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  Katarzyna Musiał, należąca do elitar-
nego grona Artystów Steinway, zdoby-
ła pierwszą nagrodę na Bradshaw & 
Buono International Piano Competi-
tion (Nowy Jork, 2011), ponadto jest 
laureatką III Międzynarodowego Kon-
kursu Współczesnej Muzyki Kame-
ralnej im. Krzysztofa Pendereckiego 
(Kraków), Kay Meek Competition 
(Vancouver), Nagrody im. Albana Ber- 
ga przyznanej za najlepsze wykonanie 
jego utworów (Wiedeń) oraz Nagro-
dy im. Philipa Cohena dla wyróżnia-
jącego się instrumentalisty (Montreal).
  Ostatnie ważniejsze wydarzenia w ka-
rierze pianistki to: debiut w Carnegie
Hall, trasa koncertowa po siedmiu naj-
większych chińskich miastach, wystę-
py na Olimpiadzie Zimowej w Van-
couver, Międzynarodowym Festiwalu 
Beethovenowskim w Chicago, Festi-
walu Tempietto w Rzymie i Festiwalu 
Music in the Mountains w Kalifornii; 
jako solistka koncertowała także z New 
York Camerata, Chicago Promethe-
us Chamber Orchestra, Toronto Sin-
fonietta, Orchestre Symphonique de 
L’Isle, McGill Chamber Orchestra 
oraz z Bielską Orkiestrą Kameralną na 
Inauguracji Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Jana Sebastiana Bacha. 
Jej nowy album Come dance with me 
wydany przez wytwórnię Meridian 
Records otrzymuje bardzo pochlebne 
recenzje i jest grany w ponad stu stac-
jach radiowych, w tym w BBC (Wiel-
ka Brytania), CBC (Kanada), WQXR, 
WFMT (USA). Ponadto płyta została 
wybrana “CD of the week” WGBH 
w Bostonie i “Download of the week” 
KDFC w San Francisco.

  Polską muzykę klasyczną w dużej 
mierze ukształtowała tradycja roman-
tyczna. Jej prekursorem był Fryderyk 
Chopin (1810-1849), który wyprzedził 
epokę rewolucyjnością techniki i no-
wymi środkami harmonicznymi oraz 
głęboką poezją liryzmu. Nowe środki 
techniczne w śpiewnej melodii i udu-
chowiona ekspresja to cechy charakte-
rystyczne nokturnów, a nowoczesna 
harmonia – impromtus. Ponadto usta-
nowił wzór sonaty romantycznej, a 
etiudy uczynił źródłem nowego stylu 
fortepianowego. Szczególnie wiele je-
go dzieł łączyło romantyczny idiom 
z polskim folklorem.

  Nurt ten podjął Stanisław Moniusz-
ko (1819-1852), autor narodowych 
oper i szeregu pieśni, wykonywanych 
do dziś. Tradycja chopinowska zazna-
czyła się w światowej i również pol-
skiej pianistyce. Wielcy wirtuozi forte-
pianu – Józef Hoffmann, Artur Rubin-
stein czy Ignacy Jan Paderewski – gry-
wali Chopina ze szczególnym upo-
dobaniem na estradach całego świa-
ta. Wpływy Chopina widzimy m.in. 
w kompozycjach Skriabina (preludia, 
etiudy, sonaty), Bałakiriewa i innych.
 
  Razem z Chopinem studiował kom-
pozycję Oskar Kolberg, najbardziej za-
służony dla polskiej muzycznej i ob-
rzędowej kultury ludowej zbieracz jej 
dorobku, który skrzętnie opracowy-
wał  i opisywał, a jego dzieło obejmu-
je kilkanaście tomów. Oskar Kolberg, 
którego 200-lecie urodzin obchodzi-
my w tym roku, skomponował wiele 
tańców opartych na motywach ludo-
wych i był pierwszym kolekcjonerem 
utworów Chopina.

