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WOLFGANG AMADEUSZ MOZART
KONCERT FORTEPIANOWY
A-DUR KV 488
To jeden z najczęściej grywanych i najbardziej lubianych
Koncertów fortepianowych Mozarta. Ujmuje pogodnym
nastrojem, urokliwą motywiką i brawurową figuracją.
Część I – Allegro – jest w charakterze typowo klasyczna,
acz swoiście zbudowana, bo kompozytor wprowadza tam
więcej różnych muzycznych myśli niż tylko dwa tematy
i łączniki. Oczywiście owe dwa tematy się tam wyróżniają
spokojniejszym charakterem, bo inne epizody są bardziej
wirtuozowskie, naznaczone biegnikami, pasażami i ruchem
oktawowym lub akordowym. Jednakże całość I części Koncertu trzyma się zwyczajowej formy ABA, bo w ekspozycji występuje temat I, łącznik i temat II nawet bardziej rozwinięty, ruchliwszy i gęściejszy dźwiękowo. Potem następuje przetworzenie obu tematów z dodatkiem nowego epizodu, no i repryza z rozwiniętymi już tematami i brawurową
kodą. Tak więc część pierwsza Koncertu jest w całości pogodna, a nawet wesoła, bardzo wdzięczna do słuchania.
Ale część druga wywołuje zupełnie inny, specyficzny
nastrój. Jest to jedno z najpiękniejszych Mozartowskich
Adagiów. Znamienne, że utrzymane jest ono w tonacji
molowej – fis-moll. Od początku zwraca tu uwagę
wyszukana melodyka tematu, która wprawia słuchacza
w zasępienie, wywołuje melancholię, wzruszenie i zadziwienie. Wprawdzie środkowa faza tej części jest pogodniejsza, jednak powrót do tego niezwykłego tematu rzutuje na odbiór całości tej formy.
III część Koncertu – Allegro assai – od początku wnosi
zdecydowany kontrast wobec poprzedniej. W całości

okazuje się wręcz radosna, a jej gra wydaje się po prostu
beztroska, choć wcale nie jest łatwa z powodu brawurowo rozwijanych epizodów. Nie jest to zwyczajowe w finałowych częściach Koncertów rondo, choć pierwszą
myśl słuchacz może traktować jako refren i nawet śledzić
jego powroty. Oczywiście można go dalej znajdować, ale
albo jako mocno skrócony, albo traktowany wariacyjnie,
czy też dodatkowo rozwijany. W sumie znajduje się w tej
części różne epizody związane, albo nie związane z myślą
początkową. Część ta wymaga od wykonawcy wirtuozostwa, ale nie tak hucznego jak w romantyzmie, tylko
bardziej finezyjnego, zdyscyplinowanego rytmicznie,
słowem – w pełni klasycznego. Tej wdzięcznej muzyki
słucha się z nieustającą przyjemnością.
Solistą Koncertu jest Przemysław Winnicki grający wraz
z kwartetem „Altra Volta”. Jest to pianista wykształcony
w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz na kilku
kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Stał się już
wielokrotnym zdobywcą wysokich nagród osiąganych
na różnych konkursach. Najważniejszą z nich przyniósł
mu Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Rzymie
– Przemysław Winnicki zdobył tam Pierwszą nagrodę.
Z kolei na Międzynarodowym Konkursie „Competition
for Music Teachers” w Warszawie pozyskał Grand Prix.
Przemysław Winnicki jest też finalistą konkursu w Mińsku oraz konkursu Fundacji Yamaha, poza tym został półfinalistą konkursu w Los Angeles. W Krakowie zajął II miejsce i zdobył nagrodę specjalną na konkursie kameralnym.
Artysta koncertował już w wielu miastach Polski, a także
w Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Francji, Austrii i Białorusi. W latach 2011-2014 był pedagogiem w krakowskiej
Akademii Muzycznej, a obecnie mieszka w Berlinie i nieustannie koncertuje.

