
II edycja Festiwalu Kwadrofonik 

PROGRAM. 

 

I DZIEŃ FESTIWALU (2.12.2016) 

1) Koncert ETUDES – HITCHCOCK / KUBRICK / TARANTINO   

Kompozytorka: Nicole Lizée 

godz.18:00, Teatr Nowy 

 

wykonawcy: 

Bartek Wąsik (fortepian) 

Emilia Sitarz (fortepian) 

Eve Egoyan (fortepian) 

 

program: 

Nicole Lizée - Hitchcock Études 

Nicole Lizée - Kubrick Études 

Nicole Lizée- Lynch Études 

Podczas Festiwalu pragniemy przedstawić  trzy cykle Etiud Nicole Lizee, z których każda poświęcona 

jest innemu reżyserowi: Alfredowi Hitchcock'owi, Stanley'owi Kubrick'owi i Quentino Tarantino. 

Etiudy to trzy oddzielne kompozycje muzyczne, napisane do znanych filmów, w których Lizée 

„udźwiękawia” w oryginalny i dowcipny sposób kultowe sceny z największych dzieł trzech reżyserów. 

Połączenie klasycznie brzmiących instrumentów, warstwy elektronicznej i własnoręcznie 

zmontowanych i zapętlonych słynnych scen z filmów Hitchcocka, Kubricka czy Tarantino nadaje 

nowego znaczenia tym obrazom. Istotnym aspektem koncertu jest fakt, że kompozytorka korzysta z 

warstwy obrazowej prezentowanych dzieł, tworząc do nich całkiem nową, oryginalną muzykę, która 

w połączeniu z wizualizacjami sprawia, że interpretacja filmów powszechnie znanych reżyserów może 

całkowicie odbiegać od utartych w naszej kulturze schematów. 

Nicole Lizée to uznana kanadyjska kompozytorka, której twórczość zasługuje na zaprezentowanie 

polskiej publiczności. Lista zamawianych u niej utworów jest długa i zróżnicowana, i obejmuje dziś 

ponad 40 kompozycji (pisała m.in. dla Kronos Quartet, festiwalu BBC Proms, Radio Canada, zespołu 

SoPercussion i wielu innych). Jej dzieła prezentowane były m.in. w Carnegie Hall, Royal Albert Hall, 

Muziekgebouw czy na festiwalu Huddersfield. Inspiracji do swoich utworów często szuka w muzyce 

popularnej czy klubowej, ale to właśnie film nadaje charakter jej wielu kompozycjom.  



Emilia Sitarz. Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie oraz mistrzowskich studiów 

podyplomowych w Hochschule fur Musik w Rostocku. Laureatka kilkunastu nagród na 

międzynarodowych konkursach i nagród za działalność kulturalną. Otrzymała także nagrody 

fonograficzne Fryderyk Folkowy Fonogram Roku, Złota Płyta. Od 15 lat tworzy Lutosławski Piano Duo, 

a od 2005 także zespół Kwadrofonik (nagrodzony Paszportem Polityki 2015). Laureatka polskich i 

zagranicznych konkursów pianistycznych. Jest autorką specjalnych koncertów edukacyjnych z muzyką 

współczesną dla dzieci i młodzieży, które również sama prowadzi. Prowadzi kursy mistrzowskie z 

zakresu duetu fortepianowego oraz wykłady o współczesnych technikach wykonawczych. 

Bartłomiej Wąsik.  Pianista, kompozytor, aranżer, członek Lutosławski Piano Duo i kwartetu 

Kwadrofonik. Oprócz nagród uzyskanych wraz z członkami swoich zespołów jest laureatem wielu 

wyróżnień za przygotowanie nowych aranżacji i wykonanie projektu NOWA WARSZAWA z Royal 

String Quartet i Stanisławą Celińską – m.in. Wydarzenie Roku – Wdechy(Nagrody Gazety Wyborczej). 

