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W OPARACH OPERY
W tym roku Warszawską Jesień będą przepajać upojne pienia opery. Która 
ma to do siebie, że się w niej śpiewa. Śpiewa – zamiast mówić. To zarzucają 
jej ci, którzy od opery stronią: że to nienaturalne. Że śpiewa się w niej tekst, 
którego śpiewać nie ma potrzeby, bo właściwiej byłoby go wypowiedzieć. 
No, ale w operze się śpiewa. Na tym ona polega. Śpiew jest dla opery tym, 
czym dla wiersza rym. 
Chodzi też o rodzaj śpiewu i głosów, których w operze się używa. 
W potocznym odczuciu również są sztuczne, dziwaczne. Choć inne rodzaje, 
równie dziwaczne, są akceptowane: śpiewowrzask rockmana, rytmizowane 
tyrady rapera… 
A jednak opera kwitnie. Jest polem wzmożonej aktywności kompozytorów. 
Bogactwo operowych form i formuł, pomysłów i sposobów jest niezmierzone! 
Właściwie na wszystkim zaszczepia się dzisiaj operę: są opery wędrujące, 
opery-instalacje, mnogość oper multimedialnych…  Jest opera filmowa, 
parkowa, kolejowa, jest opera dokumentalna… Jest zamówiona w tym roku 
przez Warszawską Jesień „Memoopera”… 
Także i sam śpiew podlega wielu eksperymentom i zmianom. W „Luci mie 
traditrici” Salvatore’a Sciarrina (głównej postaci tegorocznego  
Festiwalu, autora blisko dwudziestu oper) śpiew jest rodzajem mówionego  

ornamentu. W „Mysteries of the Macabre” Ligeti stosuje groteskowy śpiew 
z absurdalnym tekstem. Z kolei w operze „Aaron S”, także zamówionej 
przez Warszawską Jesień, w ogóle nie ma śpiewaków, są za to syntezatory 
mowy, translatory tekstu, imitujące głos instrumenty, itd. A w „Zagubionej 
autostradzie” Olgi Neuwirth ekspresja głosów jest wprost totalna (wystarczy 
posłuchać Davida Mossa!).
A ponoć opera to przeżytek, gatunek anachroniczny… 
W istocie opera wiąże nas z rzeczywistością. Bo opera to wciąż widowisko. 
To gatunek, który w dodatku coś opowiada i coś wyraża. Porusza tematy, 
które wszystkich obchodzą i mówi językiem, który wszyscy rozumieją: 
teatru, kina, telewizji. Zawiera w sobie wszystko to, co jest charakterystyczne 
dla współczesnej sztuki: przekraczanie własnych granic, eksperyment, 
ale i współistnienie elementów różnych tradycji i kultur, w tym kultury 
popularnej, zaangażowanie mediów elektronicznych, zaawansowanej 
techniki i nowych technologii. Słuchając współczesnej opery można się po 
prostu poczuć adekwatnie do swojego czasu.

Tadeusz Wielecki, dyrektor festiwalu

16 września / piątek / 19:30
Filharmonia Narodowa / Sala Koncertowa

Łukasz Długosz flet
Agata Kielar-Długosz flet
Joanna Freszel sopran
ORKIESTRA FILHARMONII NARODOWEJ
Jacek Kaspszyk dyrygent

Edgard Varèse Tuning Up 
Grażyna Pstrokońska-Nawratil Lasy deszczowe. 
Koncert na dwa flety i orkiestrę 
Philippe Hurel Tour à tour II – La rose des vents *
György Ligeti Mysteries of the Macabre * 
 

JESIEŃ: INAUGURACJA

Wystrojeni nastrójmy słuch uroczyście – pomoże  
nam orkiestra, sama się strojąc w Strojeniu Varese’a.  
Lub na dużym luzie puśćmy słuch w ruch w koloraturowym 
panoptikum Szefa Tajnej Policji w Mysteries of the Macabre 
Ligetiego.
W Tour à tour energiczne ciągi dźwięków zmiksowanej 
z elektroniką orkiestry są jak wypuszczane na wodę łodzie, 
które chwilę mkną – i łagodnie zwalniają. No, i świetne te 
lądowania Marsjan: buu-łuu-urzrzrz! Cud! W tym utworze 
nawet niskie dźwięki brzmią jasno! A te wysokie – no, to  
już ostry arktyczny pejzaż. 
A w Lasach deszczowych – gorąco i parno.  
Co, wraz z kolorowymi ariami Ligetiego, wprowadzi nas  
w  o p a r y  o p e r y.



