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Szanowni Państwo,

Piszę kolejny wstępniak, a mam wrażenie jak-
by wszystko się kończyło, więc do czego jest 
to wstęp? Czasopismo ma się dobrze, następ-
ny numer ArtPost-u będzie jubileuszowy, 50.! 
Nie są to też myśli związane z życiem, żyjemy 
przecież coraz dłużej. Pytanie tylko, jak żyjemy. 
Człowiek rozumny, Homo sapiens, by mógł 
się dalej rozwijać musi tworzyć, bo ma do 
tego predyspozycje. Kultura jest miernikiem 
tego rozwoju. Jeśli chodzi o biologię to mamy 
produkty spożywcze eko, jeśli ktoś chce i ma 
możliwość może jakoś tam się odżywiać. A co 
z naszymi potrzebami intelektualnymi? Zno-
wu: jeśli ktoś chce, itd. Jest tu jednak znacznie 
trudniej, bo natłok informacji udających war-
tościowe jest niebywały. Wystarczy otworzyć 
telewizor i zostaniemy zalani tak miałkimi ma-
teriałami, że po jakimś czasie wielu zaczyna 
w to wierzyć. Generalnie media są jak Matrix. 
Proszę Was, nie tykajcie produktów kultural-
nych skażonych herbicydami, polepszaczami, 
itd. To prowadzi do nieodwracalnych zmian 
degeneracyjnych w obrębie struktur mózgo-
wych. Zostańmy Homo sapiens. Najgorsze 
jednak jest to, że ludzie po jakimś czasie nie 
wiedzą, co jest dobre, wartościowe. To nie 
jest ich wina, oni zostali zmanipulowani przez 
machinę reklamowo-biznesową. Również 
przez środowiska artystyczne, które zaprzeda-
ły się mamonie. Są przyklejeni tym samym su-
per mocnym klejem do scen, ekranów, itd. co 
politycy do stołków. Są gatunki muzyki takie 
jak tango, jazz, rock, które świetnie się odnaj-
dą i wypełniają sale koncertowe. Wykonania 
czasami są jednak słabe, a kompozycje sła-
biutkie. Jednak nie zawsze tak jest. Ostatnio 
byliśmy walentynkowo w tyskiej Mediatece na 
koncercie Krzysztofa Jakowicza, AUKSO i Tan-
go Attack. Co za mistrzostwo, co za kompo-
zycje! Bynajmniej nie od klasyków z Argenty-
ny, to przedwojenne polskie tanga. Pan Jerzy 
Skolimowski został doceniony nominacją do 
Oscara. Statuetka krzywdy mu nie zrobi, nie 
otrzymanie jej też nie. Jest po prostu wielkim 
artystą. Chapeau bas! Oglądajmy Skolimow-
skiego zanim zaserwują nam kolejny blichtr 
kinowy. Polecam moją rozmowę z Marcinem 
Kydryńskim, który konsekwentnie trzyma się 
tego, co sobie zamierzył. Niech każdy ma 
swoją naturalną przestrzeń.
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Grażyna	Bebłot:	Czy	fortepian	jest	instrumentem	na	cztery	
czy	na	dwie	ręce?
Bogna	Czerwińska-Szymula: Na fortepianie można grać nawet 
na 6 czy 8 rąk, ale oczywiście najbardziej typową formą grania 
na tym instrumencie jest obsługiwanie go przez jednego pianistę. 
Niemniej granie na jednym fortepianie na cztery ręce, czyli przez 
dwóch pianistów, jest też popularne. Duet fortepianowy to ponad-
to jedyna formacja kameralna, która ma aż dwa oblicza. Człon-
kowie takiego zespołu – dwójka pianistów – gra zarówno przy 
jednym fortepianie, na cztery ręce, jak i na dwóch fortepianach 
jednocześnie.

Często	 słyszymy	o	duetach	muzycznych	w	 jazzie	 czy	mu-
zyce	popularnej,	natomiast	duet	 fortepianowy	w	muzyce	
klasycznej	to	formacja	dość	rzadko	goszcząca	na	estradach	

