S³ów parê
Drodzy moi!
Dobre, bogate lato. Słońce, wolność, głębokie oddechy,
pachnące łąki czy skwery, szerokie uśmiechy. Lato utęsknione, zawsze zbyt krótkie. Daje nam różnego rodzaju
owoce, więc korzystajmy z nich jak najwięcej. A słodkie
owoce pracy nad instrumentem (czy nad sobą) dają wymierną radość i upiększają nie tylko nasze życie.
W tym numerze zaskakuje ilość konkursów, w których
nasi młodzi adepci sztuki brali udział i wracali z nich jako
laureaci. Gratuluję Wam, Waszym pedagogom i opiekunom z całego serca. Są też relacje z koncertów ze słuchaczami, podczas których wspólne tworzenie atmosfery
wykreowanej muzyką jest niemal namacalne. Słodkie,
długo pamiętane momenty, są owocem umiłowania instrumentu i odpowiedzialnej pracy przy nim.
No i są Anioły na obrazach z których płynie kojąca, niebiańska muzyka.
A po lecie jesień. Aby była spokojna i pełna radosnych chwil. Tego Wam życzy
Wasza Prezes
Ewa Jaślar
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Wydarzenia
Laureaci w NOSPR
W poniedziałek 14. czerwca br. w Sali kameralnej NOSPR w Katowicach odbył się
koncert laureatów Międzynarodowego Internetowego Konkursu Duetów z Harfą. Konkurs ten PTH zorganizowało z myślą o tych
uczniach i studentach, którzy „nie”, zamieniają w „tak”. Ci młodzi artyści pomimo restrykcji potrafili zorganizować miejsce i czas,
aby ze swoimi nauczycielami przygotować
program konkursowy, a my – nie chcąc ich
zawieść – zorganizowaliśmy festiwal (aby odróżnić go od 9. Międzynarodowego Konkursu
Duetów z harfą w Cieszynie, który został przeniesiony na rok 2022).
Aby zobrazować jak wielką radością po tych
wielu miesiącach zamknięcia był ten koncert
ze słuchaczami w pięknej i akustycznie znakomitej Sali przytaczam parę wypowiedzi.
Nigdy wcześniej nie było nam (Olga Ucieklak, harfa i Aleksandra Domarecka, skrzypce – przyp. red.) dane zagrać w siedzibie
NOSPR-u w takim składzie i na tak wyjątkowym koncercie. Wiele słyszałyśmy na temat
doskonałej akustyki w tamtejszej sali kameralnej, jednak doświadczenie jej na żywo przerosło nasze oczekiwania.
Po długim czasie muzykowania głównie do
kamery, zazwyczaj w małym pokoju lub pustej sali z małą komisją egzaminacyjną, wyjście na scenę – bijąca energia i radość od publiczności – na nowo przypomniała nam o sile
muzyki i jej prawdziwym celu. Również spotkanie z jurorami oraz rozmowy z innymi
uczestnikami były dopełnieniem tego wydarzenia. Udział w tym koncercie był dla nas
dużą przyjemnością oraz wyróżnieniem
i mamy nadzieję, że uda nam się tam ponownie zagościć.
(Aleksandra Domarecka)
Wspaniałą muzykę nam młodzież zaprezentowała. Jak sobie moją młodość przypominam, to takich występów nie było. Na prawdę.
Cudownie. Gratuluję.
Życzę Wam wszystkim wspaniałej przyszłości, dużo koncertów na żywo dla publiczności. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Ja musiałam się sama przekonać i dlatego dzisiaj
przyleciałam z Monachium. Muszę powiedzieć, że było tysiąc razy lepiej niż w laptopie
czy tych wszystkich komputerach. Brawo.
(Prof. Helga Storck – Przewodnicząca Jury)
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Koncert okazał się ogromnym sukcesem.
Wiele słów gratulacji oraz zachwytów spłynęło po koncercie od strony melomanów. Wiele słów uznania oraz podziwu poziomu wykonawczego laureatów konkursu harfowego.
Cieszę się, iż mogę już poinformować, że
według planu przyszłorocznego sezonu będę
również odpowiedzialna za produkcję i pomoc przy organizacji przyszłorocznego koncertu w NOSPR.
Chciałam również podziękować i złożyć
gratulacje Pani Amelii, z którą współpracowało mi się wyjątkowo dobrze. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję współdziałać
przy kolejnych przedsięwzięciach z Panią
Amelią i życzę jej powodzenia i wytrwałości,
bo sama wiem, że nie jest to łatwy kawałek
chleba.
(Dorota Wilk)
Był to koncert wyjątkowy – począwszy od
tego, że był jednym z pierwszych „po-Covidowych” wydarzeń w NOSPR. Frekwencja (przy
zachowaniu obostrzeń) – znakomita. Formuła koncertu „Duet z harfą” niezwykła i rzadka (a szkoda) wymagała od młodych wykonawców dojrzałości solistycznej i kameralnej.
Wybór repertuaru był dla mnie zaskoczeniem:
oprócz utworów Vivaldiego, Pasculiego, Saint-Saensa i Nadermanna, resztę programu
wypełniła muzyka współczesna, w tym utwory jeszcze w Polsce nie wykonywane jak „Conversensation” na skrzypce i harfę Ignacego
Wojciechowskiego czy „Tanox” na saksofon,
harfę i fixed media Marka Oliveiro.
Koncert laureatów potwierdził najwyższy
kunszt interpretacyjny młodych wykonawców,
a nawet dowiódł, iż czas pandemii, uważany
przez wielu za czas stracony dla edukacji, został wykorzystany przez laureatów i ich pedagogów maksymalnie wykorzystany. (...) należy
złożyć wyrazy uznania obu „stronom” duetu
i życzyć sobie, aby taka kameralistyka gościła
częściej w naszych szkołach, uczelniach i salach
koncertowych.
(Aleksander Hanslik)

Wydarzenia
Wyniki Internetowego Festiwalu Duetów z Harf¹ 2021
Kategoria A
II miejsce – Julia Surma (harfa) i Bruno Wosek (harfa) – ped. B. Rykiert, SM I st. Kraków
wyróżnienie – Maksymilian Jurco (harfa)
i Zofia Szatrawska (harfa) – ped. A. Poczwardowska, PSM I st. Białystok
Kategoria B
II miejsce – Anna Shekera (harfa) i Maria
Voronova (harfa) – ped. Diana Korchinska,
Shostakovich MS Kiev, Ukraina
wyróżnienie – Liwia Kluczniak (harfa)
i Klara Bulicz (skrzypce) – ped. N. Dymarska, OSM Warszawa
wyróżnienie – Karol Majewski (harfa)
i Wojciech Grzegorczyk (perkusja) – ped.
A. Nowak, ZPSM Bielsko-Biała
Kategoria C
I miejsce ex aequo – Gabriela Dudziak
(harfa) i Małgorzata Cieszko (obój/rożek
angielski) – ped. A. Nowak, ZPSM BielskoBiała
I miejsce ex aequo –Natalia Skonieczna
(harfa) i Małgorzata Bobińska (flet) – ped. M.
Lewandowska i M. Pawłowska, ZPSM Bydgoszcz

Kategoria D
Grand Prix – Wojciech Trefon (harfa)
i Maria Gmyrek (saksofon) – ped. A. Scheller, AM
Katowice i A. Rzymkowski, AM Kraków
I miejsce oraz nagroda za najlepsze wykonanie polskiego utworu – Justyna Hebda (harfa)
i Aleksandra Głuch (skrzypce) – ped. M. Lipiec
i M. Ziarkowska-Kołacka, AM Wrocław
II miejsce ex aequo – Olga Ucieklak (harfa)
i Aleksandra Domarecka (skrzypce) – ped. Z. Elster i A. Gebski, UMFC Warszawa
II miejsce ex aequo – Ewa Bemowska (harfa)
i Daniel Mieczkowski (flet) – ped. Z. Elster
i A. Igra, UMFC Warszawa
III miejsce – Noemi Hańczyk (harfa) i Joanna
Borowik (flet) – ped. M. Lipiec, AM Wrocław
Przewodnicząca Jury: prof. Helga
Storck – harfa, Monachium
Członkowie:
prof. Elżbieta Szmyt – harfa, Bloomington, Indiana, USA;
dr hab. Piotr Pyc – obój, NOSPR Katowice,
mgr Filip Jaślar – skrzypce, Grupa MoCarta
Sekretarz Jury: mgr Amelia Tokarska

III Ogólnopolski Konkurs Harfowy Online
im. Karola Grolla 2021
Organizatorem Konkursu było centrum
Edukacji Artystycznej przy współpracy
ZPSM Nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”. Konkurs zaszczycił swoim Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej pan Andrzej Duda. Jury: prof. Helga
Storck, prof. Agnieszka Gralak, prof. dr hab.
Maciej Sobczak (przewodniczący) i pani dyr.
Ewa Kamińska (sekretarz konkursu) wysłuchało nagrań prawie 40 uczestników z wielu
ośrodków w Polsce. Zadanie nie należało do
łatwych. Oficjalne zakończenie konkursu,
ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbyło się także online 20 czerwca. A jednak
spotkaliśmy się „na żywo” z laureatami konkursu w Łazienkach 27 czerwca na koncercie w Pałacu na Wodzie. O nim pisze pani
Agata Galik. Bardzo dziękuę Jury, pedagogom i młodym harfistom za trud uczestnicze-

