
A
kademia Muzyczna w Łodzi,
ulokowanadotądwzabytko-
wym Pałacu Karola Poznań-
skiego przy ulicy Gdańskiej,
nareszcie będzie mogła roz-

winąć skrzydła. Oto Uczelnia staje się
bogatszaonowepomieszczenia,wtym
nowoczesną,uniwersalną,utrzymaną
wświatowymstandardziesalękoncer-
tową i dysponujące niemal nieograni-
czonymimożliwościamistudionagrań.

Dotądstudencikoncertowaligościn-
nie–wFilharmoniiŁódzkiejalboPałacu
Poznańskiegoprzyul.Ogrodowej.Nowy
budynek na ulicy Żubardzkiej 2a z im-
ponującym zapleczem dydaktyczno-
studyjnym umożliwi Uczelni złapanie
oddechu:częśćzajećzostanieprzenie-
sionadonowegoobiektu,rozwiniętezo-
stanąnowykierunkiasamaŁódźzyska
nowąprzestrzeńkoncertową.

Trwająca trzy lata inwestycja koszto-
wałaprawie42milionyzłotych,azostała
sfinansowana z funduszy Ministerstwa
KulturyiDziedzictwaNarodowegooraz
unijnegoProgramuOperacyjnegoInfra-
strukturaiŚrodowisko2007-2013.Rów-
nieżześrodkówministerstwakulturysfi-
nansowano wyposażeniesalikoncerto-
wej i wykonanie prac instalacyjno-bu-
dowlanych,któreumożliwiałyzainstalo-
waniesprzętu.

Budynek,w którym znajdują się sale
prób, sale do zajęć rytmiki i tańca, sale
ćwiczeniowe i studio reżyserii dźwięku,
jest już gotów.Trwa ostanie odliczanie
doinauguracji,któraodbędziesięwpaź-
dzierniku,równolegle z inauguracją no-
wegorokuakademickiego.Towarzyszyć
będzie jej ambitny i obszerny program
artystyczny,wtymnieźlerokującynowy
festiwal muzyczny (można o nim prze-
czytać na dalszych stronach).Pierwszy
koncertOrkiestryłódzkiejAkademiiMu-
zycznej w Sali Koncertowej przy Żubar-
dzkiejzaplanowanona17października.

Scena będzie mogła pomieścić 160
muzyków,w tym 80-osobową orkiestrę

symfoniczną i 80-osobowy chór, nato-
miast widownia – 250 osób. Dodatko-
woliczącaponad300mkw.estradaiza-
mieszczona nad nią kurtyna umożliwią
wystawianie przedstawień teatralnych.
Z koleinowoczesnysystemkamer,ekra-

nów i wysokiej klasy rzutników obrazu
umożliwiąprojekcjefilmówwjakościFull
HD,czyliporównywalnejzprezentacjami
kinowymi.

To wszystko sprawia,że sala koncer-
towaAkademiiMuzycznejmożestaćsię

ważnymmiejscemnakulturalnejmapie
Łodzi,przez prezentację dokonań swo-
jej kadry pedagogicznej i studentów
otwierając się na Łódź. Będzie także
miejscemdostępnymdlaorganizatorów
komercyjnychwydarzeń.

–RozszerzamycentrumŁodzi–mó-
wi z radością prof.Cezary Sanecki, rek-
torUczelni(pełnarozmowaznimnastr.
III).

Ale to nie wszystkie atuty nowego
obiektu.Oilejegosercembędzieuniwer-
salna,wyposażonawaparaturęnagłoś-
nieniową o audiofilskich parametrach
sala koncertowa,to „mózgiem”śmiało
można nazwać studio nagrań.Jego wy-
posażenie pozwala na pełną obróbkę
dźwięku, nie wyłączając rekonstrukcji
nagrań archiwalnych,a także przygoto-
waniepłytyCDmasterdotłoczni.

Zastosowana technologia tele-infor-
matyczna i elektro-akustyczna dadzą
Akademii wręcz nieograniczone możli-
wościrealizacjikoncertówispektakli,ale
takżenagrań–włącznieztransmisjami
nażywo dotelewizji,radia i internetu.

Itorównieżniewszystkiemożliwości,
jakimiodterazdysponowaćbędzieAka-
demiaMuzycznawŁodzi.Studionagrań
stanowi bowiem technologiczną bazę,
któraumożliwiabadanianaukowe,mię-
dzy innymi w zakresie fizyki dźwięku
iokreślaniawpływuwarunkówakustycz-
nychnapercepcjęmuzyki.

