
usłysz,
czego inni nie słyszą!

przewodnik po festiwalu
adresowany do osób młodych w każdym wieku



RES PUBLICA
Muzyka to nie tylko monologi jej twórców, to także rozmowa. 
Każdego z każdym. Wszyscy przynależymy do publiczności. 
Czasami się więc kłócimy, ale też godzimy. Trudno jest żyć wśród 
samych antagonistów. Tegoroczna Warszawska Jesień jest
o dogadywaniu się poprzez muzykę. Z otwarciem na rozmaitość 
postaw i wszelkie między nami różnice. Na tym polega debata – 
sztuka dopatrywania się wzajemnych racji. Czy jest na tę muzyczną 
rozmowę lepszy moment niż 100–lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości? Porozmawiajmy zatem o świecie. Tym bliskim
i dalekim. Z wrażliwością na drugiego człowieka i sprawy wspólne. 
Niech nasza warszawskojesienna kraina muzyczną debatą 
rozbrzmiewa! 

Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu



Kucie kos (instalacja akusmatyczna inspirowana obrazem 
Wojciecha Fangora Kucie kos)

Mikołaj Majkusiak Mirrors ** cz. I. Preludium 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS)
Andrzej Bieżan Isn’t it? 
Mikołaj Majkusiak Mirrors ** cz. II. Interludium I 
Maria Pokrzywińska Reglamentoso 
Mikołaj Majkusiak Mirrors ** cz. III. Interludium II
Elżbieta Sikora Janek Wiśniewski, Grudzień, Polska 
Mikołaj Majkusiak Mirrors ** cz. IV. Interludium III
Louis Andriessen Il Duce 
Mikołaj Majkusiak Mirrors ** cz. V. Postludium 

Wernisaż instalacji 21 września / piątek / 17:00 

KUCIE KOS

Kucie kos to tytuł obrazu z roku 1954 Wojciecha Fangora 
o zrywie Powstania Styczniowego. W odniesieniu do obrazu 
zabrzmią utwory elektroakustyczne. Trzy z nich to wyraz 
artystycznego sprzeciwu z czasu ponurego stanu wojennego 
w Polsce. Czwarty – Louisa Andriessena, powstały w latach 
70. XX w., zawiera nagrania groteskowo brzmiących 
okrzyków dyktatora Włoch – Mussoliniego. Okrzyki te 
stopniowo ustępują wobec złowróżbnej muzyki wyrażającej 
moc, którą oddaje fragment jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych utworów XX wieku. Jakiego? Przyjdź 
i posłuchaj. Wszystkie cztery nagrane „taśmy” połączone są 
w jeden nadrzędny meta-utwór przez Mikołaja Majkusiaka, 
zabierającego głos z perspektywy dzisiejszej. 

21 września / piątek – 29 września / sobota / 11:00 – 19:00
Muzeum Warszawy (w poniedziałek muzeum nieczynne)



Andrzej Bieżan Fortepian dla wszystkich **
(instalacja interaktywna)

Wernisaż instalacji: 21 września / piątek / 14:00 

Piotr Grodecki – klasyka dla wszystkich
Marcin Krzyżanowski – improwizacja dla wszystkich

Finisaż instalacji: 29 września / sobota / 18:00

Szabolcs Esztényi – muzyka współczesna dla wszystkich
Krzesimir Dębski – jazz dla wszystkich

FORTEPIAN DLA WSZYSTKICH

Kiedyś, dawno temu, w USA można było kupić samochód 
Ford w każdym kolorze, byleby to był kolor czarny. Taka była 
swoboda wyboru. Na fortepianie pomysłu Andrzeja Bieżana, 
który swoimi konceptami i utworami dopominał się o wolność 
Polski w latach 70. i 80., ówczesny mieszkaniec naszego kraju 
mógłby zagrać dowolny dźwięk, ale każdy brzmiałyby tak 
samo. Bez względu na to, czy wydobyty z lewej, czy prawej 
strony, czy też na środku klawiatury. Tak zgodnie powinien 
brzmieć głos narodu. Bo tak chciała ówczesna partia u władzy. 
Brrrr… Na fortepianie dla wszystkich zagrają muzycy 
różnych gatunkowych specjalizacji. Także każdy, kto odwiedzi 
Kordegardę w dniach trwania festiwalu. Zagraj i Ty. Zrób sobie 
wycieczkę w czasie. Wzmocnij naszą muzyczną jedność. 

