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CHOPIN – KAMERALNIE
Koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina to
żelazne pozycje w repertuarze pianistycznym
i zarazem najdojrzalsze i najpopularniejsze spośród jego utworów z towarzyszeniem orkiestry. Obie kompozycje wyszły spod pióra dwudziestoletniego kompozytora w niewielkim
odstępie czasu. Skomponowane zostały na przełomie 1829 i 1830 roku, bezpośrednio przed
wyjazdem ich twórcy z ojczyzny. Warto zaznaczyć, że kolejność numeracji koncertów
nie wynika z chronologii ich powstania, lecz
z kolejności ich publikacji. Dojrzałość i większy
rozmach wydanego w pierwszej kolejności
Koncertu e-moll dyktowane są faktem, że powstał jako drugi, pisany doświadczoną już nieco
ręką. Zdecydowanie bardziej intymny i osobisty
w wyrazie, a także skromniejszy w rozmiarach
II Koncert f-moll został zaś skomponowany
wcześniej.
W koncertach Chopina uformowała się typowa
struktura romantycznego cyklu koncertowego:
maestoso – larghetto – vivace, w której maestoso
miało charakter marsza, larghetto – było nokturnem, a vivace – stylizacją tańca. Obie kompozycje łączy wiele podobieństw – styl, efekty
brzmieniowe, rozwiązania formalne, a także
inspiracja – młodzieńcza miłość kompozytora
do Konstancji Gładkowskiej, której dedykowany

jest Koncert f-moll. Pianistyczna faktura obu
utworów została natomiast ukształtowana przez
święcący wówczas triumfy styl brillant. Obok wirtuozerii i błyskotliwości Chopin wniósł do swych
koncertów szereg nowych elementów – prostotę i naturalność w kształtowaniu tematów, typowo romantyczną poetyczność środkowych, wolnych części, motywikę tańców ludowych w finale – którym obie kompozycje zawdzięczają niesłabnącą popularność i obecność na estradach.
Kameralne opracowania koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina istniały praktycznie
od momentu powstania tychże kompozycji. Stanowiły też pierwsze wersje, w jakich koncerty prezentowane były publiczności. Otwarte dla nielicznej publiczności, w tym przyjaciół Chopina
i jego profesora – Józefa Elsnera, próby generalne
z udziałem koncertmistrzów pozwalały młodemu
kompozytorowi na ocenę trafności rozwiązań instrumentacyjnych i formalnych, skonsultowanie
ich z zaufanymi słuchaczami i wprowadzenie
ewentualnych poprawek do partytur.

scenerii, na tle której swój kwiecisty monolog
rozgrywa solista – wirtuoz. Partie orkiestrowe,
jako drugoplanowe i stosunkowo proste, pozornie nietrudno zredukować do składu kameralnego. Z drugiej jednak strony, muzyka kameralna
opiera się na współdziałaniu, dialogu między
wykonawcami, co w rezultacie awansuje partie
smyczkowe do roli partnerów pianisty. To zaś
daje duże możliwości aranżacyjne. Liczne i różnorodne opracowania są więc praktycznym
odzwierciedleniem poglądów i stanu badań nad
rolą i wartością akompaniamentu w utworach
orkiestrowych Chopina. Wśród wersji kameralnych odnaleźć można więc takie, w których
każdy instrument smyczkowy reprezentuje całą
swoją sekcję, zaś partie instrumentów dętych są
pomijane oraz inne – uwzględniające ciekawsze
motywy grane przez instrumenty dęte. W niektórych opracowaniach zmianie ulega artykulacja, w innych – fortepian dołącza do smyczków
w znaczących fragmentach orkiestrowego tutti,
aby wypełnić fakturę i powiększyć wolumen
brzmienia.