Autorem projektu nowego gmachu
jestarchitektWłodzimierzNowakowski
zBiuraArchitektonicznegoNOWzŁodzi.
Wykonała go firma Erbud S.A. Obiekt
zczteremakondygnacjamimapowierz-
chnię całkowitą prawie 5,5 tys. m kw.
KompleksprzyŻubardziejłączyfunkcje
koncertowo-dydaktyczne z dotychcza-
sowąrolądomustudenckiego,który–co
dziśniebezznaczenia–możepełnićrolę
hotelową.Wszystkozasprawąpołącze-
nia z istniejącym już wcześniej Domem
Studenckim uczelni.Cechujący się wy-
soką funkcjonalnością budynek w zna-
czący sposób zwiększa komfort i atrak-
cyjność studiowania w Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. Zupełnie jakby chciał
powiedzieć: „Z nami rozwiniesz skrzy-
dła”.Przyokazjiujrzećbędziemożna,jak
skrzydłarozwijaAkademia.łk
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WłasnasalakoncertowaztrzystuosobowąwidowniątodlaAkademiiMuzycznejwŁodziwejściewXXIwiek.
KroktenbędziebardzoważnytakżedlaŁodzi,bojakmówirektorUczelni:„Rozszerzamycentrummiasta”

Oddechprzed sprintem

Nowasala koncertowa robi imponującewrażenie
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Projekt

Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi
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S
twierdzenie, że wraz
z otwarciem sali kon-
certowej Akademia
Muzyczna w Łodzi
od strony technologii

wkroczy w XXI wiek nie będzie
wcale przesadzone.Znakomita
akustyka połączona z wysokiej
klasynagłośnieniembędzieofe-
rować komfortowe warunki do
organizacji iuczestnictwawkon-
certach symfonicznych, orato-
ryjnych i kameralnych, a także
do nagrań czasem bardzo róż-
nych gatunków muzyki – ze
wskazaniem muzyki klasycznej
i jazzowej, a także kompozycji
całkowiem współczesnych.

NaŻubardzkiejbliskotrzystu
słuchaczy będzie mogło skon-
frontować się z muzyką będącą
wytworemwielkiegoaparatuwy-
konawczego – na estradzie bę-
dzie miejsce dla 160 muzyków:
80-osobowejorkiestrysymfoni-
czneji liczącegotylużśpiewaków
chóru. Salawyposażonajestró-
wnież w fosę z zapadnią dla or-
kiestry,a tooznacza,żeobejrzy-
my tu niejedną operę i spektakl
taneczny. Odpowiednią oprawę
zapewni w pełni zautomatyzo-
wanyizdalniesterowanysystem
oświetlenia,gwarantujący moż-
liwość nie tylko precyzyjnego o-
perowania światłem, ale współ-
działania z dźwiękiem dla reali-
zacjimultimedialnychspektakli.

Wszystkieelementywyposa-
żenia sali zostały podporządko-
wanezapewnieniujaknajlepszej
akustyki iwytłumieniuwszelkich
zakłóceń dochodzących spoza
budynkuulokowanegozaledwie
kilka metrów od ruchliwej alei
Włókniarzy.Wprojekciesamego
budynkuzastosowanowięcwie-
lowarstwowe,grubeścianyipod-
łogi,asalakoncertowaumiejsco-
wiona została centralnie, wew-
nątrz obiektu. Nic dziwnego, że
traktujesięjąjakosercetej inwe-
stycji. I z taką pieczołowitością
się z nią obchodzono.

Zarównokonstrukcja jakipo-
krycie foteli, a także liczne urzą-
dzenia akustyczne (w tym efek-
towne kuliste soczewki umiesz-
czone nad sceną) oraz tysiące
ukrytychpodboazeriąrezonato-
rów – wszystko to zaprzęgnięto
do pracy w celu osiągnięcia per-
fekcyjnejakustyki,któraspełnia
wszelkie warunki wykonywania
muzyki klasycznej. Ma ona za-
pewnić duży pogłos,szlachetne
wybrzmieniedźwięku,któryrów-
nomierniebędziewypełniałsalę.

Wszystko to nie jest bez zna-
czeniazuwagina istnieniewbu-
dynku studia nagrań. – Dyspo-
nujemy48-kanałowąłącznością

między dwoma stołami mikser-
skimi: jednym wreżyserce i dru-
gim na sali koncetowej, na spe-
cjalnym balkonie przystosowa-
nym do nagłośnień – wyjaśnia
Krzysztof Sztekmiler, realizator
dźwiękuiwykładowcaAkademii
Muzycznej, mający w dorobku
zarówno nagłośnienie prestiżo-
wychwydarzeńmuzycznych,jak
i realizację nagrań płyt i muzyki
filmowej. – Stoły sprzężone są
zapomocąświatłowodów,które
umożliwiają nam przesłanie 49
niezależnych sygnałów w każdą
ze stron.

Salakoncertowawyposażona
jestwsystemzapewniającyinte-
raktywne dysponowanie dźwię-
kiem. Co to oznacza? Możliwe
jesturuchamianie,atakżezdalna
obsługa,wtymustawianiepara-
metrówurządzeńrejestrujących
dźwięk i nagłaśniających.

–Tobardzonowatorskie iwy-
godnerozwiązanie.Wszelkiepa-
rametry możemy ustawiać np.
zapomocąiPada.Nietrzebabyć
przykonsolecienabalkonie.Mo-
żnachodzićpocałejsali inaprzy-
kładwprzypadkurealizacjikwa-
drofonicznych ustawićoptymal-
ne brzmienie, sprawdzając jak
icosłyszysłuchaczwkonkretnej
sekcjiwidowni–mówiKrzysztof
Sztekmiler. – „Pokrycie”dźwię-
kiemwtejsali jestbardzo,bardzo
dobre. Dotyczy to zarówno po-
krycia dźwiękiem akustycznym
dobiegającym bezpośrednio ze
sceny, jak i dźwiękiem dobiega-
jącymznagłośnienia.Nieważne
gdziesięsiedzi,wszędziesłychać

tak samo dobrze.
Studio nagrań zostało wypo-

sażone w zaawansowane opro-
gramowanie, które może być u-
żywane także do rekonstrukcji
nagrań archiwalnych.