nia w tej nowej, wymuszonej formule konkursu. Chyba życzeniem wszystkich jest, aby kolejny już IV konkurs im. K. Grolla – za dwa
lata – zgromadził w Warszawie a nie w internecie liczne grono młodych harfistów. Zapraszamy.
Anna Sikorzak-Olek
Prezes Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na
OSIEMNASTE WALNE ZEBRANIE
członków Polskiego Towarzystwa Harfowego,
które odbędzie się
w niedzielę 19 września 2021 roku
w pierwszym terminie o godz. 12.00,
zaś w drugim terminie tego samego dnia
o godz. 12.15
w sali Bistro Muzeum Śląskiego,
Katowice, ul. Dobrowolskiego 1
Zarząd PTH
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Wydarzenia
Laureaci
Grupa I
I miejsce – Hanna Matuszyńska OSM
I i II st. we Wrocławiu, ped. – Magdalena Czopka; Nagroda PTH za najlepsze wykonanie
utworu kompozytora polskiego; Nagroda talon podarunkowy od firmy MyHarp;
II i III miejsca – nie przyznano.
Liliana Raczek OSM w Lublinie, ped. –
Agnieszka Miedzwiecka, Julia Łopuszyńska
– Nagroda Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”
dla najmłodszego uczestnika konkursu.
Wyróżnienie: Maksymilian Jurčo PSM
I st. w ZSM w Białymstoku, ped. – Aldona Poczwardowska
Grupa II
I miejsce ex aequo – Helena Kamińska PSM I st. nr 4 w Warszawie, ped. – Anna
Piechura-Gabryś – Nagroda od firmy MyHarp oraz Zofia Młodawska OSM I i II st.
we Wrocławiu, ped. – Magdalena Czopka –
Nagroda od firmy MyHarp
II miejsce ex aequo – Aleksandra
Beme PSM I st. nr 4 w Warszawie, ped. – A.
Piechura-Gabryś, Łucja Iwańczak OSM
I st. nr 3 we Wrocławiu, ped. – M. Czopka –
Nagroda PTH oraz Maria Jaworska SM I
i II st. w Krakowie, ped. – Agnieszka GrelaFedkowicz
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Maria Błoniarz ZPSM
nr 4 w Warszawie, ped. – Urszula Nowakowska-Żwirdowska, Mia Kondrak-Piątkowska
OSM I i II st. w Lublinie, ped. – Agnieszka
Miedzwiecka, Natalia Krzyżanowska
POSM w ZPSM nr 1 w Warszawie, ped. – Agata Fandri, Roksana Makarewicz OSM I
i II st. w Gdańsku, ped. – Carlos Pena Montoya, Lena Masiak PSM I i II st. w Siedlcach, ped. – Agnieszka Bemowska, Mila Rozmysłowicz OSM I i II st. we Wrocławiu, ped. –
Magdalena Czopka, Zofia Skraba PSM I st.
nr 4 w Warszawie, ped. – A. Piechura-Gabryś,
Oliwia Wójtowicz OSM I i II st. w Lublinie,
Nauczyciel – A. Miedzwiecka
Grupa III
I miejsce ex aequo – Witold Pojawa
PSM I st. nr 4 w Warszawie, ped. – Agata
Galik – Nagroda PTH, Nagroda finansowa
p. Anny Sikorzak-Olek za najlepsze wykonanie jej utworu, Nagroda od firmy MyHarp
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oraz Antonina Wieczorek OSM im. w Łodzi,
ped. – Aneta Salwińska; Nagroda finansowa
p. Aldony Poczwardowskiej za najlepsze wykonanie jej utworu; Nagroda od firmy MyHarp.
II miejsce – Zarina Zaradna POSM
I st. w Poznaniu, ped. – Róża Ciechańska,
Anna Sikorzak-Olek
III miejsce – Maria Matuszyńska OSM
I i II st. we Wrocławiu, ped. – M. Czopka
Wyróżnienia: Zofia Budzanowska
OSM I i II st. we Wrocławiu, ped. – M. Czopka; Julia Głowala SM I st. w Garwolinie,
ped. – Ewa Bemowska; Natalia Grzesiewicz ZSM w Siedlcach, ped. – Agnieszka Bemowska; Anna Jóźwik PSM I st. nr 4
w Warszawie, ped. – A. Galik; Małgorzata
Kasprzak ZPOSM I i II st. nr 3 w Warszawie, ped. – Natalia Dymarska; Agata Kunach ZPSM nr 4 w Warszawie, ped. – U. Nowakowska-Żwirdowska; Agnieszka Peśla
OSM I st. w Szczecinie ped. – Sandra Kasperek; Anna Spóz-Parol PSM I st. nr 4 w Warszawie ped. – A. Sikorzak-Olek, A. Galik;
Hanna Sprawka ZSM im. w Łodzi, ped. –
A. Salwińska; Zofia Szkudlarczyk POSM
nr 1 w Poznaniu, ped. – Róża Ciechańska
Grupa IV
I miejsce – nie przyznano;
II miejsce ex aequo – Ligia Nowak
OSM I i II st. we Wrocławiu, ped. – Malwina
Lipiec-Rozmysłowicz, oraz Julia Subramanian PSM II st. w Warszawie, ped. – Agata
Fandri – Nagroda PTH
III miejsce – nie przyznano;
Wyróżnienia: Julia Gutowska OSM
w Białymstoku, ped. – Aldona Poczwardowska; Milena Sara Mizak OSM I i II st.
w Lublinie, ped. – A. Miedzwiecka
Grupa V
I miejsce ex aequo – Gabriela Dudziak
ZPSM I i II st. w Bielsku-Białej, ped. – Adrian
Nowak – Nagroda PTH, Nagroda od firmy
MyHarp; Natalia Skonieczna PZSM w Bydgoszczy, ped. – Maria Lewandowska, Nagroda od firmy MyHarp;
II miejsce – Natalia Leśniewska OSM
I i II st. w Bytomiu, ped. – Małgorzata Sikora
III miejsce – nie przyznano;
Wyróżnienie – Anna Gołębiewska
POSM w Poznaniu, ped. – Róża Ciechańska

Wydarzenia
Koncert Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”– „Królewskie Harfy”
Fina³ III Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego
im. Karola Grolla 2021 r.
27 czerwca 2021 r. – przepiękna słoneczna
niedziela, na długo pozostanie w pamięci
przyjaciół i członków Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”. Tego dnia w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie w Sali
Balowej Pałacu na Wodzie odbył się uroczysty Koncert Finałowy III Ogólnopolskiego
Konkursu Harfowego im. Karola Grolla 2021 r.
Konkurs został w tym roku objęty ogromnym
zaszczytem – Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Pandemia spowodowała, iż tegoroczna edycja Konkursu im. K. Grolla musiała odbyć
się w trybie online. Organizatorzy Konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej, Zespół
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im.
K. Szymanowskiego, jak również Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” do końca nie mieli
gwarancji czy uda się zorganizować finał konkursu w formie koncertu z publicznością na
żywo. Wszystko przepięknie się udało, uroczysty koncert odbył się na żywo z publicznością. Gospodarzem uroczystości była Pani
dr Anna Sikorzak-Olek, Prezes Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”, wraz z Panem przewodniczącym Jury – prof. dr hab. Maciejem
Sobczakiem, którzy uhonorowali laureatów
Konkursu wręczając im przepiękne statuetki i dyplomy. Niestety z powodów pandemii
w Koncercie nie mogli uczestniczyć pozostali członkowie Jury: Pani prof. Helga Storck
i Pani prof. Agnieszka Gralak.
W olśniewających wnętrzach Pałacu na
Wodzie zabrzmiały dźwięki kilkunastu harf.
Zaprezentowali się młodzi harfiści z całej Polski, laureaci Konkursu im. K. Grolla, jak
również konkursów harfowych, które odbyły się w tym roku. Każdy z nich zaprezentował niezwykle wysoki poziom gry. Z całego
serca gratulujemy wszystkim wykonawcom.
Jako Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” jesteśmy z tego dumni, że pomimo tak trudnych
czasów polscy młodzi harfiści, niestrudzeni
przeciwnościami losu przepięknie rozwijają
się i kształcą w tak wielu ośrodkach całej Pol-

ski. Jesteśmy wzruszeni, że po półtora rocznej przerwie mogliśmy spotkać się na tak uroczystym koncercie z naszą ukochaną harfową
publicznością. Zainteresowanie koncertem
było tak wielkie, że podczas jego trwania ze
względu na ograniczoną ilość miejsc na sali
publiczność rotacyjnie zmieniała się aż trzykrotnie. Dziękujemy, że mogliście być Państwo
z nami i nie możemy doczekać się kolejnych
wspólnych wydarzeń artystycznych.
Niespodzianką na sam koniec Koncertu
był pełen energii występ Zespołu harfowego
Wiktorska Harp Open we wspaniałej, pełnej
radości aranżacji Pani Aldony Poczwardowskiej utworu Pcharrella Williamsa Happy.
Utwór został stworzony ze specjalną dedykacją dla Pani Anny Sikorzak-Olek i Zespołu
Wiktorska Harp Open. Premiera utworu
w formie videoklipu miała miejsce w Internecie 20 czerwca 2021 r. podczas ogłoszenia
wyników Konkursu im. K. Grolla. Wówczas
utwór Happy zabrzmiał jako nagranie przygotowane przez 30 harfistów i zmontowane
przez Panią Emilię Krzyżanowską. Nagranie
dostępne jest na kanale Youtube Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom” i jest ono owocem
Warsztatów Online „ Zagraj z Nami na Harfie”, którego organizatorem było Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” w imieniu wszystkich podopiecznych, rodziców,
dziadków i przyjaciół harfy na sam koniec
uroczystego koncertu podziękowało Pani
Annie Sikorzak-Olek za ogromne serce
i wkład niekończoncej się pracy, jakie Pani
Anna Sikorzak-Olek daje dzieciom otwierając przed nimi coraz to nowe możliwości dzielenia się pięknem muzyki harfowej. Ogromne wsparcie od samego początku powstania
Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom” płynie również od Pani Anny Piechury-Gabryś. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni za wszystkie przepiękne
projekty realizowane przez Stowarzyszenie
„Harfa Dzieciom”.
Podczas Koncertu Królewskie Harfy wystąpili:
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Wydarzenia

1. Helena Kamińska PSM I st. nr 4 w Warszawie, ucz. A. Piechury-Gabryś
2. Roksana Makarewicz POSM I i II st.
w Gdańsku, ucz. C. P. Montoya
3. Zofia Młodawska POSM we Wrocławiu
ucz. M. Czopki
4. Natalia Krzyżanowska POSM w Warszawie ucz. A. Fandri
5. Małgosia Kasprzak ZPSM w Warszawie
ucz. N. Dymarskiej
6. Ewa Bemowska (harfa), Daniel Mieczkowski (flet) Duo Parnas UMFC Warszawa
7. Kalina Nowaczek ZPSM w Warszawie,
ucz. N. Dymarskiej
8. Agata Kunach ZPSM nr 4, ucz. U. Żwirdowskiej
9. Anna Spóz-Parol PSM nr 4, ucz. A. Sikorzak-Olek i A. Galik
10. Natalia Grzesiewicz PSM w Siedlcach
ucz. A. Bemowskiej
11. Zarina Zaradna PSM I w Poznaniu, ucz.
R. Ciechańskiej i A. Sikorzak-Olek

12. Antonina Wieczorek OSM w Łodzi, ucz.
Anety Salwińskiej
13. Witold Pojawa PSM I st I nr 4 w Warszawie, ucz. A. Galik
14. Dominika Głowacka ZPSM nr 2 w Warszawie, ucz. A. Piechury-Gabryś
15. Zofia Skraba PSM w Warszawie, ucz.
A. Piechury-Gabryś
16. Oktawia Bylicka AM w Gdańsku, ucz.
A. Sikorzak-Olek
17. Gabriela Dudziak ZPSM w Bielsku-Białej, ucz. Adriana Nowaka
18. Marcelina Dąbek OSM II w Warszawie,
ucz. Anety Salwińskiej
19. Zespół Wiktorska Harp Open pod dyr. A.
Sikorzak-Olek w utworze Pharella Williamsa – HAPPY arr. A. Poczwardowska.
W koncercie wystąpili również Marianna
LeGuern ucz. A. Piechury-Gabryś, Kalina Pelc i Julia Jankowska ucz. A. Galik
Agata Galik

Kalendarium harfowe
22–29.08.2021 – Krasnobród
XV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” – Mistrzowski Kurs
Harfowy poprowadzi Anna Piechura-Gabryś
Współorganizator: Resonance Harps (wystawa harf podczas kursu)
23.10.2021 g.10–14 – Bydgoszcz
Muzeum Wodociągów – Mistrzowski Kurs
Harfowy w ramach XV Europejskich Spotkania Artystyczne, prowadzi A. Boldachev
23.10.2021 g.19 Bydgoszcz
Muzeum Wodociągów – Koncert „Harfa
w kolorach tęczy” w ramach XV Europejskich Spotkania Artystyczne, wykonawca:
Alexander Boldachev
29–30.10.2021 – Łódź
Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego – Konkurs dla uczniów I. stopnia „Miniatura na harfę celtycką” – Dwie kategorie:
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I (urodzeni w roku 2012 i młodsi), II (urodzeni w latach 2009–2011). Zgłoszenia do 30.09 br.
5–7.11.2021 – Poznań
Akademia Muzyczna – IV edycja Poznańskiej
Jesieni Harfowej obejmuje warsztaty z Miriam Overlach – muzyka XX wieku, Pauliną
Kostrzewską – Ćwiczenie nie jest nudne i Pauliną Maciaszczyk – Gramy a’vista. Wykład
Miriam Overlach o wykonawstwie muzyki
współczesnej oraz Krzysztofa Jakubiaka z Politechniki Poznańskiej – Podstawy biznes planu dla muzyków.
Koncert uczestników w Auli Nova
Uczestnictwo jest bezpłatne. Szczegóły pojawią się we wrześniu na stronie fb PoznanHarpClass.
Ilina Sawicka
Informacje o wydarzeniach harfowych prosimy
wysyłać na adres: ilinasawicka23@gmail.com