21 września / piątek – 29 września / sobota / 11:00 – 19:00
Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury (w poniedziałek galeria nieczynna)



Festiwalowe Radio Internetowe
Transmisje na żywo i podcasty dostępne na stronie 
internetowej festiwalu: www.warszawska-jesien.art.pl

RADIO JESIEŃ

Chcesz pobyć z festiwalem w domu, uporządkować wrażenia 
i posłuchać opinii innych? Wejdź każdego dnia Jesieni 
i jeden dzień po niej o 17:00 na stronę Festiwalowego Radia 
Internetowego. Rozmowy prowadzą: Monika Pasiecznik 
i Tomasz Biernacki. 

21 września / piątek – 30 września / niedziela / 17:00



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

Gareth Davis klarnet basowy 
CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
Bartosz Michałowski dyrektor chóru
ORKIESTRA FILHARMONII NARODOWEJ
Jacek Kaspszyk dyrygent

Rafał Augustyn, Cezary Duchnowski Przedtakt ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS)
Aleksander Nowak do słów **
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Filharmonii Narodowej) 
Michal Nejtek Ultramarine (Pieśni odległe) * 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni i Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego Praska Wiosna) 
Andrew Norman Unstuck *
Bernhard Lang DW28 – Loops for Davis *

SŁOWA

W elektroakustycznym Przedtakcie Rafała Augustyna 
i Cezarego Duchnowskiego słowa, które wypowiedział u zarania 
Niepodległej Ignacy Jan Paderewski, wyjątki z programu 
pokojowego prezydenta Thomasa W. Wilsona z roku 1918 i głos 
Józefa Piłsudskiego. Do słów na chór i orkiestrę Aleksandra 
Nowaka zawiera zagadkowe tekstowe klucze zaczerpnięte z dzieł 
i wypowiedzi 8 postaci istotnych dla dziejów Polski i świata. 
Utwór Michala Nejtka jest instrumentalny, ale nawiązuje do 
wierszy amerykańskiego poety Raymonda Carvera o zwyczajnej 
rzeczywistości, która w szczególnych chwilach osiąga jakość 
nową – kiedy już nic nie jest takie, jakie było. Andrew Norman 
w komponowaniu wirtuozowskiego Unstuck inspirował się 
powieścią Rzeźnia nr 5 Kurta Vonneguta. Na koniec grupa 
do zadań specjalnych pod przywództwem wirtuoza klarnetu 
basowego Garetha Davisa skonfrontuje swoje muzyczne racje 
wobec olbrzymiej orkiestry dowodzonej przez maestro Jacka 
Kaspszyka. W utworze jednej z głównych postaci tegorocznego 
festiwalu – Bernharda Langa. Muzyka znowu zabiera głos.



21 września / piątek / 22:30
Filharmonia Narodowa / Sala Kameralna

Stéphane Ginsburgh fortepian i klawiatura MIDI
Wennes Gonnissen reżyseria dźwięku
Florian Bogner programowanie i reżyseria dźwięku 
Jan Schacher konsultacja i programowanie dodatkowe
Stefan Prins elektronika i opracowanie wideo
Kobe Wens nagrania wideo
Frederik Croene gra na ramie fortepianu  
w wideo Piano Hero #1, 2 i 4

Stefan Prins Piano Hero #1–4 *

FORTEPIANISSIMO

W tym połączeniu nie rozeznasz gdzie gra instrument, 
a gdzie są dźwięki innego pochodzenia. Nie tylko brzmienia 
wydobywane poprzez grę na klawiaturze i przez uderzanie 
w ramę instrumentu. Także reagująca na każdy ruch pianisty 
elektronika wyrzucająca z siebie setki mikrofragmentów 
otaczającego nas świata i mieszająca ze sobą różne dźwięki  
i obrazy. Powstaje nowa organiczna całość – pulsująca chmura 
zjawisk. Po powstaniu tego utworu fortepian musi być już 
inaczej słyszany i widziany niż do tej pory. 