– Blisko sto „wtyczek”umoż-
liwia usuwanie wszelkich trzas-
ków i szumów, a także analizę
widmową sygnału i precyzyjne
prostowanie wszystkich para-
metrów – wylicza Sztekmiler.
– Nie byłoby to możliwe gdyby
nie komputer w studiu wyposa-
żonywosiemrdzeniz„turbodo-
palaczem”, a to oznacza, że jego
moc obliczeniowa jest taka jak
w przypadku szesnastu rdzeni.
Jeśli zdarzą się jakieś koncerty
oratoryjne,będzieokazja,bypo-
kazać moc tego sprzętu.

Wstropienadsamąscenąza-
montowanychzostałodwanaś-
cie wyciągarek do mikrofonów.
Oznacza to, że podczas koncer-
tów lub spektakli zniknie troska
o plątaninę kabli na scenie. Mi-
krofony po prostu zsuną się
z góry – i to zarówno w celu reje-
stracji dźwięku, jak i jego trans-
misji. A to tylko część całkowi-
tego wyposażenia.

–Mamyokoło30mikrofonów
bardzo wysokiej klasy niemie-
ckich firm Schoeps i Neumann.
To ich używają podczas koncer-
tów między innymi Aga Zaryan
i Grzegorz Turnau. Są to po pro-
stunajlepszemożliweosiągalne
na rynku – zachwala Krzysztof
Sztekmiler.–Mogąbyćoneuży-
wane zarówno do planów ogól-
nych i do tzw. podpórek, czyli

wspomagania podczas koncer-
tówposzczególnychgrupinstru-
mentów.

WsalinaŻubardzkiejmożliwe
staniesiętakżeprowadzenieba-
dań naukowych.

– Nie chodzi tylko o pomiary
akustyczne, ale głównie o reali-
zacje różnych instrumentów
z wykorzystaniem akustyki sali
– mówi Krzysztof Sztekmiler.
–Oczywiście,dysponujemyrów-
nieżmikrofonamipomiarowymi,
ale jakość wszystkich urządzeń

jestbardzoduża.Zakresczęstot-
liwościtychsprzętówprzekracza
po prostu możliwości słyszenia
człowieka. Są tak bardzo szcze-
gółowe, że mówimy tu raczej
o częstotliwościach właściwych
nietoperzom.

Otym,jaksprawdzasięwypo-
sażenie sali, przekonać się bę-
dzie można już w najbliższych
miesiącach, gdy Akademia Mu-
zyczna wypełni salę „treścią”.
A zaznaczyć trzeba tutaj, że u-
czelnia od strony dydaktycznej

zajmuje się najróżniejszymi ga-
tunkami i zjawiskami muzycz-
nymi: od muzyki dawnej, po
współczesne eksperymenty.

Technicznezapleczesalikon-
certowej tworzą m.in. zascenie,
magazynyinstrumentówigarde-
roby, monitory systemu digital
signage(ułatwiaonkoordynację
przedsięwzięć artystycznych
dzięki transmisji informacji na
ponad 20 monitorach w całym
budynku). Z kolei zaplecze dy-
daktycznestanowią:salećwicze-
nioweisaleprób,pomieszczenia
przeznaczone na próby orkiestr
i chórów, sale wykładowe i sale
akustycznie przystosowane do
zajęć dla studentów klas perku-
sjiczyinstrumentówdętychbla-
szanych.

GmachSali jestkompleksowo
przystosowanydlapotrzebosób
niepełnosprawnych(m.in.dzięki
zamontowaniuszybkobieżnych
wind). Na widowni mieszczą się
specjalniezaprojektowanemiej-
scaprzeznaczonedlaosóbporu-
szających się na wózkach inwa-
lidzkich. Parking przy budynku
umożliwia zaparkowanie sie-
demdziesięciu aut.

Koszt tej nietuzinkowej inwe-
stycji to ponad 42 mln zł, przy
czymzunijnegoProgramuOpe-
racyjnegoInfrastrukturaiŚrodo-
wisko pozyskano ponad 28 mln
zł,ponad 10 mln zł wniósł wkład
Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, a 4,6 mln zł
dotacja z Ministerstwa Nauki
i SzkolnictwaWyższego.
Łukasz Kaczyński

Byposłuchaćmuzykiklasycznej,airozrywkowej,wwarunkachakustycznychumożliwiającychpełne
rozkoszowaniesiękażdymdźwiękiem,wystarczywybraćsięnakoncertdoSaliKoncertowejprzyŻubardzkiej

