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dyrektor Nostalgia Festival Poznań

Michał Merczyński

WSTĘP 

Nostalgia Festival Poznań od początku jest eks-

perymentem. Zaczynając w 2007 roku współpracę 

z ECM, nie wiedzieliśmy, co czeka nas w kolejnych la-

tach, i otwieraliśmy się na kolejne wyzwania. Nie wie-

dzieliśmy nawet, że festiwal będzie odbywał się każ-

dego roku, pierwsze dwie edycje odbyły się w formie 

biennale. W ciągu tych 12 lat sięgaliśmy do dźwięków 

odległych gruzińskich, estońskich czy armeńskich kom-

pozytorów, by czasem powrócić do rodzimych brzmień 

polskich twórców. Program każdej edycji był definio-

wany różnymi potrzebami – zawsze jednak zależało 

nam na eksplorowaniu tego, co jeszcze nierozpozna-

ne, często w nowych formach i nieoczywistych zderze-

niach. W tym roku przyszedł czas na podsumowania. 

Dwunasta edycja festiwalu to czas przemyślenia 

wszystkiego, co wydarzyło się dotychczas, i czas pla-

nowania kolejnych kroków. Szczególnie w okresie je-

siennej melancholii refleksja przychodzi nam łatwiej 

i staje się bardziej dojmująca. Zbliżając się do końca 

roku, zerkamy przez ramię na to, jak doświadczyły 

nas mijające miesiące, a także wszystkie poprzednie 

lata. Cofamy się do wspomnień i osób, które chcemy 

pamiętać. 

Taką osobą bez wątpienia był i jest Krzysztof „Ko-

meda” Trzciński. W 50 lat po tragicznej śmierci, w jego 

rodzinnym mieście, na jego rodzinnej ulicy – zapra-

szamy na współczesne premierowe improwizacje 

utworów kompozytora w wykonaniu młodego i jeszcze 

młodszego pokolenia polskich jazzmanów. Nieprzy-

padkowo Trzcińskiego wspominamy podczas tej edy-

cji – 2019 rok został ogłoszony przez UNESCO Rokiem 

Krzysztofa Komedy. To świetny moment, aby ścieżki 

Nostalgii i prekursora polskiego modern jazzu w końcu 

się z sobą splotły. Dlatego też, chcąc zakorzenić jesz-

cze mocniej postać Komedy w poznańskim krajobra-

zie, koncerty prezentujemy w zabytkowym gmachu 

Muzeum Narodowego przy Alejach Marcinkowskiego, 

dwie kamienice od mieszkania Trzcińskich. Spróbuje-

my przywołać w sobie wyobrażenia Poznania lat 50. 

i jazzowego fermentu, który się wówczas przedzierał 

przez szarą rzeczywistość. W ten nastrój wprowadzą 

nas Piotr „Pianohooligan” Orzechowski i Kuba Wię-

cek, którzy odtworzą dla nas proces twórczej pracy 

Komedy podczas koncertu Komeda Exposed! Swoje 

aranżacje zaprezentują po raz pierwszy i przygoto-

wali je specjalnie z okazji Nostalgia Festival Poznań. 

Dla niepowtarzalnych dźwięków wibrafonu i dojrza-

łości muzycznej zaprosiliśmy także Oles Brothers Trio, 

których repertuar Komeda Ahead podsumowuje 

poszukiwania zespołu, a także dogłębnie eksploruje 

twórczość Trzcińskiego. Wyjątkowym przedpremiero-

wym wydarzeniem będzie recital Greka mieszkające-

go w Poznaniu, Aresa Chadzinikolau. Pianista pracuje 

nad repertuarem komentującym fortepianowy żywioł 

z nieśmiałością niektórych kompozycji Komedy, podą-

żając za jego standardami i szukając w nich nowych 

znaczeń. Część utworów z nowej płyty po raz pierwszy 

ujrzy światło dzienne właśnie w czasie Nostalgia Fe-

stival Poznań 2019.

Dwunasta edycja Nostalgii to wspomnienie jeszcze 

jednego kompozytora, który zajmuje szczególne miej-

sce w historii festiwalu. Na początku października tego 

roku odszedł Gia Kanczeli, bohater zeszłorocznej No-

stalgii. Mimo że wiedzieliśmy o jego podupadającym 

zdrowiu, nie spodziewaliśmy się, że to zdarzy się tak 

szybko. Wspominając zeszłoroczny festiwal i wspania-

łą postać, jaką był Kanczeli, prezentujemy premierę 

programu Nino Jvanii i Marcina Murawskiego Minia-

tury teatralne i filmowe na altówkę i fortepian. Kan-

czeli napisał te utwory na skrzypce, po raz pierwszy 

usłyszymy te nuty w dźwiękach altówki, chcąc uczcić 

pamięć zmarłego gruzińskiego kompozytora.

Wieczór inauguracyjny współtworzymy z Teatrem 

Muzycznym w Poznaniu. Miniony festiwal Malta po-

kazał nam potencjał, który drzemie we współpra-

cy dwóch – na pozór tak różnych – instytucji kultury. 

Stworzyliśmy wspólnie plenerowy koncert Operet-

ta! Żyjesz w Matrixie. Tym razem przymierzyliśmy się 

do większej całości i zaprogramowaliśmy razem trzy 

wydarzenia otwierające Nostalgia Festival Poznań – 

wspomniany już koncert Aresa Chadzinikolau, występ 

Nino Jvanii i Marcina Murawskiego oraz wystawę, 

która zarówno dla nas, jak i dla Teatru Muzycznego 

jest nowym wyzwaniem. Na szczęście pozostajemy 

w dobrych i troskliwych rękach Muzeum Narodowego 

w Poznaniu.

Filmową część Nostalgii poświęcamy w całości 

Krzysztofowi Komedzie, którego twórczość była szcze-

gólnie związana z kinematografią i z najgłośniejszymi 

nazwiskami reżyserów lat 50. i 60. XX wieku. Trzciń-

ski skomponował muzykę do 65 filmów. Prezentując 

sylwetkę Komedy – tego tajemniczego, nieśmiałego 

i skromnego geniusza – prezentujemy dwa dokumen-

ty: Komeda, Komeda Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk 

i Komeda. A Soundtrack for a Life Claudii Buthen-

hoff-Duffy, oraz muzyczną pocztówkę w formie aran-

żacji Tomasza Stańki, Jimmy’ego Scotta, Krzesimira 

Dębskiego przy akompaniamencie orkiestry Aukso 

z Tychów pod batutą Marka Mosia. Filmowym kontek-

stem jest też spotkanie Komeda – fabularnie, w któ-

rym udział wezmą scenarzysta Łukasz M. Maciejew-

ski i producent Jerzy Kapuściński. Oboje opowiedzą 

o planach na realizację filmu fabularnego o Krzysz-

tofie Komedzie, którego duża część będzie kręcona 

w Poznaniu.

Wyjątkowym wydarzeniem jest wystawa Ramana 

Tratsiuka Permanentne odbicia. Z Ramanem jesteśmy 

związany od początku Nostalgii – to on odpowiada co 

roku za warstwę wizualną festiwalu i za „kopnięty” 

kształt festiwalowego katalogu – bez którego nie wy-

obrażam sobie żadnej edycji. Po raz pierwszy festiwal 

zostaje poszerzony o sztuki wizualne. Do tego natu-

ralnie zobowiązuje przestrzeń zabytkowego holu Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu, w którym odbywają 

się koncerty. Dopełnieniem wystawy będzie spotkanie 

z Ramanem Tratsiukiem poprowadzone przez dr Annę 

Borowiec, na co dzień związaną z Muzeum Narodo-

wym w Poznaniu – Galerią Sztuki Współczesnej.