22 września / sobota
/ 14:00 – 17:00
Nowy Teatr / Plac

KOMUNA WARSZAWA
Grzegorz Laszuk koncepcja, reżyseria
Bartek Rączkowski współpraca muzyczna 
Marcin Krzyżanowski współpraca koncepcyjna

Andrzej Bieżan Barykada **  
(happening muzyczno-teatralny)

BARYKADA

Jest barykada, która nie dzieli, a łączy. Bez porozumienia się 
grup stojących po różnych jej stronach muzyka nie powstanie. 
Najpierw aktorzy Komuny Warszawa, a potem wszyscy inni 
obecni mogą spróbować zharmonizować swoje działania 
z „oponentami“. Kiedy współpraca okaże się zadowalająca  
– co stwierdzi bezstronny komputer, wspólna już sprawa 
wyrazi się pełnią brzmienia. Jeśli współdziałania nie będzie, 
ostanie się nam jeno sznur, a raczej lina do przeciągania się 
nawzajem przez barykadę. 



22 września / sobota
23 września / niedziela
29 września / sobota
/ 16:00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / Kino 

Piotr Stasik reżyseria
Piotr Stasik, Łukasz Czapski, Piotr Gruszczyński libretto
Piotr Stasik, Adam Palenta, Barbara Kaniewska,  
Paweł Chorzępa, Piotr Rosołowski, Małgorzata Szyłak, 
Piotr Pawlus, Kacper Kowalski zdjęcia
Artur Zagajewski muzyka
wykonanie muzyki w filmie:
Wojciech Błażejczyk, Michał Górczyński, Jakub Gucik, 
Eneasz Kubit, Barbara Mglej, Bartosz Sałdan,  
Martyna Zakrzewska, Maciej Koczur 
Dorota Wardęszkiewicz, Piotr Stasik montaż
Anna Gawlita producent 

OPERA O POLSCE (projekcja filmu)

Film stanowiący opowieść dodaną do muzyki Artura 
Zagajewskiego. Pasma chropawych dźwięków. Stopniowe 
narastanie intensywności muzyki i obrazu. Pełen pasji 
sen o Polsce. Ta rzecz powstała z uczucia i współczucia. 
W pewnym momencie pokazany jest w filmie obraz Jacka 
Malczewskiego Błędne koło często intepretowany jako 
wyobrażenie tkwiącej w nas dziecięcości. Ktoś powie, że 
to nie Polska właśnie. Że obraz tej krainy jest daleki od 
rzeczywistości. A jednak można widzieć nas właśnie tak.  
Nie po to, aby się dręczyć i ducha wzniosłości gasić, ale po to, 
by się lepiej rozumieć. 



22 września / sobota / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego

ENSEMBLE RECHERCHE

Allan Gravgaard Madsen Suite *** cz. I. Ouverture * 
Stefano Gervasoni In Nomine R. *
Allan Gravgaard Madsen Suite cz. II. Air I **
Zbigniew Bargielski anilo – vi – klänge ** (zamówienie 
Warszawskiej Jesieni)
Allan Gravgaard Madsen Suite cz. III. Gigue **
Milica Djordjević Pomen II *
Allan Gravgaard Madsen Suite cz. IV. Air II **
Fausto Romitelli Nell’alto dei giorni immobili 
Allan Gravgaard Madsen Suite cz. V. Réjouissance **

ZWIEWNOŚCI I WYSYCENIA

Kontrasty. Wdzięk i lekkość, magiczna taneczność 
w utworach Allana Gravgaarda Madsena i Stefano 
Gervasoniego. Mocne, wysycone brzmienia u Milicy 
Djordjević i – jak z innego wymiaru – Fausto Romitelliego. 
Dźwięki, które wydają się nas dotykać. Także gesty, 
intrygujące znaki z różnych przestrzeni, które na chwilę się 
otwierają, oszołamiają innością i znikają. Jaki będzie utwór 
Zbigniewa Bargielskiego? Nie wiemy, bo to prawykonanie. 
Wiemy natomiast, że kompozytor lubi zaskakiwać. 
Legendarny zespół i duża dawka nowych powodów  
do fascynacji. 



22 września / sobota / 22:30
Filharmonia Narodowa / Sala Kameralna

Leszek Kołodziejski, Eneasz Kubit akordeony
KWARTLUDIUM
Dror Feiler klarnet kontrabasowy, saksofon sopranowy,  
live electronics 
Wojciech Błażejczyk, Krzysztof Wołek elektronika

Krzysztof Wołek Amplified, What is There? ** 
Wojciech Błażejczyk Ogólna teoria względności ** 
Bernhard Lang DW29 – Loops for Paweł Szymański *
Fredrik Gran VOLD ** 
Dror Feiler Goethe im Schlachthof **