Muzykabezbarier, czyli
sala jakiejwŁodzi nie było

OrkiestraSymfonicznaAkademiiMuzycznej jest już gotowadokoncertów
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Wnętrzabudynku topopis nowoczesności
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Minął rok od kiedy objął Pan
funkcję rektoraAkademiiMu-
zycznejwŁodzi.Czy coś, a je-
śli tak to dlaczego, przez ten
czaszmieniłosięwAkademii?
Jak widzi Pan rolę, pozycję
Uczelni? Zastał ją Pan drew-
nianą,azostawimurowaną?
Może nie do końca (śmiech).
Obejmując funkcję rektora nie
myślałem o jakiś radykalnych
zmianach w kwestiach meryto-
rycznych, bo z uczelnią jest jak
z miastem – buduje się ją przez
lata. W przypadku Akademii
Muzycznej również mamy
do czynienia z ciągłym rozwo-
jem,jużodmomentujejpowsta-
nia w 1945 roku, jako Państwo-
wegoKonserwatoriumMuzycz-
nego. I tak widzę swoją rolę – by
byłatokontynuacjaijednocześ-
nie wprowadzanie nowych ele-
mentów. Z zewnątrz widać to
na pewno z uwagi na nowe bu-
dynki.Wprzypadkusalikoncer-
towej przy ulicy Żubardzkiej
za kadencji Pani Rektor Anny
Wesołowskiej-Firlejuczelniaza-
częła przejmować działki miej-
skie, następnie profesor Antoni
Wierzbiński zaczął budowę,
a teraz ja kończę to przedsięw-
zięcie.

Jakie zmiany przyniosą nowe
obiekty w funkcjonowaniu
Akademii niejako „od wew-
nątrz”?
Będziemy rozwijać dydaktykę,
a już w przyszłym roku zwięk-
szymyilośćkierunków.Urucho-
mimy dyrygenturę symfoni-
czną, a przy wydziale wokalno-
aktorskim – musical i choreo-
grafię,którepodzielonezostaną
na specjalności: muzyka estra-
dowa, musical i choreografia
sceniczna. W przyszłości my-
ślimy także o rozwoju studiów
– także podyplomowych – we
wszystkich kierunkach związa-
nych z szeroko rozumianą mu-
zyką filmową oraz realizacją
dźwięku telewizyjnego, teatral-
negoifilmowego.Niemogliśmy
tego robić wcześniej gdyż w sa-
mymtylkopałacunaGdańskiej,
niebyłotakichmożliwościloka-
lowych.

Pozostając jeszcze przy mu-
zyce filmowej, czy sala na
Żubardzkiejmożebyćpomoc-
nawtejdziedzinie?
Rzeczywiście,możliwościtech-
niczne tej sali są bardzo duże,
natomiast jest ona pomyślana
przedewszystkim jakosalakon-
certowa, nie jest więc aż tak
doposażona,bymogłysięwniej
odbywać jakieś ogromne wido-
wiska teatralne. Jest w niej za-
montowany olbrzymi ekran,
więcpewneelementyprzenika-
nia różnych dziedzin sztuki
mogątammiećmiejsce.Wgrud-

niu będziemy wystawiać musi-
cal Włodzimierza Korcza „Łódź
story”. Reżyser spektaklu, pani
Beata Redo-Dobber, mająca ol-
brzymiedoświadczeniewreali-
zacjispektaklinascenachwPol-
sce jak i poza granicami kraju,
stworzyła konwencję odwołu-
jącą się do Łodzi filmowej. Wra-
cając do Sali: jej design to XXI
wiek. Będzie mogła funkcjono-
waćrównieżjakostudionagrań,
a wyposażenie umożliwi trans-
misję odbywających się w niej
koncertów w internecie.

Co zmieni sięw życiu uczelni,
gdy budynek otworzy swe
drzwi nie tylko dla studentów
Akademii?
Kończymy wyposażanie bu-
dynkuiprzenosimyczęśćzajęć:
wszystkie duże zespoły – chóry,
orkiestry, a także część instru-
mentów z nimi związanych:
dęte, perkusyjne, kontrabasy,
harfy.Równieżodbywaćsiętam
będą zajęcia z choreografii
i technik tańca. Rozluźniamy
tym samym sytuację lokalową

w pałacu, ale również w bu-
dynku przy ulicy Kilińskiego.
Po wybudowaniu przy pałacu
Regionalnego Ośrodka Kultury,
Edukacji i Dokumentacji Mu-
zycznej przeniesiemy z ulicy
Kilińskiego wszystkie zajęcia,
a budynek zwolnimy. Salę kon-
certowąbędziemyrównieżudo-
stępniaćdonagrań,na przykład
teraz nagrywa u nas Filharmo-
nia Łódzka.

Nowainwestycjaoddalonajest
nieco od centrummiasta i od
głównejsiedzibyAkademii.Nie
będzie to problememdla stu-
dentóworazprzyszłej widow-
ni?
Początkowo nieco się tego oba-
wiałem, bo rzecz jasna wygod-
niejsze dla uczelni jest budowa-
niekompleksu,kampusuwjed-
nym miejscu. Aby do tego
doszło, trzeba mieć jednak
w jednym miejscu kapitał w po-
staci ziemi, nieruchomości.
Moje obawy związane z dojaz-
demnaŻubardzkąrozwiałysię,
gdy sam zacząłem dzielić swój

czasmiędzyniąanasząsiedzibę
przy ulicy Gdańskiej. Ta lokali-
zacja ma bardzo wiele plusów.
Sala jest połączona z akademi-
kiem,którymożepełnićfunkcje
hotelowe,zatemorganizacjaim-
prezyodbywasięwmałymkam-
pusie. Dużym atutem jest par-
king,apublicznośćprzecieżczę-
sto przyjeżdża na koncerty
samochodami. W centrum jest