Liczne i różnorodne aranżacje – począwszy od
XIX-wiecznych aż po współczesne – przewidują
akompaniament kwartetu lub kwintetu smyczkowego. Zgodnie z założeniami stylu brillant,
w którym tkwią korzenie wczesnej twórczości
kompozytora, partia zespołu akompaniującego
pełni rolę barwnej, sugestywnej muzycznej

Niezależnie jednak od wybranej aranżacji, wersje
kameralne stawiają przed muzykami – zwłaszcza
przed pianistą – zupełnie inne zadania niż w
przypadku wykonania z orkiestrą. Konieczne
jest odnalezienie nieco lżejszego dźwięku,
aby móc wtopić się w brzmienie niewielkiego
zespołu. Dla pozostałych muzyków priorytetem

staje się z jednej strony – uzyskanie efektu „masy
dźwięku” w dużych tutti, z drugiej, plastyczne
wyodrębnienie z faktury utworu poszczególnych
partii instrumentalnych.
Wersje kameralne, czy to przeznaczone dla kwartetu, czy dla kwintetu – są dla słuchacza obeznanego z brzmieniem symfonicznym koncertów
Chopina niezwykle odświeżającą odmianą,
ukazującą nieznane oblicze popularnych i osłuchanych dzieł. Każde opracowanie kameralne
charakteryzuje większa niż w przypadku orkiestry przejrzystość, wyrazistość i plastyczność
szczegółów takich jak motywy rytmiczne, kontrapunktujące melodie, efekty harmoniczne i artykulacja. Gwarantują również spójność fakturalną,
wtapiając partię solisty w tkankę akompaniamentu i czyniąc go partnerem dla pozostałych
muzyków, a równocześnie podnosząc rangę
partii towarzyszących. Najważniejszą spośród
zalet wydaje się być jednak nieporównywanie
większa dostępność tego repertuaru dla słuchaczy
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zorganizowania koncertu symfonicznego.
Do upowszechnienia wykonawstwa koncertów
Fryderyka Chopina w wersjach kameralnych
przyczynił się m. in. ceniony polski pianista
Marek Drewnowski.
Grażyna Dzwonowska

CHOPIN – THE CHAMBER STYLE
Fryderyk Chopin’s Piano Concertos are the gold
standards of piano repertoires and, at the same
time, they are the most mature and, by far, the
most popular of his compositions with an orchestral
accompaniment. Both works were composed by the
twenty-year-old composer with a short interval
between them. They were composed at the turn
of 1830, immediately prior to Chopin’s departure
from his homeland. It is worth noting that the
numbering sequence does not reflect the chronology
of their creation, but rather the order of their publication.
The maturity and the greater momentum of the
Concerto in E minor, which was published first, are
dictated by the fact that it was actually composed
second, and as such, it was written by the musician
at a time when he had already gained some experience.
The concerto in F minor, on the other hand, was
composed earlier, which is why it is much more
intimate and personal in expression, and was being
executed with less grandeur than the later piece.
Chopin’s concertos marked the formation of the
typical structure of a romantic concert series: maestoso
– larghetto – vivace, whereby maestoso would adopt
the character of a march, larghetto that of a nocturne,
whereas vivace represented dance stylistics. Both
compositions show many similarities – style, sound
effects, formal solutions, as well as the very inspiration
– the composer’s juvenile love for Konstancja

Gładkowska, to whom Concerto in F minor is
dedicated. The pianistic texture of the two works was
shaped by the then triumphantly popular brillant
style. Apart from his virtuosity and brilliance
Chopin introduced a whole range of new elements
to his works – the simplicity and naturalness of
theme development, a typically romantic poetic
character of the middle slow movements, as well
as the folk dance motifs of the finale – to which
both compositions owe their unflagging popularity
and presence on the world’s stages.
Chamber elaborations of Fryderyk Chopin’s piano
concertos have been in circulation virtually since
their composition. They were also the first versions
in which the concerts were presented to listeners.
Dress rehearsals open to limited select audiences,
including Chopin’s friends and his professor, Józef
Elsner, which also involved concertmasters, allowed
the young composer to assess the accuracy of the
instrumentation and formal solutions applied, as well
as to consult with his most trusted listeners about
them and to introduce any potential amendments
to the scores.