16 września / piątek / 22:30
Soho Factory

SCENATET
Juliana Hodkinson, Peter Barnow projekcja dźwięku
Mikkel Jensen reżyseria światła 

Juliana Hodkinson Angel View *

JULIANA I BAZAR DŹWIĘKÓW

W muzyce Juliany Hodkinson stale obecne są elementy 
wizualne i teatralne. Ba, ale jakie: bez żenady wygrzebuje ci ona 
ze składowiska dźwiękowych odpadów a to brzęk wyrzuconych 
na złom sztućców, a to chrzęst tłuczonego szkła, a to szum 
starego koła od roweru… Wsadza to do utworów, miesza 
z nie powtórzę jakimi dźwiękami instrumentów, zaprawia 
elektroniką i pokazuje publicznie. I jeszcze oświetla! A muzycy, 
jak trzeba porządnie zagrać, to oczy w słup i nic. Dwóch talerzy 
perkusyjnych nie mogą ze sobą zderzyć! Powietrze pomiędzy 
talerzami im przeszkadza.

17 września / sobota / 18:00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / 
Dziedziniec

Anna Kierkosz teksty na podstawie memów z konkursu, 
koncepcja artystyczna
Konrad Dworakowski teksty, koncepcja artystyczna, 
reżyseria
Jakub Stępień (Hakobo) scenografia, wizualizacje
Łucja Szablewska głos
Rafał Łuc akordeon
Wojciech Błażejczyk gitara elektryczna
Bartosz Sałdan perkusja
Dominik Płociński wiolonczela
Maciej Koczur dyrygent

Marta Śniady Memoopera ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)

MEMOOPERA

Memoopera? To nieszablonowa opera, złożona z różnorodnych 
przejawów krótkiej prozy, oryginalnej muzyki, fantazyjnego 
śpiewu oraz niekonwencjonalnej wizualizacji… A zresztą, co tu 
owijać w bawełnę: zakręcona opera zrobiona z internetowych 
memów, smsów, sloganów, postów, zwariowanej muzyki, 
zdrowo kopniętego wokalu i nieortodoksyjnej wizualizacji. 
Tak czy inaczej, liczymy na odmalowywanie się na obliczach 
obserwatorów życzliwego zainteresowania (dopuszcza się 
wycie w euforii).



17 września / sobota / 20:00
18 września / niedziela / 19:30
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr 

Małgorzata Sikorska-Miszczuk koncepcja libretta, libretto
Andrzej Chyra koncepcja libretta, reżyseria
Mirosław Bałka scenografia
Agata Zubel sopran (Amerykanka)
Łukasz Konieczny bas (Behrens) 
Szymon Maliszewski bas-baryton (Joachim)
Szymon Komasa baryton (Hans) 
Barbara Kinga Majewska sopran (Kławdia)
Juan Noval–Moro tenor (Krokowski)
Urszula Kryger mezzosopran (Naphta)
Jadwiga Rappé alt (Pani Stöhr) 
Marcin Habela baryton (Peeperkorn)
Karol Kozłowski tenor (Settembrini)
Anna Gadt chór (Elly Brand)

MYKIETYN DO GÓRY

Góra przyszła do Mykietyna, a Mykietyn do góry. 
Zwłaszcza zainspirowała go, istotna w powieści Manna, 
kategoria czasu. Czas igra z człowiekiem, powiedział sobie, 
to ja teraz poigram z czasem. I, na przykład, niepostrzeżenie 
ale systematycznie skraca wartości czasowe nut. Tempo 
pozostaje to samo, ale muzyka przyśpiesza. 
Libretto wprowadza postać Amerykanki, wspomnianą 
w książce tylko raz. Zmarła ona w pokoju, w którym 
zamieszka główny bohater, Hans Castorp. Zmarła, ale 
w operze „nie wyciąga z tego wniosków”. W Hansie 
rozpoznaje swą miłość – niespełnioną, nierzeczywistą, 
rozmawia, śni, a te sny widzą inni, etc. 
No tak, igrają w tej operze z czasem. Tempo muzyki 
pozostaje to samo, a nam puls przyśpiesza...