zawszeproblemzparkowaniem.
Czy zatem dojedziemy do cen-
trum, gdzie trzeba szukać miej-
sca postojowego, czy przeje-
dziemynaŻubardzką,toniejest
ażtakaróżnica.Adojazdjestdo-
bry.ZokolicManufakturytodo-
słownie chwila. Mamy też wiele
pozytywnych sygnałów od lu-
dzi, którzy mieszkają w pobliżu

sali,którzypytająsięowydarze-
nia, ich charakter. Wydaje się
więc, że udział w naszych kon-
certachnaŻubardzkiejtoraczej
kwestia przyzwyczajenia,
a z drugiej strony – dobrej orga-
nizacji.

MówiPanoudostępnianiusali
Filharmonii.Toznaczy,żemoż-
liwejestkomercyjnewynajmo-
wanieobiektu?
Tak, mamy interpretację mini-
sterstwa kultury, że przez okres
trwałościprojektu,możemywy-
najmować salę do wysokości
kosztów utrzymania obiektu.
Apóźniejniebędziejużżadnych
obostrzeń, przy czym z całą siłą
chcę podkreślić, że przede
wszystkimjesttosaladopotrzeb
dydaktycznych Akademii Mu-
zycznej.Będziemywięcgłównie
prezentować to, co zostało „wy-
produkowane” w murach Aka-
demiitakżewewspółpracyzin-
nymipodmiotami,zktórymiłą-
czą nas więzi od lat: Teatrem
Muzycznym, Teatrem Wielkim
i Filharmonią Łódzką. Jest to
w pewnym sensie działalność
kulturalna, ale przede wszyst-
kim dydaktyczna. Wszystkie
inne działania będą dodatkiem,
wynikającym z potrzeby utrzy-
mania sali. Chcę też dodać, że
sala będzie pełnić bardzo dużą
rolę kulturotwórczą dla Łodzi
i regionu.

Akademia będzie się rozra-
stać,zwiększysię liczbawyda-
rzeń. To dlatego została za-
trudniona firmapiarowska?
Chodziłonamprzedewszystkim
o to, by przebić się z informa-
cjamioAkademiipozaŁódź.Sy-
tuacja często wygląda bowiem
tak, że cokolwiek by się nie
działo ale poza Warszawą, jest
w dużym stopniu traktowane
jako działalność lokalna.
Chcemy pokazać prawdziwą
twarz Akademii, by nie trakto-
wano nas jako „Akademię Mu-
zycznąwŁodzi”,aleważną,pol-
ską Akademię Muzyczną, na
bardzo wysokim poziomie,
któramieścisięwŁodzi.Uznali-
śmy, że potrzebne są działania,
które pokażą co realnie tutaj ro-
bimy.Aprzebićsiędoprasycen-
tralnej jest bardzo trudno. Cho-
dzitakżeodocieraniedopoten-
cjalnych kandydatów. Muszę
przyznać, że głosy, które słyszę,
są pozytywne, że nas widać, że
jesteśmy szkołą, w której wiele
się dzieje, że wyróżniamy się
namapie kraju.

Wiele miast, na przykład
Gdańsk, ma pokaźne zbiory
partyturmuzyki, która przez
latapowstawałaibyławykony-
wana w danym miejscu. Czy
Łódź, jako miasto o wiele

młodsze,może pochwalić się
podobnąkolekcją?Czynatym
polu będzie mogła zaistnieć
kolejnadużainwestycja,która
wchodzi w etap finalny, czyli
Regionalny Ośrodek Doku-
mentacji?
Łódź powstawała na fali rozwi-
jającegosięgwałtownieprzemy-
słu, a działania muzyczne szły
za procesami natury gospodar-
czej. Zespoły muzyczne, chóry,
istniały winnych częściach Pol-
skiznaczniewcześniej.Unasnie
było kapel przy dworach, zam-
kachizakonach.Niebyłotakich
możliwości. Niemniej to kwe-
stia, nad którą warto by się po-
chylić. Sama Akademia posiada
bogate archiwum, do którego
dorobekiwłasnezbioryprzeka-
zują pedagodzy odchodzący
na emeryturę, albo ich rodziny.
Nie są to tego rodzaju partytury
jak znaleziska ze starych klasz-
torówipałaców,alemajądlanas
dużąwartość.Częstosątoręko-
pisy. Ostatnio rozmawialiśmy
o przekazaniu zbiorów do Aka-
demii przez rodzinę zmarłego
prof. Bronisława Kazimierza
Przybylskiego.Podczasrozmów
doszliśmy do wniosku, że byłby
to dobry moment do tworzenia
pewnego rodzaju archiwum
związanego nie tylko z samą
Akademią,alerównieżzdziała-
jącymi tu kompozytorami. Jeśli
zbiory udałoby się przechować
iudostępnić,tostałybysięzaląż-
kiem kolekcji, ważnej również
dla przyszłych pokoleń.