of the back-up ensemble serves as a colourful,
evocative soundscape, before which the virtuoso
soloist performs their sophisticated and intricate
monologue. The orchestral parts, being of secondary
prominence, and as such, being relatively simple, are
apparently rather easy to reduce to fit the chamber
performance standards. On the other hand, chamber
music is dependent on a cooperation and dialogue
between the performers, which promotes the strings
to the role of the pianist’s partners. This, in turn,
engenders outstanding arrangement possibilities.
Therefore, numerous and varied arrangements
constitute a practical reflection of the views and
the status of research on the role and value of
accompaniment in Chopin’s orchestral pieces. Among
the many existing chamber versions are also those,
in which each string instrument represents its entire
own section, while the wind instruments’ parts
are omitted, including other movements featuring
some more interesting themes for brass instruments.
Some arrangements shift the articulation, whereas
others have the piano join the strings in poignant
passages of the orchestral tutti, so as to complement
the texture and deepen the sound volume.

Numerous and diverse arrangements – starting
from the 19th century until the contemporary
solutions - necessitate a string quartet or quintet
accompaniment. According to the assumptions of
the brillant style, which constitute the underlying
principles of the composer’s early work, the part

However, regardless of the chosen arrangement, chamber
versions present the musicians – and especially the
pianist – with vastly different challenges from those
of performance with an orchestral accompaniment.
What proves essential here is finding a slightly lighter
tone, so as to be able to blend in with the sound

of a small ensemble. As a result, the priorities
shift for the remaining musicians: on the one hand,
to attain the effect of “a sound mass” in the major
tutti movements, while on the other hand, to flexibly
separate the individual instrumental parts from the
texture of the entire composition.
Chamber versions, whether intended for a quartet
or a quintet, come as an extremely refreshing
change to listeners who are well-acquainted with
the symphonic sound of Chopin’s concertos – a change
showing a new and unknown face of the popular
and familiar works. Each chamber arrangement
is characterised by a greater transparency, clarity
and plasticity of detail than in an orchestral version
– such as rhythmic motifs, counterpointing melodies,
harmonic effects and articulation. They also ensure
textural consistency, merging the soloist party with
the fabric of the accompaniment, thus partnering
them with the other musicians, while also elevating
the rank of the accompanying parties. Foremost
among the advantages, however, seems to be the
incomparably greater availability of this repertoire
to audiences, wherever organising a symphonic
concert is not a possibility.
The person to have largely contributed to the
popularisation of the chamber version performance
of Fryderyk Chopin’s concertos, is Marek Drewnowski,
the acclaimed Polish pianist.
Grażyna Dzwonowska

Szanowni Paƒstwo!
Kiedy byłem pełnym młodzieƒczych marzeƒ
chłopakiem, spotkałem na swej drodze
człowieka, który dał mi szans´, uwierzył
we mnie, bezinteresownie pomógł.
Dlatego dziÊ, po 40 latach istnienia mojej
firmy, zdecydowałem si´ zało˝yç fundacj´, by
spłaciç przed laty zaciàgni´te zobowiàzanie.
By wspieraç młodych, utalentowanych, by im
pomóc osiàgnàç sukces.
KtoÊ kiedyÊ dał mi szans´. DziÊ moja kolej.
Podzielmy si´ sukcesem
– Piotr Kler
Oto pierwsi, których wzi´liÊmy pod nasze
skrzydła: stypendyÊci Fundacji Kler
Gracjan Szymczak i Łukasz Mikołajczyk.
Obaj to młodzi, utalentowani pianiÊci.
JeÊli mottem Fundacji jest „Artificem
commendat opus” („Dzieło chwali mistrza”)
– dzieła obu wykonawców ju˝ dziÊ znamionuje
wyjàtkowoÊç, która dojrzewajàc,
w przyszłoÊci mo˝e daç im mistrzostwo,
a nawet wielkoÊç.