Wydarzenia
I Ogólnopolski Konkurs Harfowy Online „M³ode Talenty”
W imieniu organizatora (Państwowej
Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Szczecinie) mogę powiedzieć, że było to dla nas nie lada wyzwanie,
oraz wielka nowość. Myślę, że cel konkursu,
jakim była przede wszystkim motywacja dzieci i młodzieży do pracy w tych utrudnionych
przez pandemię warunkach, został osiągnięty. Świadczy o tym między innymi duża ilość
zgłoszeń. Napłynęło do nas niemalże 60 kart
zgłoszeniowych z całej Polski. Nadesłane prezentacje oceniało Jury w składzie: dr hab.
Zuzanna Elster (przewodnicząca), dr Paulina Maciaszczyk, Agnieszka Grela-Fedkowicz,
Klara Wośkowiak, oraz moja skromna osoba. Konkurs nie doszedłby do skutku gdyby
nie nasi hojni sponsorzy: Wydział Kultury
Gminy Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także stowarzyszenia MyHarp i Resonance Harps Poland które ufundowały nagrody rzeczowe dla
uczestników, oraz Polskie Towarzystwo Harfowe dzięki któremu komisja mogła nagrodzić
najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Dzięki uprzejmości dr hab. Zuzanny Elster i dr Pauliny Maciaszczyk uczestnicy dostali jeszcze dodatkowe nagrody
wymienione poniżej. Mamy nadzieję, że kolejna edycja „Młodych Talentów” odbędzie się
już na żywo, w naszej pięknie odrestaurowanej Villi Grawitza.
Wyniki konkursu:
Przyznano dwie nagrody Grand Prix: Mila
Rozmysłowicz i Kalina Nowaczek
W grupie pierwszej przyznano: I miejsce
– Hanna Matuszyńska, II miejsce – Teodor
Loska, III miejsce – Maksymilian Jurco; wy-

różnienie – Natalia Bilińska, Zofia Borowska,
Rita Iwaniuk
W grupie drugiej przyznano: I miejsce –
Marianna Kasprzycka, II miejsce – ex aequo
Łucja Iwańczak i Roksana Makarewicz,
III miejsce – ex aequo Krzysztof Drozdowicz
i Maria Marcinkowska; wyróżnienie – Adrianna Bielecka, Oliwia Gradzińska, Aurelia Piechocińska
W grupie trzeciej przyznano: I miejsce –
Zofia Młodawska, II miejsce – Malwina Domańska, III miejsce ex aequo – Maria Błoniarz i Emma Grygier; wyróżnienie – Natalia Stanisławska
W grupie czwartej przyznano: I miejsce ex
aequo – Anna Spóz-Parol i Zarina Zaradna,
II miejsce – Agata Kunach, III miejsca nie
przynano; wyróżnienie – Alicja Gierlotka,
Łucja Kalinowska, Maria Matuszyńska, Natalia Nagrodzka
W grupie piątej nie przyznano I miejsca.
Przyznano natomiast: II miejsce – Julia Głowala, III miejsce – Zofia Budzanowska
W grupie siódmej przyznano: I miejsce –
Zarina Zaradna, II miejsce ex aequo – Antonina Gandecka i Liwia Kluczniak, III miejsce – Aleksandra Krzemińska
Nagroda Polskiego Towarzystwa Harfowego za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora: Zofia Młodawska.
Nagrody pozaregulaminowe: nagroda rzeczowa w postaci płyty od dr hab. Zuzanny
Elster – Kalina Nowaczek; nagroda rzeczowa w postaci nut od dr Pauliny Maciaszczyk
– Antonina Gandecka oraz lekcje mistrzowskie u dr Pauliny Maciaszczyk – Julia Głowala i Kalina Nowaczek
Sandra Kasperek

Koncerty m³odych harfistów
W czerwcu Polskie Towarzystwo Harfowe
zorganizowało dwa Koncerty Młodych Harfistów, które zostały przygotowane i poprowadzone przez Agnieszkę Grelę-Fedkowicz
oraz Ilinę Sawicką. Uczniowie z różnych zakątków Polski, za pośrednictwem platformy
zoom prezentowali utwory naszych rodzimych kompozytorów.

15 czerwca 2021 r. odbył się koncert
uczniów szkół I stopnia, w którym wzięli
udział młodzi adepci sztuki harfowej z: Garwolina, Białegostoku, Katowic, Krakowa,
Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Warszawy oraz
Sulejówka. Na początku zabrzmiał utwór Pokemon Janiny Garści – krakowskiej kompozytorki, która napisała ponad 800 utworów
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Wydarzenia
dla dzieci na różne instrumenty. Miniaturę
pochodzącą ze zbioru „Na strunach harfy”
wykonała Zofia Borowska uczennica p. Ewy
Bemowskiej ze Szkoły Muzycznej I stopnia
w Garwolinie. Następnie usłyszeliśmy Małe
Bolero Anny Sikorzak-Olek, warszawskiej
harfistki, pedagoga, kompozytorki oraz artystki współpracującej z wieloma kompozytorami. Małe Bolero wykonał Maksymilian
Jurco uczeń p. Aldony Poczwardowskiej
z Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Białymstoku oraz Roksana Makarewicz uczennica p. Carlosa Roberto Pena
Montoya z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku. Wśród prezentowanych utworów
zabrzmiała jeszcze jedna kompozycja Anny
Sikorzak-Olek Elegia o Żołnierzach Niezłomnych w interpretacji Witolda Pojawy ucznia
p. Agaty Galik z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie. Agnieszka Kaczmarek-Bialic, solistka
Filharmonii Śląskiej oraz pedagog w szkołach w Krakowie i Katowicach dla każdego
ucznia klasy pierwszej komponuje utwór –
prezent. Smutna laleczka, którą uczestnicy
koncertu mogli wysłuchać, powstała w ramach tej tradycji, specjalnie dla uczennicy p.
Agnieszki, Laury Łubianki z Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. St.
Moniuszki w Katowicach. Agnieszka GrelaFedkowicz komponuje dla swoich uczniów od
kilkunastu lat. Jej utwory często zawierają
różne techniki harfowe. W prezentowanej
podczas koncertu przez Mariannę Kasprzycką uczennicę p. Agnieszki, ze Szkoły
Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w
Krakowie Zabawie, można było usłyszeć glissanda oraz efekt xylo. Mila Rozmysłowicz
uczennica p. Magdaleny Czopki z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K.
Szymanowskiego we Wrocławiu wykonała
utwór Pan Kuleczka ze zbioru „Świat Pana
Kuleczki” ZuzannyNiedzielak, który został
napisany jako utwór obowiązkowy na V Ogólnopolski Konkurs Miniatura na Harfę Celtycką organizowany w Łodzi. Zuzanna Niedzielak, łódzka kompozytorka i klarnecistka
bardzo często komponuje na harfę, znacząco
wzbogacając polską literaturę dziecięcą. Podczas koncertu usłyszeliśmy kompozycje Aldony Poczwardowskiej, solistki Opery i Fil-
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harmonii Podlaskiej oraz pedagoga w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego
w Białymstoku. Dwukrotnie zabrzmiał Gawot z pszczółką w wykonaniu Anny Spóz-Parol uczennicy p. Anny Sikorzak-Olek z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im.
K. Kurpińskiego w Warszawie oraz Antoniny Wieczorek uczennicy p. Anety Salwińskiej
z Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, a także Cocco Barocco ze zbioru
e-book epok w wykonaniu Zofii Skraby uczennicy p. Anny Piechury-Gabryś z Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie. Bartosz Kowalski – warszawski kompozytor znany jest szczególnie
młodzieży szkół II stopnia ze swej kompozycji Arpitiuda, napisanej w 2016 r. na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej jako
utwór obowiązkowy na Ogólnopolski Konkurs Harfowy organizowany w Bielsku-Białej. Tym razem uczestnicy koncertu mogli
wysłuchać Melodii I, utworu dedykowanego
uczniom szkół I stopnia, który zaprezentowała Łucja Kalinowska uczennica p. Iliny Sawickiej z Prywatnej Szkoły Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego I i II st. w Sulejówku.
22 czerwca 2021r. odbył się koncert
uczniów II stopnia, podczas którego wystąpili młodzi artyści z Poznania, Sulejówka,
Wrocławia, Bydgoszczy oraz z Krakowa.
Pierwszy utwór, nieznanego autorstwa: Pollon, pochodzi ze zbiorów Biblioteki Książąt
Czartoryskich w Krakowie i został skomponowany na harfę z pojedynczym wcięciem pedałowym. Wykonała go Zarina Zaradna
uczennica p. Anny Sikorzak-Olek. Jako drugi
zabrzmiał Walc a-moll Fryderyka Chopina,
najbardziej znanego polskiego kompozytora,
w interpretacji Marii Łepkowskiej uczennicy
p. Iliny Sawickiej z Prywatnej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego I i II st. w Sulejówku. We wtorkowy wieczór mogliśmy usłyszeć również Improwizację PiotraMossa,
kompozytora, który ma w swoim dorobku
wiele utworów na harfę zarówno solowych,
kameralnych, jak i koncertów z towarzyszeniem orkiestry. Utwór wykonała Ligia Nowak
uczennica p. Malwiny Lipiec-Rozmysłowicz
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II
st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.
W ateńskim gaju Macieja Małeckiego zaprezentowała podczas koncertu Natalia Sko-

Wydarzenia
nieczna uczennica p. Marii Lewandowskiej z
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im.
A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Maciej Małecki
jest kompozytorem rozpoznawalnym wśród
harfistów na całym świecie, a Concertino w
dawnym stylu na dwie harfy i orkiestrę
smyczkową znajduje się w obowiązkowym repertuarze wielu uczelni. Na zakończenie Zu-

zanna Górecka oraz Kaja Kieferling wykonały utwór Dookoła świata Agnieszki GreliFedkowicz zabierający słuchaczy w podróż do
Azji, krajów arabskich, Irlandii oraz Ameryki Północnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział
w koncertach i gratulujemy pięknych występów.
Agnieszka Grela-Fedkowicz

Od czerwca 2021 r. Music and Therapy przy współpracy z zespołem Kardamon Trio w składzie: obój – Katarzyna Enriquez-Nej, altówka – Katarzyna
Średzińska, harfa – Agata Fandri rusza ze specjalnym projektem „Muzyka
nie wyklucza” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura-Interwencje
2021 dofinansowanym ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Projekt będzie realizowany na terenie Mazowsza – w małych i średnich miejscowościach regionu (w tym miejscach oddalonych
od liczących się centrów kulturowych) oraz
w Warszawie. Poza współpracą z Ośrodkami
Kultury została podjęta współpraca z placówkami, do których uczęszczają lub w których
przebywają osoby szczególnie narażone na
odosobnienie, osamotnienie czy wykluczenie
kulturowe – Domami Pomocy Społecznej, oddziałami psychiatrycznymi dziennymi i całodobowymi, szkołami specjalnymi.

Zespół Kardamon Trio wykonywać
będzie m. in. utwory zaaranżowane
przez Mateusza Fandri, np. Karnawał
Zwierząt C.Saint-Saënsa.
Daty i miejsca koncertów można
znaleźć na stronie kardamontrio.com
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Harfa w malarstwie
O tym, co graj¹ anielskie orkiestry i skrzydlaci harfiœci
– w mieœcie i na wsi
Można by się spierać o to, czy malunkom,
przedstawiającym grających aniołów można
nadać brzmienie, czy ścienne freski można
wypełnić muzyką, czy możemy przypisać
zmysłom wzroku wrażenia słuchowe? Odpowiedzi dowodliwych na to nie mamy, choć
wiadomo, że artysta muzyk wyposażony jest
w receptory, których byle śmiertelnik nie
posiada, a muzyka w kościelnych nawach
rozbrzmiewająca naszą wyobraźnię wspomagać może.
Sięgnijmy do czasów, kiedy skrzydlaci
muzycy wprowadzali się do bożych świątyń
a muzyka instrumentalna zaczęła wspierać
liturgię. Kto był pierwszy, anieli czy instrumenty, rozstrzygnąć nie sposób: zostawmy tę
kwestię uczonym. Skupmy na chwilę uwagę
na kronice włoskiego humanisty Giannozzo
Manetti, który uczestniczył w koncercie
z okazji konsekracji katedry Santa Maria del
Fiore we Florencji w 1436 r.:
”Si udirono cantare voci cosi numerose
e cosi varie, e tali sinfonie s’elevarono verso
il cielo, che si sarebbe creduto di sentire un
concerto d’angeli [...].Quando il canto cessava [...] si sentivano suonare gli strumenti in
maniera[ ...] allegra e soave [...]. Al momento dell’elevazione la basilica tutta intera risuono si sinfonie cosi armoniose, accompagnate dal suono di diversi strumenti, che si
sarebbe detto che il suono e il canto del paradiso fossero scesi dal cielo sulla terra”.
(„Słychać było śpiew głosów tak licznych
i tak różnorodnych, i wznosiły się ku niebu
takie symfonie, że wydawało się że to koncert aniołów [...] Gdy śpiew ustawał [...] radośnie i słodko [...] zagrały instrumenty [...].
W czasie podniesienia cała bazylika rozebrzmiała symfoniami tak harmonijnymi,
przy akompaniamencie różnych instrumentów, że wydawało się, że muzyka i rajska
pieśń z nieba zeszły na ziemię”).
Autorem tego „koncertu aniołów” (dokładniej chodzi o motet Nuper rosarum flores) jest rozrywany francusko-flamandzki
muzyk, Guillaume Dufay, który zaraził polifonią współczesną muzykę a jego utwory zrobiły – rzec można – międzynarodową karie-

rę; jest możliwe, że to właśnie i dzięki niemu
w muzyce kościelnej obok śpiewów a capella
zadźwięczały, tak jak we florenckiej katedrze,
instrumenty. Na miniaturze z poematu Le
Champion des Dames Dufay widzimy go obok
portatywu jak rozprawia – pewnie o muzyce
– z flamandzkim kompozytorem Gilles Binchois; ten trzyma w ręce harfę.