Agnieszka Kiepuszewska chór (Marusia)
Michał Dembiński chór (Wehsal)
Iwona Kmiecik chór
Jacek Kotlarski chór
Marcin Wawrzynowicz chór
Adam Banaszak kierownictwo muzyczne
Magdalena Maciejewska kostiumy
Maria Stokłosa ruch sceniczny
Bartosz Nalazek reżyseria światła
Ewa Guziołek-Tubelewicz reżyseria dźwięku

Paweł Mykietyn Czarodziejska góra 
(opera na podstawie powieści Thomasa Manna) 



JEŚLIŚ CIEKAWY – WŁÓŻ NOS NA USZY

Matka i córka prowadzą hotel, w którym trują i ograbiają 
gości. Przez nieporozumienie ofiarą pada… Nie, nie 
zdradzę clou tej historii. Trudno, jeśliś do szału ciekaw, co 
było dalej – zajrzyj do Camusa. Ale nie tylko treść tworzy 
napięcie tej opery. I nie tylko magicznej mocy wideo, 
podbijające bębenka. Przede wszystkim temperaturę 
podgrzewa muzyka – sama i w konfiguracjach z głosami 
wokalnymi – wykorzystująca pełnię środków, coraz bardziej 
rozgorączkowana, kipiąca, dążąca do… Nie, nie zdradzę 
dokąd. Trudno, jeśliś ciekawy, włóż nos w opary (tej opery) 
– i zobacz na własne uszy.  

17 września / sobota / 20:00
18 września / niedziela / 19:30
Basen Artystyczny / Opera OFF 

Piia Komsi sopran (Marta)
Aneta Łukaszewicz mezzosopran (Matka)
Witold Żołądkiewicz baryton (Jan)
Olga Siemieńczuk sopran (Maria)
Julia Samojło fortepian, keyboard
Maciej Piszek keyboard
Leszek Lorent, Jarema Jarosiński perkusja
CHAIN ENSEMBLE
Fabián Panisello dyrygent
Alexis Baskind reżyser dźwięku
Adam Dudek wideo

Fabián Panisello Le malentendu *  
(wersja koncertowa opery kameralnej
do libretta na podstawie sztuki Alberta Camusa 
© Editions Gallimard, 1958 w adaptacji Juana Lucasa)



ZACISKAJĄ SIĘ HIPNOTYCZNE 
PĘTLE MUZYKI

Jedna z najbardziej znaczących współczesnych oper. 
Skomponowana na podstawie słynnego filmu Lyncha, 
odznacza się przestrzenną dystrybucją dźwięku – 
elektronicznego, głosów i instrumentów – i  zmasowanymi 
projekcjami wideo. Totalne są środki wokalnej ekspresji: 
słyszymy mowę skomponowaną z wielu różnych 
rejestrów i stanów ekspresywnych: szept, obojętny ton, 
krzyk, wołanie, parodię innego głosu, jękopodobne 
dźwięki i zaśpiewy, śpiew, chóry „pijanych harmonii” itd. 
A poprzez powtarzające się obsesyjnie motywy brzmień 
instrumentalnych, wytwarza się rodzaj sennej maligny, 
u podłoża której czai się zasadniczy egzystencjalny 
niepokój.  

19 września / poniedziałek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego

Elfriede Jelinek, Olga Neuwirth libretto 
Natalia Korczakowska reżyseria
Anna Met scenografia
Holger Falk baryton (Pete / Fred)
Barbara Kinga Majewska sopran (Alice / Renee)
David Moss (Mr Eddy) 
Piotr Łykowski kontratenor (Mystery Man)  
Michał Sławecki kontratenor (Andy)
Marta Zięba (Matka Pete’a)
Dariusz Maj (Ojciec Pete’a) 
Rafał Kronenberger (Dyrektor więzienia / Arnie)
Andrzej Olejnik (Ed / Strażnik / Detektyw Hank)
Dariusz Bronowicki (Al / Lekarz / Detektyw Lou)
Ewa Szewczyk (Dita)

Instrumentaliści NARODOWEGO FORUM MUZYKI 
FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ 
Mieczysław Unger dyrygent
Marek Adamski kostiumy
Tomasz Wygoda choreografia
Krzysztof Gawlas live electronics
Marek Kozakiewicz wideo
Jacqueline Sobiszewski światło
Małgorzata Szabłowska, Olga Sobkowicz 
Fundacja Szabłowska Studio produkcja