Laureat nagrody kulturalnej POLAK Z WERWĄ. Autor kilkunastu aranżacji i transkrypcji utworów 

symfonicznych na dwa fortepiany, m.in. Romeo i Julia P. Czajkowskiego i S. Prokofiewa (płyta ukaże 

się w 2015 roku nakładem Polskiego Radia), aranżacje piosenek Witolda Lutosławskiego na dwa 

fortepiany , perkusje i głos jazzowy (LUTOSŁAWSKI-TUWIM, PIOSENKI NIE TYLKO DLA 

DZIECI/KWADROFONIK/DOROTA MIŚKIEWICZ/WYD. SONY) 

Eve Egoyan. Kanadyjska pianistka pochodząca z Ontario. Studiowała na Uniwersytecie w Toronto i 

University of Victoria. Członkini Fellow of RoyalSociety of Canada (FRSC). Jej muzyczne inspiracje 

skupiają się wokół różnorodnych artystów, czasami kontrastujących jak m.in. Alvin Curran, Erik Satie, 

Ann Southam i Michaela Finnissy. W latach 90.  Egoyan rozpoczęła współpracę przy wspólnych 

projektach muzycznych z kompozytorką Ann Southam. Efektamiwspólnejpracysątakieutworyjak: 

Qualities of Consonance (1998), Figures (2001), In Retrospect (2004) oraz Simple Lines of Enquiry 

(2008).Egoyan jest laureatką wyróżnień m.in. “Najlepszy muzyk klasyczny” czasopisma The Globe and 

Mail (1999) za pierwszy solowy album, została wyróżniona jako “Ten Top”  przez The New 

Yorkermagazine (2009) oraz “Najlepszy klasyczny krążek roku” czasopisma The Globe and Mail 

(2011). 

 

2) Koncert TAKT DER ARBEIT  

godz.20:00, Teatr Nowy 

kompozytor: Felix Kubin 

Wykonawcy: 

Felix Kubin 

duet perkusyjny Pękala/Kordylasińska/Pękala  

Hubert Zemler 

Niemiecki kompozytor, Felix Kubin, to specjalizujący się w eksperymentalnej muzyce elektronicznej 

artysta, którego inspiruje zarówno twórczość Karlheinza Stockhausena czy estetyka zespołów 

Kraftwerk i DAF. Wraz z warszawskimi muzykami (duetem perkusyjnym Pękala/Kordylasińska/Pękala i 



Hubertem Zemlerem) stworzyli projekt „Takt der Arbeit”, obejmujący cztery zapomniane filmy 

znalezione w archiwach kina Metropolis w Hamburgu. „Hafenrhythmus” i „Narodziny statku” 

przedstawiają w edukacyjny, a jednocześnie poetycki sposób zwyczajny dzień pracy stoczni. Chiński 

obraz propagandowy „MartialArts” i amerykański film dydaktyczny z lat siedemdziesiątych „Drugs  

The Nervous System” mają za zadanie pozostawić na widzach pouczający przekaz moralizatorski.  

Muzyka do wszystkich filmów powstała z użyciem instrumentów perkusyjnych i elektroniki. 

„Industrialny” charakter brzmień oddają analogowe syntezatory i... maszyny biurowe. Proces pracy, 

technokracja, czas i synchroniczność to m.in. tematy, które zostaną przedstawione podczas 

oryginalnego koncertu I dnia Festiwalu. 

Felix Kubin- niemiecki muzyk elektroniczny, który urodził się w 1969 roku w Hamburgu, zadebiutował 

płytą „Filmmusik” w roku 1998 i od tej pory nagrywa bardzo często (jego dyskografia to już 

kilkadziesiąt tytułów), a w jego utworach można doszukać się wpływów zarówno muzyki Karlheinza 

Stockhausena jak i Kraftwerk czy D.A.F. Kubin to przede wszystkim utalentowany kompozytor i 

aranżer, którego różnorodne działania zaskakują wszystkich.  Związany jest nie tylko z muzyką, lecz 

także z filmem, teatrem czy radiem. Muzyka Kubina w naszym kraju jest wciąż słabo znana, choć 

debiutancki krążek  wydał w 1998 r, a w ostatnich latach nagrywa płyty z polskimi Artystami (m.in. z 

zespołem Mitch and Mitch). Muzyka Kubina przepełniona jest surrealistycznym i futurystycznym 

klimatem i mnóstwo w niej nawiązań do pierwszych ścieżek dźwiękowych z filmów science fiction. 

 

Pękala/Kordylasińska/Pękala Percussion Duo (dawniej HobBeatsPercussion Duo).  