NIEPOKÓJ NA KONIEC DNIA 

Zespół Kwartludium – tropiciele nowych muzycznych 
zjawisk, przedstawiają zjawisk i niepokojów najnowszą 
kolekcję. Cztery prezentowane przez nich premierowe 
utwory dotyczą skonkretyzowanych obaw. Od miejsca 
prawdy w obiegu informacyjnym i społecznościowym 
u Krzysztofa Wołka i Wojciecha Błażejczyka, przez 
narastajacą wokół nas rolę sztucznej inteligencji 
i robotyczności u Fredrika Grana, do dosadnej krytyki 
społecznego egoizmu u Drora Feilera. Sztuka to czy 
publicystyka? Na szczęście jedno i drugie. Artyści nie 
zawsze dają się zamknąć w pracowniach. Pomiędzy 
czterema utworami «z odniesieniami» zapętlone 
konstrukcje Bernharda  Langa – powikłana gra formalna 
z bałkańską melodią w tle. Niczym wyraz tęsknoty za 
idylliczną krainą przeszłości. Podobnie porusza muzyka 
Pawła Szymańskiego, któremu Bernhard Lang utwór swój 
dedykował. 



23 września / niedziela / 19:30
ATM Studio

Joanna Freszel sopran
Jerzy Głybin aktor
Przemysław Stippa aktor
Karol Urbański mim
Paweł Hendrich realizacja partii taśm
Soliści Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice
CAMERATA SILESIA 
Anna Szostak przygotowanie chóru
BALET OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE 
Karol Urbański kierownik baletu, choreografia
ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ
Szymon Bywalec dyrygent, kierownictwo artystyczne
Natalia Babińska reżyseria
Klaudia Klimka scenografia, kostiumy
Marian Oslislo, Krzysztof Zygalski, Tomasz Strojecki 
film, multimedia
Piotr Sadlik reżyseria światła

Andrzej Krzanowski Audycja V **

TRAKTAT POETYCKI 1977

Utwór, w którym 26-letni Andrzej Krzanowski zastosował 
wszystko, co w zakresie środków technicznych było 
wówczas możliwe. Są tu projekcje filmów, kilka warstw 
nagrań, jest taniec, soliści, chór i orkiestra. Są starannie 
dobrane teksty poetów i pisarzy będącymi wrażliwymi 
świadkami czasu końca lat 70. XX w. – narastającego 
kryzysu ekonomicznego i rodzącego się sprzeciwu wobec 
opresywnego władztwa. Są w użytych tekstach trzy słowa, 
które się powtarzają: miłość, serce i emigracja. Można 
te słowa odnieść do późniejszych losów autorów opery, 
a nawet okoliczności ich śmierci. Można je też czytać, 
jako aktualne wobec tych, którym trudno odnaleźć się 
w dzisiejszym świecie. Wielki spektakl poetycki z premierą 
po ponad 40 latach od powstania. 



24 września / poniedziałek / 19:30
ATM Studio

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ 
Wiktor Kociuban dyrygent
Mirosław Bałka scenografia 
Grzegorz Mart wideo 
głosy z taśmy:
Łukasz Konieczny bas 
Barbara Sieroslawski recytacja 

Małgorzata Albińska-Frank reżyseria dźwięku
Tadeusz Perkowski realizator światła

Piotr Peszat The Artist’s Way 
Paweł Mykietyn Herr Thaddäus 

MINIMALIZM MAKSYMALISTYCZY

Orkiestra jako aktor nowego teatru muzycznego. 
Piotra Peszata wielkie gesty orkiestrowe obok dźwięków 
z cyberprzestrzeni, cytatów z Schuberta, Chopina  
i Schönberga, także projekcji obrazu. Pawła Mykietyna 
uprzestrzennienie instrumentów, projekcja nagrań i obrazu, 
akcja, scenografia i światło. Sekwencje przyspieszeń 
i zwolnień, brzmień zagęszczanie i rozrzedzanie. Słyszymy 
jeden zaledwie dźwięk przepracowywany na wszelkie 
przemyślne sposoby. Piotr Peszat rozważa problem naszej 
wiarygodności jako ludzi pełniących różne społeczne role. 
Zaczyna od siebie jako artysty. Paweł Mykietyn przypomina 
i spiętrza narodowe wątki dawne i ostatnich lat. Dwa utwory 
– mocne rozprawy o współczesności. W smudze historii. 