Ostatnią osobą, której pamięć chcę co roku przy 

okazji Nostalgii kultywować, jest Jan Kulczyk. Przez 

całe życie wspierał on nie tylko ten festiwal, lecz także 

wiele inicjatyw kulturalnych w Poznaniu i w całej Pol-

sce. W

Jesień to moment wspomnień i refleksji. Chciałbym, 

byśmy zawsze pamiętali o tych, którym coś zawdzię-

czamy. Bez względu na to, czy są to lata przyjaźni, czy 

utwory, które do dziś mogą rezonować w gmachu Mu-

zeum Narodowego przy Alejach Marcinkowskiego.



Piotr Orzechowski i Kuba Więcek, 

fot. Magdalena Ruta
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A gdyby tak przyrównać sukces i wpływ Krzysztofa 

Komedy do… The Beatles?

Wbrew pozorom Komedzie nie jest tak daleko do li-

verpoolskiego kwartetu. I on, i oni debiutowali niesieni 

falą powojennej, popkulturowej odwilży – choć trzeba 

od razu dodać, że urodzony w 1931 roku jazzman zrobił 

to chwilę przed swoimi młodszymi o dekadę kolega-

mi. Przebyli podobną drogę – od grania standardów 

do poszerzania formuły „swojego” gatunku: najpierw 

delikatnie, skręcając w stronę uniwersalnych brzmień, 

potem coraz odważniej sięgając po eksperymenty. 

Błyskawicznie awansowali z pozycji lokalnych sensacji 

na światowe sceny, ich muzyka była motorem dwóch 

wielkich filmowych hitów ery kontrkultury (Nieustra-

szonych pogromców wampirów i Żółtej łodzi podwod-

nej) mniej więcej w tym samym momencie zakończyły 

się ich kariery, wspólnie pociągnęli za sobą całe rzesze 

naśladowców, którym mimo prób nigdy nie udało się 

zbliżyć do oryginałów. No i Roman Polański… Biogra-

fowie twórcy Chinatown żartują czasem, że rezyden-

cja Polańskiego była jedynym miejscem, w którym  

na jednej imprezie można było spotkać The Beatles,  

i The Rolling Stones. Kto wie, może gdzieś pod ścianą 

chyłkiem przemykał także Krzysztof Komeda?

To oczywiście tylko zabawa, ale samo zestawienie 

Komedy z najsłynniejszym rockowym zespołem świata 

– i to, że przyjmujemy je bez zgrzytu zębów – świad-

czy o statusie Polaka w historii muzyki popularnej.  

Co takiego ma w sobie twórczość tego wychowanego 

na poznańskim Grunwaldzie artysty, że do dziś, choć 

od śmierci Komedy minęło równo pół wieku, inspiru-

ją się nim najwięksi? Nie bez powodu zamykający te-

goroczny hit Pewnego razu… w Hollywood Quentina  

Tarantino utwór Miss Lily Langtry do złudzenia przy-

pomina komedowskie kołysanki…

Jego początki znamy wszyscy. Słynna opowieść  

o młodziutkim Krzysztofie Trzcińskim, który przygrywał 

Z GRUNWALDU  
DO HOLLYWOOD: 
DLACZEGO TO WŁAŚNIE 
KRZYSZTOF KOMEDA  
STAŁ SIĘ IKONĄ  
POLSKIEGO JAZZU?  

tekst: Jacek Sobczyński 

na pianinie przy otwartym oknie w swoim ostrowskim 

mieszkaniu, a którego z ulicy wypatrzył znany kontra-

basista Witold Kujawski, to już historia polskiego jazzu. 

Ale niewielu wie, że choć Komeda w latach 50. zyski-

wał coraz większe uznanie dzięki swojemu seksteto-

wi, to ze względu na kiepską sytuację finansową był 

zmuszony do grywania standardów, ba, w 1957 roku –  

co w swojej książce Komeda wspominał prof. Marek 

Hendrykowski – założył prawdopodobnie pierwszy 

polski zespół bigbitowy o nazwie Jan Grepsor. Wszyst-

ko po to, żeby koncertami nieco podreperować budżet. 

Jednak w tym samym roku wydarzyło się coś,  

co miało zmienić jego karierę. Do Komedy, cieszące-

go się już sporą sławą w artystycznym światku, zgłosił 

się młody, nieznany szerzej student filmówki Roman 

Polański, który potrzebował muzyki do swojej szkolnej 

etiudy Dwaj ludzie z szafą. O dziwo, Komeda nie tylko 

nie odprawił go z kwitkiem, ale przyłożył się do pra-

cy, tworząc wspaniałą ścieżkę dźwiękową (Agnieszka 

Osiecka nazwała ją potem „sumą uniesień i upadków 

naszego pokolenia”), która nadała obrazowi głębię.  

Ta współpraca nie tylko przeniosła się z czasem  

na produkcje pełnometrażowe, sprowadzając Kome-

dę do Los Angeles, lecz także stała się początkiem 

kompozytorskiej pasji jazzmana, do tej pory grywają-

cego raczej cudze utwory. 

Nie patrzył na filmową muzykę jak na zbiór dźwię-

ków, które mogły współistnieć jedynie z obrazem. 

Przeciwnie – dla Krzysztofa Komedy była raczej pre-

tekstem do opowiedzenia kolejnej historii. Wiedział,  

że sprawnie napisana ścieżka dźwiękowa potrafi na-

kierować odbiór widza na nowe tory. Zwróćmy tylko 

uwagę na przenikające się kompozycje w Dwóch lu-

dziach z szafą. Muzyka albo w swoich agresywniej-

szych tonach wzmacnia brutalną konfrontację tytu-

łowych bohaterów z otaczającym ich światem, albo 

melancholijnie podkreśla bezsens ich ciągłej wędrów-
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ki z niewygodnym meblem w rękach. W ten sposób 

łatwo możemy się z nimi utożsamić. Jeszcze silniej 

muzyka Komedy wybrzmiewa w krótkometrażowym 

Ambulansie Janusza Morgensterna, opowiadającym 

o mordowaniu żydowskich dzieci w obozowej rzeczy-

wistości drugiej wojny światowej. Tytułowy ambulans 

jest środkiem lokomocji, którym dzieci wyruszą w swo-

ją ostatnią podróż. Morgenstern – twórca żydowskie-

go pochodzenia, którego rodzina została zabita pod-

czas Holokaustu – zagwizdał któregoś dnia Komedzie 

melodię zapamiętaną z dzieciństwa. Dla kompozytora 

to wystarczyło, by rozwinąć ją w ścieżkę dźwiękową, 

podkreślającą silny związek Ambulansu z prywatną 

historią reżysera. 

Filmowe curriculum vitae Krzysztofa Komedy jest 

imponujące; wystarczy wspomnieć, że przez 12 lat 

stworzył muzykę do blisko 70 filmów, współpracując 

m.in. ze wspomnianymi już Romanem Polańskim i Ja-

nuszem Morgensternem, a także Andrzejem Kondra-

tiukiem, Jerzym Skolimowskim czy Andrzejem Wajdą. 