  Obok Chopina, staje się Moniuszko 
głównym punktem odniesienia dla ko-
lejnych generacji kompozytorów pol-
skich uprawiających model twórczoś-
ci silnie przesyconej pierwiastkami 
patriotycznymi, emocjonalnej, wyko-
rzystującej tradycyjnie pojmowany 
folklor; w dobie neoromantyzmu mu-
zyka polska pozostaje w swoistej izo-
lacji od inspirującego wpływu euro-
pejskiego, dopiero w ostatniej deka-
dzie XIX w. powstaje muzyka takich 
twórców polskich, jak W. Żeleński, 
I. J. Paderewski, niezrównany interpre-
tator muzyki Chopina, Z. Noskowski i 
żyjący w Ameryce pianista i kompo-
zytor Zygmunt Stojowski. 
 Stojowski jest stosunkowo mało zna-
ny i rzadko wykonywany, ale ostatnio 
odkrywamy  jego utwory o twórczej 
i złożonej budowie kompozycji, co na-
tychmiast przykuwa uwagę swoją do-
skonałością. Gdy zaczynamy słuchać 
np. Wizji tanecznej (Vision de danse), 
oczywisty staje się jej własny zdecy-
dowany temperament. 

  Światową sławę zyskał także ro-
mantyczny wirtuoz i autor utworów 
skrzypcowych Henryk Wieniawski, 
kompozytor, pianista i polityk Ignacy 
Jan Paderewski, oraz wszechstronny 

kompozytor muzyki scenicznej i kon-
certowej Karol Szymanowski.

  Zasadniczym przełomem staje się 
wystąpienie na początku XX w. gru-
py twórców, przeważnie uczniów Zyg- 
munta Noskowskiego, określających 
się mianem Młodej Polski, spośród 
których najważniejszą rolę spełnili K. 
Szymanowski, L. Różycki i dyrygent 
G. Fitelberg. W roku 1926 w Paryżu 
powstało Association des Jeunes Mu-
siciens Polonais, skupiające głównie 
młodych kompozytorów studiujących 
w paryskim konserwatorium (G. Ba-
cewiczówna, T. Z. Kassern, J. Makla-
kiewicz, Z. Mycielski, P. Perkowski, 
W. Rudziński, K. Sikorski, T. Szeli-
gowski).
 
  W dwudziestoleciu międzywojen-
nym powołano w Polsce do życia mię-
dzynarodowe konkursy, m.in. jeden 
z najstarszych na świecie Konkurs 
Skrzypcowy im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu (od 1935), czy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie (od 1927), na 
którym debiutował m.in. Dmitri Szos-
takowicz. 

  Po II wojnie światowej polscy kom-
pozytorzy, działając pod silną presją 
polityczną, zmuszeni byli do pisania 
utworów okolicznościowych. Niektó-
rzy emigrowali (Roman Palester, An-
drzej Panufnik, Roman Maciejewski), 
inni – nie chcąc się podporządkować 
systemowi, nawiązywali do folkloru 
bądź ideałów muzyki absolutnej. Dzię-
ki temu powstały dzieła wartościo-
we, nie uwikłane w kwestie polityczne 
(I Symfonia Lutosławskiego, utwory 
Grażyny Bacewicz, Bolesława Sza-
belskiego). Sytuacja uległa zmianie po 
1956 r., wraz z polityczną „odwilżą”. 
Polacy szybko odnaleźli się w nowych 
realiach artystycznych. W niezwykle 
szybkim tempie powstawały dzieła 
będące ciekawym poszerzeniem idei 
popularnych w Europie – wśród nich 
wybijały się utwory Tadeusza Bairda 
i Kazimierza Serockiego. Twórcy ci 
założyli w 1956 r. istniejący do dziś 
coroczny Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Współczesnej „Warszawska 
Jesień”, jeden z najważniejszych w Eu-
ropie.

  Równie szybko pojawiły się rewolu-
cyjne idee estetyczne związane z tzw. 
sonoryzmem, czyli techniką tworzenia 
muzyki w oparciu wyłącznie o barwy 
dźwiękowe. Pionierem sonoryzmu był 
Krzysztof Penderecki (1933), który 
wskazał zupełnie nowy kierunek roz-
woju muzyki współczesnej w Euro-
pie. Dla odmiany Witold Lutosławski 
(1913-1994) skupił twórczą uwagę na 
problemach doskonałości formy oraz 
dźwiękowym wyrafinowaniu. Jego 
muzyka to sztuka wielowarstwowa, 
bogata i zróżnicowana wewnętrznie, 
urzekająca dyskretnym urokiem 
dźwiękowych konstelacji, choć nie 
pozbawiona dramatycznego zacięcia 