Magdalena Kordylasińska i Miłosz Pękala współpracę w duecie perkusyjnym rozpoczęli w 2002 roku, 

jako studenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i obecnie są jedynym aktywnie 

działającym duetem tego rodzaju w Polsce i jednym z niewielu na świecie. Muzycy starają się wciąż 

rozwijać i wzbogacać swój repertuar, w którym poza kompozycjami perkusyjnymi znajdują się także 

transkrypcje, m.in. M. Ravel Alborada del gracioso, czy J. S. Bach Wariacje Goldbergowskie oraz 

utwory pisane specjalnie dla duetu. Artyści uczestniczyli w wielu prestiżowych koncertach i 

festiwalach takich jak 

Warszawska Jesień, CrossdrummingFestival, Wieczory Muzyczne w Starej Dziekance, Portrety 

kompozytorów w Warszawie, Źródła i Inspiracje w Krakowie Perkusja Solo i w Zespole w Koszalinie, a 

ich koncerty zarówno w kraju jak i za granicą (Niemcy, Izrael, Brazylia) wzbudzają zachwyt 

publiczności oraz uznanie krytyków muzycznych. Są finalistami i laureatami nagród na 

najważniejszych i najtrudniejszych specjalistycznych konkursach perkusyjnych, m.in w Luxemburgu 

(2009), Belgia (2013)  i innych. 

Hubert Zemler. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Równolegle z 

klasyczną edukacją i współpracą z orkiestrami symfonicznymi (Opera Narodowa, SinfoniaVarsovia) 

zajmował się zgłębianiem tajników improwizacji, jazzu i rytmów afro-kubańskich. Jako perkusista 

jazzowy współpracował między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim i Wojciechem Staroniewiczem. 

Współtworzył takie zespoły jak Alternations, Tria czy CalleSol. Wrazz triem Jana Smoczyńskiego 

otrzymał w roku 2000 Grand Prix oraz nagrodę indywidualną na festiwalu Jazz Junior oraz Grand Prix 

na festiwalu „Jazz nad Odrą” wraz z zespołem Galaxy (1999 rok). Obecnie współtworzy kilka ważnych 



warszawskich zespołów sceny niezależnej (Horny Trees, SzaZaZe, Kapacitron, Slalom, Piętnastka). 

Bierze również udział w przedsięwzięciach, które mają niebagatelne znaczenie dla kultury polskiej 

takich jak: pierwsze polskie wykonanie utworu „Music for 18 Musicians” Steve’a Reicha, czy koncerty 

kompozytorskie muzyki współczesnej (Tadeusz Wielecki, ArturasBumsteinas).  Koncertował w całej 

Europie, na Bliskim Wschodzie, w USA oraz w Korei i Japonii. 

 

II DZIEŃ FESTIWALU (3.12.2016) 

1) MEASURES AND FRAMES  

godz. 18:00, Teatr Nowy 

program: 

Marek Żebrowski - Music for David 

Joanna Bruzdowicz - Kwartet smyczkowy nr 1 "La Vita" 

Wojtek Blecharz - LiminalStudies 

 

wykonawcy: 

Royal String Quartet 

Animacje: David Lynch, Agnès Varda 

"Measures & Frames", to program w cyklu koncertów specjalnych „Visions and Voices” na University 

of Southern Californiaprzygotowanyprzez Polish Music Center. Założeniem koncertu było wykonanie 

kompozycji muzycznych na kwartet smyczkowy, do których przygotowane zostały wyjątkowe 

wizualizacje. Opieki artystycznej nad projektem podjął się Marek Żebrowski- pianista i kompozytor 

urodzony w Polsce, a także dyrektor Polish Music Center przy University of Southern California w Los 

Angeles. Efektem projektu jest wytworzenie dialogu pomiędzy muzyką a zdjęciami, ukazujący świat 

kreowany przez emocje i idee.  Tak niecodzienne, audio-wizualne doświadczenia pozwalają 

odbiorcom na otwarcie kolejnych muzycznych drzwi, ukazujących strukturę i formę, której nie 

widzieli, ani nie słyszeli wcześniej.  

Royal String Quartet powstał w 1998 w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Zdobywca licznych nagród międzynarodowych. W latach 2004-2006 Royal String Quartet był częścią 

BBC New GenerationArtists – programu promującego najbardziej utalentowanych artystów z całego 

świata. Wśród wyróżnień przyznanych kwartetowi warto wymienić nagrodę fundacji Borletti-Buitoni, 

którą honorowani są wybitni młodzi muzycy u progu światowej kariery (2005) oraz Nagrodę 

Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu zasług dla kultury polskiej” (2007). 