Największym echem odbiły się rzecz jasna kompozycje 

stworzone dla Polańskiego, choćby dlatego, że i sam 

reżyser – niepozorny emigrant z Europy Środkowo-

-Wschodniej – okazał się wielką sensacją światowej ki-

nematografii lat 60. i już jako 30-latek mógł pochwalić 

się pierwszą nominacją do Oscara. Ten duet rozumiał 

się bez słów. Powróćmy jeszcze raz do książki Kome-

da prof. Marka Hendrykowskiego – autor sugeruje  

w niej, że debiutancki pełnometrażowy obraz Polań-

skiego Nóż w wodzie jest tak unikatowy, bo zbudowany  

na jazzowej strukturze, a rola Komedy w jego powsta-

niu jest większa, niż można byłoby się spodziewać. 

„Rolę tematu w głębszym (to znaczy jazzowo-filmo-

wym) sensie użytego przez nas pojęcia odgrywa  

w tym filmie dobrze przyswojona i wyraziście zaak-

centowana od pierwszej sceny konwencja gatunko-

wa thrillera. Na jej kanwie reżyser stara się z bardzo 

dobrym skutkiem improwizować. Stawką w tej grze 

jest partnerski status muzyki. Staje się ona środkiem 

wyrazu uwolnionym od tautologii znaczeń zawartych  

w ekranowych obrazach i wyrażającym sensy filmowe, 

których nie przekazuje strona wizualna” – pisał o Nożu 

w wodzie Hendrykowski.

Jako jeden z najważniejszych polskich twórców mo-

dern jazzu Krzysztof Komeda miał ogromne zasługi  

w przeszczepieniu tej muzyki na filmowy ekran. Póź-

niej sięgali po nią najwięksi – Włodzimierz Nahorny  

w Jej portrecie, Jerzy Matuszkiewicz w Był jazz czy An-

drzej Korzyński, autor muzyki do Polowania na muchy,  

a echa jazzowych soundtracków sprzed lat odbijają się 

w polskim kinie do dziś. Na krajowych ekranach można 

jeszcze obejrzeć Ikara. Historię Mietka Kosza ze ścieżką 

dźwiękową autorstwa Leszka Możdżera. Co ciekawe, 

swój polski, jazzowy feeling Komeda zatracił – a przy-

najmniej, jak sugerują badacze, tak mu się wydawało 

– po nieoczekiwanym transferze do Hollywood. I choć 

Nieustraszeni pogromcy wampirów i Dziecko Rose-

mary są w stu procentach naznaczone kompozytorską 

ręką Komedy, to sam autor dość boleśnie zniósł zde-

rzenie z oczekiwaniami amerykańskich studiów filmo-

wych. Ameryka zakochała się w Komedzie, a kołysanka 

z Dziecka Rosemary (co ciekawe, to Roman Polański 

zadecydował, żeby zaśpiewała ją Mia Farrow; Komeda 

zaproponował mu dwie wersje utworu) stała się wiel-

kim przebojem. W biografii Komeda. Osobiste życie 

jazzu Magdalena Grzebałkowska wspomina, że kom-

pozytor był oszołomiony wyposażeniem studia nagra-

niowego. W rozmowie z przyjacielem miał wspominać, 

że przy pracy pomagało mu aż kilkanaście osób, czego 

nigdy nie uświadczył w Polsce. Ale sam czuł, że gdzieś 

rozmył się rodzimy sznyt jego kompozycji. Swoje zro-

biła tu specyfika Hollywood – miejsca, które jak żadne 

inne czerpie z tego, co przywiozą z sobą przyjezdni. 

Podczas wielodniowej pracy w niedrogim hotelu przy 

Sunset Boulevard Krzysztof Komeda coraz częściej 

czuł się jak rzemieślnik. Nawet mimo tego, że wraz  

z Romanem Polańskim zafascynowali się hipisow-

ską kontrkulturą – Ameryka wciąż żyła Latem Miłości,  

Ares Chadzinikolau  
fot. Oleksii Sokun
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Dwa lata temu ogromnym echem w polskiej muzyce 

odbił się krążek Repetitions (Letters to Krzysztof Ko-

meda) wrocławskiej formacji EABS, która przerobiła 

utwory artysty, wzbogacając je nowoczesnym, jazzo-

wo-elektroniczno-hiphopowym feelingiem. Komeda 

jest obficie samplowany przez twórców współczesnej 

czarnej muzyki – słynną kołysankę słychać m.in. u jed-

nej z największych amerykańskich gwiazd soulu, SZA, 

oraz niezwykle lubianego wśród młodych słuchaczy 

rapowego duetu $uicideboy$. A podczas Nostalgii 

będzie obecny choćby na wspólnym koncercie mło-

dych gwiazd krajowego jazzu: Kuby Więcka i Piotra 

Orzechowskiego, u wirtuozów improwizacji zawieszo-

nej między jazzem a muzyką współczesną – Braci Oleś 

– oraz wokalisty, który przecina jazz z reggae i trady-

cyjną muzyką grecką, Aresa Chadzinikolau. Tak sze-

rokie muzyczne spektrum artystów interpretujących 

Komedę tylko pokazuje, z jak pojemną wykonawczo 

twórczością mamy do czynienia.

Czy również tu nie można doszukać się analogii  

z The Beatles? Na wymienianie artystów czy choćby 

gatunków, które obficie czerpały ze spuścizny The Fab 

Four zwyczajnie zabrakłoby w tym programie miejsca. 

Ale ważne jest coś jeszcze – kontekst miejsca i czasu. 

Oczywiście, że mówimy o społeczeństwach wyrosłych 

z różnych systemów, różnych ustrojów politycznych  

i – co szczególnie istotne – różnych poziomów gospo-

darczych. Jednak i brytyjscy rockmani, i polscy twór-

cy jazzowi musieli na przełomie lat 50. i 60. przebić 

mentalny mur, odsądzono od czci ich muzykę, kojarzo-

ną z czymś plugawym, zakazanym, czymś, co zburzy 

ład dopiero co budowany na zgliszczach drugiej woj-

ny światowej. Dla tych pokoleń rock i jazz były jednymi  

z nielicznych namiastek wolności. Jednymi z nielicz-

nych – jeśli niejedynymi.

I to też da się znaleźć w muzyce Krzysztofa Komedy. 

Wystarczy tylko dobrze nadstawić uszu.

a jego pewne elementy Komeda starał się przemycać 

do swoich utworów.

Ta przelewana na zapis nutowy ciekawość świata 

sprawiła, że na jazzowej scenie Krzysztof Komeda był 

zjawiskiem dotąd niespotykanym. Podróżował czę-

sto – a jak na polskie realia lat 60. wyjątkowo często 

– i zewsząd chłonął inspiracje. Czy były to chłodne, 

skandynawskie brzmienia, których uczył się od swo-

ich współpracowników z tamtego kręgu kulturowego  

(w latach 60. grał z perkusistą Rune Carlssonem, na-

pisał też muzykę do trzech filmów duńskiego reżyse-

ra Henninga Carlsena), czy amerykański bebop, czy… 

polska muzyka ludowa. A przy tym nie oglądał się  

na panujące trendy, wierząc w doniosłość swoich 

kompozycji. Był pewny raz obranej przez siebie dro-

gi – o tym świadczy też trudna decyzja o porzuceniu 

pewnego zawodu lekarza na rzecz życia muzyka, tuła-

jącego się pod koniec lat 50. i na początku kolejnej de-

kady po ciasnych, wynajmowanych mieszkaniach naj-

pierw w Krakowie, później zaś w Warszawie. Ta silna 

autorskość połączona z – co tu dużo mówić – trafnymi 

i szczęśliwymi wyborami artystycznymi (nie każdemu 

udaje się zostać stałym współpracownikiem jedne-

go z najważniejszych światowych reżyserów dekady) 

sprawiła, że to właśnie on był tak ważną postacią dla 

kolejnych pokoleń. Jego równolatkowie odnajdywali  

w muzyce Komedy samych siebie: nieco rozedrganych, 

nieco emocjonalnych, dopiero co zadomawiających się  

w dorosłości, mających przy tym żywo w pamięci pie-

kło dzieciństwa naznaczonego wojną. Dla młodszych 

jazz Komedy jest swoistym listem, wysłanym z mie-

niących się wieloma barwami lat 60., ery walczących  

z systemem marzycieli, kontestatorów rzeczywistości, 

którzy w swoich kolorowych ciuchach snuli się po sza-

rych ulicach PRL.

