














Z innych ciekawszych imprez, w których brałam udział podczas studiów
doktoranckich wymienić należy: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Gorzowie
Wielkopolskim 5. Serenada nad Wartą (koncert pt. Powstańcza serenada w przededniu 65.
Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 2009 r.), koncerty musicalowe w ramach 18.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach oraz w ramach cyklu Królewskie
Arkady Sztuki realizowanego przez Zamek Królewski w Warszawie (2010 r.), koncerty
z okazji Roku Chopinowskiego w Wesołej i Powsinie (z udziałem studentów i wykładowców
UMFC, 2010 r.), koncert przebojów musicalowych z Suwalską Orkiestrą Kameralną
"Camerata dell'Arte" pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego, koncert Cudowne głosy
w magicznej Patrii w 110. rocznicę urodzin Jana Kiepury i 100. rocznicę urodzin Marty
Eggerth (Krynica, 2012 r.). Zostałam również zaproszona przez zespół .Zahir Ensemble" pod
dyrekcją Juana Garda Rodrigueza do prawykonania utworu autorstwa Anny Małek - Two
spaces do poematów Czesława Miłosza (Sewilla, 2012 r.).

Od 2006 r. współpracowałam stale z NSZZ Solidarność Region Mazowsze, biorąc
udział w koncertach okolicznościowych związanych z ;Ocznicami historycznymi. Wśród nich
znalazł się też cykl przybliżający kulturę muzyczną różnych krajów (koncerty wiedeńskie,
hiszpańskie, pieśni polskie). Wzięłam też udział w koncercie z okazji 30-lecia powstania
NSZZ Solidarność w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, gdzie wykonałam m.in. trzy
transkrypcje mazurków z pianistą Ignacym Jędrzejem Lisieckim, a także przeboje estradowe
z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyr. K. Dąbrowskiego (2010 r.).
Także z inicjatywy NSZZ Solidarność nagrałam swoją pierwszą płytę CD: Pieśni i piosenki
stanu wojennego. Historia, życie, refleksja (2011, Hotsol), wraz z prof. Robertem Cieślą
i pianistą Mariuszem Dubrawskim (autorem aranżacji pieśni). W tym samym składzie, w
2012 r., wzięliśmy udział w prawykonaniu Oratorium Romantycznego Ciernie i Chwała. Bóg,
Honor, Ojczyzna autorstwa Mariusza Dubrawskiego, zamówionego przez NSZZ Solidarność
Region Mazowsze. W pełnej oprawie symfonicznej oratorium to zabrzmiało w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej "Sinfonia Viva" pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

Obok działalności artystycznej kontynuowałam wykłady i zajęcia praktyczne na
uczelni. W 2010 r. rozpoczęłam cykl wykładów z Analizy dzieła muzycznego w języku
polskim i angielskim dla studentów polskich i zagranicznych. W latach 2011-12 byłam
współorganizatorem i kierownikiem produkcji dużego projektu międzynarodowego -
wystawienia Cosi fan tutte w. A. Mozarta w kooperacji UMFC z kilkoma instytucjami
w kraju i zagranicą, m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią
Podkarpacką, Teatrem Wielkim Operą Narodową, Uniwersytetem Sewilskim,
Uniwersytetem i Konserwatorium w Stambule (M.s.G.s.D. Devlet Konservatuan) oraz
Musieakademie Rheinsberg. Był to największy, jak do tej pory, międzynarodowy projekt
naszego wydziału - wystawiliśmy Cosi fan tutte z udziałem studentów UMFC (Wydziału
Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki) oraz Akademii
Sztuk Pięknych (scenografia i kostiumy) kilkanaście razy, w tym dwukrotnie w Teatrze
Wielkim w mieszanej obsadzie polsko-hiszpańskiej (z orkiestrą UMFC pod dyrekcją Rafała
Janiaka) oraz 3-krotnie w sewilskim Teatrze Lope de Vega (z orkiestrą symfoniczną
Uniwersytetu Sewilskiego pod dyrekcją Juana Garda Rodrigueza).