When I was a young lad, full of youthful dreams,
I came across a man who gave me a chance,
believed in me and offered selfless help.
This is why today, 40 years into the existence
of my company, I have decided to establish
a foundation to pay off the debt I incurred years
ago. My mission is to support young talent
and to help them achieve success.
Someone once gave me a chance. Today it’s
my turn to repay the same kindness.
Let’s share our success.
– Piotr Kler
These are the first of our protégés:
Gracjan Szymczak and Łukasz Mikołajczyk,
fellows of the Kler Foundation. They are both
young and talented pianists. Quite in tune with
the Foundation’s motto: “Artificem commendat
opus” (“The work extols its creator”) – the works
of both performers are already marked with
uniqueness, which upon maturing in the
future, may furnish them with a real mastery,
and even true greatness.

Urodził się w 1986 roku we Wrocławiu. W 2009
roku został absolwentem Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której
uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie gry
na fortepianie (klasa prof. Grzegorza Kurzyńskiego) oraz równolegle, także z wyróżnieniem, dyplom w zakresie gry na wiolonczeli (klasa prof.
Lidii Grzanki-Urbaniak). W 2012 roku ukończył
studia licencjackie w zakresie dyrygentury (klasa
prof. Marka Pijarowskiego) oraz równolegle trzyletnie studia doktoranckie w klasie fortepianu
prof. G. Kurzyńskiego), po których uzyskał tytuł
doktora sztuk muzycznych.
Jest uczestnikiem i laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali muzycznych oraz laureatem
ponad 40 krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną dla pianisty wyróżniającego się muzykalnoś-

cią na XV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005); III Nagrodę
na Ogólnopolskim Konkursie Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (Warszawa 2007); II Nagrodę
(pierwszej nie przyznano) na Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim im. Miłosza Magina (Łódź
2007); II Nagrodę na Konkursie Pianistycznym
o stypendium fundacji Yamaha (Gdańsk 2008);
Grand Prix na XIII Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. M. Magina (Paryż 2009); Nagrodę
specjalną na X Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. E. Griega (Oslo 2009); III
Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie
Chopinowskim (Canberra, Australia 2011) oraz
II Nagrodę na XIV Międzynarodowym Konkursie
‘Pietro Argento’ (Gioia del Colle, Włochy 2011).
Jako jeden z 7. Polaków brał udział w XVI
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
Fryderyka Chopina w Warszawie (2010).
Wielokrotnie otrzymał stypendium ministra kultury
i dziedzictwa narodowego oraz Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia. Nagrywał dla Polskiego
Radia oraz TVP. Ma w swoim dorobku artystycznym
trzy płyty CD. Koncertował w wielu miastach
Polski oraz za granicą – w Niemczech, Szkocji,
Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech,
Chinach oraz Australii.
Od 2012 roku, obok działalności koncertowej,
pracuje jako pedagog fortepianu w macierzystej
uczelni.

GRACJAN SZYMCZAK
He was born in 1986 in Wroclaw. In 2009, he
graduated from the Karol Lipiński Academy of
Music in Wroclaw, where he was awarded a diploma
with honours in the faculty of piano (Prof. Grzegorz
Kurzyński’s class), and on a parallel basis, he also
graduated with honours in cello performance (class
of Prof. Lidia Grzanka-Urbaniak). In 2012, he received
the title of Bachelor of Arts in conducting (class of
Prof. Marek Pijarowski), and contemporaneously
he also completed his three-year doctoral studies
in the class of Prof . G. Kurzyński and obtained the
title of Doctor of Musical Arts.
He has been a participant and winner of dozens of
Polish national festivals and a laureate of over 40
national and international piano competitions. He
has been awarded such distinctions as: the Special
Prize for a pianist excelling in musicality, which he
received at the 15th Fryderyk Chopin International
Competition held in Warsaw in 2005; the third prize
at the Fryderyk Chopin National Piano Competition
(Warsaw, 2007), the Second Prize (first not awarded)
at the Miłosz Magin National Chopin Competition
(Łódź, 2007); the Second Prize in the Piano
Competition for the Yamaha Foundation Scholarship
(Gdańsk, 2008); the Grand Prix at the 3rd M. Magin
International Piano Competition (Paris, 2009);
the Special Prize at the 10th E. Grieg International
Piano Competition (Oslo, 2009), and finally, the
Third Prize at the International Chopin Competition