  Lynn Rene Bayley w recenzji dla  
Fanfare Magazine pisze: „To niezwy-
kła, zaskakująca i zachwycająca pły-
ta... zagrana z niezwykle rzadko wy-
stępującym połączeniem energii i ele-
gancji. Ten rodzaj pianistyki, jaki pre-
zentuje artystka stał się rzadkością 
w dzisiejszym szablonowym i napę-
dzanym konkurencją świecie… to nie-
zwykle fascynujący i przyjemny album
bez wątpienia znakomitej artystki.” 
A Jerry Dubins podkreśla: „Katarzyna 
Musiał udawadnia, że artysta ma moż-
liwość przekazania charyzmy poprzez 
swoją grę. Potrafiła dokonać tego, że 
każdy z utworów na płycie od począt-
ku do końca wciągał mnie, lub, jeśli 
wolicie, zniewalał – dzięki magiczne-
mu, magnetycznemu sposobowi gry...
Polecam nowy album Katarzyny Mu-
siał z z wielkim entuzjazmem.”
 Katarzyna Musiał zachwyca publicz-
ność repertuarem, który obejmuje wie-
le różnych stylów od baroku do współ-
czesności. W ramach zainteresowań 
muzyką komponowaną obecnie wy-
konywała utwory awangardowego 
kompozytora Jay Sydemana i miała 
światową premierę dedykowanej jej 
35-minutowej suity fortepianowej Ne-
vada County Epitaphs skomponowa-
nej przez Marka Vance na festiwalu 
Music in the Mountains w Kalifornii.
 Artystkę można było usłyszeć w wie-
lu audycjach radiowych w Kanadzie 
i USA, między innymi w transmito-
wanym na cały świat recitalu w studio 
radia WFMT w Chicago. Wystąpiła 
też w programach telewizyjnych POL-
TV w Vancouver, CJNT w Montrea-
lu, OMNI w Toronto, Polvision TV 

w Chicago, TV-Polsat i TV Polonia 
oraz w Chinach.
  Katarzyna Musiał brała udział w 
Casalmaggiore International Festival 
we Włoszech; Gold Country Piano In-
stitute w Kalifornii; Academie musi-
cale de Villecroze – Piano in the XX
Century we Francji; X i XI Interna-
tionale Sommerakademie Prag, Wien,
Budapest w Austrii oraz The Interna-
tional Music Festival w Paryżu. Wy-
stępowała między innymi w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie, Fil-
harmonii Krakowskiej, Chan Center 
w Vancouver, Elizabeth Bader Theater 
w Toronto i Pollac Hall w Montrealu 
oraz w Weill Recital Hall w Nowym 
Jorku.
  Katarzyna Musiał ukończyła z wy-
różnieniem Akademię Muzyczną w 
Krakowie, w klasie profesora Stefana 
Wojtasa, uzyskała Artist Diploma w 
Academy of Music w Vancouver pod 
kierunkiem profesora Lee Kum-Singa 
oraz Diploma in Advanced Music Per-
formance Studies na Uniwersytecie
Concordia w Montrealu w klasie pro-
fesor Anny Szpilberg i Philipa Cohe-
na, który pozostaje jej artystycznym 
doradcą. Ponadto odbyła staż artys-
tyczny w prestiżowym kanadyjskim 
ośrodku Banff Center. Pracowała z ta-
kimi artystami jak Anton Kuerti, Paul 
Goulda, Piers Lane.
 Artystka jest stypendystką Mrs. Cheng 
Koon (S.K.) Lee Scholarship, Conseil 
des art et lettre du Québec – Vivacité 
Montréal, the Banff Centre, Vancouver 
Chopin Society oraz Polskiej Fundacji 
Społeczno-Kulturalnej w Québec’u.

www.pianist.pl

KONCERT ADWENTOWY
W HOŁDZIE POLSKIM
KOMPOZYTOROM

RECITAL PIANISTYCZNY
KATARZYNY MUSIAŁ

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00

CENTENNIAL THEATRE
2300 LONSDALE AVENUE
NORTH VANCOUVER, BC

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

FRYDERYK CHOPIN                   WITOLD LUTOSŁAWSKI
   ZYGMUNT STOJOWSKI                   ANDRZEJ PANUFNIK
      HENRYK GÓRECKI                          OSKAR KOLBERG

Bilety $25 (dorośli) i $18 (studenci) – tel. 604 649 1212 (Andrzej) i w polskich sklepach
oraz $29 przed wejściem w kasach teatru.

KATARZYNA MUSIAŁ – biogram Znaczenie twórczości 
polskich kompozytorów 
dla rozwoju światowej 
muzyki klasycznej