*
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Martin Le Franc Le Champion des Dames, 1442

Harfę, portatyw, trąbki i fidel trzymają
w rękach, odziani dodajmy w liturgiczne, czyli
kościelne szaty aniołowie otaczający Chrystusa na zachowanym w Antwerpii tryptyku Hansa Memlinga (1480-1494). Tam skrzydlaci wirtuozi są ustawieni tak ciasno, że ledwie na ruch
ramion miejsca przy graniu im starcza.

Panel z tryptyku Hansa Memlinga 1480–1494,
Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych, Antwerpia

Harfa w malarstwie
Memling, jak Dufay i Binchois flamandczyk, wchłaniał łapczywie kulturę duchową
swojego wieku i w Brugii gdzie spędził 30 lat
swojego życia, słyszał pewnie te instrumenty, które dawał w ręce swoim wirtuozom.
Wprawdzie w kościołach były one rzadkością, jednak wiemy, że w Brugii na szczególnie
uroczystych nieszporach na instrumentach
w kościołach jednak grano. Wiemy nawet, że
w kościele Św. Donacjana artysta spotykał nie
tylko malarzy ale i kompozytorów i śpiewaków; ale o tym, czy w koncertach uczestniczył, źródła milczą głucho – głośno za to koncertują jego obrazy.
Na koncert orkiestry skrzydlatych muzyków z Brugii udamy się aż do Gdańska: tu po
wiekach perypetii szczęśliwie osiadł na stałe
w zbiorach Muzeum Narodowego przykuwający widza solenną narracją „Sąd Ostateczny” niderladzkiego artysty. Przed nim najdłużej zatrzymują się zwiedzający, najdłużej o nim
opowiadają bedekery; my przyszliśmy popatrzeć – na koncert. Na dębowych deskach
ogromnego tryptyku (223,5×306 cm) malarz
o nieposkromionej wyobraźni stłoczył wokół
i u stóp Chrystusa całą ludzkość, orędowników, świętych i apostołów, diabłów i aniołów,
zbawionych i grzeszników.

Hans Memling Sąd Ostateczny – (1467 a 1471)

Z krzykiem bezładnej masy potępionych
spychanych do piekielnych czeluści, który
wstrząsa prawym skrzydłem tryptyku kontrastuje po jego drugiej stronie anielska orkiestra: towarzyszy szczęśliwcom wstępującym do niebios. Pasjonujące widowisko, a czy
napewno bezgłośne? Opuśćmy stan drętwej
kontemplacji z przewodnikiem w ręku i posłuchajmy, jak nad wrotami do raju ośmiu
skrzydlatych, odzianych w dalmatyki muzy-

ków gra na szałamai, trąbce z podwójnym
zwojem, dwóch ręcznych dzwonkach, lirze
korbowej, portatywie i jeszcze jednej szałamai. Piętro niżej, posłuchajmy, jak na lewym
balkonie śpiewają trzej pochyleni nad nutami wokaliści. A na prawym balkonie gra nasz
harfista w trio: harfa, lutnia, fidel. Te trzy
oddalone od siebie źródła dźwięku wprawiają
w zdumienie widza-słuchacza: muzyka niebiańskich sfer, i stereofonia ante litteram!
Skrzydlaty harfista wszedł w skład zespołu
wyjątkowego, gra u samych bram nieba: ma
niebieską szatę diakona, jego niebieskie
skrzydła podobne są do smukłej gotyckiej
harfy, której struny trąca z pobożnym skupieniem. Czy jej dźwięki tworzą jedną harmonijną całość i zlewają się z harmonią tonów
całego zespołu trudno dociec. Magdalena Latawiec, historyk sztuki („Ikonografia i wątki ideowe motywów muzycznych w obrazie
Sąd ostateczny Hansa Memlinga”) z układu
palców grających na strunach próbowała odczytać choć kilka nut. Pomysł był doskonały
i choć przytoczenie fragmentu utworu okazało się niemożliwe, symbolika poszczególnych instrumentów podpowiada, że malarz
chciał zilustrować treści słynnego chwalącego Boga hymnu, Laudate Deum:
[...]Chwalcie Go głosem trąby, chwalcie Go
na harfie i na cytrze! Chwalcie Go na bębnie
i korowodach, chwalcie Go na strunach i na
fletniach! Chwalcie Go na cymbałach
dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach
gromkich [...] (Psalm 150, 3–5)
Na ten hymn, który w Dzień Sądu o wychwalaniu Boga mówi i do czczenia Stwórcy
nakłania trafimy w zacisznej wiosce Orawka
koło Nowego Targu od Gdańska ponad 600
km oddalonej. Modrzewiowy kościół św. Jana
Chrzciciela w Orawce od stropu do podłogi
pokrywa polichromia: sceny z życia patrona
kościoła, wizerunki świętych i błogosławionych, królów, biskupów, ilustracje dziesięciu
przykazań dla nie umiejących czytać chłopów, portrety świętych niewiast, pokutująca Maria Magdalena, piekło i czyściec, herby cesarskie, biskupie i szlacheckie, stacje
drogi krzyżowej. Któż śmiałby kojarzyć to
zatłoczone ludową wybraźnią wnętrze
z perłą europejskiego malarstwa, choć równie zatłoczonym tryptykiem mistrza z Brugii?

11

Harfa w malarstwie
A jednak korci porównanie, wbrew pozorom sensowne. Pod prospektem organowym,
na bocznej balustradzie chóru, trzynastu
skrzydlatych wieśniaków koncertuje i śpiewa hymny. Memling uplasował swoją eteryczną orkiestrę na balkonach rajskiej bramy; w Orawce muzycy stoją rzędem, jeden
obok drugiego, stoją na trawie, jak pasterze,
każdy zamknięty w swoich ramach. Nie
u samych bram niebieskich grają, grają dla
wieśniaków: za kościelną bramą gdaczą kury
i porykuje bydło. Za to tak, jak w Gdańsku
według słów Psalmu 150 dobrano ich instrumenty: szałamaję, bębenki, cynk, trąbkę, violę, harfę, róg, skrzypce i lutnię. Grę ośmiu
członków orkiestry komentują natomiast
wersy 7–8 Psalmu 47 a nad każdym z nich
figuruje urywek tego tekstu:
Psallite Deo Nostro/ Psallite; Psallite/ Regi
Nostro, Psallite:/ Quoniam Rex /Omnis Terrae /Deus, Psallite/ Sapienter: (Śpiewajcie
naszemu Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królo-

wi naszemu, śpiewajcie! Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!)
„Psalite, Psalite”– gra z powagą swoją partię bosy harfista o pełnej, chłopskiej twarzy
odziany w komżę o szerokich rękawach.
Zwrócony do widza-słuchacza pokornie opuścił skrzydła, lewą ręką gładzi swoją harfę
a prawą trąca jej struny, których dźwięk rozchodzi się echem: psal-li-te, psal-li-te! Wzywa wiernych do udziału w świętych śpiewach;
nas do wsłuchiwania się w grające obrazy. Na
wsi i w mieście. Omnia vincit Anioł!
Janina Zecchini

£añcut – Miêdzynarodowy Kurs Muzyczny
im. Zenona Brzewskiego
Łańcut, niewielkie podkarpackie miasteczko, położone niedaleko Rzeszowa. To właśnie
tu znajduje się niezwykły zamek Lubomirskich i Potockich otoczony imponującym,
wiekowym parkiem, oraz stara synagoga.
Bogactwo kulturalne tego miejsca nie ogranicza się jednak do zabytków architektury
i natury. Od 47 lat, w lipcu, Łańcut rozbrzmiewa pełną paletą dźwięków, za sprawą
Międzynarodowych Kursów Muzycznych im.
Zenona Brzewskiego.
Uczestnicy tego wydarzenia to absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych,
uczniowie średnich i podstawowych szkół
muzycznych oraz ich nauczyciele. Podczas
kursów korzystają oni z lekcji indywidualnych i zbiorowych, wykładów i koncertów
oraz zajęć kształcenia słuchu, a także grają
w zespołach kameralnych i orkiestrach. Od
kilku lat do Łańcuta przybywają również
harfiści i harfistki, by kształcić się pod okiem
znakomitej prof. Helgi Storck, która kontynuuje prowadzenie warsztatów harfy rozpoczęte przez prof. Urszulę Mazurek. W tym
roku do Łańcuta przyjechało aż 17 adeptów
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harfy, w związku z tym pani profesor asystował Carlos Pena Montoya I harfista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Gdańsku.
Trudno nie wspominać dobrze dwóch tygodni spędzonych na kursach w tym malowniczym miejscu. Sama okazja do pobrania
pięciu godzinnych lekcji u cenionych pedagogów przekonała wielu do wyjazdu, jednak nie
sposób nie wymienić kilku innych zalet tego
letniego wydarzenia.
Jako pierwsza z nich, na myśl nasuwa się
codzienna możliwość wysłuchania pięknych
koncertów znanych artystów, takich jak Agata Szymczewska, czy Janusz Wawrowski. Nie
dość, że recitale pozwalają nieco odprężyć się
pod koniec dnia, to jeszcze dzięki wysokiemu
poziomowi artystycznemu stanowią ważną
część edukacji każdego muzyka – można podczas nich uczyć się od mistrzów interpretacji
muzyki czy zachowania na scenie. Niewątpliwie ważną rolę pełni również panująca tu niemal rodzinna atmosfera, która pozwala na
integrację klas, wymianę spostrzeżeń, nut,
ale także na wspólne spacery czy spotkania
w okolicznych kawiarniach.

Wydarzenia
Tegoroczny pierwszy turnus kursów muzycznych dobiegł końca 13 lipca. Tego dnia,
przed południem, odbył się koncert klasy harfy prof. Helgi Storck, podczas którego harfiści i harfistki zaprezentowali efekty swojej
ciężkiej pracy. Ciekawym urozmaiceniem audycji był męski kwartet harfowy, który pracował pod okiem pana Carlosa, oraz występ
duetu Trefon Gmyrek DUO.