(Canberra, Australia 2011) and the Second Prize at
the 14th International Pietro Argento Competition
(Gioia del Colle, Italy, 2011). As one of 7 Poles,
he also took part in the 16th Fryderyk Chopin
International Piano Competition held in Warsaw
in 2010.
Many a time he has received a scholarship of the
Minister of Culture and National Heritage and the
scholarship of the President of the City of Wrocław.
He has recorded works for Polish Radio and the
Polish TV. His artistic output features three CDs.
He has performed in many Polish cities as well as
abroad – in Germany, Scotland, Norway, Czech
Republic, Austria, France, Italy, China and Australia.
Since 2012, in addition to his concert activities, he
has also been employed in the capacity of piano
teacher at his Alma Mater.

Urodzony w 1993 roku w Siemianowicach
Śląskich. Jest absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
fortepianu adt. Anny Góreckiej. Obecnie studiuje
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu
prof. Zbigniewa Raubo. Swoje umiejętności
rozwijał uczestnicząc w seminariach, warsztatach
i kursach pod kierunkiem takich wybitnych
pedagogów jak prof. Andrzej Jasiński, prof.
Waldemar Andrzejewski, prof. Anna Malikova,
prof. Jan Gottlieb Jiracek.
Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. W 2008 roku
otrzymał I nagrodę ex aequo oraz Nagrodę
Specjalną prof. Elżbiety Stefańskiej za najlepsze

wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha na X
Konkursie Pianistycznym im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej w Płocku.
W 2010 roku zajął II miejsce na XVI
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie oraz uzyskał III nagrodę na Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim
w Rzeszowie. Jako kameralista zdobył szereg
nagród i wyróżnień m.in.: II miejsce na V Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Duetów
Fortepianowych w Rzeszowie w 2011 roku oraz
II miejsce w Trio fortepianowym na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie w 2012 roku.

ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany stypendiami: Prezydenta Miasta Katowice,
Marszałka Województwa Śląskiego, Prezesa Rady
Ministrów.

He has won numerous national and international
piano competitions. In 2008, he received the
first prize ex aequo and the Special Award of
Prof. Elżbieta Stefańska for the best performance
of a piece by Johann Sebastian Bach at the 10th
Ludwik Stefański and Halina Czerny-Stefańska
Piano Competition in Płock. In 2010, he came
second in the 16th Polish Piano Competition in
Konin, and he was awarded the Third Prize at
the International Podkarpacki Chopin Competition
held in Rzeszów. As a chamber musician he has
won many awards and distinctions, including:
the Second Prize at the 5th International
Podkarpackie Competition for Piano Duos held in
Rzeszow in 2011, and the Second Prize as part of a
piano trio at the 12th Julius Zarębski International
Music Competition in Warsaw in 2012.

Koncertował w kraju i za granicą. Podczas kursów
pianistycznych występował m.in. w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju, w Akademii Muzycznej w Katowicach. Dwukrotnie koncertował
w Generalnym Konsulacie RP w Köln zarówno
jako solista, jak i kameralista. Jako uczestnik
programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
występował w Sali Widowiskowej w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Brał udział w projekcie „Szaleństwo koncertowania” z Narodową Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia w Katowicach w 2010 roku.