koncertowych.	Jaka	jest	tego	przyczyna?	Czy	to	sprawa	re-
pertuaru	czy	możliwości	technicznych?
Moim zdaniem powody takiego stanu rzeczy są dwa. Po pierwsze 
– w istocie, dana sala koncertowa, aby wystąpił duet fortepianowy 
w pełnej swej krasie, czyli zarówno grając przy jednym instrumen-
cie, na cztery ręce, jak i na dwóch fortepianach, musi posiadać 
właśnie dwa fortepiany zbliżonej jakości, co ogranicza miejsca wy-
stępów takiej formacji. Nie zapominajmy jednak, że wciąż taki ze-
spół posiada też repertuar na cztery ręce, więc wystarczy jeden for-
tepian by móc zaprezentować piękno muzyki kameralnej w takim 
składzie, ale trochę też szkoda, że nie zostaną pokazane wówczas 
również inne, niezwykle spektakularne utwory na dwa fortepiany. 
Drugim powodem rzadziej goszczącego na estradach koncerto-
wych duetu fortepianowego jest moim zdaniem pewne dawne 
przeświadczenie, że utwory na taki skład (cztery ręce) to głównie 
tzw. „muzyka salonowa”, określenie niesłusznie odbierane w spo-
sób pejoratywny oraz że literatura dla tej formacji powstawała 
głównie dla celów pedagogicznych, bądź też nie jest aż tak efek-
towna, jak dla innych składów kameralnych. Nic bardziej mylne-
go! Jest ogromna ilość niezwykle wartościowej – pięknej, wirtu-
ozowskiej i tym samym bardzo efektownej literatury na ten skład. 
Tworzonej przez największych kompozytorów naszych czasów – 
Mozarta, Schuberta, Brahmsa i wielu innych. Cały bezmiar muzy-
ki do poznania i zachwycenia się nią. Natomiast przeświadczenie 
o „salonowości” tej muzyki nie dotyczy dwóch fortepianów, tutaj 
myślę, że od razu kojarzy się ten skład, i słusznie, z wirtuozerią 
i efektownością, ale znowu powraca kwestia dostępności w salach 
koncertowych dwóch fortepianów koncertowych. 

Czy	 granie	w	duecie,	 to	 jest	 rozmowa	między	wykonaw-
cami?
Granie w każdym zespole kameralnym, a takim też jest duet for-
tepianowy, to rozmowa między wykonawcami i to jest właśnie 
najpiękniejsze w tej muzyce i również dające spełnienie nam – 
artystom grającym muzykę zespołową. Jest coś metafizycznego 

WYWIAD

4. Międzynarodowy 
Festiwal Duetów Fortepianowych 
w Gdańsku

Rozmowa z dr hab. Bogną Czerwińską-Szymulą, Dyrektorem 4. Międzynarodowego Festiwalu 
Duetów Fortepianowych w Gdańsku.

GRAŻYNA BEBŁOT
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w odczuwaniu emocji, myśli i chęci interpretacyjnych partnera mu-
zycznego, który gra z nami na scenie. Jest to więź, którą trudno 
opisać słowami. Dzięki niej i słuchacz jest w stanie zauważyć coś 
niezwykłego w danym wykonaniu - jedność zarówno w brzmieniu 
muzyków, jak i w czasie, interpretacji, w wyrażaniu się poprzez 
muzykę. Pamiętajmy, że muzyka wyraża emocje lepiej niż słowa, 
to, co słowa zbytnio dookreślają, muzyka przekazuje w pełni swo-
ich niuansów.

Jak	często	organizowane	są	festiwale	duetów	fortepiano-
wych?
Organizowane są festiwale muzyki kameralnej, gdzie występują 
obok innych zespołów kameralnych również duety fortepianowe. 
Festiwale duetów fortepianowych (czyli wydarzenia tylko dla tej 
formacji) to ogromna rzadkość na świecie i rarytas dla melomana.

Kiedy	 zrodził	 się	 pomysł	 Festiwalu	 i	 Konferencji	w	Gdań-
sku?	Proszę	przypomnieć	w	skrócie	jaka	jest	historia	tego	
Festiwalu?
Pomysł stworzenia Festiwalu zrodził się w 2013 roku, a pierwsza 
edycja odbyła się w maju 2014 roku. Podczas jednego z kursów mi-
strzowskich organizowanych w naszej Katedrze Kameralistyki, za-
proszony profesor zwrócił uwagę, że mamy dużo, bardzo dobrze 
grających, studenckich duetów fortepianowych i wyróżniamy się 
tym na tle innych uczelni. Po tym impulsie postanowiliśmy stwo-
rzyć imprezę pokazującą naszych studentów, połączoną z kursami 
mistrzowskimi, aby wciąż dbać też o ich rozwój. Już wtedy padł 
pomysł na formułę, która obowiązuje do dzisiaj – zaproszenie jed-
nego, wybitnego duetu fortepianowego, który poprowadzi w trak-
cie festiwalu również kursy mistrzowskie dla naszych studenckich 
duetów fortepianowych oraz zaproszenie innych duetów z całego 
świata, by spełnić też formułę „festiwalu” – czyli imprezy wypeł-
nionej koncertami na najwyższym poziomie. W każdej edycji Festi-
walu gościł u nas wybitny duet z czołówki światowej, byli to do tej 
pory: Silver-Garburg Piano Duo, Yaara Tal&Andreas Groethuysen, 
Genova&Dimitrov Piano Duo, a w tej edycji będzie to Avedis Ko-
uyoumdjian i Christopher Hinterhuber. Ponadto – z każdą kolejną 
edycją zapraszamy coraz więcej innych duetów. W kwietniu będzie 
to aż 12 duetów fortepianowych z różnych stron świata, w czym 
cztery duety są laureatami najwyższych miejsc na słynnym konkur-
sie ARD w Monachium, najbardziej prestiżowym dla tej formacji, 
a więc w tej edycji gościmy najlepsze obecnie duety fortepianowe 
na świecie. Ponadto będzie jeszcze 6 duetów studenckich i 3 duety 
dziecięco-młodzieżowe.