Olga Neuwirth Zagubiona autostrada 
(opera do libretta Elfriede Jelinek i Olgi Neuwirth 
na podstawie scenariusza Davida Lyncha 
i Barry’ego Gifforda)



19 września / poniedziałek / 22:30
20 września / wtorek / 22:30
Soho Factory

Salvatore Sciarrino libretto
Loré Lixenberg reżyseria
Signe Asmussen mezzosopran
SCENATET
Rei Munakata dyrygent
Mikkel Jensen projekt świateł
Casper Øbro projekt wideo 
Loré Lixenberg, Anna Berit Asp Christensen scenografia
Mea Andresen, Laura Møller Henriksen projekt 
kostiumów

Salvatore Sciarrino Infinito nero * (ekstaza w jednym 
akcie na głos i 8 instrumentów)

INFINITO NERO

Słychać tylko jakby odgłos bicia serca, jakby szum 
oddechu… Cisza. W ekstazie, tłumiąc głos, nagle wyrzuca 
z siebie słowa nawiedzona święta… 
Karmelitanka Maria Magdalena de’ Pazzi miała objawienia 
i wizje mistyczne. Jest autorką Słów ekstazy, zapisanych 
przez siostry nowicjuszki. Cztery z nich powtarzały to, 
co powiedziała, cztery następne notowały. Słowa bowiem 
wypowiadała z niewiarygodną prędkością, po czym 
zapadała w głębokie milczenie.
Sciarrino mówi, że w Infinito nero głębiej wnika w dźwięk 
ciszy. „Cisza nie jest pusta, jest jedynie początkiem 
dźwięku”.

20 września / wtorek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego 

TALEA ENSEMBLE 
David Adamcyk live electronics

Steven Kazuo Takasugi Sideshow * 
(na amplifikowany oktet, elektronikę i wokalizacje 
w pięciu częściach)

MROCZNY SPEKTAKL

Mikro i minidźwięki tego utworu, po mistrzowsku 
i w nietradycyjny sposób dobywane z instrumentów oraz 
towarzyszącą tej grze rewelacyjną precyzję aktorskich 
min i gestów, można by opatrzyć etykietką kompozycji 
z gatunku teatru instrumentalnego. W istocie Takasugi 
oparł swój utwór na widowiskach z parków rozrywki  
na Coney Island w Nowym Jorku, jakie działały we 
wczesnych latach dwudziestych ubiegłego wieku.  
Ale żart, ironia i dystans do konwencjonalnych muzycznych 
formuł, właściwy dla teatru instrumentalnego, nie mają 
wiele wspólnego z cyrkowymi atrakcjami i rubaszną 
uciechą tych widowisk. Wspomniany żart jest zaś 
w Sideshow diaboliczny, a ironia i dystans demaskowane są 
zaproszeniem do horroru.



21 września / środa / 19:30
Teatr Imka

KOLEKTYW AARON S
Sławomir Wojciechowski kompozycja
Paweł Krzaczkowski libretto
Krzysztof Cybulski konstrukcja instrumentów, software
Norman Leto wideo
LUX:NM CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE 
BERLIN

Kolektyw Aaron S Aaron S ** 
(opera multimedialna, zamówienie Warszawskiej Jesieni)

ZBUNTOWANA OPERA 

Głosuje syntezator mowy, głosują piszczałki, co udają 
ludzkie głosy, głosuje DJ z komputera, odprawujący 
z głosem wszelkie swawole. A gramofon z roztrąbem 
od puzonu, z tłumikami i suwakiem prędkości, na 
gramofonową płytę z głosami i samplami brzmień? 
A głośniki, a programy do generowania tekstu i dźwięków 
pozawerbalnych? Wszystko głosuje i brzmi. W tej operze 
nie pojawia się żaden śpiewak ni śpiewaczka, chociaż 
głosów ci u niej dostatek. A bohater przedstawienia, 
buntownik haktywista Aaron Swartz, występuje jako 
rozproszone wspomnienie.

