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się kompozycje inspirowane muzyką ludową. 
Wybrane zostały utwory polskie, np. mazu-
rek, ale były również kompozycje reprezen-
tujące inne kultury, takie jak czeska polka, 
hiszpańskie bolero, węgierski czardasz. Kon-
cert rozpoczął się Boleras sevillanas E. Fabre-
za w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1. Następnie chór re-
prezentacyjny zaśpiewał Mazura E. Burego. 
Szkolna orkiestra przypomniała wspaniałe 
kompozycje W. Kilara – Orawę i J. Straussa 
– Polkę pizzicato. Orkiestrę poprowadził 
Robert Naściszewski, a chórem dyrygowała 
Beata Adamczyk. Zespół wokalny, pracują-
cy pod kierunkiem Małgorzaty Walkiewicz, 
wystąpił z Suitą utworów rzeszowskich (oprac. 
P. Bazan, tow. A. Mozgała, Sz. Tadla, M. Ja-
skot). Kwartet saksofonowy (T. Rebizak, A. 
Noga, M. Inglot, M. Samborski), przygoto-
wany przez Krzysztofa Kopcia, zagrał Ma-
zurka F. Chopina. Następnie zaprezentował 
się kwartet jazzowy (B. Pajęcki, D. Lisow-

ski, K. Bartusik, M. Puto), z którym pracuje 
Marcin Puto. Zespół zagrał jedną z najpo-
pularniejszych melodii ludowych Czerwone 
jabłuszko (oprac. M. Puto). Reischa Trio (M. 
Telwach, J. Adamski, Sz. Tadla), pracujące 
pod kierunkiem Oresta Telwacha, wykona-
ło słynnego Czardasza Zinoostrovsky’ego. 
Kwartet klarnetowy Roberta Mosiora (E. 
Oliwa, H. Lęcznar, P. Misiak, D. Banaś) 
przypomniał kultowy przebój S. Joplina  
Ragtime Dance. Trio akordeonowe (H. Skup-
niewicz, K. Marek, P. Machała), przygoto-
wane przez Wojciecha Wiązownickiego, 
zaprezentowało utwór pt. Por una Cabeza C. 
Gardela. Następnie wystąpił zespół rytmiki 
(U. Płonka, M. Kotwasińska, A.M. Kopeć, 
A. Rysz, E. Węgrzynowska, P. Widlarz, E. 
Polak), przygotowany przez Beatę Brzo-
zowską, który przedstawił układ ruchowy 
do tanga A. Piazzolli La muerte del Angel. 
A la Samba M. Petersa zabrzmiała w wyko-
naniu zespołu perkusyjnego, pracującego 

pod kierunkiem Norberta Budy, a na zakoń-
czenie koncertu zaprezentował się szkolny 
Big Band, nad którym opiekę artystyczną 
sprawuje Janusz Szczęch. Zespół wykonał 
wiązankę melodii rzeszowskich (aranż A. 
Mozgała). Uroczysty koncert poprowadzili: 
Bożena Martowicz i Łukasz Rusin.

Różnorodna paleta brzmień, nastrojów, 
stylów zauroczyła słuchaczy. „Ludowe inspira-
cje” były trzynastym koncertem z cyklu „Mło-
dzież naszemu miastu”. Przesądni obawiali 
się, że trzynastka może okazać się pechowa, 
ale koncert udał się wspaniale, a publiczność 
wypełniła wielką salę Filharmonii Podkarpac-
kiej. Słuchacze wypowiadali się w jak najlep-
szym tonie o koncercie w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. 
Wielką dla nas nagrodą jest fakt, że co roku ten 
projekt artystyczny przyciąga wielu słuchaczy 
i mamy nadzieję, że tak już zostanie.

   Aneta TEICHMAN

Pod takim tytułem ukazała 
się wydana przez Uniwer-

sytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie w 2015 
roku interesująca i ważna 
książka dr Anety Teichman, 
rzeszowskiej pianistki i peda-
goga fortepianu, autorki wy-
danej w 2013 roku monografii 
prof. Jana Ekiera.

„To książka, którą po-
winien poznać każdy pianista 
bez względu na przekonania 
artystyczne. Jest to barwny, 
różnorodny, bynajmniej nie 
nudny, a nawet wręcz frapujący opis teorii 
gry fortepianowej Artysty. Jego opinie i me-

pedagOgIKa JaNa eKIeRa
Refleksje i interpretacje

tody są przedmiotem rozwa-
żań wychowanków, przyjaciół 
i badaczy” – czytamy na ob-
wolucie książki dedykowanej 
przez autorkę profesorowi 
Janowi Ekierowi, wielkiemu 
artyście i pedagogowi. 