Czyobowiązki,jakiemawobec
uczelni rektor,pozwalająPanu
skupić się nawłasnej działal-
ności pianistycznej? Album
nagrany zAleksandrą Szwej-
kowską-Belicą nominowany
był doFryderyka2012,aw ra-
machTrioConFervora nagry-
wał Pan także tanga Astora
Piazzolli.
Rzeczywiście, nie jest to łatwe,
aleuważam,żemojąroląoprócz
trzymaniapieczynadAkademią
jest również bycie jej twarzą. Jak
frontman w zespole rockowym
(śmiech). Nie wyobrażam sobie,
byniepełnićtejfunkcjinaestra-
dzie.Wolnegoczasurzeczywiś-
ciejestmniej, trzebagosobiele-
piej organizować, a z pewnych
propozycjiomniejszymznacze-
niu artystycznym rezygnować.
Ostatnio w wakacje zgodziłem
sięzagraćkilkanaściekoncertów
we Francji przez co mój odpo-
czynek wakacyjny był raczej
symbolicznyiprzypuszczam,że
w przyszłym roku już tego nie
zrobię.Mimowszystko udajesię
połączyć działalność organiza-
cyjną i artystyczną, choć jest to
niezmiernie trudne.
Rozmawiał
ŁukaszKaczyński

Omożliwościachnowejsalikoncertowej i jejrolikulturotwórczej,atakżeodziałaniach,któresprawią,żeUczelnia
będziewyróżniałasięnamapiekrajuprof.CezarySaneckiopowiadawrozmowiezŁukaszemKaczyńskim

Pokażemyprawdziwą
twarzAkademiiMuzycznej

Prof.CezarySanecki,od roku rektorAkademiiiMuzycznejwŁodzi
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wyposażona,że
mogąodbywaćsię
wniejogromne
widowiskateatralne
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dodatek specjalny

J
erzy Semkow to wybitna
indywidualność między-
narodowej dyrygentury
–należydoczołowychdy-
rygentów świata.Krąg je-

go zainteresowań obejmuje za-
równowielkąsymfonikę–głów-
nie klasyczną i romantyczną
– jak i muzykę operową.

Jerzy Semkow był dyrekto-
rem artystycznym Opery War-
szawskiej i pierwszym dyrygen-
tem Królewskiej Opery w Ko-
penhadze. Pełnił funkcję dyrek-
tora i pierwszego dyrygenta Or-
kiestrySymfonicznejwSt.Louis
w USA, a u schyłku lat 70. objął
kierownictwoOrkiestryWłoskie-
goRadiaiTelewizjiRAIwRzymie.
Następnie prowadził Orkiestrę
Filharmonii w Rochester (USA).
W1983rokudyrygowałStworze-
niemświataJózefaHaydnapod-
czas koncertu w Watykanie dla
OjcaŚwiętegoJanaPawłaII.Pięć
lat później artysta poprowadził
wykonanie Mszy koronacyjnej
WolfgangaAmadeuszaMozarta

z okazji 10.rocznicy pontyfikatu
Papieża Polaka.

Występował w prestiżowych
centrach muzycznych razem
znajsłynniejszymizespołamior-
kiestrowymi:LondonPhilharmo-
nic,BerlinerPhilharmoniker,Wie-
nerSymphoniker,IsraelPhilhar-
monic, Orchestre National de
France, Orchestre de Paris, Or-
chestra di Santa Cecilia w Rzy-
mie, Orchestre de la Suisse Ro-
mandeorazzorkiestramiwMa-
drycie,MonteCarlo,Oslo,Hadze,
Neapolu, Turynie,St.Petersbur-
gu. W Stanach Zjednoczonych
współpracował z NewYork Phil-
harmonic,Cleveland Orchestra,
Boston Symphony, Chicago
Symphony, z orkiestrami w Wa-
szyngtonie, Detroit, Houston,
Dallas,Pittsburghu,Minneapolis
iSanFrancisco.Dyrygowałtakże
w Montrealu,Toronto, Caracas,
Săo Paulo, Sydney, Melbourne.
Jego sztukę dyrygencką znają
teatry operowe Mediolanu (La
Scala), Londynu (Covent Gar-

den), Genewy, Rzymu, Florencji
i innych miast świata.

Artysta poświęca się również
pracy z młodzieżą.Przez szereg
lat dyrygował koncertami pod-
czasfestiwalumuzycznegowAs-
pen(Colorado),gdzieskładkilku
orkiestrstanowilistudenci ipro-
fesorowienajwiększychkonser-
watoriów USA.

Wygłosił szereg odczytów na
Uniwersytecie stanu Colorado,
prowadził klasy mistrzowskie
na UniwersytecieYale i w nowo-
jorskim konserwatorium Man-
hattan School of Music. Nagry-
wał dla wielu firm fonograficz-
nych.Zapis płytowy Borysa Go-
dunowaModestaMusorgskiego
z orkiestrąWOSPRiTV(obecnie
NOSPR),Chórem Polskiego Ra-
dia i międzynarodową obsadą
solistów dla londyńskiej wytwó-
rni EMI przyniósł dyrygentowi
iwykonawcompięćmiędzynaro-
dowych nagród.Jerzy Semkow
jest Komandorem francuskiego
Orderu „Arts et Lettres”.