Przemysław Winnicki gra Koncert A-dur Mozarta czysto
klasycznie przestrzegając dyscypliny rytmicznej i cieniując
dynamicznie frazy tylko w stopniu minimalnym. Na większą
swobodę pozwala sobie tylko w kadencji części I, bo tu
właśnie ma prawo interpretować muzykę bardziej osobiście, toteż stosuje tam dowolne zwolnienia i przyspieszenia.
Całość tej części wykonuje bardzo sprawnie.
Przystępując do części drugiej radykalnie zmienia nastrój.
Przykłada do niej dużą wagę dbając o każdy dźwięk i grając
ją w szczególnym napięciu, by nic z tego pięknego Adagia
nie zostało zatarte. Muzykę tę kreuje powściągliwie, jakby
się nad nią zadumał, co zapewne może się także udzielać
słuchaczom w skupieniu odczuwającym ten niezwykły
nastrój.
Ale wraz z początkiem części trzeciej nastrój ten się zupełnie zmienia, bo od razu słuchacz zostaje wprowadzony
w muzykę wywołującą nieomal radość, taki bowiem charakter ma finał tego Koncertu. Muzyka brzmi tu wesolutko,
nieraz wręcz skocznie i coraz bardziej intensywnie. Niepostrzeżenie wpływa na falę rozhuśtanej wirtuozerii, w dodatku coraz efektowniejszej, co wykonawcę partii solowej
może tak rozgrzewać, że bezwiednie gra coraz szybciej,
jakby zupełnie zapominając o wyzwaniach technicznych.
Ale Przemysław Winnicki takich wyzwań w ogóle się nie
boi i finał III części Koncertu gra w zadziwiająco szybkim tempie, najwyraźniej czując się do końca w pełni
swobodnym. Odczuwa się to tak, jakby solista sam się
cieszył łatwością osiągania tak znakomitego wykonania.
I oczywiście nie bez racji!
Ewa Kofin

WOLFGANG AMADEUS MOZART
PIANO CONCERTO NO. 23
IN A MAJOR KV 488
This is one of the most frequently played and best-loved
Mozart’s Piano Concertos. It captures the listener with its
cheerful mood, its charming motifs and daring figuration.
The first part – the allegro – is typically classical in its
character, yet it has a rather specific structure, as the
composer introduces herein a greater number of different
musical thoughts than only two themes and connectors.
Naturally, these two themes stand out with a quieter
character, because other episodes are more virtuosic,
marked by riffs, passages and octave movement or chord
progression. However, the entire first part of the Concerto
adheres to the usual ABA forms, since the exposition
features theme I, connector and theme II - even more
developed, more vivacious and with a more congested
sound. Then, the two themes are processed with the
addition of a new episode, a reprise with already
developed themes and a daring coda. Consequently, the
first part of the Concerto is entirely serene, and even
cheerful, being very pleasant to the ear.
However, the second part evokes a completely different,
specific mood. It is one of Mozart’s most beautiful adagios.
Notably, it is maintained in the minor key - F sharp minor.
The sophisticated melodic theme captures the listener’s
attention from the very beginning of the piece, inviting
them into a state of reverie, evincing melancholy, emotion
and amazement. Although the middle part of this phase is
more cheerful, returning to this unusual theme affects the
perception of this form in its entirety.

The third movement of the Concerto – Allegro assai –
marks a strong contrast to the previous one from the very
onset of the composition. As a whole, it turns out to be
quite cheerful, and the way in which it is played seems
to be carefree and light-hearted, although it is not easy
because of the episodes developed with a real bravado.
This is not customary in final parts of rondo concertos,
although the listener may treat the first idea as can a chorus part, even being able to track its returns. We may, of
course continue to find it, but either in a largely reduced
form, or treated variationally, or further developed. All in
all, this part contains different episodes related to or not
related to the initial musical concept. This section requires
the pianist to be a real virtuoso, but not as exuberantly as
in Romanticism – a rather more finesse touch is needed
here, disciplined rhythmically – in a nutshell – a truly classical touch. This graceful music can be listened to with
unceasing pleasure.