I to właśnie oni sprawiają, że muzyka Krzysztofa Ko-

medy jest nawet dziś, po ponad półwieczu, wciąż żywa. 

Kuba Więcek 

fot. Marcin Giba



14.11.2019 

[MUZYKA] 

PRAPREMIERA

18:00  GIA KANCZELI /  

 MARCIN MURAWSKI  

 I NINO JVANIA 

 MINIATURY TEATRALNE I FILMOWE  

 NA ALTÓWKĘ I FORTEPIAN 

PRZEDPREMIERA 

19:00  ARES CHADZINIKOLAU 

  KOMEDA: TAKTY I NIETAKTY 

[SZTUKI WIZUALNE] 

20:00  RAMAN TRATSIUK 

 PERMANENTNE ODBICIA

[FILM]

21:00   Nagranie z koncertu Tomasza Stańki  

i Jimmy’ego Scotta  

z muzyką Krzysztofa Komedy

15.11.2019

[FILM]

18:00  KOMEDA, KOMEDA

 reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

[SPOTKANIE]

19:00  PERMANENTNE ODBICIA 

 Raman Tratsiuk i Anna Borowiec

[MUZYKA]

20:00  OLES BROTHERS TRIO 

 KOMEDA AHEAD

16.11.2019

[SPOTKANIE]

16:30  KOMEDA FABULARNIE

 Jerzy Kapuściński i Łukasz M. Maciejewski

[FILM]

17:30  KOMEDA. A SOUNDTRACK FOR A LIFE 

 reż. Claudia Buthenhoff-Duffy 

[MUZYKA] 

PREMIERA

19:00  PIOTR „PIANOHOOLIGAN”      

 ORZECHOWSKI, KUBA WIĘCEK 

 KOMEDA EXPOSED!

PROGRAM 

MUZYKA / FILM / SPOTKANIA / SZTUKI WIZUALNE

14-16.11.2019  WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

[WARSZTATY]

  KRYTYKA W PRAKTYCE 

 z Fundacją Meakultura



[MUZYKA]
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GIA KANCZELI /  
MARCIN MURAWSKI I NINO JVANIA
Miniatury teatralne i filmowe  
na altówkę i fortepian
wykonanie:

Marcin Murawski – altówka

Nino Jvania - fotepian

czas: 0h55

program:

Miniatura 1 – The Eccentrics (1973)

Miniatura 2 – The Crucible (1965)

Miniatura 3 – As You Like It (1978)

Miniatura 4 – Mother Courage and Her Children (1988) i Don’t Grieve (1969)

Miniatura 5 – Some Interviews on Personal Matters (1977)

Miniatura 6 – Khanuma (1968), Sior Todero (2002) i The Blue Mountains (1984)

Miniatura 7 – Cinema (1977) i The Role for a Beginner (1980)

Miniatura 8 – Bear’s Kiss (2002) i Richard III (1979)

Miniatura 9 – When Almonds Blossomed (1972)

Miniatura 10 – Mimino (1977) i The Role for a Beginner (1980)

Miniatura 11 – The Caucasian Chalk Circle (1975), Tears Were Falling (1982) i Extraordinary Exhibition (1969)

Miniatura 12 – Hamlet (1992) i Don Quichote (1988)

Miniatura 13 – The Caucasian Chalk Circle (1975)

Miniatura 14 – Khanuma (1968)

Miniatura 15 – Don Quichote (1988), The Caucasian Chalk Circle (1975) i Kin-dza-dza! (1986)

Miniatura 16 – King Lear (1987)

Miniatura 17 – Hamlet (1992)

Miniatura 18 – Waiting for Godot (2002)

PRAPREMIERA

Tegoroczny festiwal Nostalgia rozpocznie się koncertem 

szczególnym, który w zamierzeniu miał być wspomnieniem 

zeszłorocznego spotkania z twórczością Gii Kanczelego, 

a który okazał się rodzajem epitafium dla zmarłego 2 paź-

dziernika 2019 roku gruzińskiego kompozytora. W wyko-

naniu altowiolisty Marcina Murawskiego i pianistyki Nino 

Jvanii zabrzmi 18 miniatur na skrzypce i fortepian (partia 

skrzypiec zabrzmi w transkrypcji na altówkę).

Miniatury Kanczelego są samodzielnym i samowystar-

czalnym utworem kameralnym, nie jest jednak tajemnicą, 

że stanowią przekrój tematów muzycznych, które kompo-

zytor wykorzystał w muzyce pisanej do filmów i spektakli 

teatralnych. Znajdziemy tu więc reminiscencje twórczości 

filmowo-teatralnej Kanczelego z różnych lat, często też 

w jednej miniaturze pojawiają się tematy z więcej niż jed-

nego filmu czy spektaklu. Poza muzyką pisaną do sztuk 

Szekspira (m.in. Jak wam się podoba, Król Lear czy Ham-

let), usłyszymy także tematy z filmów takich jak Pocałunek 

niedźwiedzia, Ekscentrycy i Kin-dza-dza!, by wspomnieć 

tylko kilka tytułów.

Miniatury, choć oparte na zróżnicowanym materiale 

muzycznych, tworzą spójną całość. Poszczególne ogniwa 

różnią się charakterem – jedne są bardziej pogodne, inne 

wręcz żywiołowe, jeszcze inne zaś posępne i refleksyjne  

– wszystkie utrzymane jednak w charakterystycznym dla 

Kanczelego minimalistycznym stylu. W akompaniamencie 

pojawią się więc często rozłożone akordy, w partii altówki 

– powtarzalne, nieskomplikowane struktury. Warto zwró-

cić uwagę na rzewną Miniaturę nr 5, po której następuje 

zaczepna, taneczna Miniatura nr 6, a zaraz potem, w Mi-

niaturze nr 7, wracamy do tęsknego nastroju z prześwi-

tującą gdzieniegdzie nadzieją w tonacji majorowej. Na tle 

pozostałych ogniw zaskoczeniem są kontrastowe Miniatu-

ry nr 10 i 11 – pierwsza ze skocznymi odcinkami granymi 

pizzicato i druga, wirująca niczym wesoła karuzela. Każda 

z dwu- lub trzyminutowych części, mimo swoich niewiel-

kich rozmiarów, niesie skoncentrowaną dawkę emocji, któ-

re – z perspektywy całego, godzinnego utworu – tworzą 

maleńki wszechświat zamykający w sobie to, co najważ-

niejsze w twórczości Kanczelego: prostotę, humor, namysł 

i nutę niewysłowionej tęsknoty.