W dniu 12 września 2012 r. w UMFC obroniłam rozprawę doktorską pt. Mazurki
Fryderyka Chopina w transkrypcji Pauliny Viardot. Aspekty estetyczne i wykonawcze na tle
ich amitie amoureuse, uzyskując stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.
W konsekwencji powyższego zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale
Wokalno-Aktorskim. Obok wykładu z analizy, w roku akademickim 2012/13 rozpoczęłam
kolejne z: Genezy teatru muzycznego, oratorium i pieśni (dla I roku magisterskiego) oraz
Metodologii pracy dyplomowej i naukowej (dla dyplomantów licencjatu i studiów
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a recytatywom nadaje znaczenie dramatyczne. Pozwala to wykonawcy na prezentację
zarówno możliwości technicznych (w tym zdolności improwizacyjnych), jak i uwypuklenie
strony wyrazowej (przekazanie emocji zawartych w tekście). Aria Elviry San vergin vezzosa
została dodana do partytury Purytanów specjalnie dla Marii Malibran. Główny polonezowy
temat ronda powraca trzykrotnie w kolejnych opracowaniach, zatem rozbudowywałam
puntaturę stopniowo, pokazując figury o coraz większym zakresie i stopniu trudności.
Ponieważ akompaniament zachowuje sprężysty charakter, linia melodyczna wraz z całą
ornamentacją powinna trzymać tempo; jedynym odstępstwem są kadencje, które
wprowadziłam w miejscach oznaczonych fermatami. Najtrudniejsza wykonawczo okazała się
końcowa stretta napędzana figuracjami w akompaniamencie, gdyż wymagała biegłości,
lekkości, a jednocześnie pokazania różnych barw w gwałtownych przeskokach pomiędzy
rejestrami. Z całą pewnością aria ta stanowi odbicie kunsztu Malibran porywającego
publiczność różnorodnością pomysłów, temperamentem i energią. Końcową scenę Aminy
z Lunatyczki potraktowałam jako przykład na zróżnicowane brzmienie stylu cantabile
i brawurowego stylu cabaletty. Amina, nieświadoma rzeczywistości, egzystuje na pograniczu
życia i śmierci. Jej wypowiedź musi być zatem odrealniona, co starałam się oddać za pomocą
jasnych, słabo nasyconych barw (w przypadku głosu będzie to przewaga rejestru głowowego).
Andante cantabile to kwintesencja tragicznego przeżycia, wprowadziłam zatem ciemniejsze
alikwoty, wciąż jednak utrzymane w stonowanej dynamice. Wybudzenie ze snu następuje
w kadencji krótkiego recytatywu tuż przed wirtuozowską cabalettq, której nadałam
jaśniejszego, bardziej brawurowego charakteru. Druga część arii to eksplozja radości
i szczęścia z odzyskanej miłości - oddałam ją za pomocą pełni barw i ich nasycenia.
Puntatura zastosowana w powtórzeniu głównego tematu i przyspieszona stretta mają tu
zadanie formotwórcze - wybudowania finału całego dzieła. Starałam się zatem podbić tempo
i emocje, tak by wypełnić, zagęścić brzmienie, a jednocześnie nie utracić wirtuozowskiego
charakteru zakończenia.

Ostatnia pozycją, na którą chciałam zwrócić uwagę są Chansan Espagnoles - pieśni
hiszpańskie Manuela Garcli w opracowaniu Pauliny Viardot na głos z fortepianem. Zostały
one wydane przez Paulinę w Paryżu w 1875 r., z tekstami francuskimi L. Pomey'a z okazji
rocznicy urodzin ojca. Moje nagranie stanowi ich pierwszą rejestrację fonograficzną. Pieśni te
to ciekawy przykład połączenia popularnych melodii hiszpańskich, mających swoje źródła
w tonadillach z klasycznym akompaniamentem fortepianowym (przygotowanym z myślą
o salonowych wykonaniach). Melodia wokalna jest tu pierwszoplanowa i to ona nadaje
charakter, wręcz wymyka się z klasycznej oprawy" Żeby pokazać jej specyficzny charakter
zdecydowałam się na oryginalny tekst hiszpański - do niego bowiem dostosowane są akcenty
i zdobienia. Jalousie przedstawia skargę zdradzanej kobiety. Nawracające, punktowane
motywy w niskim rejestrze, ozdobione appoggiaturami to jeden z najtrudni ejszych elementów
wykonawczych. W moim odczuciu wzmagają one rozpacz kobiety stając się zarzutem, czy
wręcz wybuchem złości. La jleur du vallon i Silence stanowią rodzaj muzycznego portretu.
Opisywana postać jest zwiewna i delikatna jak tajemniczy kwiat (flor del zurguen), ukryta za
arabeskową kantyleną cieniowaną dynamiką i tempo rubato. Jej przeciwieństwo stanowi
Floris - zmysłowa Andaluzyjka przystrojona koralami i perłami. Kolejne zwrotki
z opracowanymi przeze mnie wariacyjnie kadencjami dodają koloru tej postaci, jakby
kreślonej ręką Francisca de Goyi (np. grafika Capricho nr 5 Tal para quel). La barque
d'amour przypomina popularną dziecięcą wyliczankę zwaną bio, bio (dziś jest to veo, veo).
Z zabawy wyłania się niespodziewanie obraz bogini miłości, wypuszczającej strzały Amora
do kobiet przechodzących przez rzekę. Le Courier - to właśnie wspomniany wcześniej Amor
- jest niedościgły, czasem złowieszczy, zawsze fascynujący. Cyklem tym Viardot składa hołd

20 Celsa Alonso Gonzalez we wstępie do narodowego wydania pieśni i kaprysów określa twórczość Garcii
mianem casticismo, a więc czegoś specyficznie i głęboko hiszpańskiego w charakterze, formie, szczególe.
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