22 września / czwartek / 19:30
23 września / piątek / 19:30
Basen Artystyczny / Opera OFF

Salvatore Sciarrino libretto 
Pia Partum reżyseria
Anna Radziejewska sopran (La Malaspina, 
Głos zza kurtyny)
Jan Jakub Monowid kontralt (Ospite / Gość)
Hubert Zapiór tenor (Służący)
Artur Janda baryton / bas (Il Malaspina)
SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY 
ENSEMBLE
Lilianna Krych dyrygent
Magdalena Maciejewska scenografia
Marek Zamojski wideo
Agnieszka Dmochowska–Sławiec ruch sceniczny

Salvatore Sciarrino Luci mie traditrici * (opera)
* pierwsze wykonanie w Polsce wersji scenicznej utworu

DŹWIĘK SILNIEJSZY W WYDŹWIĘKU, 
WYMOWNIEJSZA MOWA

Pierwowzorem jest słynna i smutna historia Gesualda, 
księcia Venosy, niezwykle oryginalnego kompozytora doby 
renesansu. Dowiedziawszy się o niewierności księżnej, zabił 
ją i jej kochanka. Sciarrino nawiązał nie wprost do tych 
wypadków i postaci, lecz są one w operze podobne.
Śpiewają półgłosem, tłumiąc emocje. Słowa drżą, 
wybrzmiewają w milczeniu. Ale czy to jest śpiew?  
To jednak mowa jakby niechcący przeobrażona śpiewem. 
Mowa bardziej wymowna, silniejsza w wydźwięku. 
Pomiędzy kolejnymi scenami kompozytor cytuje 
renesansową elegię o przemijaniu piękna i miłości.  
Grana przez instrumenty, staje się bezsłownym 
komentarzem. Jej brzmienie – coraz zimniejsze, trudniej 
rozpoznawalne – znika w końcu w szklistym, ledwie 
słyszalnym zgrzycie wysokich flażoletów…



23 września / piątek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego

Shigeko Hata sopran
Andrzej Bauer wiolonczela
EUROPEAN WORKSHOP FOR CONTEMPORARY 
MUSIC
Rüdiger Bohn dyrygent

Marcin Bortnowski Oczekiwanie 
Mark Andre ni * 
Ondřej Adámek Karakuri – Poupée mécanique *
Salvatore Sciarrino Introduzione all’oscuro 

DUSZA I CIAŁO

Muzyka jak z gumy, pokazywana ręką, miękko, ciągliwie. 
Ręką sopranistki pożyczoną chyba od mima. Bo Karakuri 
to są dźwięki do oglądania, teatr gestu stopionego z muzyką. 
Nie, co ja mówię! Tu się nie pokazuje muzyki – to ręka jest 
muzyką. Giętką, sprężystą, dźwięczną. 
Dla Marka Andre muzyka jest formą egzystencjalnego 
doświadczenia, które jej twórca dzieli z innymi ludźmi. 
Tytuł ni, skrót od „nach innen” („ku wnętrzu”), oznacza 
wejrzenie we własne wnętrze. Słuchając muzyki Marka 
Andre – ascetycznej, schowanej za ciszą, ukrytej pod 
powierzchnią – w istocie wsłuchujemy się w siebie.

23 września / piątek / 22:30
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

GRAUSCHUMACHER PIANO DUO
Andreas Grau, Götz Schumacher fortepiany
Thomas Hummel live electronics
Marta Grzywacz głos
Magdalena Bojanowicz wiolonczela
Maciej Frąckiewicz akordeon
Oliwier Andruszczenko klarnet basowy 

Wojciech Błażejczyk obiektofony, gitara elektryczna
Bartosz Kowalski obiektofony
Krzysztof Kozłowski obiektofony
Leszek Lorent obiektofony
Michał Bereza live electronics
Michał Niedziałek dyrygent
Robert Migas reżyseria dźwięku

Brigitta Muntendorf Key of Presence *
Piotr Peszat The Message ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Wojciech Błażejczyk Trash Music 

KRAINA WYOLBRZYMIONEGO SŁYSZENIA
 
Przedłużone przez pogłosy i rezonanse, ukazane w oddaleniu 
lub wyolbrzymione przez przybliżenie, w Key of Presence 
dźwięki trzeszczą, charczą, chorują. Stuk klawisza chrypi jakby 
obrośnięty wodorostami. Świdruje uszy szarpnięta palcem 
struna. Jak ptak trzepoce się dźwięk wyzwolony spod stopy 
przyciskiem. Pianista uderza się w pierś: odzew serca jest 
głuchy, dudniący. Struna, stopa, klawisz, serce… Otoczeni 
przez mikrofony, statywy, kable, przyciski, pianiści właściwie 
nie grają: są jak operatorzy psychodelicznej maszyny 
wyolbrzymionego słyszenia. 
Trash Music? O, trzeba umieć grać na suszarkofonie! Dobywać 
głębi tonów z magnetofonofonu, odkrywać czułe miejsca 
jajkofonu, umiejętnie, pardon, obchodzić się z pręcikofonem! 