Wykonanie Marcina Murawskiego i Nino Jvanii będzie 

premierą wersji utworu na altówkę i fortepian. Z pewno-

ścią ciepła, niska barwa instrumentu Murawskiego pozwoli 

dostrzec w rzewnych miniaturach jeszcze więcej nostalgii, 

te zaś, które mają w sobie rys ironiczny czy kabaretowy, 

ubarwi ona dodatkową dozą humoru.

MARCIN MURAWSKI – altowiolista, dyrygent, pedagog 

i dziennikarz, laureat wielu konkursów, absolwent i profe-

sor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Pozna-

niu. Dokształcał się m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Danii. 

Koncertuje solowo, kameralnie i z orkiestrami – występo-

wał na prestiżowych festiwalach w większości krajów Eu-

ropy, a także w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. 

Jest wykładowcą kursów mistrzowskich z altówki i muzyki 

kameralnej na europejskich akademiach i uniwersytetach.

NINO JVANIA – gruzińska pianistka, wykładowczyni 

kursów mistrzowskich na europejskich uczelniach, dziekan 

Wydziału Sztuk Wykonawczych oraz profesor w Państwo-

wym Konserwatorium Muzycznym im. W. Saradżiszwilego 

w Tbilisi. Wykładała na uniwersytetach w Bostonie, No-

wym Jorku, na Harvardzie i Tufts. Współzałożycielka festi-

wali muzyki współczesnej – Kontrapunkt i Alla Kontrapunkt 

– w swoim rodzinnym Tbilisi. Koncertuje solo i jako członkini 

piano duo Zhivaniasisters. 

GIA KANCZELI – jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

i oryginalnych kompozytorów gruzińskich. Napisał siedem 

symfonii, operę i wiele utworów na orkiestrę kameralną, 

komponował również muzykę do filmów i spektakli teatral-

nych. Przez 20 lat był dyrektorem muzycznym w Teatrze 

Dramatycznym im. S. Rustawelego w Tbilisi. Komponował 

dla artystów z całego świata m.in.: Dżansuga Kachidzego, 

Dennisa Russella Daviesa, Kim Kashkashian, Gidona Kre-

mera, Jurija Baszmieta, Mstisława Rostropowicza i Kro-

nos Quartet. Zmarł 2 października 2019 roku. tekst: Karolina Kolinek-Siechowicz
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Marcin Murawski i Nino Jvania, 

fot. Kamil Babka



tekst: Karolina Kolinek-Siechowicz

[MUZYKA]
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ARES CHADZINIKOLAU
Komeda: takty i nietakty

wykonanie: 

Ares Chadzinikolau – fortepian

czas: 0h30

program:

1. Dwaj ludzie z szafą

2. Nim wstanie dzień

3. Astigmatic

4. Rosemary's Baby

5. Riot/100years

6. Continental

Ares Chadzinikolau na tegorocznej Nostalgii wystą-

pi z przedpremierową prezentacją programu Komeda: 

takty i nietakty. Ta inspirowana twórczością Komedy 

muzyczna podróż jest autorską wizją artysty, któ-

ry w takty stworzone przez legendarnego jazzmana 

wplata – taktownie lub zupełnie bezpardonowo – re-

miniscencje własnych doświadczeń i inspiracji. Piani-

styka Chadzinikolau to nie tylko tygiel polsko-grecki, 

lecz także nieustający dialog między muzyką a poezją. 

Jako syn poety, Nikosa Chadzinikolau, Ares Chadzi-

nikolau nosi w sobie wyjątkową wrażliwość na sensy 

tkane ze słów, których nastrój z powodzeniem udaje 

mu się oddać za pomocą mowy dźwięków. Nowator-

stwo i inwencja melodyczna Komedy spotykają się tu 

więc z nieposkromioną żadnymi konwenansami wy-

obraźnią Chadzinikolau. Pianista drąży poszczególne 

tematy, wywraca je na nice, szuka granic terytorium 

twórczości cudzej i własnej. Autorskie ujęcie znanych 

kompozycji, takich jak Astigmatic, Kattorna, Svantetic, 

tematów z filmów Dwaj ludzie z szafą czy Riot i nie-

śmiertelnej kołysanki z Dziecka Rosemary, pozwala 

wsłuchać się na nowo w dobrze oswojoną twórczość, 

która – przefiltrowana przez wrażliwość Aresa Cha-

dzinikolau – odsłania nieoczekiwane niuanse i zwroty 

akcji.

Program został zarejestrowany na płycie Komeda, 

która ukazała się wraz z książką Chadzinikolau Bez 

rozgrzeszenia, zawierającej m.in. cykl wierszy-listów 

artysty do ojca. Bo w twórczości Aresa Chadzinikolau 

poezja i muzyka są nierozdzielne, tak jak nierozdzielne 

są dwa oblicza jego osobowości: polska i grecka.

ARES CHADZINIKOLAU – poeta, pianista, kom-

pozytor, tłumacz. Wieloletni wykładowca Akademii 

Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Uro-

dził się w rodzinie polsko-greckiej, jest synem poety 

Nikosa Chadzinikolau. Nagrał 21 płyt, napisał ponad  

200 kompozycji na fortepian i 100 piosenek. Wystę-

puje w Europie i USA, koncertował z Eleni, Paulosem 

Raptisem i Grigorisem Ikonomu, przez 10 lat grał z ze-

społem reggae Ares & The Tribe. W 2011 roku został 

finalistą programu The Voice of Poland.

PRZEDPREMIERA



Ares Chadzinikolau 
fot. Greg Nelec

21
 Bartosz Pieszka 

fot. Marta Ostrowska



Słuchaczy przyzwyczajonych do charakterystycznej 

barwy zespołu Komedy brzmienie Oles Brothers Trio 

z pewnością zaskoczy. Mamy tu wszakże wibrafon, 

kontrabas i perkusję, brak zaś tak charakterystycznych 

barw instrumentów dętych i fortepianu. Bez obaw 

– to przełożenie ma swój głęboki sens i niepowtarzalny 

charakter. Braciom Oleś i Bartoszowi Pieszce nie bra-

kuje pomysłów na to, by dać muzyce Komedy drugie 

życie w nowej instrumentalnej odsłonie. Wysuwający 

się na plan pierwszy dźwięk wibrafonu tworzy w kom-

pozycjach polskiego jazzmana nastrój niesamowitości 

– wsłuchajmy się choćby w intrygującą interpretację 

Nighttime Daytime Requiem z pięknym solem kon-

trabasu. Ale swoistość brzmienia programu Komeda 

Ahead to nie tylko barwa wibrafonu – każdy z muzy-

ków wnosi do niego swój niepowtarzalny muzyczny 

charakter, dzięki czemu interpretacja tria to nie kolej-

ny hołd złożony twórczości kompozytora, ale odważny, 

pełny inwencji projekt, który z powodzeniem można 

traktować jako ożywczą alternatywę dla oryginałów 

samego Komedy.

Bracia Oleś i wibrafonista Bartosz Pieszka nie stro-

nią od nostalgicznej rzewności, nie wahają się także 

używać efektów wywodzących się z tradycji muzyki 

współczesnej. Ich muzyka pochłania uwagę słucha-

cza w całości, czyni go czułym na subtelne rozwiąza-

nia instrumentacyjne czy harmoniczne, jednocześnie 

zaś przynosi wytchnienie swoim kojącym brzmieniem. 