24 września / poniedziałek / 22:30
Nowy Teatr

Jaśmina Polak aktorka
Piotr Polak aktor
SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY 
ENSEMBLE
Trond Reinholdtsen dyrygent, reżyser

Trond Reinholdtsen Ø – Odcinek 6 *

WDZIĘK NADMIARU

Wydarzenie niczym sympozjum o wolności. Aż się prosi 
o odrobinę zniewolenia i administracyjnego nakazu. 
Nic z tego. Musimy sobie z oceanem swobody w tym 
utworze poradzić sami. Pomieszanie gatunków: najpierw 
przedziwny, ale koncert. Potem performans. Ni to rzecz 
muzyczna, ni teatr. Jak mówi jego twórca, po prostu „opra” 
– nowa forma. Trond Reinholdtsen zaskoczy nadmiarem 
i zamierzoną niespójnością. Czyż to nie rzeczywistość za 
oknem właśnie w kolejnym jej epizodzie uchwyconym 
przez kompozytora? Wolność może, a nawet powinna być 
nieobliczalna. I taka jest u Reinholdtsena.



25 września / wtorek
/ 19:30 i 22:30
TR Warszawa

Cezary Kosiński, Magdalena Kuta, Lech Łotocki,
Tomasz Tyndyk, Justyna Wasilewska aktorzy
muzycy Warszawskiej Grupy CELLONET:
Andrzej Bauer, Magdalena Bojanowicz, Bartosz Koziak, 
Marcin Zdunik wiolonczele
Katarzyna Kalwat reżyseria
Monika Muskała tłumaczenie, adaptacja, dramaturgia
Andrzej Bauer, Wojtek Blecharz, Katarzyna Kalwat 
opieka artystyczna nad aktorskimi i muzycznymi 
improwizacjami

Wojtek Blecharz RECHNITZ. OPERA (Anioł Zagłady) **
na podstawie dramatu Elfriede Jelinek Rechnitz (Anioł Zagłady)

TRUDY NAZYWANIA

Czy sztuka może zabierać głos w sprawie wielkiego 
ludzkiego cierpienia? Czy twórca ma coś do zrobienia 
wobec rzeczywistości zafałszowanej, kiedy wzniosłe słowa 
znaczą coś odwrotnego, niż ich nasze rozumienie?  
Opera Wojtka Blecharza na podstawie powieści Elfriede 
Jelinek to utwór o mordzie na Żydach popełnionym 
w trakcie świątecznego przyjęcia oficerów SS na zamku 
w Rechnitz w Austrii w 1945 roku. Ale jest to przede 
wszystkim spektakl o wyradzaniu się języka.  
Kiedy już nie nazywa, nie rozpoznaje rzeczywistości i zła. 



26 września / środa / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego 

BLACK PAGE ORCHESTRA 
Leonhard Garms dyrygent
Lukas Froschauer reżyseria dźwięku

Elena Rykova 101% mind uploading * 
Matthias Kranebitter Concerto for the Invisible Hand 
(Adam Smith) *
Mikołaj Laskowski Oh, to Rub the Waxy Buddah 
Hikari Kiyama Kabuki *
Martin Schüttler schöner leben 3 
(„Girl You Know It’s True” – M.V.) *
Rafał Ryterski Disco Bloodbath (Got to be real) ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Peter Ablinger Black Series (Mondrian 1-4) * 

IDIOMY RADYKALNOŚCI
 
Szukanie ducha materii. Kwestia różnych modeli i stylów 
życia. Złożone muzyczne struktury i katalog nowych 
brzmień. To są dowody na kompozytorów nie tylko uszy, 
ale i głowy szeroko otwarte – na ich przytomne i wrażliwe 
reagowanie na rzeczywistość. Black Page Orchestra 
wykonuje muzykę, która oddaje jej widzenie świata, wyraża 
jej prawdę. Gdyby ktoś wystrzelił nagranie z tego koncertu 
w kosmos, obca cywilizacja mogłaby sporządzić całkiem 
aktualny raport o ludzkiej świadomości i naszych relacjach 
ze światem. Trzeba dodać, że na koncercie wszystko będzie 
dużo weselsze, niż w tym opisie. 