Harfa odegrała również ważną rolę podczas koncertu zamykającego pierwszy turnus,
ponieważ Oktawia Bylicka zagrała na nim
Arię w stylu klasycznym Marcela Grandjany
z orkiestrą smyczkową. Było przepięknie.
Początek wakacji, spędzony w Łańcucie, można uznać za udany.
Marianna Ferchmin

Puszczanie baniek mydlanych
– zabawa sprzed lat i sposób na perfekcyjne fla¿olety
11 lipca w parku przy Miejskim Domu
Kultury w Łańcucie odbyły się warsztaty flażoletów. Zajęcia na świeżym powietrzu w niedzielne popołudnie były elementem 47. Międzynarodowych Kursów Muzycznych im.
Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Prowadzone były przez prof. Helge Storck, która zauważyła, że żaden z kursantów nie wykonuje
poprawnie tego charakterystycznego i często
spotykanego w utworach harfowych sposobu
artykulacji. Sesja flażoletowa rozpoczęła się
krótką prezentacją fragmentów utworów
z wykorzystaniem tej techniki. Następnie
każdy z uczestników otrzymał bańki mydlane. Należało dostrzec podobieństwo i cechy
wspólne tych dwóch czynności. Flażolet (z fr.
flageolet) to dźwięk o miękkiej, delikatnej barwie. Przy jego wykonywaniu istotna jest precyzja, ponieważ przez lekkie dotknięcie struny palcem w określonym punkcie zmieniamy
jego wysokość. Gdy używamy siły i napinamy dłoń poprawnego efektu nie wydobędziemy. Umiejętność tworzenia bańki z mydła,
również wymaga skupienia, dokładności i delikatności. Długość procesu powstawania
bańki mydlanej jest porównywalna do czasu
wydobywania flażoletu. Ten niekonwencjonalne sposób ćwiczenia techniki flażoletów

pobudzał wyobraźnie i dowodził, że użycie siły
i nerwowość przy niemożności znalezienia
odpowiedniego miejsca na strunie nie gwarantuje perfekcyjnego, długo brzmiącego
efektu. Warsztaty te były także czasem relaksacji, integracji i śmiechu, który jak wiemy
dla zdrowia jest niezbędny.
Hanna Węgrzynowska
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Wybitni pedagodzy harfy
Pierwsza Dama rosyjskiej harfistyki
Nigdy nie słyszałem takiej gry. Wiera
Dułowa/Vera Dulova
osiągnęła nie tylko
szczyt technicznej
doskonałości, ale także największe umiejętności artystyczne.
Jest słusznie uważana za najlepszą harfistkę na świecie –
tak o Dułowej powiedział prezes Society of
Harpists Pierre Jamet
kiedy wysłuchał jak
gra.
Życiorys i droga
twórcza tej wybitnej,
rosyjskiej harfiski
jawi się jako cała epoka w historii kultury
muzycznej zarówno
w Rosji jak i poza nią.
Wiera Georgiewna Dułowa urodziła się
w 1909 roku w Moskwie w rodzinie o silnych
tradycjach muzycznych – wnuczka pianistki
Aleksandry Zagraf-Dułowej, córka skrzypka
Georgy Dułowa z Kwartetu Księcia Maklembergii i śpiewaczki Marii Dułowej (Bukowskiej) solistki Teatru Maryjskiego. Od początku było oczywiste, że Wiera swoją przyszłość
zwiąże z muzyką. Początkowo rodzice rozważali naukę gry na skrzypcach, fortepianie
i wiolonczeli, jednak ona sama wybrała harfę.
W 1920 roku skrzypek Georgy Nikołajewicz
Dułow, profesor Moskiewskiego Konserwatorium, przyprowadził do mnie swoją dziesięcioletnią córkę Wieroczkę i poprosił, abym
zabrała ją na swoje zajęcia – wspomina Ksenia Erdeli. – Wiera była urocza, ładna, zwinna, z czarnymi jak dojrzałe wisienki oczami,
wesoła, przykuwająca ogólną uwagę, a ponadto bardzo muzykalna. Chętnie podjęłam się
współpracy z Wierą, która została przyjęta do
pierwszej klasy konserwatorium. Wówczas nie było
podziału na szkołę i uniwersytet, a w konserwatorium było 9 klas – dodaje Erdeli.
Wiera bardzo szybko pokazała swój wybitny talent muzyczny. W 1922 roku, jako 13-to
latka zagrała swój pierwszy koncert solowy,
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w którego programie znalazły się między innymi takie
utwory jak: Muzyczna
tabakierka A. Liadowa, Arabeska i Światło księżyca C. Debussiego oraz utwory J. P.
Rameau. Po dwóch
latach nauki w klasie Ksenii Erdeli nastoletnia Wiera zdecydowała rozpocząć
naukę u innej słynnej
harfistki, profesor
Konserwatorium
Moskiewskiego –
Marii Korczyńskiej,
która była wychowanką solisty Orkiestry Teatru Bolszoj, wspaniałego
pedagoga – Aleksandra Sliepuszkina. W efekcie Dułowa przejęła
właśnie metodę pedagogiczną i styl interpretacji Sliepuszkina dzięki czemu stworzyła
podstawy rosyjskiej szkoły harfowej. Natalia
Szamiejewa (wychowanka Dułowej, jej pierwsza asystentka i wieloletni współpracownik)
tak opisuje tę historię: – Kiedy Wiera Dułowa po raz pierwszy usłyszała Marię Korczyńską na koncercie, jej gra wywarła głębokie
wrażenie na bardzo młodej harfistce, to była
miłość od pierwszego wejrzenia.
Korczyńska grała wówczas Introdukcję
i Allegro M. Ravela, Tańce oraz Sonatę na
flet, altówkę i harfę C. Debussiego, Preludium
C S. Prokofiewa, Impromptus i Etiudę As-dur
Chopina. Pod koniec 1922 roku Wiera pisze
w swoim pamiętniku: – Robię rewolucję, jadę
do M. Korczyńskiej, strasznie nawet pisać!
Ta „rewolucyjna decyzja” została przez nią
podjęta w wieku trzynastu lat. Dułowa traktowała Korczyńską z wielką czcią i szacunkiem. Opinia profesorki liczyła się dla niej
najbardziej, zwłaszcza w kwestiach wykonawczych. Będąc już dojrzałym muzykiem
i uznanym wykonawcą Dułowa zawsze próbowała usłyszeć swój występ uszami Korczyńskiej.

Wybitni pedagodzy harfy

Maria Korczyńska i Wiera dułowa

W latach 20-tych Wiera zrobiła ogromne
postępy, a dyrektor konserwatorium M. M.
Ippolitow-Iwanow podarował jej starą harfę,
co prawda bez strun, ale był to jej pierwszy
własny instrument. Po ukończeniu Konserwatorium Dułowa otrzymała stypendium
Funduszu Pomocy Młodym Talentom, założonym przez Komisarza Ludowego Anatolija
Lunaczarskiego i wyjechała do Berlina, aby
doskonalić grę u Maxa Saala, wówczas największego autorytetu w dziedzinie pedagogiki. Podróż do Niemiec wzbogaciła również jej
zbiory repertuarowe. W Bibliotece Berlińskiej
odkryła najcenniejsze rękopisy kompozytorów XVII–XVIII wieku, m.in. Sonatę czeskiego kompozytora F. Benda, Sonatę V. Rusta na
skrzypce, wiolonczelę i harfę, a także zapomniane pierwodruki Pastorale, Temat z wariacjami G.F. Haendla. Ku wielkiej radości
Wiery jej ukochani przyjaciele, Dmitrij Szostakowicz i Lew Oborin, przyjechali z koncertami do Berlina (po konkursie chopinowskim w Warszawie). Spędzali razem czas na
niekończących się rozmowach, biegając po
muzeach, małych kawiarniach, spacerując po
mieście. Młoda harfiska z Moskwy grała na

przyjęciach w domu Alberta Einsteina, poznała Thomasa Manna i Bernharda Kellermanna, rozmawiali z nią najważniejsi muzycy tacy
jak Bruno Walter, Otto Klemperer i inne sławy.
Po powrocie do Moskwy jej życie zawodowe toczyło się bardzo intensywnie i dynamicznie. W 1932 roku Dułowa została przyjęta jako
solistka do Orkiestry Teatru Bolszoj. W 1937
roku rozpoczęła karierę pedagogiczną w Moskiewskiej Szkole Muzycznej i w 1943 roku
w Konserwatorium Moskiewskim im. Czajkowskiego, gdzie nieprzerwanie przez 57 lat
kontynuowała pracę aż do swojej śmierci
w 2000 roku. Jednym z głównych osiągnięć
harfistki w sferze metodologicznej było stworzenie specjalnego programu klasy harfy dla
wydziałów orkiestrowych konserwatoriów.
Dułowa utrzymywała bliskie, przyjacielskie stosunki z wieloma współczesnymi kompozytorami. Efektem tych przyjaźni była cała
paleta kompozycji na harfę, której źródłem
była osobowość samej Dułowej. Wiera dużo
doradzała kompozytorom przy tworzeniu
dzieł, ujawniając specyfikę swojego instrumentu. Często nawet w niedokończonym dziele artystka pomogła znaleźć taki sposób wykonania, że dzieło nagle ożyło, a nie do końca
ukształtowany pomysł kompozytora otrzymał genialne rozwiązanie dźwiękowe.
Sztuka Dułowej inspirowała rosyjskich
kompozytorów. Koncerty S. N. Wasilenki
i A. V. Mosolowa, sonatiny L. K. Knippera, A.
A. Bałtina, N. V. Makarowej, V. G. Kikty, Taniec orientalny i Toccata A. I. Chaczaturiana
zostały napisane dla niej i jej dedykowane.
Moja postawa twórcza opiera się na dobrze
znanej prawdzie: jednym ze źródeł zasilających muzykę jest szczęście, wzajemne zrozumienie kompozytora i jego współczesnego
wykonawcy. Ukrywa w sobie te dynamiczne
impulsy, które dają prawdziwe życie obrazom
muzycznym – tak zwykła mówić Dułowa.
W sumie jej repertuar składał się z ponad 300
utworów. Była autorką wielu transkrypcji na
harfę (między innymi: M. Ravel Taniec chiński z baletu „Matka Gęś”, S. Prokofiew Serenada poranna z baletu „Romeo i Julia”).
Od początku lat 60-tych regularnie wyjeżdżała za granicę jako członek jury międzynarodowych konkursów lub uczestniczka
międzynarodowych forów i kongresów.
W 1964 roku była jednym z założycieli Ogól-
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norosyjskiego Towarzystwa Harfowego. Prowadziła kursy mistrzowskie w wielu krajach
świata, wielokrotnie uczestniczyła w seminarium w School of Excellence na University
of Hartford (USA) wraz z Aristidem von
Wurtzler.
Przez lata swojej pracy w Konserwatorium
Moskiewskim Wiera Dułowa wyszkoliła kilka pokoleń harfistów. Pierwszą asystentką
spośród najlepszych uczniów była Natalia
Szamidownaja Szamejewa (Strebkowa) – laureatka pierwszego w Stanach Zjednoczonych
Międzynarodowego Konkursu Harfowego
w Hartford (Connecticut) w 1969 roku, na
którym Tatiana Tauer, uczennica Kseni Erdeli oraz Wiery Dułowej, zdobyła pierwsze
miejsce. Wśród innych uczniów Dułowej należy wymienić takie nazwiska jak: E. Maszkowtsewa (USA), A. Werkholantsewa/Verkholantseva (solistka Wiedeńskiej Orkiestry
Radiowej), T. Wymyatnina (solistka orkiestry
Moskiewskiego Akademickiego Teatru Muzycznego im. K. S. Stanisławskiego i V. I. Niemirowicza-Danczenki), A. Lewina (solistka
Teatr Orkiestra Bolszoj), E. Moskwitina,
I. Nokelainen, O. Ortenberg (solistka opery
San Francisco, USA), I. Paszinskaja, N. Riabczinenko, N. Czekanowskaja, oraz inni harfiści z Bułgarii, Węgier, Chin, Wenezueli, Holandii, Austrii.
Jeszcze przed II wojną światową uczniowie Dułowej Siergiej Majkow i Aleksiej
Kapliuk wspólnie z nauczycielką zaprojektowali nowy instrument. Sama Dułowa zademonstrowała możliwości nowej harfy przed
Państwową Komisją, a później została konsultantem fabryki leningradzkiej imienia
A. V. Lunaczarskiego, gdzie od roku 1948 zaczęto produkować je na skalę masową.
Jeden z pierwszych instrumentów wyprodukowanych w ZSRR, należący do Wiery
Dułowej, został nabyty przez Operę Petersburską, odrestaurowany w fabryce Resonance
Harps, St. Petersburg. Instrument zaprezentowano w lipcu 2020 roku podczas koncertu
harfistki Elizabety Aleksandrowy, solistki
Opery Kameralnej. To jedna z pierwszych
harf wyprodukowanych w ZSRR. Siedem
z ośmiu instrumentów uznano za zaginione.
Harfa, która teraz stała się własnością teatru,
została przypadkowo odkryta w Moskwie,
kiedy spadek odziedziczyli krewni jednej
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z pierwszych uczennic Dułowej. Instrument
wymagał renowacji, która trwała prawie rok.
W 1997 roku spełniło się wielkie marzenie Dułowej – odbył się I Międzynarodowy
Konkurs Harfowy w Moskwie, którego Wiera była organizatorem, a także przewodniczącą jury.
Wśród wielu nagród i wyróżnień działalności artystki znalazły się:
Order Zakonu Przyjaźni Narodów, Honorowy członek Towarzystwa Harfistów w Szwajcarii i Niemczech, Złoty medal American
Harp Society, Honorowy obywatel miasta
Gargilez (Francja), członek Międzynarodowego Komitetu Honorowego Konkursu Harfowego w Izraelu.
Wiera Dułowa fascynowała wielu artystów,
również malarzy i literatów – wśród autorów
portretów harfistki znaleźć można takie nazwiska jak: P. P. Konczałowski, I. E. Grabar,
V. N. Jakowlew, A. V. Lentulov.
W wierszu „Harfa” (1967) poświęconym
Dułowej, Siergiej Gorodecki napisał:
Jestem cały w jej magicznej mocy
w jej pieszczotliwych strumieniach.
I wydaje się, że te dźwięki
wyprowadzą mnie
z bezczynnej nudy, duszącej udręki
dnia, który odszedł bezowocnie.
Wiera Dułowa zmarła 5 stycznia 2000
roku w Moskwie w wieku 91 lat. Została pochowana na cmentarzu Kuntsewo obok męża
Aleksandra Baturina, solisty śpiewaka Teatru Bolszoj.
Wiera Dułowa była kolekcjonerką sztuki.
Jej zbiory, na które składają się prace czołowych malarzy rosyjskich zgodnie z jej wolą
trafiły do Galerii Trietiakowskiej. Muzeum
to, 17 września 2001 roku, otworzyło swój
sezon wystawowy ekspozycją kolekcji Wiery
Dułowej.
Od 2000 roku w Moskwie odbywa się Międzynarodowy Festiwal-Konkurs Harfowy im.
Wiery Dułowej, natomiast Międzynarodowy
Konkurs Harfowy im. Wiery Dułowej Konserwatorium Moskiewskiego odbędzie się
w styczniu 2022 r.
Więcej informacji o konkursie:
h t t p s : / / w w w. m o s c o n s v. r u / r u /
event_p.aspx?id=162585
Honorata Barbarowska

