru XVII w. zaowocowały płytą z transkrypcjami
utworów J.S. Bacha, utworami weneckiej kompozytorki z XVII
w., Antonii Bembo (Desperate measures), premierą światową
utworòw J.J. Fuxa (J.J. Fux - Pièces pour clavecin K617), nagraniem
kantat Nicolo Porpory z Arturem Stefanowiczem,
a ostatnio na historycznym pianoforte utworów Franciszka
Lessla oraz utworów rodziny Couperin na trzech oryginalnych
klawesynach z epoki.

Dorota Cybulska pasjonuje się muzyką XVII wieku i teatrem
operowym tej epoki. Dyrygowała od klawesynu m.in. projektami
operowymi: Giasone (F. Cavalli) Théâtre Cité Bleue Genève, tetar
Collegium Nobilium Warszawa; Fêtes vénitiennes A. Caldary -
Budapest Solti Hallt, Théâtre Cité Bleue Genève; Passione di Gesù

DOROTA CYBULSKA-AMSLER

Christo A .Caldary, wersja teatralna, Temple St.Gervais Genève, Festival Les voix du prieurè du Lac; Costanza e Fortezza,
Théatre du Galpon Genève.

Wraz ze swym nowo założonym zespolem Mousikê Technê Dorota Cybulska opracowuje także niebanalne programy,
w formie reżyserowanych koncertow semi-stage lub programów tematycznych, zawierających często muzykę
współczesną czy taniec.
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Nazwa zespołu nawiązuje do greckiego słowa MOUSIKÊ oznaczającego zespół sztuk muzyki, tańca i poezji, któremu
przewodniczyły Muzy. Celem zespołu jest realizacja sceniczno-muzyczna niecodziennych programów, w których oprócz
muzyki historycznej mają swoje miejsce taniec, nowoczesne technologie audiowizualne jak i muzyka współczesna
napisana na dawne instrumenty, której specyficzna kolorystyka dźwiękowa komponuje sie znakomicie z muzyka dawna.

W centrum działalności MOUSIKÊ TECHNÊ pozostaje opera barokowa, głównie ta z XVII-go wieku. Zespół pragnie
wyjść do szerokiej publiczności, zwłaszcza do młodzieży, by prezentowac operę barokową w niebanalnej rezyserii,
zaadoptowaną także i do niedużych sal koncertowych. Zespół MOUSIKÊ TECHNÊ proponuje programy z udziałem
od czterech do dwudziestu pięciu wykonawców.

MOUSIKÊ TECHNÊ

koordynacja techniczna
Dorota Zimna, Szymon Szetela,

Ewa Witczak, Michał Orzechowski,
Iga Dąbrowska, Justyna Woś,

Elżbieta Izdebska, Sławomir Drózd,
Marcin Pietras

koordynacja wolontariatu
Sławomir Drózd

identyfikacja wizualna BSB,
projekty graficzne, skład
Marcin Pietras mapi+

organizator BSB2021
Akademia Muzyki Dawnej

dyrekcja i produkcja Festiwalu
Elżbieta Izdebska
Dorota Zimna

promocja
Iga Dąbrowska, Marcin Pietras

PR| fundraising
Elżbieta Izdebska, Michał Orzechowski

oświetlenie sceny,
koordynacja techniczna

LSV TECHNIKA

rejestracja video i montaż
Ewa Skonieczna - film i fotografia

rejestracja audio
Łukasz Rafiński

fotografia
Dariusz Gackowski
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Przewodnicząca
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Monika Matowska

Przewodnicząca Sejmiku
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