W kwietniu 2007 RSQ znalazł się wśród trzech finalistów nominowanych do prestiżowej nagrody 

RoyalPhilharmonicSociety – najważniejszego brytyjskiego wyróżnienia przyznawanego od 1871 roku. 

Royal String Quartet uważany jest za jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych świata. Muzycy 

wielokrotnie występowali w najważniejszych salach muzycznych w Europie, Ameryce Północnej i Azji. 



Dorobek fonograficzny liczy kilkanaście płyt, nagrodzonych m. in. statuetką Fryderyk, przez BBC 

Music Magazine oraz Grammophone. Współpracowali z wieloma wybitnymi artystami związanymi 

zarówno ze sceną klasyczną jak i pop. Autorzy wielu nagradzanych projektów muzycznych, które 

prezentowali m. in. na własnym festiwalu - Kwartesencja. 

Marek Żebrowski. Pianista i kompozytor. Studiował we Francji i USA. Od roku 1973 mieszka i pracuje 

w USA. Absolwent New England Conservatory of Music w Bostonie, występuje z koncertami jako 

solista i kameralista po całym świecie. Wykładowca m.in. University of Massachusetts (1977-95) i 

University of Southern California (od 2001). Od roku 2004 dyrektor Polish Music Center działającego 

przy University of Southern California. Od roku 2006 dyrektor artystyczny Festiwalu im. 

Paderewskiego w Paso Robles. Stały współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów 

Zdjęć Filmowych "Camerimage". Zamiłowanie do eksperymentów i improwizacji muzycznych 

zaowocowało wspólnym projektem muzycznym Żebrowskiego i Davida Lyncha. Wynikiem tej 

kolaboracji, zarejestrowanej w Los Angeles, a inspirowanej kontaktem z Polską jest wspólny, spowity 

tajemnicą mini-album pt. PolishNightMusic. 

Wojciech Blecharz (ur. 1981) – oboista i kompozytor. Absolwent Państwowych Szkół Muzycznych w 

Gdyni i Gdańsku oraz Akademii Muzycznej w Warszawie, a od 2008 roku doktorant wydziału 

muzycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Specjalizuje się w muzyce renesansowej i 

średniowiecznej, w latach 2000-2005 był kierownikiem muzycznym wielokrotnie nagradzanego 

Zespołu Muzyki Średniowiecznej Pressus. Laureat licznych nagród za indywidualne wykonania (m.in. 

Festiwalu Muzyki Dawnej „ScholaCantorum” w Kaliszu, Konkursu im. Mikołaja z Radomia „Przeszłość 

dla Przyszłości”), a także konkursów kompozytorskich (m.in. Międzynarodowy Konkurs 

Kompozytorski Jihlava , Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda) i teoretycznych (II 

nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Koncert w Muzyce Polskiej XX w.” w Szczecinie). Jest 

autorem muzyki do przestawień teatralnych i tanecznych, współpracował z takimi instytucjami jak 

Kokoro Dance w Vancouver, City Dance Ensemble Washington, Theatre of Witness w Filadelfii czy 

Teatr Powszechny w Warszawie. Współprowadził kursy muzyczne, miedzy innymi na 

Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu. W 2013 roku ukazała się jego głośna 

opera Transcryptum. Pochodzący z niej utwór K’an został wyróżniony nagrodą-stypendium na Letnich 

Kursach Muzyki Nowej w Darmstadt. W 2012 roku Blecharz został nominowany do Paszportu Polityki. 

Joanna Bruzdowicz.Kompozytorka, publicystka muzyczna i animatorka życia muzycznego. Autorka 

muzyki instrumentalnej i elektroakustycznej, a także scenicznej i filmowej. Swoją działalność 

artystyczną rozpoczęła jako pianistka. Już w czasie studiów, a także w następnych latach 

koncertowała w Polsce, Belgii, Austrii i dawnej Czechosłowacji. Była współzałożycielką, a w latach 

1964-68 sekretarzem generalnym polskiej sekcji "JeunessesMusicales. Obok kompozycji zajmuje się 

krytyką i publicystyką muzyczną. Promuje nową muzykę w audycjach radia francuskiego, belgijskiego, 

niemieckiego i amerykańskiego. Prowadziklasymistrzowskie m.in. w Massachusetts Institute of 