Jak	 rangę	ma	obecnie	Międzynarodowy	 Festiwal	Duetów	
Fortepianowych	w	Gdańsku?
O randze naszego Festiwalu niech świadczy to, że po ostatniej edy-
cji wspomnianego Konkursu ARD w Monachium jego zwycięzcy 
napisali do mnie e-mail, w którym przedstawili się, że właśnie osią-
gnęli taki sukces i zgłosili mi chęć swojego udziału w naszym Festi-
walu (oczywiście wystąpią w kwietniu – jest to francuskie Geister-
-Duo). A zatem nasza impreza jest już rozpoznawalna na świecie 
w środowisku kameralistów a zwłaszcza – duetów fortepianowych, 
z czego jesteśmy bardzo dumni. Również inne duety zgłaszały mi 
chęć swojego udziału w naszej imprezie, mamy też wiele zgłoszeń 
do konferencji, która w tym roku dołączyła do naszego Festiwalu. 

Z	jakich	krajów	i	z	jakim	programem	wystąpią	muzycy	na	
tegorocznym	Festiwalu	w	Gdańsku?

Wystąpią u nas duety fortepianowe z Austrii, Francji, Korei Połu-
dniowej, Japonii, Gruzji, Niemiec, Izraela i Polski. W programie 
usłyszymy najpiękniejsze utwory powstałe na duet fortepianowy, 
trudno teraz byłoby wszystko wymieniać, ale proszę mi uwierzyć, 
że program, jaki usłyszymy w tej edycji, jest imponujący. Usłyszymy 
m.in. wspaniałą Fantazję f-moll Schuberta w wykonaniu Gruzinek, 
imponujący i jakże trudny La Valse Ravela w wykonaniu gości spe-
cjalnych Avedis Kouyoumdjiana i Christophera Hinterhubera, ale 
też wykonają go Japonki i Koreańczycy, ponadto jeden z bardziej 
rozpoznawalnych utworów na ten skład – Wariacje na temat Paga-
niniego Witolda Lutosławskiego czy Hiszpańska Rapsodia Maury-
cego Ravela i wiele, wiele innych niesamowitych utworów.

Oprócz	 Festiwalu	 mamy	 w	 nazwie	 Konferencję.	 Jaki	 cel	
przyświeca	uczestnikom	tej	Konferencji?
W tej edycji poszerzyliśmy formułę Festiwalu o międzynarodową 
Konferencję. Pamiętajmy, że jesteśmy uczelnią i aspekt edukacyjny 
oraz badawczy jest w naszym przypadku niezwykle istotny. Kon-
ferencja poruszająca aspekty duetu fortepianowego dołączona 
do Festiwalu, a zatem objęcie wspólnie teorii z praktyką, to chyba 
przepis na najlepszy efekt w każdym z wymiarów. Duża praca i do-
datkowy wysiłek, owszem, ale też wyjątkowość i innowacyjność 
czyli coś, co zawsze stawiamy sobie za cel. Dodałabym jeszcze do 
tych naszych idei – najwyższy poziom. Zawsze zapraszamy duety 
fortepianowe starannie je dobierając, tylko te, które reprezentują 
najwyższy poziom wykonawczy.