Przemysław Winnicki plays the Mozart’s Concerto in
A Major in a purely classical fashion, observing the
rhythmic discipline and shading the dynamic phrases only
to a minimal extent. He allows himself a greater deal of
flexibility only in the cadence of Part I, because here he
may claim his right to interpret the music more personally,
thus applying herein decelerations and accelerations at
his own discretion. He performs the whole of this section
very smoothly.

The concerto soloist is Przemysław Winnicki, who plays
with the “Altra Volta” quartet. This pianist completed his
musical education at the Krakow Academy of Music and
in several masterclasses in Poland and abroad. He has already become the winner of several top prizes at various
competitions. The most important of them was the award
he won at the International Piano Competition in Rome –
during this competition Przemysław Winnicki came first.
In turn, the International Competition for Music Teachers
held in Warsaw gained him the Grand Prix. Przemyslaw
Winnicki is also a finalist of the Minsk Piano Competition
and of the Yamaha Foundation Competition, on top of
being a semi-finalist of the piano contest held annually in
Los Angeles. He came second in Krakow and he won a
special prize during the local chamber music competition.

But at the beginning of Part Three this mood shifts completely, as the listener is instantly launched into a music
that induces joy – such is the true character of this concerto’s finale. In this section, the music sounds cheerful,
sometimes even jumpy and increasingly intense. Almost
imperceptibly, it mounts a wave of bouncy virtuosity,
which is more and more expressive with every bar; this
may serve to warm up the solo performer to such a state
that they may unwittingly start playing faster and faster,
as if completely forgetting about the technical challenges
posed by the piece.

The artist has performed in many Polish cities as well as
in Spain, Sweden, Germany, France, Austria and Belarus.
In the years 2011-2014, he was a teacher at the Krakow
Academy of Music, but currently he lives in Berlin and
is constantly touring.

He approaches the second part in a radically different
manner. He attaches a great importance to this section,
taking care of every sound and playing it with a particular
tension, so that nothing of this beautiful Adagio is left
unexpressed. He creates the music with a certain restraint,
as if he was musing over it, which will probably also rub off
onto the listeners, who are bound to perceive this unusual
mood with a little concentration.

However, Przemysław Winnicki never shrinks from such
challenges, proving this by playing the third movement of
the Concerto’s finale at a surprisingly fast pace, apparently
feeling uninhibited and free till the very end. It feels as if
the soloist himself is enjoying the ease with which he is
able to achieve such an excellent performance. And, of
course, not without reason!
Ewa Kofin

EDVARD GRIEG
KONCERT FORTEPIANOWY
a-moll op. 16
Dzieło to powstało w 25-tym roku życia norweskiego
kompozytora. Do dziś cieszy się nieustającą popularnością
jako szczególnie urodziwe.
Część I, Allegro molto moderato, zaczyna się pompatycznie efektowną kaskadą opadających akordów, po których
pnie się wysoko w górę łańcuch pasażowy. I jeszcze tylko
dwa długie akordy, by został zaprezentowany główny
temat części pierwszej Koncertu. Temat ten okazuje się
niespodziewanie lekki, pogodny, nacechowany rytmem
punktowanym, przez co może się kojarzyć z tanecznością.
Ale szybko przeistacza się w kantylenę z podporą pasażową, by za chwilę jednak powrócić do wersji skocznej,
staccatowej, bardzo żywej, ale przekornie granej molto
leggiero, czyli leciuteńko. Z kolei następuje łącznik prowadzący do nowej, śpiewnej melodii, która tworzy epizod
o spokojnym, lirycznym charakterze. Po tej fazie faktura
partytury zaczyna gęstnieć, by doprowadzić do powrotu
pierwszego tematu, ale już zupełnie inaczej opracowanego, bo stopniowo staje się on coraz bogatszy dźwiękowo
i w efekcie osiąga etap wirtuozowski. Przed zakończeniem
I części Koncertu zostaje jeszcze przypomniany temat
I, ale w postaci coraz to efektowniejszej, by ostatecznie
część ta skończyła się na głównej melodii, jednakże mocno zatopionej w wybujałym wirtuozostwie.
Część II Koncertu to piękne Adagio ze śpiewną, rozczulającą swym urokiem melodią, utrzymaną w tonacji
Des-dur. Po nim następuje dość rozbudowana faza pasażowo-gamowa, pełniąca funkcję przerywnika przed powrotem wstępnego tematu. Jednakże temat ten ukazany
jest tym razem w postaci znacznie wzmocnionej akordami
i w rezultacie prowadzi do całkiem innej motywiki. W tej
bowiem fazie, jak i w finałowej części Koncertu, kompo-