27 września / czwartek / 19:30
ATM Studio

Agata Zubel sopran
Frank Wörner baryton
KLANGFORUM WIEN
Titus Engel dyrygent  
Peter Böhm, Markus Urban reżyseria dźwięku
Bartosz Nalazek światło 

Agata Zubel Bildbeschreibung * (wersja koncertowa)

CZAS ZATRZYMANY

Zaczęło się od obrazu pewnej bułgarskiej studentki, który 
Heiner Müller – niemiecki dramaturg i poeta opisał 
jednym, acz długim zdaniem. W opisie tym wszystko już 
się wydarzyło, bohaterowie są już po drugiej stronie życia. 
Ona i on. Wyobrażone historie, które wiodły ich oboje do 
momentu zastygnięcia w obrazie. Kolejne wielkoformatowe, 
nawiązujące do formy operowej, dzieło jednej z najbardziej 
kreatywnych współczesnych artystek – kompozytorki 
i śpiewaczki występującej tutaj w podwójnej roli. Znakomici 
soliści i orkiestra solistów – Klangforum Wien. Wszyscy 
wpisani w obraz.



28 września / piątek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego 

Katarzyna Duda skrzypce 
Frederike Möller fortepian
EUROPEAN WORKSHOP FOR CONTEMPORARY 
MUSIC
Rüdiger Bohn dyrygent 

Oxana Omelchuk Staahaadler Affenstall *
Bernhard Gander Beine und Strümpfe *
Agata Zubel Violin Concerto
György Ligeti Concerto for Piano and Orchestra 

RYTMY FAKTUR

Mozaikowa faktura u Oxany Omelchuk, tkane relacje 
pomiędzy solistką a zespołem u Agaty Zubel, świat 
wywiedziony z życia produktów – także odzieżowych 
u Bernharda Gandera, połać materii pulsująca 
rytmem w koncercie fortepianowym György Ligetiego 
przypominanym w wersji skameralizowanej. Koncert 
polsko-niemieckiej orkiestry Europejskich Warsztatów 
Muzyki Współczesnej współorganizowanych z Niemiecką 
Radą Muzycznej – po raz 15. na Warszawskiej Jesieni. 
Uwaga! Strefa wysokiej energii. 



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

Kakushin Nishihara biwa 
proMODERN: Marta Czarkowska, Katarzyna Bienias, 
Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska soprany
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA 
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Etienne Siebens dyrygent

Anna Zawadzka-Gołosz Ex motu ** (zamówienie 
Warszawskiej Jesieni)
Akiko Yamane Harakiri Maiden *
Louis Andriessen De Staat

MĘDRCY OCIOSANI

Jak twierdził Św. Tomasz z Akwinu – wszystko bierze 
się z ruchu. Zawirują grona dźwięków w utworze Anny 
Zawadzkiej-Gołosz. U Akiko Yamane spotkamy się 
z solistyczną partią biwy – japońskim średniowiecznym 
instrumentem używanym do akompaniowania 
opowieściom o wojownikach. Nastąpią więc gwałtowne 
gesty, ataki i odpuszczenia, jak na filmach Akira Kurosawy. 
Nic dziwnego: są to wyobrażenia ciosów nożem 
rozcinających tkankę i przestrzeń. I finał Finału: De Staat 
(Republika) Louisa Andriessena – traktat o rzeczypospolitej 
do tekstów zaczerpniętych z Państwa Platona. Jak prawi 
grecki filozof, muzycznych skal nie wolno zmieniać, bo 
stanowią one fundament społecznego ładu. Każda zmiana 
przynosi nieuchronną destabilizację społeczną. Taka 
była demokracja ateńska. A my, jak umiemy, szukajmy 
równowagi pomiędzy kontynuacją a zmianą, pamięcią 
a nowoczesnością. Na Warszawskiej Jesieni i w życiu. 



KOMPOZYTORZY MÓWIĄ
Austriackie Forum Kultury 

Spotkania z kompozytorami. By się dowiedzieć kim są i co
tak naprawdę myślą. By lepiej rozumieć ich muzykę. I siebie. 

22 września / sobota / 12:00 
Spotkanie z kompozytorem: Stefan Prins

23 września / niedziela /12:00
Spotkanie z kompozytorem: Bernhard Lang

25 września / wtorek / 12:00
Spotkanie z kompozytorem: Trond Reinholdtsen

28 września / piątek / 12:00
Spotkanie z kompozytorem: Agata Zubel

WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE 
Austriackie Forum Kultury 

Możesz poznać sposoby pisania muzyki zarówno przez 
młodych kompozytorów – aktywnych uczestników warsztatów, 
jak i u komentujących ich prace kompozytorów – mistrzów. 
Komponowanie to nieustanne szukanie. Jak przyjdziesz – coś 
dla siebie znajdziesz. Zwłaszcza jeśli jesteś kompozytorem. 