Będą	 różne	 fortepiany,	 będzie	 również	 słynna	marka	 Fa-
zioli,	która	wzięła	szturmem	ostatni	Konkurs	Chopinowski	
w	Warszawie.	Czy	to	prawda,	że	ma	przyjechać	założyciel	
Firmy,	Luca	Fazioli?
Luca Fazioli to syn założyciela. Owszem, miał przyjechać na nasz 
Festiwal sam założyciel marki Fazioli, bardzo tego chciał. Najpraw-
dopodobniej jednak przyjedzie jego reprezentant z racji nakładania 
się dat naszego wydarzenia z innym, za oceanem. Niemniej współ-
praca z marką Fazioli, którą nawiązaliśmy w tej edycji, bardzo mnie 
cieszy. Fazioli wstawi dwa swoje fortepiany koncertowe na czas Fe-
stiwalu do naszej Sali Koncertowej oraz dwa mniejsze instrumenty 
do jednej z sal do ćwiczenia dla duetów. Zapewni to jeszcze lepsze 
efekty brzmieniowe słuchaczom i jeszcze większy komfort grają-
cym. Nasza uczelnia posiada oczywiście dwa koncertowe fortepiany 
w swojej Sali Koncertowej, niemniej dwa nowe egzemplarze jednej 
i tak znakomitej firmy, jaką jest Fazioli, na pewno wpłyną bardzo 
korzystnie na końcowy efekt brzmieniowy wszystkich występów. n
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Wstęp wolny

4. 
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL DUETÓW 
FORTEPIANOWYCH

acmf.amuz.gda.pl/ipdf

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
Łąkowa 1-2
Concert Hall of Stanislaw Moniuszko Academy of Music in GdanskFree entrance

International Conference and 4th International Piano Duo Festival

13.04 Czwartek / Thursday
19:00 Bogna Czerwińska-Szymula 
& Katarzyna Markiewicz 
(Polska / Poland)

Bartosz Wiśniewski & Klara Jachimczak   
(Polska / Poland)

Orkiestra Kameralna Progress 
pod dyr. Szymona Morusa, 

The Progress Chamber Orchestra 
Szymon Morus / conductor

14.04 Piątek / Friday 
16:00 Młode duety fortepianowe / Young piano duos

Romarie Piano Duo (Polska / Poland) 
 – Maria Moliszewska & Rozalia Kierc

19:00 ShinPark Piano Duo 
(Korea Płd. / South Korea)
– Clara Mijung Shin & Samuel Sangwook Park

15.04 Sobota / Saturday
16:00 Studenckie duety fortepianowe aMuz 
/ aMuz student piano duos

19:00 Ani & Nia Sulkhanishvili Piano Duo 
(Gruzja / Georgia)

14–18.04 
Wykłady / Lectures

17–20.04 
Kursy mistrzowskie / Masterclasses

16.04 Niedziela / Sunday
16:00 Sakamoto Piano Duo (Japonia / Japan) 
– Aya & Risa Sakamoto

19:00 LECTURER RECITAL Silver-Garburg 
Piano Duo – Sivan Silver & Gil Garburg 
KEY NOTE

17.04 Poniedziałek / Monday
16:00 Godzinski Piano Duo (Polska / Poland) 
– Arkadiusz & Sebastian Godzińscy

Ravel Piano Duo (Polska / Poland)
– Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska

19:00 Geister Piano Duo (Francja / France)
– David Salmon & Manuel Vieillard

18.04 Wtorek / Tuesday
16:00 Szymczewska & Kuchniak Piano Duo 
(Polska / Poland) 
– Aleksandra Szymczewska & Paulina Kuchniak

Tanaka & Dziurbiel Piano Duo 
(Japonia, Polska / Japan, Poland) 
– Chiemi Tanaka & Krzysztof Dziurbiel

19:00 Avedis Kouyoumdjian & Christopher Hinterhuber 
(Austria) – SPECIAL GUESTS
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Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”, nr proj. DNK/SP/514151/2021

Dofinansowanie / Co-funded by PartnerOrganizator / Organizer

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji 
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Dofinansowanie / Co-funded by PartnerOrganizator / Organizer

13–18.04.2023 

Wstęp wolny

4. 
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL DUETÓW 
FORTEPIANOWYCH

acmf.amuz.gda.pl/ipdf

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
Łąkowa 1-2
Concert Hall of Stanislaw Moniuszko Academy of Music in GdanskFree entrance

International Conference and 4th International Piano Duo Festival

13.04 Czwartek / Thursday
19:00 Bogna Czerwińska-Szymula 
& Katarzyna Markiewicz 
(Polska / Poland)

Bartosz Wiśniewski & Klara Jachimczak   
(Polska / Poland)