zytor ogrywa pewną norweską melodię ludowego tańca.
Ogrywa ją na różne sposoby tworząc kilka jej wersji. Jest
to temat żywy, skoczny, wesoły, ale w dalszym toku muzyki coraz bardziej się rozrasta, coraz bardziej potężnieje
dźwiękowo, by z kolei doprowadzić do patetycznego
Andante maestoso. Po nim następuje kulminacja finałowa,
grana w szybkim tempie i maksymalnym nasileniu oznaczonym przez fff, czyli jak najhuczniejszym. I w tak gorącej atmosferze Koncert się kończy.
Na niniejszej płycie solową partię fortepianową dzieła
Griega wykonuje Mateusz Rożek z towarzyszeniem
Kwartetu „Altra Volta”. Solista jest pianistą z Opola,
który po ukończeniu niższej i średniej szkoły muzycznej
w swym rodzinnym mieście przeniósł się do Warszawy
dla odbycia studiów wyższych na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Dodatkowo uczestniczył
w kursach i lekcjach mistrzowskich najwybitniejszych
pianistów z Polski i zagranicy. Jednocześnie rozpoczął
akcję koncertową występując nie tylko w Polsce, bo
także w Niemczech, Czechach, Włoszech, Chinach i w
USA. Czterokrotnie został uhonorowany tytułem „Orła
Opolskiego”. Na różnych konkursach pianistycznych, krajowych i międzynarodowych, zdobywał liczne nagrody.
Za najważniejsze uważa zdobycie drugiej nagrody na
Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim w Łodzi oraz
w Berlinie na „Steinway Klavierspiel Wettbewerb” (gdzie
otrzymał także nagrodę specjalną), a także wyróżnienie na
Międzynarodowym Konkursie im. B. Smetany w Pilźnie.
Mateusz Rożek najwyraźniej dokładnie zanalizował
partyturę Koncertu a-moll Edvarda Griega, świadczy bowiem o tym jego finezyjna interpretacja. Mówiąc najpierw
ogólnie – w każdej z trzech części Koncertu odczuł inny,
swoisty charakter.
Pierwszą zagrał typowo romantycznie, a zatem tok muzyki jest tu naznaczony częstym, acz dyskretnym rubatem,