He was born in 1993 in Siemianowice Śląskie. He
is a graduate of the Karol Szymanowski State Music
School of the second degree in Katowice (the
piano class of Ass. Prof. Anna Górecka). He is
currently studying at the Karol Szymanowski
Academy of Music, in the class of Prof. Zbigniew
Raubo. He has developed his skills by
participating in seminars, workshops and courses
under the guidance of such renowned pedagogues
as Prof. Andrzej Jasiński, Prof. Waldemar
Andrzejewski, Prof. Anna Malikova and Prof.
Jan Gottlieb Jiracek.

He has been awarded many scholarships for his
attainments, such as those sponsored by the Mayor
of Katowice, the Marshal of Silesian Province
and the Prime Minister.
He has given concerts before domestic audiences
and abroad. Even before the completion of his
piano courses he performed at such venues as
the Chopin Manor in Duszniki Zdrój and at the
Academy of Music in Katowice. He has given
two concerts at the General Consulate of Poland
in Cologne, both as a soloist and as a chamber
musician. As a member of the National Children’s
Fund he has performed in the Auditorium at the
Mazovia Region Centre of Culture and Arts
(Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) in Warsaw.
He took part in the project “Szaleństwo
koncertowania” (The Madness of Touring) with
the National Symphony Orchestra of Polish Radio
(Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)
in Katowice in 2010.

W ramach obchodów Roku Chopinowskiego kwartet, wraz
z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, dokonał prawykonania utworu „Sept Humoresques”
Régisa Campo. Utwór ten wykonano w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej, na dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Warszawie, a także w Opera Comique w Paryżu.
W 2012 r. zespół miał ogromną przyjemność i zaszczyt
wystąpić podczas 49. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kwartet towarzyszył laureatce konkursu
„Debiuty” – Joannie Kondrat w utworze „Ostatni” z repertuaru Edyty Bartosiewicz.
fot. Fotonikodem
Kwartet Altra Volta został założony w 1998 r. przez studentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Po opuszczeniu murów uczelni, nabyciu doświadczenia i wzbogaceniu repertuaru, zespół wkroczył na ścieżkę koncertową.
Muzycznym szlakiem Altra Volta przemierzyła trzy kontynenty: Europę (Niemcy, Francja, Włochy, Watykan,
Szwajcaria, Turcja, Litwa, Holandia), Afrykę (Egipt) i Azję
(Indie, Sri Lanka).
Do najcenniejszych spośród koncertowych doświadczeń
kwartetu zaliczyć należy udział w festiwalach „Szalone
Dni Muzyki” i „Ogrody Muzyczne Chopina” w Warszawie
(w ramach obchodów Roku Chopinowskiego), Międzynarodowym Festiwalu „La Nuit de la Voix” w Paryżu oraz cykl
koncertów w Indiach i na Sri Lance. Wyjątkową przygodą
był dla zespołu występ na planie wielokrotnie nagradzanego filmu „Z odzysku” Sławomira Fabickiego. Kwartet ma
też na swym koncie nagrania radiowe dla telewizji Mezzo,
francuskiego Radia Classique, Polskiego Radia Opole oraz
dla Radia Watykańskiego.

Zespół współpracuje ze znakomitym polskim artystą Stanisławem Soyką, towarzysząc mu w projektach „Soyka po
śląsku” oraz „Pasja Szczecińska”.
Repertuar kwartetu obejmuje kompozycje klasyczne (w tym
transkrypcje i akompaniamenty), utwory z kręgu muzyki
rozrywkowej, jazzowej, musicalowej i filmowej. Zespół
z powodzeniem realizuje również własne, autorskie projekty muzyczne. Najnowszy z nich to „Osiem pór roku
– Jazzda po mieście”, którego premiera miała miejsce
w grudniu 2012 roku.
Krzysztof Korzeń
Kontrabasista Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Kwintetu
Śląskich Kameralistów. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Staatliche Hochschule für Musik w Karlsruhe
w klasie prof. Wolfganga Güttlera. W latach 1996-2000
był pierwszym kontrabasistą założonej i kierowanej przez
Justusa Frantza międzynarodowej orkiestry „Philharmonie
der Nationen”. Nagrał wiele płyt z muzyką symfoniczną
i kameralną. Współpracuje z Sinfoniettą Cracovią,
Orkiestrą Kameralną „Aukso” i NOSPR. Pedagog szkół
muzycznych w Bytomiu i Katowicach.