UroczystąinauguracjęnowejSaliKoncertowejAkademiiMuzycznejwŁodzizaplanowanona17października.
WspecjalnymkoncerciewystąpiOrkiestraSymfonicznaAMpoddyrekcją MaestroJerzegoSemkowa

Uroczysta inauguracjaSali
KoncertowejAkademii

MaestroJerzySemkowodbierze tytuł doctora honoris causaAkademiiMuzycznejwŁodzi
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Kalendarzwydarzeńartystycznych i artystyczno-naukowychwSali koncertowejAkademiiMuzycznej im.G. iK.BacewiczówwŁodzi

a4 października, godz. 11,
Sala koncertowa AM,
ul. Żubardzka 2a
Uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2013/2014
połączona z nadaniem tytułu
doctora honoris causa
Maestro Jerzemu Semkowowi
a12-20 października (12-19.10
Akademia Muzyczna, ul. Gda-
ńska 32, 20.10 Sala koncer-
towa AM) I Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny „Wyko-
nawstwo bez limitu”
a17 października, godz. 18
Uroczysta inauguracja nowej
Sali Koncertowej AM w Łodzi;
wykonawcy: Orkiestra Symfo-
niczna AM w Łodzi, dyrygent
– Jerzy Semkow; w programie:
J. Brahms, W.A. Mozart
a18 października, godz. 18
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina; wykonawcy: Beata
Bilińska – fortepian, Orkiestra
Symfoniczna FŁ, dyrygent – Pa-
weł Przytocki; w programie:
B. Britten, W. Lutosławski,
G. Verdi, R. Wagner
a22-25 października
I Międzynarodowa Konferencja
Trębaczy w Łodzi; 25.10 godz.
20 – koncert finałowy „Klasycz-
nie i jazzowo”
a28-29 października
I Ogólnopolski Konkurs Inter-
pretacji Ruchowych Utworów
Muzycznych im. Janiny Mie-
czyńskiej dla uczniów szkół
muzycznych II stopnia
a30 października, godz. 18
Tadeusz Chmielewski in me-
moriam; Koncert absolwentów

klasy fortepianu prof. Tadeusza
Chmielewskiego; wykonawcy:
Tomasz Bartoszek, Kinga Firlej-
Kubica, Witold Holtz, Cezary
Sanecki, Wojciech Wołoszyn
a5 listopada, godz. 18
III Warsztaty Muzyki Rozrywko-
wej: Koncert uczestników War-
sztatów Muzyki Rozrywkowej
„Rock and Roll is King. Alexan-
dra Kędra i jej goście”; wykona-
wcy: zespół Danny Boy Experie-
nce oraz niespodziewani goście
a12 listopada, godz. 18
XVII Festiwal Kultury Chrześci-
jańskiej. Koncert „Kyra”
a13 listopada
Jubileusz 65-lecia pracy twór-
czej prof. Bogusława Schae-
ffera; godz. 16.30 – wykład prof.
AM dra hab. Jacka Szerszeno-
wicza „Teatr instrumentalny
Bogusława Schaeffera; godz. 18
– koncert z okazji 65-lecia
pracy kompozytorskiej prof.
Bogusława Schaeffera: część
I Spektakl „Multimedialne coś”,
część II Koncert pedagogów
i studentów AM w Łodzi oraz
PWSFTviT w Łodzi
a14 listopada, godz. 18
Koncert laureatów krajowych
i międzynarodowych konkur-
sów akordeonowych; wykona-
wcy: studenci Akademii Mu-
zycznej w Łodzi: Silvia Cséfal-
vayová, Tomasz Gieroń, Domini-
ka Górlicka, Paweł Kusion,
Przemysław Skórka – akordeo-
ny, Michał Czapliński – sakso-
fon sopranowy, saksofon altowy
a18-22 listopada
Ogólnopolska Konferencja Ar-
tystyczno-Naukowa z cyklu

Kameralistyka fortepianowa
w twórczości kompozytorów
na przestrzeni wieków: „Ele-
menty jazzu w kameralistyce
fortepianowej XX i XXI wieku”;
18.11 godz. 18 – koncert inau-
guracyjny konferencji; wyko-
nawcy: Tomasz Bartoszek – for-
tepian, Dorota Cegielska – fa-
got, Jacek Delong – saksofon
altowy, Robert Fender – wiolon-
czela, Adam Manijak – forte-
pian, Aleksandra Nawe – forte-
pian, Agata Piotrowska-Barto-
szek – obój, Radosław Stefań-
ski – fortepian, Izabela Trębacz
– mezzosopran, Joanna Wosz-
czyk-Garbacz – flet
a19 listopada, godz. 18
Koncert Orkiestry Barokowej
Akademii Muzycznej w Łodzi
Jakub Kościukiewicz – prowa-
dzenie, wiolonczela barokowa
a27-29 listopada
I Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Rytmika w kształce-
niu muzyków, aktorów, tancerzy
i w rehabilitacji”
a6 grudnia, godz. 16
Gość Akademii: Wojciech Kilar
– spotkanie z kompozytorem;
otwarcie wystawy fotografii
autorstwa Zdzisława Sowińskie-
go; projekcja filmu o kompozy-
torze „Wojciech Kilar. Credo”
a7 grudnia, godz. 18
Koncert finałowy 63. sesji Mu-
sica Moderna; wykonawcy: Or-
kiestra Symfoniczna i Chór AM
w Łodzi; przygotowanie chóru
– Jerzy Rachubiński, dyrygent
– Marcin Wolniewski; w progra-
mie: W. Kilar, W. Lutosławski, T.
Szczepanik, Z. Szostak