Rzućmy uchem na After the Catastrophe – ubogość 

partii kontrabasu, któremu subtelnie akompaniują wi-

brafon i perkusja, wnosi w tę nieskomplikowaną kom-

pozycję jeszcze więcej poruszającej prostoty, wydoby-

wającej to, co w niej najważniejsze – wyrazisty temat, 

element, którego Komeda był niekwestionowanym 

mistrzem. Albo Litania, w której ten sam kontrabas 

przejmuje partie instrumentów dętych występujących 

w oryginale Komedy. Faktura utworu upraszcza się, 

wyostrzając samo sedno kompozycji – rzewną melo-

dię i jej ciekawe zharmonizowanie. Zmiana instrumen-

tów, a tym samym zmiana proporcji poszczególnych 

elementów kompozycji Komedy, okraszona improwi-

zatorską energią tria wnosi do tej muzyki nowe jakości, 

wobec których trudno przejść obojętnie.

Program zarejestrowany na płycie w 2014 roku 

składa się z ośmiu utworów:  Kattorna, Nighttime 

Daytime Requiem, Moja Ballada, Astigmatic, After 

the Catastrophe, Svantetic, Ballad for Bernt i Litanii. 

Każdy z nich w różnej proporcji eksponuje partie po-

szczególnych instrumentów, w każdym artyści dryfują 

w nieco innym kierunku, wszystkie jednak są na równi 

pociągające – lekko niepokojące, pełne trudnego do 

zdefiniowania czaru, w nieoczywisty sposób piękne 

– czyli prawdopodobnie takie, jakich chciał Krzysztof 

Komeda.

BARTOSZ PIESZKA – wibrafonista, kompozytor 

jazzowy, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej 

im. K. Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale 

Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Nagradza-

ny i wyróżniany na międzynarodowych i krajowych 

konkursach jazzowych. Lider Bartek Pieszka Quartet, 

z którym w 2014 roku wydał debiutancką płytę Slow 

Motion. Związany ze Śląskim Jazz Clubem. 

BRACIA OLEŚ – Marcin Oleś (kontrabasista) i Bar-

tłomiej Oleś (perkusista) – jedni z bardziej cenionych 

artystów dzisiejszej sceny jazzowej. Współpracują 

z wybitnymi artystami z całego świata, jak David Mur-

ray, Kenny Werner, Tomasz Stańko, Jorgos Skolias, 

Antoni Gralak, Theo Jörgensmann, Erik Friedlander, 

Chris Speed, Herb Robertson, Rob Brown, z którymi 

koncertują, a także nagrywają płyty. Polscy Jazzowi 

Wykonawcy Roku 2016 według kolegium magazynu 

„Jazzpress” i Radia Jazz FM. 

tekst: Karolina Kolinek-Siechowicz

[MUZYKA]
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OLES BROTHERS TRIO 
Komeda Ahead
wykonanie: 

Bartosz Pieszka – wibrafon
Marcin Oleś – kontrabas
Bartłomiej Oleś – perkusja
 
czas: 1h

program:

1. Kattorna

2. Nighttime Daytime Requiem

3. Moja Ballada

4. Astigmatic

5. After the Catastrophe

6. Svantetic

7. Ballad for Bernt

8. Litania
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Marcin Oleś i Bartłomiej Oleś 

fot. Blanka Tomaszewska



Czego można się spodziewać z połączenia sił twór-

czych Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka ze spu-

ścizną Krzysztofa Komedy? Z pewnością wybuchowej 

mieszanki talentów, inspiracji i nieposkromionej inwen-

cji improwizatorskiej. W programie Komeda Exposed! 

Orzechowski i Więcek biorą na warsztat utwory Ko-

medy, robią to jednak w sobie właściwy sposób – się-

gając do podszewki tej niepokornej twórczości. Znany  

ze swojego fortepianowego chuligaństwa i nieoba-

wiający się mierzenia z gigantami Piotr Orzechowski 

w duecie ze wschodzącą gwiazdą polskiej sceny jaz-

zowej, saksofonistą Kubą Więckiem, postanowili stwo-

rzyć opowieść o procesie twórczym Krzysztofa „Kome-

dy” Trzcińskiego.

Niełatwy charakter i niesprzyjające okoliczności 

życiowe, które towarzyszyły codziennym zmaganiom 

Komedy z materią muzyczną, nie pozostały bez zna-

czenia dla kształtu jego słynnych utworów. Więcek 

i Orzechowski przyglądają się więc tej twórczości jak 

na twórców przystało – krytycznie, ale i z wyrozumia-

łością – tak, by w ikonie polskiego jazzu dostrzec nie 

tylko to, co pomnikowe, lecz także to, co ludzkie. Kon-

wencja koncertu będzie więc eksplorowaniem kolej-

nych wyimków z twórczości Komedy (examples), nad 

którymi następnie jazzmani będą się namyślać i które 

muzycznie przeobrażą, by ostatecznie mogły zostać 

poddane autorskiemu komentarzowi (commenta-

ry), czyli podsumowaniu improwizatorów, podejmu-

jących wszakże te znane muzyczne tematy z całym 

ich kulturowym i historycznym bagażem interpretacji 

i skojarzeń.

Nie bez znaczenia będzie tu z pewnością saksofo-

nowa drapieżność Więcka, tak dobrze współgrająca 

z awangardowością Komedy, którego twórczość nie 

od razu trafiła w gusta publiczności. Z dialogu między 

saksofonem a fortepianem – dwoma najważniejszymi 

w życiu kompozytora instrumentami – dowiemy się, 

jakie jest muzyczne „drugie dno” tej twórczości oraz jak 

rozumieją i odczuwają ją współcześni przedstawiciele 

jazzowej awangardy.

PIOTR „PIANOHOOLIGAN” ORZECHOWSKI – pia-

nista, improwizator, kompozytor, absolwent Berklee 

College of Music w Bostonie. Laureat wielu nagród, 

w tym na szwajcarskim Montreux Jazz Solo Piano 

Competition, którą zdobył jako pierwszy Polak. Wystę-

puje z koncertami na całym świecie. Jest liderem for-

macji High Definition Quartet, współpracował z takimi 

muzykami, jak Philip Glass, Steve Reich, Michał Urba-

niak, Marcin Masecki, i Narodową Orkiestrą Symfo-

niczną Polskiego Radia w Katowicach. 

KUBA WIĘCEK – saksofonista i kompozytor, absol-

went Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze. 

Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Krakowie 

i regularnie koncertuje na całym świecie. Laureat m.in. 

Fryderyka oraz Mateusza Programu III Polskiego Ra-

dia za debiut fonograficzny. Album jego zespołu Kuba 

Więcek Trio Another Raindrop ukazał się w kultowej 

serii Polish Jazz, co czyni go pierwszym od 28 lat de-

biutantem w tym wydawnictwie, a zarazem najmłod-

szym w jego historii.