O czym warto wiedzieæ
Pi¹ty panel dyskusyjny nauczycieli gry na harfie
9 maja br. odbył się 5. panel dyskusyjny
online pt. „Metodyka nauczania początkowego gry na harfie”, który zakończył cykl spotkań dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/
2021 organizowanych przez Polskie Towarzystwo Harfowe. Celem spotkań jest wymiana
doświadczeń nauczycieli z całej Polski, jak
i z zagranicy, a prowadzą je Agnieszka Grela-Fedkowicz (pedagog w Szkole Muzycznej
I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie)
i Ilina Sawicka (pedagog w Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku i I st. im. W. Kilara w Wesołej).
Gośćmi specjalnymi piątego panelu były
doświadczone harfistki i nauczycielki gry na
harfie, których uczniowie osiągają sukcesy
w kraju i za granicą: p. Ewa Jaślar (pedagog
i założycielka klasy harfy m.in. w Szkole Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w BielskuBiałej) i p. Anna Piechura-Gabryś (pedagog
m.in. w Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego w Warszawie). Rozmówczynie opowiadały o swoich metodach nauczania, korzystaniu z zagranicznych szkół gry na harfie
dla początkujących (m.in. G. Bossio, D. Bouchaud, L. Lawrence, B. Paret), metodzie beznutowej, wprowadzaniu nut i nazywaniu
dźwięków językiem dzieci (zwierzęta, imiona
i.t.d.), wymianie utworami pomiędzy nauczycielami, opracowywaniu znanych melodii,

komponowaniu i improwizowaniu przez
uczniów, jak i programach nauczania, z których korzystały i które tworzyły. Obie nauczycielki podkreślały, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego ucznia poprzez
dobór odpowiednich ćwiczeń, utworów i metod pracy. Inni uczestnicy panelu również
włączyli się do dyskusji m.in. dzieląc się swoimi sposobami nauczania nut poprzez zabawę. Okazało się, że coraz więcej nauczycieli
w Polsce komponuje i opracowuje utwory na
harfę, aby rozszerzyć literaturę harfową
o nowe ciekawe pozycje, dopasowane specjalnie do potrzeb uczniów i ich etapu rozwoju.
Dziękujemy bardzo wszystkim nauczycielom za udział w panelach dyskusyjnych oraz
gościom, którzy dzielili się swoim bezcennym
doświadczeniem. Idee spotkań nauczycieli
chcemy kontynuować w przyszłym roku, na
które już serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych! Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać w coraz szerszym gronie.
Aby mieć stały kontakt z nauczycielami
z całej Polski powstała grupa na facebooku
„Forum dyskusyjne nauczycieli PTH” w celu
informowania o ciekawych wydarzeniach, zadawania pytań i umieszczania propozycji tematów na kolejne panele.
Do usłyszenia i zobaczenia!
Ilina Sawicka
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Czego nauczy³ mnie ten trudny rok
w kontekœcie pedagogiki harfowej
Dla mnie osobiście każde wyzwanie oznacza mobilizację. Gdy wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, szukałam sposobów,
by jak najlepiej pomóc uczniom w nauce gry
na harfie na odległość. Nagrywałam dla najmłodszych uczniów krótkie filmy instruktażowe, w których pokazywałam jak mają ćwiczyć swoje utwory, takt po takcie. Wiem od
rodziców moich uczniów, że była to bardzo
praktyczna pomoc. Do filmów można wracać
wielokrotnie podczas codziennego ćwiczenia
w domu, co sprzyja szybszemu robieniu postępów przez uczniów.
Poza tym, zdalne nauczanie otworzyło
w moim umyśle nowe możliwości działania.
Pamiętam jak na jedną z naszych lekcji połączyła się z nami kompozytorka, której utwór
grała moja uczennica – to było wspaniałe móc
zapytać o szczegóły dotyczące wykonania jej
kompozycji i wielka radość dla dziecka, że
może poznać kogoś, kto skomponował utwór

nad którym pracuje. Również koncerty w trybie wideokonferencji transmitowane na
kanale YouTube okazały się niezwykłym
przeżyciem dla młodych wykonawców. Po raz
pierwszy mieli możliwość zaprosić na swój
koncert bliskie osoby, które mieszkają w odległych miejscach w kraju i zagranicą.
Rok pracy zdalnej nauczył mnie też, że
warto zachęcać uczniów do brania udziału
w konkursach on-line w kraju i za granicą.
Dla ucznia to bardzo komfortowa sytuacja
móc zrealizować nagranie w dogodnym dla
siebie miejscu i czasie.
Zawsze staram się skupiać na zaletach
danej sytuacji i tak też jest w czasie pandemii. Mam wrażenie, że nowe rozwiązania
z których teraz korzystam, zostaną ze mną
na dłużej.
Agata Fandri,
ZPSM nr 1 w Warszawie

Prawykonania w Katowicach
28 maja 2021 r. w Filharmonii Śląskiej
w Katowicach odbył się koncert podczas którego Agnieszka Kaczmarek-Bialic zaprezentowała niezwykle piękne pozycje repertuarowe
skomponowane na harfę i orkiestrę. Wybrany przez harfistkę program zawierał prawykonanie utworu ukraińskiej kompozytorki
Eleny Leonowej Świt na harfę i smyczki. oraz
rzadko prezentowane Concertino in Jazz for
harp and orchestra Emile Deltour wykonane w całości z towarzyszeniem orkiestry. Solistce towarzyszyła orkiestra Filharmonii
Śląskiej pod batutą utalentowanych młodych
dyrygentów stojących u progu kariery. Jan
Stańczyk, współpracujący z licznymi orkiestrami, obecnie dyrygent-rezydent w Operze
Śląskiej, poprowadził prawykonanie Świtu, zaś
Yaroslav Shemet, charyzmatyczny polskoukraiński dyrygent i kierownik muzyczny
Filharmonii Śląskiej zadyrygował Concertino in Jazz. Do stworzenia wspaniałej atmosfery przyczyniła się prowadząca koncert Re-
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gina Gowarzewska, ceniona komentatorka
muzyczna i dziennikarka.
Warto podkreślić, że oba utwory, zawierające elementy muzyki jazzowej zdecydowanie odbiegały od przyjętych standardów,
jakimi są np. prezentacje dobrze znanych pozycji, takich jak Koncert na flet i harfę Mozarta lub Danses Debussy’ego. Z całą pewnością wydarzenie to, entuzjastycznie przyjęte
przez publiczność, mogło zaistnieć przede
wszystkim dzięki zaufaniu i otwartości Dyrekcji Filharmonii Śląskiej na odważne propozycje repertuarowe.
Na uwagę zasługuje także wypowiedź
Agnieszki Kaczmarek-Bialic: Koncert należy zaliczyć do wyjatkowych również z uwagi
na fakt, że po wielu miesiącach przerwy
w dniu 28 maja Filharmonia Śląska otworzyła
swe podwoje dla słuchaczy. Byl to długo wyczekiwany moment dla artystów i publicznosci. Bardzo wyraźnie dało sie odczuć radość
z obcowania z żywą muzyką.

Prawykonania
Kilka słów o kompozytorach i utworach
Elena Leonowa ukończyła studia fortepianu i kompozycji w Państwowym Konserwatorium w Kijowie. Jest członkiem Związku Kompozytorów Ukrainy. Komponuje muzykę
symfoniczną, kameralną, często uczestniczy też
w eksperymentalnych projektach jazzowych. Jej
utwory były nagrywane dla Radia Ukraińskiego, wykonywane na festiwalach muzyki współczesnej na Ukrainie, w USA i w Polsce.
Świt jest pierwszą kompozycją na harfę
Eleny Leonowej. Tak napisała o utworze
i źródłach inspiracji: Pomysł skomponowania
utworu Świt zrodził się pod wpływem słuchania przepięknej gry Agnieszki KaczmarekBialic i zapoznaniu się z jej wspaniałymi kompozycjami. Niezwykłe brzmienie harfy
pobudza wyobraźnię, inspiruje do przedstawienia dźwiękiem malowniczych obrazów.
Świt to dźwięk w kolorach, to chwila w której stopniowo wszystko się budzi i zaczyna
na nowo tchnąć życiem.
Świt jest miniaturą łatwą w odbiorze nawet dla niezbyt wyrobionego słuchacza. Może
stać się interesującą pozycją repertuarową
dla uczniów średnich szkół myzycznych ze
względu na umiarkowany poziom trudności
technicznych partii harfy.
Emile Deltour (1899–1956) belgijski skrzypek jazzowy, kompozytor i aranżer, założyciel
i lider zespołu jazzowego.

Concertino in Jazz for Harp zostało napisane dla harfistki Mireille Flour i prawykonane z zepołem prowadzonym przez kompozytora w latach trzydziestych ubiegłego
wieku. Ten uroczy i efektowny utwór, nawiązujący do muzyki Gershwina, składa się
z czterech kontrastujących części: 1.Prelude
(Andantino) 2. Cabrioles Burlesques 3. Blues 4. Boogie-Woogie. Concerinto było już wykonywane w Polsce w częściach, z akompaniamentem fortepianu. Jak dotąd nie ma
danych o prawykonaniu całości koncertu
z towarzyszeniem orkiestry w Polsce, można
więc z dużym prawdopodobieńswem przyjąć,
że prezentacja w Katowicach stała się prawykonaniem polskim.
Marta Gargas-Borowy

Osi¹gniêcia
XII World Open Online Music Competition w Belgradzie:
I miejsce w swoich kategoriach zdobyli:
Dominika Głowacka – naucz. A. PiechuraGabryś, Anna Spóz-Parol – naucz. dr A. Sikorzak-Olek, A. Galik, Witold Pojawa – naucz. A. Galik, Maria Jaworska – naucz.
A. Grela-Fedkowicz, Roksana Makarewicz –
naucz. C. Pena-Montoya, Maria Marcinkowska – naucz. P. Kostrzewska, Natalia Nagrodzka – naucz. P. Kostrzewska, Sonia
Ługowska – naucz. dr A. Salwińska/ A. Dudek, Antonina Wieczorek – naucz. dr A. Salwińska, Natalia Krzyżanowska – naucz.