a14 grudnia, godz. 18
Musical operowy „Łódź Story”
– premiera; muzyka – Włodzi-
mierz Korcz, libretto – Monika
Partyk, kierownictwo muzyczne
– Michał Kocimski, reżyseria
i scenografia – Beata Redo-Do-
bber, kostiumy – Agnieszka To-
karska; wykonawcy: soliści
– studenci Wydziału Wokalno-
Aktorskiego, Orkiestra Kame-
ralna i Chór AM w Łodzi
a15 grudnia, godz. 18
Musical operowy „Łódź Story”
II przedstawienie
a17 grudnia, godz. 18
Wieczór z muzyką i tańcem
część I: balet-kantata „Adrian-
na de Provence” na podstawie
Suity saksofonowej „Tableaux
des Provence” Pauli Maurice, li-
bretto – Rafał Gzella, muzyka
(uwertura, arie, duety) – Patryk
Wagner, tekst arii i recytatywów
– Olga Maroszek, choreografia
– Adrianna Bielak; wykonawcy:
Olga Maroszek – alt, Grzegorz
Hardej – kontratenor, Rafał
Gzella – fortepian, Patryk Ćwi-
kliński – saksofon; część II:
Spektakl „a3”, choreografia
– Jacek Owczarek, muzyka
– Meredith Monk & Robert Een
– Facing North, Ester Brink-
man, Dictafone, taniec: Praco-
wnia Fizyczna
a9 stycznia, godz. 18
Koncert Katedra Kameralistyki
i jej goście; wykonawcy: Beata
Zawadzka-Kłos, sopran, Agnie-
szka Makówka, mezzosopran,
Karol Lizak, tenor, Andrzej Nie-
mierowicz, baryton, Bogusław
Pikała – fortepian, Witold Holtz

– fortepian; w programie: J. Bra-
hms, R. Schumann
a11 stycznia
85. urodziny prof. Wandy Wiłko-
mirskiej; godz. 12 – film doku-
mentalny „Ja wam to zagram”
Christine Jezior i Macieja Biało-
brzeskiego oraz spotkanie
z Jubilatką; godz. 18 – koncert
a13 stycznia, godz. 18
W wiedeńskim stylu, koncert
noworoczny Łódzkiego Towa-
rzystwa Naukowego; wykonaw-
cy: Małgorzata Długosz, sop-
ran, Joanna Moskowicz, sopran,
Anna Terlecka-Kierner, sopran,
Aleksander Zuchowicz, tenor,
Tomasz Rak, baryton, Orkiestra
Symfoniczna AM w Łodzi, dyry-
gent – Marcin Wolniewski;
w programie: F. von Suppé,
J. Strauss, arie, duety, tercety
operowe i operetkowe
a18 stycznia, godz. 18
Koncert Big Bandu AM w Łodzi
a19 stycznia, godz. 18,
20 stycznia, godz. 18
Musical operowy „Łódź Story”
a24 stycznia, godz. 18
Interpretacje ruchowe; koncert
egzaminu licencjackiego
a25 stycznia, godz. 18,
26 stycznia, godz. 18
Musical operowy „Łódź Story”
a14 lutego, godz. 18
Koncert walentynkowy; wyko-
nawcy: studenci Wydziału Wo-
kalno-Aktorskiego AM w Łodzi
a17 lutego, godz. 18
Koncert Najlepsi z najlepszych
wykonawcy: studenci klas ka-
meralnych
a18 lutego, godz. 18
Koncert z cyklu Forum Perkusji

a25 lutego, godz. 18, 26 lute-
go, godz. 18
Musical operowy „Łódź Story”
a8 marca, godz. 18
Koncert na Dzień Kobiet; wyko-
nawcy: solista – instrumentali-
sta wyłoniony w drodze konkur-
su, Orkiestra Symfoniczna AM
w Łodzi, dyrygent – Jerzy Swo-
boda; w programie: W.A. Mo-
zart, klasyczny lub barokowy
koncert z solistą, J. Haydn
a18 marca, godz. 18
Koncert z cyklu Forum Perkusji
a21-22 marca
Warsztaty z zakresu ćwiczeń
muzyczno-ruchowych dla słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, 21.03 godz. 18 Koncert
interpretacji ruchowych utwo-
rów muzycznych, 22.03 godz. 18
Koncert jazzowy
a7 kwietnia, godz. 18
Koncert inauguracyjny XIV Fes-
tiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
a8 kwietnia, godz. 18
Koncert Rodzin Muzykujących
a11 kwietnia, godz. 18
Koncert Muzyki Sakralnej
a30 kwietnia – 6 maja
V Międzynarodowy Akademicki
Konkurs Oboistów i Fagocistów
a21 maja, godz. 18
Koncert z cyklu Forum Perkusji
a23 maja, godz. 18
Otwarty egzamin dyplomowy
z interpretacji ruchowych
utworów muzycznych studen-
tek specjalności rytmika
a14 czerwca, godz. 18,
21 czerwca, godz. 18
Pokazy dyplomowych projektów
tanecznych studentów specjalno-
ści choreografia i techniki tańca