falistą linią dynamiczną, a przede wszystkim – uczuciowością. Już pierwsza część Koncertu ujawniła też pewną
zadziwiającą cechę tego wykonania, co się jeszcze bardziej
potwierdziło w części trzeciej. Mianowicie chodzi tu o to,
że gdy się przegląda partyturę tego koncertu, trudno nie
zauważyć, że jest to tekst trudny, w wielu miejscach
wymagający wirtuozerii nawet szczególnie brawurowej,
natomiast gdy się przesłuchuje niniejsze nagranie, wydaje
się, że wszystko tu dla pianisty jest wręcz łatwe. Co więcej
– że właśnie bardzo mu odpowiada gra brawurowa,
w której wszystko jest wygrane w wielkim tempie. Wniosek z tego, że słyszy się kreację wybitnego wirtuoza. Ale
jednocześnie bardzo wrażliwego, bo fragmenty liryczne
gra on po prostu ujmująco.
O tym ostatnim zaświadcza dobitnie interpretacja części
drugiej Koncertu, niezwykłego Adagio (tempo bardzo
wolne), ujmującego nie tylko wzruszającą melodyką, ale
i nastrojem jakby pewnego zasępienia, czy też zamyślenia
wywołującego wrażenie muzyki jakby odrealnionej, czy
też dochodzącej do słuchacza z daleka. Ten osobliwy
klimat prowokuje odbiorcę do wyczulenia słuchowego
i silnej koncentracji, bo tam każdy pochód dźwiękowy
wydaje się ważny. Oczywiście nie cały czas panuje w tej
części taki nastrój, bo w pewnym momencie druga część
Koncertu zdaje się wpływać wprost do części trzeciej,
zupełnie innej w charakterze. Owe ludowe melodie norweskie, które Grieg tu przywołuje, są bardzo żywe, wesolutkie, a nawet wręcz skoczne, toteż wprowadzają ostry
kontrast już pod koniec części drugiej i pozostawiają nas
w pogodnym, beztroskim nastroju do końca brawurowej
części trzeciej.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że Mateusz Rożek
wywołał swą interpretacją przekonanie o jej słuszności
i doskonałej realizacji.
Ewa Kofin

EDVARD GRIEG
PIANO CONCERTO IN A MINOR,
OP. 16
The Norwegian composer created this piece at the age
of 25. To this day, it has enjoyed a continuing popularity as
a particularly comely composition.
Part I, Allegro molto moderato, opens with a pompously
spectacular cascade of falling chords, on top of which a
passage chain keeps ascending. And then only two long
chords serve to present the main theme of the first part
of the Concerto. This theme turns out to be surprisingly
light-hearted, cheerful and marked with dotted rhythm,
which can cause it to evoke danceability. However, it soon
turns into a cantilena with a passage support, but only to
recoil back to the jumpy and vivacious staccato version,
which is played molto leggiero, or feather-lightly, as if to
tease the listener. This is then followed by a bridge leading
into a new, tuneful melody that creates an episode of a
calm and lyrical nature. After this phase, the texture of
the score begins to thicken until the return of the first
theme – now developed quite differently, as it is gradually
becoming lavisher and lavisher in terms of sound and ultimately reaches the virtuoso stage. Before the end of the
first part of the Concerto, the first theme is still recalled
in its increasingly expressive form, and, finally, this part
ends with the main melody, yet firmly embedded in the
exuberant virtuosity.
Part II of the Concerto is a beautiful Adagio with a singsong and emotively charming melody, maintained in D-flat
major. Following it, there is a fairly extensive passagekey phase, acting as an interlude before the return of the
initial theme. However, this time, the theme is shown in
a form which is significantly enhanced with chords and, as
a result, it leads to a completely different motivicity. For in
this phase, alike in the final movement of the Concerto,

the composer plays a Norwegian folk dance melody. He
plays it in different ways to form several of its versions. It is
a lively, bouncy and cheerful theme, but in the further
course of the composition, it grows more and more, it
becomes increasingly more powerful with regard to the
sound, which, in turn, leads to a pathetic Andante maestoso.
This is followed by the culmination of the finale, played
at a fast pace and with maximum intensity marked as fff,
or as loud as possible. And, thus, the concert comes to an
end in a mighty hot atmosphere.
This CD features the solo piano part of the Grieg’s work,
as performed by Mateusz Rożek with the accompaniment
of the “Altra Volta” Quartet. The soloist is a pianist from
Opole, who, after graduating from the first and second
grade music school in his hometown, moved to Warsaw
to commence his higher education studies at the Frederic
Chopin University of Music. In addition, he has participated in courses and master classes with the most eminent
Polish and foreign pianists. At the same time, he started
touring not only in Poland but also in Germany, the Czech
Republic, Italy, China and the USA. Four times he has been
awarded the title of the “Eagle of Opole” (Orzeł Opolski).
He has also won numerous awards during various national and international piano competitions. The pianist
himself believes that the most important award ever
granted to him is the second prize at the National Chopin
Competition in Lodz and coming second in Berlin during
the “Steinway Klavierspiel Wettbewerb” (where he also
received a special award), as well as a distinction at the
International B. Smetana Competition. in Pilsen.
Mateusz Rożek must have thoroughly analysed the score
of the Concerto in A minor by Edvard Grieg, which is indicated by his subtle interpretation. Speaking in general
terms – in each of the three parts of the Concerto, he
intued a different, unique character.
He played the first part in a typically romantic fashion,
and, therefore, the course of music is here marked by a