Technology w Bostonie, na Yale University w New Haven, University of Southern California i 

University of California w Los Angeles, Sorbonne w ParyżuorazUniversité de Montreal. Zajmuje się 

również promowaniem muzyki polskiej. W 1983 roku założyła Belgijskie Towarzystwo im. Fryderyka 

Chopina i Karola Szymanowskiego. W 1996 roku we Francji stworzyła doroczny Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki w Ceret, który odbywa się w okresie letnim i poświęcony jest kompozytorom, a także 

wykonawcom trzech krajów pierwszych konstytucji demokratycznych: Stanów Zjednoczonych, Polski i 

Francji oraz kompozytorom Katalonii hiszpańskiej i francuskiej. W 2006 z jej inicjatywy powstało w 



Perpignan CAT.Studios, centrum produkcji i dystrybucji filmowej oraz studia nagrań muzyki filmowej. 

Sama jest aktywnym kompozytorem muzyki filmowej,  jak również autorem (wraz z mężem) wielu 

scenariuszy filmowych, m.in. 36 filmów dla telewizji niemieckiej WDR „StahlkammerZürich". W 2001 

Joanna Bruzdowicz została uhonorowana Orderem Odrodzenia Polski "Polonia Restituta", a w 

grudniu 2013 roku – srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

 

2) KONCERT INDUSTRIAL SYMPHONY NO. 1 [SYMFONIA PRZEMYSŁOWA NR. 1] 

NA PODSTAWIE FILMU DAVIDA LYNCHA 

Kompozytor Angelo Badalamenti 

godz. 20:00, Teatr Nowy 

Wykonawcy: 

Śpiew Artur Rojek 

Kwadrofonik 

Industrial Symphony No. 1 to dzieło, które wspólnie stworzyli reżyser David Lynch i kompozytor 

Angelo Badalamenti. Jest to film eksperymentalny, w którym obraz i muzyka są równoważne. 

Odczuwalny od początku do końca klimat obrazu nasuwa skojarzenia z mroczną atmosferą serialu 

Miasteczko TwinPeaks czy filmu Dzikość serca. Ekspresyjnym scenom, które odgrywane są w 

przestrzeniach przemysłowych towarzyszą piosenki śpiewane przez JuleeCruise. Podczas Festiwalu 

zespół Kwadrofonik na żywo zinterpretuje te piosenki, korzystając ze swojego bogatego 

instrumentarium. Dzięki temu publiczność będzie mogła najpełniej odczuć klimat filmu, którego 

obraz i muzyka będą tuż na wyciągnięcie ręki. 

Kwadrofonik. Polska grupa muzyczna grająca muzykę współczesną i improwizowaną. Wszyscy 

członkowie zespołu są absolwentami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Wykonują utwory pisane na skład perkusyjno- fortepianowy, pisane przez współczesnych 

kompozytorów XX wieku: Bartóka, Crumba, Berio. Drugą równie ważną częścią działań zespołu jest 

wykonywanie utworów własnej kompozycji. Muzycy skupiają się na poszukiwaniach nowych brzmień 

iźródeł inspiracji. Fortepiany prowadzą dialog z instrumentami perkusyjnymi, zamieniają się rolami – 

fortepiany stają się instrumentami perkusyjnymi, a instrumenty perkusyjne przejmują funkcję 

instrumentów melodycznych. Koncerty zespołu mają formę opowieści dźwiękami. Jednym ze źródeł z 

których czerpie zespół jest muzyka ludowa. Zespół zdobył Grand Prix na IX Festiwalu Muzyki Folkowej 

Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2006 roku, oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Warszawy i „Burzę 

Braw” Nagrodę Publiczności tamże. W 2007 roku zespół otrzymał Nagrodę Specjalną Konkursu 

Europejskiej Unii Radiowej EBU „SvetozarStracina” w Bratysławie. Zespół występował w takich salach 

jak Carnegie Hall, Izumi Hall, Filharmonia Berlińska, Filharmonia Narodowa, Chicago Symphony 

Center. Są laureatami nagród fonograficznych Folkowy Fonogram Roku oraz Złota Płyta. Zdobywcy 

Paszportów Polityki (2015). 

Koncert zakończy II edycję Festiwalu Kwadrofonik w Warszawie. 