22 września / sobota / 15:00 
Warsztaty kompozytorskie Wykładowca: Stefan Prins

23 września / niedziela /15:00
Warsztaty kompozytorskie Wykładowca: Bernhard Lang

25 września / wtorek / 15:00
Warsztaty kompozytorskie Wykładowca: Trond Reinholdtsen

28 września / piątek / 15:00
Warsztaty kompozytorskie Wykładowca: Agata Zubel



26 września / środa / 16:00 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Krzysztofa Droby warszawskojesienne
myślenie istotne
(spotkanie)

Muzyka jest wyrazem także naszej szlachetności.  
Tak widział naturę muzyki zmarły w zeszłym roku  
Krzysztof Droba – wielki opiekun kompozytorów  
i promotor muzyki współczesnej. Rozumiał niemal  
każdą postawę twórczą, ale prawdziwie wspierał te  
z nich, w których dopatrzył się jakiegoś światła,  
dotknięcia innego wymiaru. Każdy, kto na Jesieni  
bywał, wiele pamiętnych koncertów mu zawdzięcza. 
Będziemy do nich powracać także na tym spotkaniu. 

29 września / sobota / 16:00 
Austriackie Forum Kultury 

Spotkanie z publicznością

Muzyka wystarczy za wszystko? Organizatorom Jesieni nie 
wystarcza. Jerzy Kornowicz – dyrektor i członkowie Komisji 
Programowej Warszawskiej Jesieni zapraszają do rozmowy 
o festiwalu i powstającej dziś muzyce. 

Nie tylko dźwięki



rekomendowana dla dzieci w wieku 4-12 lat

CZTERY WYPRAWY MUZYCZNE:

na performans – grę terenową do Parku Rzeźby
w Królikarni, aby oddać głos na jedną z pięciu partii 
muzycznej republiki i zobaczyć, jak się zwycięzcy
dogadują z przegranymi. Dla dobra muzyki i jej
wyborców, przepraszam, entuzjastów;

na instalację do Muzeum Warszawy, aby dać się 
przywołać tajemniczym dźwiękom w labiryncie podziemi 
i w zakamarkach staromiejskiego budynku, gdzie ożyją 
warszawskie legendy; 



raz jeszcze do tej samej sali na wielkie 
bazgranie podczas Koncertu na malarza, 
aktora i elektronikę. Przekonasz się jak 
dźwięk stwarza obraz i odwrotnie. 
Na żywo i bez znieczulenia. 
To coś niesłychanie niewidzianego. 

na koncert do Sali Laboratorium Centrum Sztuki 
Współczesnej, by doznać pianoiluzji wywołanych 
fortepianowymi dźwiękami i towarzyszącymi im 
projekcjami obrazu. Fortepian będzie Ci się w uszach 
i oczach dwoił na różne sposoby. Uważaj: może Ci się 
pomylić ucho z okiem a oko z obłokiem; 



21 września / piątek 
– 30 września / niedziela
/ 10:00 – 19:00
Muzeum Warszawy
(w poniedziałek muzeum nieczynne)

Justyna Mazur, Wojciech Kiwer Wyspa syren **, 
Kryjówka dźwięków **
(instalacje interaktywne, zamówienia Warszawskiej Jesieni)

Wernisaż instalacji
21 września / piątek / 17:00 

22 września / sobota / 12:00
Park Rzeźby w Królikarni

HASHTAG ENSEMBLE 
Lilianna Krych dyrygent
Paulina Gawrońska, Aneta Todorczuk-Perchuć, Michał 
Głowacki, Łukasz Kraśnicki, Robert Kibalski, Bartosz 
Mazur aktorzy

Piotr Tabakiernik GŁOSY **
(performans muzyczny w formie gry terenowej,
zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS)



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

ANTYNOMIE: Martyna Zakrzewska, Aleksandra 
Świgut fortepiany, performans
Mateusz Ryczek performans
Krzysztof Czaja konsultacja informatyczna

Pianoiluzje

François Sarhan Situation 13 
György Kurtág Játekók (Gry)
John Cage 4’33” 
Mateusz Ryczek Katalog chmur **
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Michael Beil Doppel *

29 września / sobota / 11:00 i 16:00 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
/ Laboratorium