Orkiestra Kameralna Progress 
pod dyr. Szymona Morusa, 

The Progress Chamber Orchestra 
Szymon Morus / conductor

14.04 Piątek / Friday 
16:00 Młode duety fortepianowe / Young piano duos

Romarie Piano Duo (Polska / Poland) 
 – Maria Moliszewska & Rozalia Kierc

19:00 ShinPark Piano Duo 
(Korea Płd. / South Korea)
– Clara Mijung Shin & Samuel Sangwook Park

15.04 Sobota / Saturday
16:00 Studenckie duety fortepianowe aMuz 
/ aMuz student piano duos

19:00 Ani & Nia Sulkhanishvili Piano Duo 
(Gruzja / Georgia)

14–18.04 
Wykłady / Lectures

17–20.04 
Kursy mistrzowskie / Masterclasses

16.04 Niedziela / Sunday
16:00 Sakamoto Piano Duo (Japonia / Japan) 
– Aya & Risa Sakamoto

19:00 LECTURER RECITAL Silver-Garburg 
Piano Duo – Sivan Silver & Gil Garburg 
KEY NOTE

17.04 Poniedziałek / Monday
16:00 Godzinski Piano Duo (Polska / Poland) 
– Arkadiusz & Sebastian Godzińscy

Ravel Piano Duo (Polska / Poland)
– Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska

19:00 Geister Piano Duo (Francja / France)
– David Salmon & Manuel Vieillard

18.04 Wtorek / Tuesday
16:00 Szymczewska & Kuchniak Piano Duo 
(Polska / Poland) 
– Aleksandra Szymczewska & Paulina Kuchniak

Tanaka & Dziurbiel Piano Duo 
(Japonia, Polska / Japan, Poland) 
– Chiemi Tanaka & Krzysztof Dziurbiel

19:00 Avedis Kouyoumdjian & Christopher Hinterhuber 
(Austria) – SPECIAL GUESTS

4. 
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL DUETÓW 
FORTEPIANOWYCH

acmf.amuz.gda.pl/ipdf International Conference and 4th International Piano Duo Festival

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”, nr proj. DNK/SP/514151/2021

Dofinansowanie / Co-funded by PartnerOrganizator / Organizer

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”, nr proj. DNK/SP/514151/2021

Dofinansowanie / Co-funded by PartnerOrganizator / Organizer



13–18.04.2023 

Wstęp wolny
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Sala Koncertowa Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
Łąkowa 1-2
Concert Hall of Stanislaw Moniuszko Academy of Music in GdanskFree entrance

International Conference and 4th International Piano Duo Festival

13.04 Czwartek / Thursday
19:00 Bogna Czerwińska-Szymula 
& Katarzyna Markiewicz 
(Polska / Poland)

Bartosz Wiśniewski & Klara Jachimczak   
(Polska / Poland)

Orkiestra Kameralna Progress 
pod dyr. Szymona Morusa, 

The Progress Chamber Orchestra 
Szymon Morus / conductor
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19:00 ShinPark Piano Duo 
(Korea Płd. / South Korea)
– Clara Mijung Shin & Samuel Sangwook Park
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19:00 Ani & Nia Sulkhanishvili Piano Duo 
(Gruzja / Georgia)

14–18.04 
Wykłady / Lectures

17–20.04 
Kursy mistrzowskie / Masterclasses
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– Aya & Risa Sakamoto
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KEY NOTE
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Silesia Music Center to synonim pasji do 

muzyki. Wierzymy, że z instrumentów 

można wydobyć piękne i niepowtarzalne 

brzmienie. W swojej pracy stawiamy tylko 

na profesjonalny sprzęt. Po kilkunastu latach 

działalności nasza fi rma pozyskała dystrybucję 

kilkudziesięciu wiodących marek producentów 

instrumentów muzycznych na świecie i nadal 

rozwija swoją działalność. Ponadto wspieramy 

także wybitnych muzyków i artystów oraz 

wydarzenia artystyczne mające na celu 

popularyzacje wielu gatunków muzyki 

począwszy od muzyki klasycznej, poprzez jazz, 

kończąc na muzyce alternatywnej i popularno-

rozrywkowej.

Przedstawiciel fortepianów Fazioli na polskim rynku: 

Silesia	Music	Center
ul. Partyzantów 6

32-650 Kęty
e-mail: info@smc.com.pl

tel.: 33 845 17 80

Silesia	Music	House
ul. Ordynacka 11
00-364 Warszawa

e-mail: g.piotrowska@smc.com.pl
tel.: +48 502 768 507 Muzeum Narodowe w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Obrazy
JACKA MALCZEWSKIEGO
z kolekcji Lwowskiej
Narodowej
Galerii Sztuki
im. Borysa Woźnickiego

Wystawa przedłużona
do 1 października 2023 r.
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