Książka była przygo-
towywana na 101. urodziny 
artysty. Stało się inaczej. Prof. 
Jan Ekier odszedł do krainy 
wiecznej szczęśliwości przed 
tym terminem. Ale zostało 
jego dzieło, które trwać bę-
dzie w kolejnych pokoleniach 

jego uczniów, wychowanków, mniemam, że 
i artystycznych wnuków. 

Chylę czoła przed wielką pracą dr Ane-
ty Teichman, zmierzającą do próby poznania 
tajemnicy wielkiej sztuki za sprawą wybitne-
go mistrza prof. Jana Ekiera. Prawda przeka-
zu artystycznego frapuje badaczy od wieków. 
Jak odczytać intencje twórcy, kompozytora, 
jak przekazać je szerokiej publiczności? 

Zadanie trudne. Czasami myślę, że 
sztuka dzieje się poprzez wybitnych arty-
stów, którzy za sprawą niebios pojawili się na 
tym ziemskim padole, by objawić nam istotę 
piękna, sens jego istnienia, oddziaływanie na 
nasze zmysły, intelekt, filozofię bytu… 

Myślę, że książka, o której mowa, jest 
nie tylko dla pianistów i pedagogów fortepia-
nu. To pełna refleksji opowieść o tajemnicy 
piękna, źródłach jego poznania i zachwytu, 
który jest nieodłączną częścią afirmacji życia 
i świata, w którym żyjemy. 

   Andrzej SZYPUŁA

O trudach bycia z apodyktycznym geniu-
szem Jerzym Grotowskim – jednym 

z czołowych twórców współczesnego teatru, 
który urodził się w Rzeszowie w będącym 
obecnie w stanie renowacji pałacyku Lubo-
mirskich na zwieńczeniu alei Pod Kasztana-
mi, a w nieodległej Nienadówce spędził dzie-
ciństwo – opowiada Ludwik Flaszen w ob-
szernej książce Grotowski & Company. Źródła 
i wariacje, wydanej przez Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego we Wrocławiu. 

Flaszen – wybitny teatrolog i kry-
tyk, bliski współpracownik Grotowskie-
go w okresie opolskiego Teatru 13 Rzędów 
i wrocławskiego Laboratorium – mieszka 
w Paryżu. Z tamtej perspektywy, trochę 
przymglonej, jego wspomnienia i oceny mają 
szczególny walor. Książka jest podsumowa-
niem wędrówki, jaką odbyli razem. Począw-

gROTOWSKI Według FLaSZeNa
O jednym z czołowych twórców współczesnego teatru

szy od recenzenckiego spojrzenia na początki 
działań Grotowskiego, teksty programowe, 
po dociekania i wspomnienia. Zawiera pu-
blikacje dawne trudno dostępne 
i zupełnie nowe. Flaszen, świetny 
stylista i mistrz krótkiej formy, 
pierwszy zaproponował słowa 
– klucz: „Teatr ubogi”, symbo-
liczne dla jakże istotnego wkła-
du Grotowskiego do światowego 
dziedzictwa sztuki performansu. 
Potrafił jasno wyłożyć głęboki 
sens jego radykalnych pomysłów. 
Pisał programy do spektakli. 
Dwa z nich zostały wcielone do 
kultowej książki Grotowskiego Ku teatrowi 
ubogiemu. Kierował w jego zastępstwie Te-
atrem Laboratorium, organizował Medytacje 
na głos, współtworzył spektakl Thanatos pol-

ski. Kiedy Laboratorium się rozpadło, wyje-
chał do Paryża. 

W książce Grotowski & Company. Źró-
dła i  wariacje zgłębia fenomen 
Grotowskiego. Warto po nią 
sięgnąć przed organizowaną 
w Rzeszowie we wrześniu kolej-
ną edycją ważnego wydarzenia 
teatralnego „Źródła Pamięci. 
Grotowski – Kantor – Szajna”. 
Ta książka to niemal obowiąz-
kowa lektura. Po jakże istotnych, 
ukazujących Grotowskiego jesz-
cze inaczej Spotkaniach z Jerzym 
Grotowskim Zbigniewa Osiń-

skiego, który stworzył podwaliny programo-
we i od kilku lat uczestniczy w rzeszowskich 
„Źródłach”.

   Andrzej PIĄTEK