A. Fandri, Zofia Budzanowska – naucz.
M. Czopka, Zespół Wiktorska Harp Open pod
dyrekcja dr Anny Sikorzak-Olek
II miejsce Helena Kamińska, naucz.
A. Piechura-Gabryś, Zofia Skraba – naucz.
A. Piechura-Gabryś, Klara Dubielecka – naucz. A. Piechura-Gabryś, Krystyna Siek –
naucz. H. Barbarowska, Amelia Grzywińska
– naucz. D. Szyszkowska-Janiak, Dobromiła
Czarnecka – naucz. D. Szyszkowska-Janiak,
Magdalena Niedźwiecka – naucz. D. Szyszkowska-Janiak, Anastazja Kacprzak – naucz.
D. Szyszkowska-Janiak, Julia Jankowska –
naucz. A. Galik Anna Jóźwik – naucz. A. Galik, Daria Tynecka – naucz. M. Czopka
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Osi¹gniêcia
III International Harp Competition
Glowing Harp (Charków, Ukraina):
I miejsce: Zarina Zaradna – naucz. R. Ciechańska / dr A. Sikorzak-Olek;
II miejsce: Mila Rozmysłowicz – naucz.
M. Czopka;
III miejsce: Sonia Ługowska – naucz.
dr A. Salwińska/A. Dudek;
Wyróżnienie: Łucja Iwańczak – naucz.
M. Czopka, Maria Jaworska – naucz. A. Grela-Fedkowicz; Encouraging Prize from Veronika Lemischenko: Maksymilian Jurco – naucz. A. Poczwardowska;
Nagroda dla osobowości artystycznej:
Zofia Budzanowska – naucz. M. Czopka;
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu
obowiązkowego: Zarina Zaradna – R. Ciechańska/dr A. Sikorzak-Olek
Konkurs PTH na Najbardziej Aktywnego Muzyka w Sieci w roku szkolnym
2020/2021
Wyróżnienie I stopnia: Ligia Nowak – naucz. M. Lipiec, Natalia Skonieczna – naucz.
A. Lewandowska;
Wyróżnienie II stopnia: Kalina Nowaczek
– naucz. N. Dymarska, Marianna Kasprzycka – naucz. A. Grela-Fedkowicz;
Wyróżnienie III stopnia: Michał Majkowski – naucz. A. Grela-Fedkowicz, Liwia
Kluczniak – naucz. N. Dymarska
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
Opus 2021 Kraków
II miejsce: Marianna Kasprzycka – naucz.
A. Grela-Fedkowicz,
III miejsce: Sonia Ługowska – naucz.
dr A. Salwińska / A. Dudek, Marcelina Dąbek – naucz. dr A. Salwińska;
Wyróżnienie: Krystyna Siek – naucz.
H. Barbarowska
Crazy Harp Challenge (Praga, Czechy):
Złoty medal oraz nagroda specjalna „Dla
najodważniejszej harfistki”: Marianna Kasprzycka – naucz. A. Grela-Fedkowicz;
Brązowy medal: Lena Juza – naucz. A. Grela-Fedkowicz, Michaela Krzemień – naucz.
A. Grela-Fedkowicz
International Music Competition
2021 MUSE 2021 (Ateny, Grecja):
I miejsce: Maria Marcinkowska – naucz.
P. Kostrzewska, Antonina Wieczorek – naucz.
dr A. Salwińska
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The North International Music Competition 2021:
I miejsce: Marcelina Dąbek – naucz.
dr A. Salwińska
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
w Szwajcarii ISCART:
I miejsce: Zarina Zaradna – naucz. R. Ciechańska /dr A. Sikorzak-Olek
International Online Festival – Contest „Musicalada”: I miejsce: Zarina Zaradna – naucz. R. Ciechańska /dr A. SikorzakOlek
Wirtuozi V4+, Budapeszt, Węgry:
I miejsce: Zarina Zaradna – naucz. R. Ciechańska/dr A. Sikorzak-Olek
Vienna Virtuoso Festival:
Nagroda za najlepsze wykonanie (Judge’s
Best Performance Award): Zarina Zaradna –
naucz. R. Ciechańska / dr A. Sikorzak-Olek
I Ogólnopolski Konkurs dla Miłośników
Folkloru „Hej, do Krakusa jadę…”:
II miejsce: Natalia Krzyżanowska, naucz.
A. Fandri
International Moscow Music Competition:
II miejsce: Michał Majkowski – naucz.
A. Grela-Fedkowicz
I Międzynarodowy Konkurs Muzyki
Kameralnej KraCamera 2021:
III miejsce: Zuzanna Górecka i Kaja Kieferling – naucz. A. Grela-Fedkowicz
XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki
dawnej w Leżajsku:
III miejsce: Amelia Grzywińska – naucz.
D. Szyszkowska-Janiak
I Wojewódzki Konkurs dla Instrumentalistów „Muzyczne Orły” w Łęczycy:
Grand Prix: Hanna Sprawka – naucz.
dr A. Salwińska; I miejsce – Antonina Wieczorek, naucz. dr A. Salwińska
XXIV Konkurs Szkolny na Utwór Dowolny:
I miejsce: Krystyna Siek – naucz. H. Barbarowska
Stypendium Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”:
Marcelina Dąbek – naucz. dr A. Salwińska
Stypendium Artystyczne Marszałka
Województwa Łódzkiego: Magda Niedźwiecka – naucz. D. Szyszkowska-Janiak,
Antonina Wieczorek – naucz. dr A. Salwińska
Sandra Kasperek

O czym warto wiedzieæ
Muzyka programowa

– brzmienie harfy i kwintetu harfowego, wspó³tworzenie aury w typach tematów utworów
Idea muzycznego opisywania zjawisk natury,
zdarzeń czy podróży zajmuje swoje miejsce
w myśli kompozytorów romantycznych, lecz nie
jest to zjawisko nowe. Wspominając chociażby
Pory Roku Vivaldiego czy Symfonię Pastoralną
mówimy jednak o zagadnieniu sporadycznym.
Muzyka absolutna – czysta muzyka instrumentalna wyjawia wyłącznie muzyczną inspirację
przez co ma swoje granice i jest niepełna. Odpowiednim jest w tym miejscu przywołanie słynnego artykułu o Berliozie autorstwa Ferenca Liszta, który wyraźnie opisuje, że głównym celem
kompozytorów romantycznych było osiągnięcie
najgłębszego związku muzyki z poezją. To doprowadziło do obrony nowego gatunku – muzyki programowej, w której to dąży się do syntezy sztuk
obalającej granice i urzeczywistnienia ideału pełnej ekspresji. Rozwój muzyki programowej jest
naturalnym etapem, który nie oznacza kresu tradycji i klasycznej formy, lecz jest raczej koniecznym wynikiem rozwoju w naszych czasach.
Początkowi romantyzmu przyświecały dwa
prądy estetyki muzycznej: estetyka formy oraz
estetyka uczucia. Ta pierwsza uwydatnia dwuznaczny aspekt muzyki jako paralela uczuć odtwarzana przez abstrakcyjną formę. Estetyka
uczuć akcentuje pojęcie ekspresji i języka uczuć
wyrażanych w niuansach i odcieniach. Kierunek
ten rozwijał się z biegiem czasu i obecny jest również w okresie impresjonizmu, w którym można
zaobserwować między innymi zmiany kierunku
tematyki utworów i zainteresowań kompozytorów. Ulotność, powierzchowność i inspiracja naturą mocno zdominowała utwory nie tylko symfoniczne, ale również kameralne i solowe.
Szczególnym i często pomijanym przykładem jest
harfowa muzyka kameralna. To właśnie okres impresjonizmu przyniósł rozkwit tego repertuaru
a przede wszystkim rozwinął możliwości techniczne i brzmieniowe tego instrumentu. Długoletnia
walka pomiędzy harfą pedałową a harfą chromatyczną którym towarzyszyły takie utwory jak Danse
sacrée et danse profane Debussy’ego czy Introduction et Allegro Ravela – promujące oba instrumenty – nareszcie doprowadziła do wyboru tego głównego instrumentu i pozwoliła na lepsze zbadanie
jego możliwości brzmieniowych. Od tego momentu
możemy mówić o rozwoju muzyki harfowej w której forma i temat była zupełnie nieprzypadkowa.

Muzyka pisana na harfę miała swój wyjątkowy cel – musiała wyodrębnić się z repertuaru fortepianowego, gdyż często porównywano te dwa
instrumenty do siebie. Harfiści-kompozytorzy
propagowali instrument pokazując walory
brzmieniowe, które są unikalne dla tego instrumentu – takie jak flażolety, różne sposoby artykulacji, glissanda, enharmonia, synonimy czy różnice barwowe zależne od wysokości, na której
zrywana jest struna. To właśnie to bogactwo
dźwięków zainspirowało kompozytorów do tworzenia utworów programowych w których harfa
miała swoją ważną rolę. Twórczość Marcela Tourniera zawiera 3 księgi Images op. 31 a każda
część to inny epizod podróży kompozytora,
w której przywołuje miejsca, wydarzenia czy same
zjawiska atmosferyczne takie jak śnieg. Podobne tematy zaobserwować możemy u Henriette
Renié, której utwory często miały tło religijne,
ale również mitologiczne czy magiczne – Légende, d’apres „Les Elfes” de Leconte de l’Isle, Danse de lutins. Zjawisko programowości można również zauważyć w licznej muzyce kameralnej a w
szczególności – w repertuarze pisanym dla słynnego Quintette Instrumental de Paris – na harfę, flet i trio smyczkowe.
Wyjątkowe połączenie tych instrumentów –
zapoczątkowane krótko po premierze Sonaty na
flet, harfę i altówkę Debussy’ego zainteresowało
początkowo kompozytorów francuskich, następnie ten skład instrumentalny pasjonował twórców na całym świecie. W zbiorze około 80 utworów zauważyć można kilka typów tematów,
w których kwintet harfowy tworzy aurę odpowiednią danemu tematowi. Wśród nich najczęściej pojawia się temat podróży i temat wody –
nierzadko oba z nich łączone.
Temat podróży – tych osobistych kompozytora do dalekich krajów czy też do światów magicznych, owocował wieloma utworami, w których
inspiracje czerpano z nowo odkrytych kultur m.
in. wschodu. 5 Haikai Jacquesa Pilloisa to 5 obrazów muzycznych opisujących jego pobyt w Japonii. Każda część opatrzona epigramatami obrazuje zdarzenia (Jour de l’An japonais) i uczucia
(Chagrin d’amour). Kompozytor wykorzystuje
gitarowe brzmienie harfy prés de la table (przy
pudle) przypominające japońskie koto, trio
smyczkowe grające długie dźwięki przypomina-
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jące plamy barwne dla pełnej ornamentów melodii fletu oraz odpowiednią skali harmonię i pentatonikę. Pillois mocno kładzie nacisk na pojęcie
ekspresji, która odgrywa w utworze ważną rolę.
Inną estetykę zaobserwować możemy w Voyage
au pays du Tendre Gabriela Pierné gdzie kompozytor stworzył fikcyjny świat, do którego dołączył opis a nawet jego mapę. W utworze niczym
jak z Piotrusia i Wilka Segiusza Prokofiewa autor przenosi nas po mapie świata przywołując
różne motywy muzyczne obrazujące dane sceny
i miejsca.
Wyjątkowym tematem jest temat wody, który
można zaobserwować przede wszystkim w utworze Prélude, Marine et Chansons Guya Ropartza
oraz Quintette Jeana Crasa. Pomimo, że Kwintet
bretońskiego kompozytora jest typową formą sinfonia concertante, która często pojawia się w repertuarze kwintetu harfowego (Jean Absil – Concert a cinq: pour flute, violon, alto, violoncelle et
harpe, Joseph Jongen – Concert a cinq, Jindrich
Feld – Quintetto capriccioso, Christian Malipiero –
Sonata a cinq, Aleksander Tansman – Sonatina
da camera, Vincent d’Indy – Suite en parties),
utwór powstał podczas podróży kompozytora na
statku w trakcie odbywania służby wojskowej
i znajdziemy w nim faktury i struktury, które oddają charakter płynącej wody i morza. W drugiej
części utworu Ropartza – Marine – repetytywny
i prosty motyw harfy przypomina falujące fale,
na którego tle pojawiają się po kolei tematy podejmowane przez każdy z instrumentów. Powtarzający się rytm jak i sama struktura harmoniczna tworzy aurę spokojnej wody, która ma swój
kierunek i zmienność. Kompozytor wykorzystuje również tłumiki w instrumentach smyczkowych
dla stworzenia bardziej intymnej, ciemniejszej i miększej barwy.