24 września / sobota / 19:30
Filharmonia Narodowa / Sala Koncertowa

Sophie Schafleitner skrzypce
WARSZAWSKI CHÓR CHŁOPIĘCY 
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru 
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA 
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Emilio Pomàrico dyrygent

Salvatore Sciarrino Shadow of Sound
Aureliano Cattaneo Koncert skrzypcowy ** 
(nowa wersja)  
Zofia Dowgiałło Kompozycja z ruchomym tłem 
Iannis Xenakis Polla ta Dhina 

FINAŁ, CZYLI SIŁA JEST DZIWÓW 

Ćśśśś! – mówi Sciarrino – oto dźwięk, przyjrzyj mu się 
w ciszy, a ujrzysz go jak pod mikroskopem. Shadow of 
Sound to dźwięki zanurzone w ciszy. Widoczne wyraźniej.
W Koncercie skrzypce rzewnie łkają, to znów w popłochu 
czmychają… No, i w ogóle bawią się z orkiestrą 
w chowanego.
Zostajemy ponownie owiani oparami opery. W Polla ta 
Dhina chór dziecięcych głosów śpiewnie recytuje Sofoklesa 
(oda do człowieka, Antygona). Powtarzany na jednej 
wysokości dźwięk, spajający szereg osobnych interwencji 
orkiestry, uspokaja: wyciszamy się, wsłuchujemy w sens 
starożytnych słów i nowoczesnej muzyki… Ale ten dźwięk 
jest też metaforycznym wybrzmieniem dobiegającego 
końca Festiwalu. I na takim wybrzmieniu opuszczamy 
Filharmonię, by za rok powrócić na kolejną Warszawską 
Jesień i sprawdzić, czy ów dźwięk jeszcze wybrzmiewa.



SPOTKANIA

Ciekawe są te spotkania! Kompozytor jest jakby 
przedłużeniem swojej muzyki. Warto więc jego muzykę 
zobaczyć, by tak rzec, w całej rozciągłości. 

16 września / piątek / 12:00 
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Juliana Hodkinson

17 września / sobota / 12:00
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Philippe Hurel

18 września / niedziela / 12:00
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Fabián Panisello

19 września / poniedziałek / 12:00
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Paweł Mykietyn

21 września / środa / 12:00 
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Steven Kazuo Takasugi

22 września / czwartek / 12:00
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Kolektyw Aaron S: Sławomir 
Wojciechowski, Paweł Krzaczkowski, Krzysztof Cybulski, 
Norman Leto 

24 września / sobota / 12:00
Austriackie Forum Kultury 
Spotkanie z kompozytorem: Brigitta Muntendorf



dla dzieci w wieku 4-12 lat

Drogie dzieci, 
każdy kto przyjdzie na Małą Warszawską Jesień będzie mógł 
otrzymać prezent w postaci tego oto ślicznego wierszyka, 
który specjalnie dla niego wyrecytuje pan dyrektor 
Warszawskiej Jesieni: 

Raz byczki boczki       
Tarły o buczki, 
A bączki w beczkach 
Czesały baczki.

Buczki buczały, 
Beczki beczały, 
Byczka czkawka chwyciła,
Bączki bąkały piąte przez dziesiąte (gdy były już dużymi 
bąkami),
A baczki baczyły, czy 

Byczki boczki 
Tarły o buczki (i tak dalej…)



16 września / piątek 
– 25 września / niedziela
/ 10:00 – 18:00
Park Rzeźby w Królikarni

panGenerator Muzyka sfer ** 
(instalacja interaktywna, 
zamówienie Warszawskiej Jesieni) 

Wernisaż instalacji
16 września / piątek / 17:00 

17 września / sobota 
/ 11:00 i 16:00 
Park Rzeźby w Królikarni

Łukasz Błażejewski (Prince Negatif) performer
UCZNIOWIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W JELENIEJ GÓRZE