In 2012, the group had the great pleasure and honour
of performing at the 49th National Festival of Polish Song
in Opole. The quartet accompanied the laureate of the
“Debut” Contest – Joanna Kondrat, who performed the
song “Ostatni” from the repertoire of Edyta Bartosiewicz.
The Altra Volta Quartet was founded in 1998 by the students
of the Academy of Music in Katowice. Having graduated
from their Alma Mater and having acquired some experience
and enriched their repertoire, the ensemble embarked
upon the concert path. Altra Volta have traversed three
continents following their musical trail: Europe (Germany,
France, Italy, the Vatican, Switzerland, Turkey, Lithuania and
the Netherlands), Africa (Egypt) and Asia (India, Sri Lanka).
The quartet’s most valuable concert experience definitely
includes their participation in the following festivals:
“Szalone Dni Muzyki” (Crazy Days of Music) and “Ogrody
Muzyczne Chopina” (Chopin’s Musical Gardens) held
in Warsaw (as part of the Chopin Year celebrations), the
International Festival “La Nuit de la Voix” in Paris, as well
as a series of concerts held in India and Sri Lanka. Constituting
a truly unique adventure for the ensemble was their
performance on the set of the award-winning film
“Z odzysku”, directed by Sławomir Fabicki. The quartet
can also pride itself on its radio recordings for Mezzo
television, the French Radio Classique, Polish Radio of the
city of Opole, and Vatican Radio.
As part of the Chopin Year celebrations, and along with
“Camerata Silesia”, the Katowice City Singers’ Ensemble
(Zespół Śpiewaków Miasta Katowice), the quartet premiered
a piece by Régis Campo, “Sept. Humoresques”. This work
was performed at Teatr Wielki (Grand Theatre) – the Polish
National Opera, in the courtyard of the Royal Castle in
Warsaw, and at the Opera Comique in Paris.

The ensemble cooperates with the outstanding Polish artist
Stanislaw Soyka, accompanying him in his projects entitled
“Soyka a la Silesia” (Soyka po śląsku) and “The Passion of
Szczecin” (Pasja Szczecińska).
The quartet’s repertoire encompasses classical compositions
(including transcripts and accompaniments), works from
the circle of popular and jazz music, as well as film and
musical soundtracks. The ensemble is also successful in
implementing its own original music projects. The latest
of them is “Osiem pór roku – Jazzda po mieście”, which
premiered in December 2012.
Krzysztof Korzeń
The double-bass player of the Silesian Chamber Orchestra
(Śląska Orkiestra Kameralna) and the Quintet of Silesian
Chamber Musicians (Kwintet Śląskich Kameralistów). He
graduated from the Music Academy of Krakow, Poland,
and the University of Music (Staatliche Hochschule für
Musik) in Karlsruhe, Germany, where he attended Prof.
Wolfgang Güttler’s master class. In the years 1996-2000
he was the first double-bass player of “Philharmonie der
Nationen” (Philharmonics of the Nations), the international
orchestra founded and directed by Justus Frantz. He has
recorded numerous albums of symphonic and chamber
music. He regularly collaborates with Sinfonietta Cracovia,
the “Aukso” Chamber Orchestra and the Polish National
Radio Symphony Orchestra of Katowice (NOSPR, Narodowa
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia). He is also a
professor at music schools in Bytom and Katowice.