Bartosz Bielenia aktor, wideo
Wojciech Kiwer elektronika, sound design
Grzegorz Mart malarstwo, rysunek
Piotr Peszat kompozycja, elektronika

bazGRANIE. Koncert na malarza, aktora i elektronikę ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)



Warszawska Jesień Klubowo
27 września / czwartek / 22:30
barStudio

Bartosz Weber elektronika
Dganit-Enso Elyakim artystka dźwiękowa
Teoniki Rożynek elektronika 
Hadas Pe’ery live electronics 

Sławomir Kupczak bum ** (zamówienie Warszawskiej 
Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
Dganit-Enso Elyakim Transmitted by Hand ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Teoniki Rożynek Palinopsja ** (zamówienie 
Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

Hadas Pe’ery Zero Sum ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Bartosz Weber improwizacje

CONTEMPORARY DISCO

Taniec to sprawa ważna, bo międzyludzka. Jeszcze w epoce 
baroku kompozytorzy często pisali utwory taneczne. 
Potem rzecz pozostawiono specjalistom. Dziś podziały 
te zawieszamy. Poważni kompozytorzy z Izraela i Polski 
proponują współczesne taneczne figury z odniesieniami 
do kwestii społecznych. Nie mniej poważny klubowy 
improwizator Bartosz Weber dołącza do koncertu 
z tanecznymi improwizacjami do wybranych utworów 
z tegorocznej Warszawskiej Jesieni. 



28 września / piątek / 22:30
Powidoki – Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
/ Muzeum nad Wisłą

TEL AWIW – JEROZOLIMA – WARSZAWA

Yehezkel Raz live electronics
Amnon Wolman live electronics
Jerzy Rogiewicz perkusja

Yehezkel Raz Warsaw – Tel Aviv **  
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Amnon Wolman Barrier, Stop for Inspection ** 
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Jerzy Rogiewicz Warszawa **  
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)

DROGOWSKAZY

Brzmienie miast. Kompozycje kreowane na żywo 
powstające na splocie dróg, wód i historii. Polska i Izrael  
– rozdział klubowy. 



Miejsca koncertów:
Filharmonia Narodowa  / Jasna 5
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego 
     / Jacka Kaczmarskiego 59
ATM Studio / Wał Miedzeszyński 384
Nowy Teatr / Madalińskiego 10/16
TR Warszawa / Marszałkowska 8
Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury  
/ Krakowskie Przedmieście 15/17
Muzeum Warszawy / Rynek Starego Miasta 28-42
Austriackie Forum Kultury / Próżna 7/9
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / Jazdów 2
Park Rzeźby w Królikarni / Puławska 113A
barStudio / Plac Defilad 1
Powidoki – Muzeum Sztuki Nowoczesnej / Muzeum nad Wisłą
     / Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Imprezy towarzyszące:
Koncerty, instalacje, 
prezentacja portalu internetowego,
spotkania, dyskusje. 

Szczegóły na www.warszawska-jesien.art.pl 

*** prawykonanie całości suity
** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.



Festiwal pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego  
w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo  
muzyki polskiej.

 

Utwory Ogólna teoria względności Wojciecha Błażejczyka,  
do słów Aleksandra Nowaka, Katalog chmur Mateusza Ryczka, 
Amplified, What is There? Krzysztofa Wołka i Ex motu Anny 
Zawadzkiej-Gołosz dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.



Warszawska Jesień 2018 
dziękuje za pomoc 
finansową i zaangażowanie 
na rzecz Festiwalu

Ministerstwu Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

miastu stołecznemu Warszawa

Fundacji PZU

Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS

 

oraz instytucjom i firmom: Patronat Honorowy

Wicepremier, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
/ Piotr Gliński 

Prezydent miasta 
stołecznego Warszawy
/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

Organizator

Współorganizatorzy

Partnerzy

Malina Art



Partnerzy medialni 
Małej Warszawskiej Jesieni 

Festiwal dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
miasta stołecznego Warszawy i Fundacji PZU.

Mała Warszawska Jesień została dofinansowana ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości.

Partnerzy medialni 
Festiwalu



Biuro Festiwalowe

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
tel.: 22 831 06 07, 22 635 91 38, 22 831 16 34 w. 32
e-mail: festival@warsaw-autumn.art.pl
www.warszawska-jesien.art.pl 

Tekst © / Jerzy Kornowicz
Opracowanie graficzne / Adam Dudek