Sławomir Kupczak Nie wiem ** 
(performans plenerowy, 
zamówienie Warszawskiej Jesieni) 

18 września / niedziela  
/ 11:00 i 16:00 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
/ Laboratorium

Małgorzata Kołcz libretto, kontrabas
Grzegorz Ociepka reżyseria 
Aleksandra Świderek–Żaczkiewicz sopran (Mama)
Piotr Pieron bas (Tata)
Michał Górczyński klarnet (Synek Stefuś)
Michał Styczyński altówka (Gadający Kot)
Dagny Baczyńska-Kissas syntezator (Milcząca Rybka)

Jarosław Siwiński Milcząca Rybka ** (mikroopera, 
zamówienie Warszawskiej Jesieni)

24 września / sobota 
/ 11:00 (dzieci w wieku 4–6 lat)
/ 16:00 (dzieci w wieku 7–12 lat)
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / Sala multimedialna

Joanna Freszel przygotowanie i prowadzenie warsztatów 
Krystyna Raczyńska akompaniament  

W poszukiwaniu głosu (warsztaty)



Warszawska Jesień Klubowo
Otwieramy nowy nurt – Warszawską Jesień Klubowo. 
To inicjatywa Dagny Sadkowskiej i Igora Nikiforowa. 
Kilka festiwalowych wydarzeń odbędzie się w klubach. 
W ramach WJK znajdują się utwory i działania artystyczne 
ambitne, ale niekonwencjonalne, wyłamujące się ze 
stereotypu tak muzyki klubowej, jak i poważnej muzyki 
współczesnej. Czym jest owa muzyka? Takie definicje 
wykuwa się wspólnymi siłami w stale trwającym procesie 
współczesności.

17 września / sobota / 16:00
Cafe Kulturalna

Konceptualizm – ukryta historia muzycznej awangardy 
dyskusja i promocja 29. numeru magazynu „Glissando” 

18 września / niedziela / 22:30 
Cafe Kulturalna

CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
SCENICZNEGO 
Lilianna Krych dyrygent  
Liwia Bargieł choreografia

Cornelius Cardew Treatise

18 września / niedziela / 16:00
barStudio 

Nowa opera: między konwencją a konceptem
dyskusja

21 września / środa / 16:00 
Teatr Studio / sala prób

CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
SCENICZNEGO
Joanna Halszka Sokołowska, Baskak (Antoni Beksiak) 
prowadzenie warsztatów

I Put a Spell on You (warsztat)



21 września / środa / 22:30 
barStudio 

Joanna Halszka Sokołowska głos
BASKAK+POPP: 
Baskak (Antoni Beksiak) głos
Constantin Popp elektronika
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
SCENICZNEGO

Improwizacje 
BASKAK+POPP I Put a Spell on You 
Willie Dixon My Love Will Never Die 

22 września / czwartek / 22:30 
barStudio 

Michał Górczyński klarnet

Krzyk, dźwięk, stuk i skok – partytury codzienności
Henrik Ehland Rasmussen From Pressure to Ease 
Carl Bergstrøm–Nielsen Bad Bathroom **
Juan Manuel Abras Ania jest... 
Alejandro Franco Briones Is there anything outside 
my home´s inside? **
Maciej Jabłoński Night in Bedroom **
Dominik Strycharski Dry Your Tendencies ** 

Miejsca koncertów
Filharmonia Narodowa / Jasna 5 
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego / Modzelewskiego 59 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina / Okólnik 2 
Soho Factory / Mińska 25  
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
/ Jazdów 2
Basen Artystyczny / Opera OFF / Konopnickiej 6
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr 
/ Madalińskiego 10/16
Teatr Imka / Konopnickiej 6 
Austriackie Forum Kultury  / Próżna 7/9
Park Rzeźby w Królikarni / Puławska 113A
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / pl. Małachowskiego 3
Cafe Kulturalna / Plac Defilad 1
barStudio / Plac Defilad 1
Teatr Studio / Plac Defilad 1

Imprezy towarzyszące: 
koncerty, prezentacja portalu internetowego, 
prezentacja płyty, prezentacja książki, konferencja 
naukowa.

Szczegółowy program oraz informacje o biletach 
na www.warszawska-jesien.art.pl 

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian 
w programie.
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