PREMIERA

tekst: Karolina Kolinek-Siechowicz Specjalne podziękowania dla
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[MUZYKA]

PIOTR „PIANOHOOLIGAN” ORZECHOWSKI, 
KUBA WIĘCEK 
Komeda Exposed!
wykonanie: 

Piotr „Pianohooligan” Orzechowski – fortepian
Kuba Więcek – saksofon

czas: 1h

program:

1. Example I (Working on Melody)

2. Example II

3. Example III

4. Commentary
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Piotr Orzechowski i Kuba Więcek, 

fot. Magdalena Ruta
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KOMEDA W FILMIE

[FILM] TOMASZ STAŃKO, JIMMY 
SCOTT, NAGRANIE  
Z KONCERTU Z MUZYKĄ 
KRZYSZTOFA KOMEDY

Filmową część festiwalu Nostalgia rozpocznie-

my pokazem rejestracji koncertu Tomasza Stań-

ki i Jimmy’ego Scotta z muzyką Krzysztofa Kome-

dy, który odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie  

w 2006 roku. Zanim jeszcze zabrzmią pierwsze współ-

czesne interpretacje utworów Trzcińskiego na koncer-

tach w poznańskim Muzeum Narodowym, oddajemy 

scenę Tomaszowi Stańce, który towarzyszył kompozy-

torowi i był częścią jego kwintetu na Jazz Jamboree  

w 1963 roku, a także zagrał na jednej z najbardziej roz-

poznawalnych płyt Komedy – Astigmatic. Stańko nie-

jednokrotnie sięgał po kompozycje tego giganta pol-

skiego jazzu. Zaaranżowane na nowo utwory pianisty 

złożyły się chociażby na świetnie przyjętą płytę Litania.

Koncert zarejestrowany przez Państwowe Wydaw-

nictwo Audiowizualne (dziś Filmoteka Narodowa – In-

stytut Audiowizualny) to spotkanie wielu wybitnych 

osobowości świata muzyki. Całe wydarzenie odbyło 

się przy akompaniamencie Orkiestry Kameralnej Mia-

sta Tychy „Aukso” pod batutą Marka Mosia, dla której 

aranżacje rozpisał Krzesimir Dębski. Towarzyszył im 

Tomasz Stańko Quartet naprzemiennie z zespołem 

Jimmy Scott and the Jazz Expressions.

Nagranie zawiera wiele standardów Komedy, m.in. 

Dziecko Rosemary, Prawo i pięść, Dirge for Europe. 

KOMEDA, KOMEDA

reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk  

Drugi dzień festiwalu rozpoczyna dokument Kome-

da, Komeda Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. Film uka-

zuje muzyczną drogę kompozytora do niewątpliwego, 

choć niełatwego sukcesu, a także szczególnej relacji 

Komedy z polską kinematografią i skandynawską sce-

ną modern jazzu. Przede wszystkim jednak tłem dla 

opowieści są Ostrów Wielkopolski i Poznań – dwa ro-

dzinne miasta Krzysztofa Trzcińskiego. 

W obrazie pojawiają się archiwalne materiały fil-

mowe z Filmoteki Narodowej i Telewizji Polskiej, ma-

teriały ikonograficzne z Muzeum Kinematografii, frag-

menty filmów z muzyką Komedy, a także oryginalne, 

symboliczne sekwencje animowane autorstwa Piotra 

Dumały.

Natasza Ziółkowka-Kurczuk dystansuje się w pewien 

sposób od mitu Komedy. Nie porusza tematu śmier-

ci artysty ani nie poszukuje odpowiedzi na pytanie,  

co rzeczywiście wydarzyło się w domu przy Oriole 

Lane. Skupia się na jego twórczości i pędzie do roz-

woju, do kolejnych kompozycji, pozostawiając widzowi 

miejsce na refleksję i osobiste podsumowanie.

Ścieżkę muzyczną tworzą tematy z archiwalnych 

nagrań Komedy, np. z Jazz Jambore w 1967 roku,  

a także we współczesnej interpretacji Leszka Możdże-

ra (Svantetic) z podwójnie platynowej płyty wydanej 

przez ACT Music.

KOMEDA. A SOUNDTRACK 
FOR A LIFE

reż. Claudia Buthenhoff-Duffy  

Komeda. A Soundtrack for a Life to z kolei filmowy 

esej na temat muzyki i jej odniesień do życia Krzysz-

tofa „Komedy” Trzcińskiego. Obraz opowiada o jego 

postawie wobec przemian społecznych, politycznych  

i kulturowych w okresie powojennym oraz o emigracji 

polskich artystów w latach 50. i 60. Krzysztof Komeda 

jest w filmie przykładem artystycznej opozycji w komu-

nistycznej Polsce. 

Artysta wyjeżdżał do Szwecji, Danii, do Niemiec, 

gdzie nie tylko grał koncerty, lecz także nagrywał płyty 

i komponował muzykę do tamtejszych filmów. W War-

szawie symbolem jego nowej społecznej pozycji były 

nowe fiaty, które artysta sprowadzał ze swoich za-

granicznych wypraw i na które nie stać było znacznej 

większości społeczeństwa, nawet tej skupionej wokół 

największych muzycznych scen i festiwali.

Krzysztof Komeda ostatecznie wyjechał do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, na zaproszenie 

Romana Polańskiego. To właśnie tam otworzyła się 

przed nim kariera filmowego kompozytora w Holly- 

wood, tak inna od tego, czego doświadczył w PRL. 

W filmie Krzysztofa Komedę wspominają m.in. Ro-

man Polański, Henning Carlsen, Tomasz Stańko, Jerzy 

Skolimowski, Andrzej Wajda, Zofia Komedowa. Ilustra-

cją są materiały archiwalne oraz fragmenty filmów fa-

bularnych, do których muzykę skomponował Krzysztof 

Komeda.



        

Jerzy Kapuściński 

fot. Maciej Zakrzewski

[SPOTKANIE]
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KOMEDA FABULARNIE

Jerzy Kapuściński i Łukasz M. Maciejewski
o nowej fabule z Komedą w roli głównej

prowadzenie: Michał Merczyński

 

 

Jerzy Kapuściński jako znany producent filmowy 

i Łukasz M. Maciejewski jako uznany już scenarzysta 

spotykają się, by nakręcić film fabularny o życiu i twór-

czości Krzysztofa „Komedy” Trzcińskiego. Scenarzysta 

wraca do tematu biografii artysty, którego twórczość 

była przełomem dla rozwoju polskiej muzyki, a śmierć 

– tragiczna i nieodżałowana. Łukasz M. Maciejewski 

jest twórcą m.in. scenariusza do filmu Marcina Koszał-

ki Czerwony pająk. Konsultantem filmu jest Tomasz 

Lach, syn Zofii Komedowej Trzcińskiej, autor książek 

poświęconych kompozytorowi.

O Komedzie powiedziano już wiele filmowym obra-

zem, tym razem jednak zamiast dokumentu reżyser 

Leszek Dawid i autor scenariusza Łukasz M. Maciejew-

ski proponują fabułę, której tematem będzie nie tylko 

los Krzysztofa Trzcińskiego, lecz także historia polskie-

go jazzu i trudnych komunistycznych realiów społecz-

no-polityczno-kulturalnych. Kluczem do zrozumienia 

filmu jest uniwersalna, czytelna pod każdą szerokością 

geograficzną historia miłości przeplatająca się z pasją 

tworzenia.

– Historia Komedy to świetny materiał na film 

o burzliwych latach 60., fermencie muzycznym i wiel-

kich osobowościach straconego pokolenia: Komedzie,

Hłasce, Abratowskim, Frykowskim, Nizińskim… 

Wszyscy odeszli tragicznie i zbyt wcześnie – mówi re-

żyser Leszek Dawid.

Film rozpocznie się w momencie kluczowym – kiedy 

Krzysztof Trzciński postanawia zrezygnować z kariery 

lekarza laryngologa i zawodowo zająć się kompono-

waniem i graniem. W tym czasie mieszkał on w Po-

znaniu, w Kamienicy Bankowej przy Alejach Marcin-

kowskiego. W tym samym miejscu będzie kręcony film 

Leszka Dawida, a zaledwie ulicę dalej odbędzie się 

spotkanie podczas Nostalgia Festival Poznań. Na nim 

scenarzysta i producent opowiedzą wspólnie o projek-

cie, którego premiera ma przypaść na 2020 rok i jest 

związana z 50. rocznicą śmierci Krzysztofa Kome-

dy. Spotkanie poprowadzi dyrektor festiwalu Michał 

Merczyński.