(pomimo wiodącej roli harfy podkreślonej przez
samego kompozytora) to przykład, w którym
woda pojawia się w ekspresji, strukturze i kontynuacji melodycznej. Cras wykorzystuje harfę
jako instrument motoryczny, nadający utworowi
tempo. Dla wielu swoich utworów autor zostawiał również krótką analizę. Biorąc pod uwagę
precyzję strukturalnej organizacji i spójności
Kwintetu, złożoność tematyczną i skomplikowaną strukturę instrumentalną, kompozytor zostawił nieopublikowane précis także i dla tego
utworu.
„Utwór dedykowany Quintette Instrumental
de Paris jest żywą i dynamiczną, rozwijającą się
[transformacją] tematyczną. Przywołuje formy
taneczne, lecz inspiracja jest czysto muzyczna
zaczerpnięta z wody, w żaden sposób literacka.
Cztery części są krótkie i zwięzłe, pozbawione
niepotrzebnych związków pomiędzy nimi. Praca jest
napisana w prawdziwej formie [concertanto].”*
Utwór zbudowany jest na podstawie tematycznego rdzenia i ciągłego rozwoju jednego motywu
rytmicznego. Z pierwszego wyewoluował swego
rodzaju komórkę melodyczno-rytmiczną, która
rządzi całą kompozycją a z drugiego stworzył spójność rytmiczną całego Kwintetu. Komórka ta
oparta jest na figurze całotonowej, która stanowi
prostą formę odpowiedzi na szybką, lecz spokojną
figurację harfy.

Guy Ropartz Prélude, Marine et Chansons, 2, Marine:
Adagietto

Jean Cras, Quinttete, cz. I, Assez animé, pierwszy temat,
takty 1-3

Quintette Jeana Crasa zbudowany zdecydowanie na jasnej i przejrzystej formie, gdzie każdy z instrumentów traktowany jest solistycznie
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Jean Cras, Quinttete, cz. I, Assez animé, pierwszy temat,
takty 1–8

Adrian Nowak
* P. A. Bampéchat, Jean Cras, Polymath of Music and Letters, Nowy Jork 2009, s. 447

Historia harfy
Wspó³czesne „rosjanki”
Kiedy w 2000 roku zamykano definitywnie
Leningradzką Fabrykę Harf im. Lunacharskiego
w Rosji i krajach ościennych panowało przekonanie, że wraz z zamknięciem jedynej fabryki
tych instrumentów na wschodzie kończy się pewna epoka. Harfy Lunacharskiego były przez dekady użytkowane w polskich, czeskich, słowackich i niemieckich orkiestrach, filharmoniach czy
szkołach muzycznych. Ponieważ ceny instrumentów zachodnich były zaporowe biorąc pod uwagę
ówczesne zarobki i możliwości finansowe, czę-

sto właśnie popularne „rosjanki” były jedyną alternatywą aby w ogóle grać na harfie. Ostatnie
produkowane w Lunacharskim harfy datowane
są na 2000 rok – były to modele XIX w ciemnym,
orzechowym kolorze, wykończone na wysoki połysk z numerami seryjnymi od 35xx.
W roku 2004 grupa byłych pracowników fabryki postanowiła przywrócić produkcję w tym
samym miejscu gdzie powstawały Lunachskie.
W tym celu budynek fabryki został wyremontowany, zakupiono nowoczesne maszyny stolarskie,
frezarki CNC oraz sterowane komputerowo urządzenia. Opracowano całkowicie nową mechanikę i skonstruowano pierwszą harfę, która była
wzorowana na dawnym modelu 19. Fabryka
przyjęła nazwę Resonance Harps St.Petersburg.
W 2006 roku ruszyła produkcja kilku modeli harf
Resonance. W tym miejscu należy podkreślić, że
fabryka znajduje się obecnie w pierwszej piątce
producentów harf. Dzięki temu, że państwo wzięło na siebie część zobowiązań finansowych jak
na przykład zwrot kosztów najmu czy pokrycie
kosztów targowych ceny za harfy Resonance są
w stosunku do zachodnich konkurentów bardzo
atrakcyjne.
Obecnie w Resonance Harps jest dostępnych
13 modeli harf pedałowych, 5 modeli harf haczykowych oraz 3 modele diatoniczne. Do tej liczby
modeli należy jeszcze doliczyć harfę haczykową

elektryczną, pozbawioną pudła rezonansowego.
Obecnie trwają pracę nad całkowicie nowym
modelem instrumentu klasy mistrzowskiej.
Jak wspomina Igor Martynenko – dyrektor
generalny Resonance Harps początki były trudne. – Musieliśmy pozyskać odpowiedni materiał,
zgromadzić maszyny i urządzenia do produkcji
instrumentów, opracować nowe modele uwzględniając zarówno trendy w kwestii wizualnej ale
przede wszystkim preferencje muzyków – dodaje.
– Odwiecznym problemem dla muzyków była
na przykład mała ilość miejsca na prawą rękę
w górnym rejestrze, opracowaliśmy więc nową
geometrię harfy, dzięki której mogliśmy znacznie powiększyć odległość pomiędzy płytą rezonansową, a dolną powierzchnią płyty mechanizmu –
powiedział AndreyMartynenko, syn Igora, który
w fabryce pełni funkcję dyrektora wykonawczego i zajmuje się między innymi kontaktami z kontrahentami.
Ponieważ zmiana geometrii wymusiła także
zmianę w konstrukcji samej mechaniki fabryka
Resonance opracowała nową, precyzyjną i szybką
mechanikę dla swoich instrumentów. Oczywiście
to wszystko wymagało zarówno czasu jak i wielu
prób. Istnieją programy komputerowe, które symulują pracę mechanizmu harfowego, można
z ich pomocą również dopasować geometrię instrumentu jednak przy budowie harfy nic nie zastąpi pracy i doświadczenia człowieka. Wszystkie pracujące w Resonance Harps osoby są

wykształconymi lutnikami lub artystami w dziedzine rzeźby i malarstwa. Ponieważ Resonance to
jedyna na świecie fabryka nie korzystająca
z podwykonawców i produkująca wszystkie podzespoły do instrumentu pod jednym dachem
możliwe było przeprowadzanie wnikliwej kontroli jakości na każdym etapie produkcji.
– Byłam szczęśliwa, że mogłam odkryć nową
firmę Resonance Harps. Na harfach Resonance
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gra się z łatwością, mają czysty dźwięk, bardzo
dobry mechanizm pedałowy, rejestr niski i wysoki są bardzo dobrze zbalansowane – powiedziała
o nowych rosyjskich harfach Chantal Mathieu,
kiedy przyjechała do Petersburga i była przewodniczącym jury w konkursie muzycznym CrystalKey w 2019 roku.
Na tym samym konkursie swoją opinię o instrumentach wypowiedziała również nauczycielka AneleenLenarts, Pani LieveRobbroeckx, będąca także sekretarzem Światowego Kongresu
Harfowego. – Na konkursie CrystalKey w Petersburgu po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć
harfy Resonance. Czysty, piękny i pełen kolorytu
dźwięk instrumenów zrobił na mnie duże wrażenie. Harfy są bardzo gustownie zaprojektowane
i każda jest dobrze wykończona. Są łatwe do grania we wszystkich rejestrach, pedały pracują bardzo wygodnie. Mam nadzieję, że instrumenty
Resonance będą wkrótce dostępne na całym świecie – powiedziała Lieve.

Wszystkie instrumenty produkowane przez
Resonance są wykonywane w 95% ręcznie, często przez lutników, którzy pracowali jeszcze
w Lunacharskim. Zdobienia na płycie rezonansowej są malowane przez plastyków bezpośrednio na drewnie bez użycia kalkomanii natomiast
rzeźbienia w modelach Venera Gold, Enigma
Gold i Series 8 Specjal są wykonywane przez artystę rzeźbiarza bezpośrednio na kolumnie i bazie oraz nóżkach harfy. Ponieważ współczesna
harfa to skomplikowany i precyzyjny instrument
komputerowo sterowane maszyny CNC dbają o
to, aby każdy otwór w mechanizmie czy strojnicy
był precyzyjnie umieszczony, wywiercony w wyfrezowany. Klient podczas etapu zamawiania instrumentu sam decyduje o kolorze, zdobieniu
płyty, wykończeniu. Fabryka nie produkuje harf
„na zapas” ze względu na to, że instrument po

24

zbudowaniu powinien być rozgrywany. Każda harfa
jest wykonywana na zamówienie. Okres oczekiwania to najcześciej 3 miesiące w przypadku harf pedałowych, 1,5 miesiąca w przypadku haczykowych.
Na modele serii gold trzeba jednak czekać nawet
do 12 miesięcy – wynika to ze złożoności procesu
rzeźbienia i wykonywania złoceń.
Nowe, rosyjskie harfy znalazły swoich klientów przede wszystkim za granicą. Lutnicy z Petersburga zadbali, aby instrumenty odznaczały
się wysoką jakością dźwięku i wygodą dla użytkownika. Każda harfa wyposażona jest w łożyska w podstwie ułatwiające przesuwanie jej po
płaskich powierzchniach. Na uwagę również
zwraca fakt, że instrumenty Resonance należą
do najlżejszych na świecie – pełnokoncertowy instrument waży zaledwie 34 kilogramy. Dźwięk
instrumentów Resonance jest głęboki i pełny
dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów.
Stosowane w harfach Resonance materiały to starannie wyselekcjonowane i wysezonowane drewno (świerk, buk, klon i inne). Łączenia klejowe
są równomierne natomiast stosowany lakier jest
dobrany przede wszystkim ze względu na właściwości rezonansowe oraz trwałość. Struny zakładane do instrumentów pochodzą z brytyjskiej
firmy Bow Brand – światowego lidera w zakresie produkcji strun do instrumentów.
Każdy bez wyjątku instrument po wyprodukowaniu poddawany jest bardzo rygorystycznej
kontroli na każdym etapie produkcji. Przed wysłaniem instrumentu do klienta jest od dokładnie regulowany, zabezpieczany w pokrowce,
a następnie jest pakowany do dedykowanej,
drewnianej skrzyni, która posiada zabezpieczenia przed przesunięciem się harfy podczas transportu. Wszystkie instrumenty pedałowe są objęte 5-cio letnią gwarancją producenta (haczykowe
3 letnią), realizowaną w Polsce przez technika
po specjalistycznym szkoleniu w Petersburgu.
Harfy Resonance można oglądnąć w Krakowskim Centrum Harfowym Resonance w Krakowie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 58 – na
miejscu zawsze jest dostępnych kilka instrumentów. Warto w tym miejscu dodać, że każdy
instrument oferowany przez Resonance jest kompletny, to znaczy poza harfą, kluczem i pokrowcem przeciwkurzowym Klient w cenie instrumentu otrzymuje również dwuczęściowy pokrowiec
transportowy, cęgi do końcówek strun oraz tuner.
Artur Barbarowski
Resonance Harps Poland