frequent, albeit discreet rubato, a fluctuating dynamic
line, and above all - emotionality. Already the first movement of the Concerto revealed an astonishing feature of
this performance, which is confirmed with an even greater
emphasis in the third part. Namely, the point here is that
when browsing the score of this concert, it is hard not to
notice the complexity of the text, which in many places
demands a particularly daring virtuosity, whereas when
one listens to this recording, it seems that no elements of
this composition pose any difficulty to the pianist. What
is more – a bravado performance in which everything is
played at a very high tempo is just what he enjoys best.
Consequently, what we hear is a creation of an eminent
virtuoso, who, at the same time, shows high sensitivity as
the lyrical passages played by him are simply endearing.
The latter is emphatically proven by the interpretation of
the second part of the concerto, the unusual Adagio (very
slow pace), which captivates the listener not only with
a touching melodics, but also with a somber mood of
reverie, evoking a feeling of an ethereal quality to the
music, as if it were unreal or reaching the listener from afar.
This peculiar ambience provokes the listener to heighten
their auditory sensitivity and to boost their concentration,
because every sound element within the composition
seems to be of great significance. Naturally, this particular
mood does not pervade all of this part, because at some
point, the second part of the Concerto seems to flow
directly into the third part, whose ambience is completely
different. These Norwegian folk melodies evoked by Grieg
in this section are very lively, cheerful, and even downright
jumpy, thus introducing a sharp contrast at the end of the
second part, leaving us in a cheerful and carefree mood
up until the end of the daring third part.
In conclusion, it must be said that Mateusz Rożek’s
interpretation sparked up a belief in its rightfulness and his
performance was undoubtedly excellent.
Ewa Kofin

Szanowni Państwo!
Kiedy zakładałem fundację,
podjąłem zobowiązanie, by wspierać
młodych, utalentowanych, by im
pomóc osiągnąć sukces.
Złożyłem to zobowiązanie na lata, bo przez
całe swoje życie ceniłem rzeczy i słowa,
które trwają i zostają, na dobre.
Ktoś kiedyś dał mi szansę. Dziś moja kolej.
Podzielmy się sukcesem
– Piotr Kler
Oto kolejni stypendyści Fundacji Kler,
których wzięliśmy pod nasze skrzydła:
Przemysław Winnicki i Mateusz Rożek.
Obaj to młodzi, utalentowani pianiści.
Jeśli mottem Fundacji jest „Artificem
commendat opus” („Dzieło chwali mistrza”)
– dzieła obu wykonawców już dziś
znamionuje wyjątkowość, która dojrzewając,
w przyszłości może dać im mistrzostwo,
a nawet wielkość.

Ladies and Gentlemen,
When I was setting up my Foundation, I made
a commitment to support young, talented people,
in order to enhance their chances of success.
I made this long-term commitment, because
all of my life I have appreciated those things
and words that last and stay with us permanently.
Once, somebody gave me a chance;
today it is my turn.
Let’s share our successes.
– Piotr Kler
We present the latest scholarship holders of the
Kler Foundation who we have taken under our
wing: Przemysław Winnicki and Mateusz Rożek.
Both are young and talented pianists.
The Foundation’s motto is „Artificem
commendat opus” (literally means „Works
praise their masters”) – the works of both
performers already today are characterised
by a uniqueness, which, in the future, may
turn into mastery, and even grandeur.

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.

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” (Philharmonia 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.