P.R.2, 2013
serigrafia na lustrze, 60x50cm 

str.34 P.R.11 (fragment), 2014
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Po raz pierwszy program festiwalu Nostalgia  

poszerzy się o obszar sztuk wizualnych. Na wystawie 

Ramana Tratsiuka Permanentne odbicia zaprezen-

towane zostaną obiekty, które powstały w wyniku 

fascynacji artysty fotografią utylitarną, przypadko-

wą, szczególnie taką, w której fotografujący, z reguły 

przysłonięty aparatem, w sposób nieświadomy od-

bija się w fotografowanym przedmiocie. Powstający 

od 2013 roku projekt składa się z kilkudziesięciu lu-

ster, na które nadrukowano, wykorzystując technikę 

serigrafii, przetworzone obrazy fotograficzne. Są to 

tzw. wizerunki nieuświadomione – odnalezione przez 

autora pośród zdjęć przedmiotów wystawianych  

na internetowych serwisach aukcyjnych. 

Kilka lat temu uwagę artysty przyciągnęły zdjęcia 

luster przeznaczonych do sprzedaży. Przyglądając 

się tym fotografiom w zbliżeniu, zaczął dostrzegać 

ich fenomenologiczny wymiar. Choć zdjęcia te służyć 

miały wyłącznie zaprezentowaniu sprzedawanego 

obiektu – lustra, za każdym razem utrwalały także 

sam akt fotografowania, fotografującego i elemen-

ty przestrzeni. Niektórzy autorzy zdjęć za wszelką 

cenę próbowali ukrywać własne twarze i tożsamość, 

manipulując ustawieniem ciała oraz aparatu. Inni po 

prostu nie dostrzegali obrazu utrwalonego w lustrze, 

a przez to niejednokrotnie odsłaniali nieświadome i 

utajone kompozycje fotografii. Fotografowane lustra 

odsłaniały coś, co paradoksalnie podmiot fotografu-

jący chciał za każdym razem ukryć – prywatną sferę 

miejsca. Te przypadkowe zdjęcia ukazywały między 

innymi przestrzenie pustych podwórek, stare pokoje 

wypełnione bibelotami, biura, korytarze czy wnętrza 

likwidowanych mieszkań. Ujawniały także obserwa-

torów aktu fotografowania albo po prostu obecne w 

tym miejscu zwierzęta.

Zaprezentowane na wystawie lustra artysta ku-

pował przez ostatnich kilka lat, korzystając z inter-

netowych serwisów aukcyjnych. Wybierał te, których 

zdjęcia zawierały ten właśnie akt negocjacji widze-

nia ludzkiego i nie-ludzkiego. Następnie poddawał je 

procesowi autorskiego przetworzenia, tym samym 

ujawniając zapisane na nich mentalne obrazy pa-

mięci. Istotny stał się dla niego sam proces pozyski-

wania i modyfikowania cyfrowej fotografii. Poprzez 

artystyczną ingerencję zmienił techniczną ontologię 

dających się powielać w nieskończoność  digitalnych 

odwzorowań w materialny obiekt, którego nie można 

skopiować. Lustra te nie utraciły jednak swej zdol-

ności do odbijania obrazów. Wciąż można się w nich 

przejrzeć, odnajdując swoje odbicie w przestrzeni za-

trzymanego w kadrze wizerunku.

Odbywająca się w ramach festiwalu Nostalgia 

wystawa Permanentne odbicia będzie pierwszą pre-

zentacją tego cyklu prac artysty.

 

RAMAN TRATSIUK
PERMANENTNE ODBICIA

 

 

[SZTUKI WIZUALNE]
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Poszerzeniem kontekstu premierowej prezentacji 

projektu Ramana Tratsiuka Permanentne odbicia 

będzie spotkanie z artystą, które poprowadzi Anna 

Borowiec, adiunkt w Galerii Sztuki Współczesnej 

Muzeum Narodowego w Poznaniu. Artysta opowie 

o swojej fascynacji fotografią utylitarną, która po-

wstaje na użytek portali internetowych, umożliwia-

jących sprzedaż używanych przedmiotów, a także  

o tym, w jaki sposób prezentowany cykl prac łączy się 

z jego wcześniejszymi projektami.

Co stanowiło źródło inspiracji cyklu Permanentne 

odbicia?  Czy trudno było wybrać fotografie spośród 

tysięcy udostępnianych w Internecie zdjęć? Co zde-

cydowało o wyborze techniki nanoszenia obrazów 

na taflę luster? Co można w nich zobaczyć oprócz 

zatrzymanego w kadrze obrazu? Czego dowiaduje-

my się, przeglądając się w nich, i jakie miejsce w tym 

wszystkim zajmuje sztuka fotografii? 

RAMAN TRATSIUK – artysta wizualny, kurator  

wystaw i festiwali sztuki współczesnej. W latach 1999–

2007 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-

niu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).  

Od 2004 roku pracuje na macierzystej uczelni, 

gdzie jest adiunktem na Wydziale Edukacji Arty-

stycznej i Kuratorstwa. Zajmuje się performansem, 

instalacją, sztuką wideo, malarstwem, fotografią  

i działaniami w przestrzeni publicznej. Brał udział  

w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych  

w Polsce i za granicą, m.in. , we Francji, Belgii, Au-

strii, Anglii, Czechach, Rosji na Ukrainie, Białorusi czy  

w Niemczech.

 

SPOTKANIE WOKÓŁ WYSTAWY 
PERMANENTNE ODBICIA
prowadzenie: dr Anna Borowiec

[SPOTKANIE]



 

 
KRYTYKA W PRAKTYCE 
FUNDACJA MEAKULTURA 

 

 

[WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE]

Krytyka w praktyce, Nostalgia 2018  

fot. Maciej Zakrzewski
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Krytyka w praktyce to warsztat dla osób, które 

chcą pisać i rozmawiać o muzyce – współczesnej, kla-

sycznej, popularnej. Fundacja Meakultura organizuje  

po raz piąty bezpłatne warsztaty, na których uczest-

nicy zapoznają się bliżej z podstawowymi narzędziami 

dziennikarza muzycznego, sięgając po różnego rodza-

ju formy – wywiad, felieton, recenzję. 

Wspólne uczestnictwo w wydarzeniach festiwalo-

wych, spotkania dyskusyjne, indywidualne konsultacje, 

wywiady z muzykami i artystami, rozmowy z publicz-

nością są podstawą do praktykowania krytyki muzycz-

nej. Fundacja Meakultura umożliwia uczestnikom de-

biut dziennikarski – teksty będą mieć swoją premierę 

na portalu Meakultura. W trakcie warsztatów prowa-

dzonych przez Darię Rzeczkowską uczestnicy spojrzą 

na kompozytora Krzysztofa Komedę z perspektywy 

teorii muzyki oraz jak na twórcę, który nadal oddziałuje 

na współczesną muzykę, kinematografię czy popkul-

turę. Daria Rzeczkowska jest redaktorką, krytyczką 

muzyczną i badaczką. W Instytucie Kulturoznawstwa 

UAM przygotowała pracę doktorską analizującą dys-

kurs muzykologiczny wokół muzyki popularnej.
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