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Rolą sztuki jest uświadomienie człowiekowi jego wielkości i godności; 
sztuka daje możliwość komunikacji między wszystkimi istotami na kuli ziemskiej. 

André Malraux 

Europejskie Spotkania Artystyczne (ESA), Festiwal Wielu Sztuk – narodził się z chęci przekazania mojej 
pasji do muzyki, malarstwa i poezji. Celem są spotkania z twórcami, wymiana myśli i wrażeń związanych ze 
sztuką wywodzącą się z wielu krajów i kultur. Pierwsze edycje Festiwalu odbyły się w Toruniu i na Zamku 
Bierzgłowskim (2006-2008) dzięki poparciu prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego. Następnie 
Festiwal mógł przetrwać i zaistnieć w Bydgoszczy i w Pałacu w Ostromecku (2009-2010) dzięki entuzja-
zmowi i wielkiej pracy pani Barbary Kozber, dziennikarki z TVP Bydgoszcz. Tak więc składam gorące po-
dziękowania pani Barbarze Kozber, ówczesnemu prezydentowi miasta Bydgoszczy panu Konstantemu 
Dombrowiczowi, jego zastępcy panu Maciejowi Grześkowiakowi oraz dyrekcji i pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. W poprzednich festiwalach wzięli udział artyści światowej sławy, m.in.: 
Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Anna Seniuk, Piotr Fronczewski, Ivry Gitlis, Guigla Katsarava, Daria Ho-
vora, Manuel Delgado, Vinh Pham, Philippe Cuper, Marie Kobayashi, Yves Henri, Dariusz Paradowski, Kuba 
Jakowicz, a także Rita Gombrowicz, Teresa Wojnicka, Paweł Jocz i Krystyna Mazurówna.
Myślę, że „magia sztuki” to twórczość i kreacja, to uniwersalny język, dzięki któremu wszystkie kultury świa-
ta mogą się zrozumieć. 

W tym roku gościem honorowym jest wielka, wybitna aktorka pani Maja Komorowska, która nie tylko 
będzie recytowała poezje, ale także będzie mówiła o sobie i swojej działalności artystycznej. Innym za-
proszonym artystą jest Piotr Chołodziński znany i ceniony na świecie norweski reżyser teatralny polskie-
go pochodzenia. Wydarzeniem artystycznym będą trwające cały dzień warsztaty Piotra Chołodzińskiego 
z bydgoskim teatrem improwizowanym „wymyWammy” otwarte dla publiczności i zakończone wieczor-
nym spektaklem. Ta niezwykle oryginalna grupa teatralna cieszy się ogromną popularnością w kraju i za 
granicą. Zobaczymy także obrazy wspaniałego malarza wenezuelskiego José Casanovy. Festiwal zakończy 
fado w wykonaniu świetnego portugalskiego zespołu wraz ze światowej sławy specjalistą od gitary por-
tugalskiej Philippe de Sousa. Wystąpi także współpracująca z Festiwalem od wielu lat znakomita pianistka 
Agata Nowakowska-Gumiela.

Składam najserdeczniejsze podziękowania panu marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego 
Piotrowi Całbeckiemu, panu prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, pani dyrektor MCK w Bydgosz-
czy Marzenie Matowskiej, panu Andrzejowi Gawrońskiemu z MCK, panu rektorowi Akademii Muzycznej  
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im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Jerzemu Kaszubie, oraz pani prorektor ds. arty-
stycznych tejże uczelni prof. dr hab. Hannie Michalak, panu dyrektorowi „Wodociągów” w Bydgoszczy Sta-
nisławowi Drzewieckiemu, panu prezesowi Fundacji „Kalejdoskop Kultury” Krzysztofowi Marcinkowskiemu, 
panu Adamowi Sowie, panu Sławomirowi Jakubowskiemu właścicielowi Wydawnictwa „Kreska” oraz pra-
cownikom MCK w Bydgoszczy. Głęboko wierząc, że SZTUKA, a więc twórczość jest jedną z największych 
i najpiękniejszych wartości uniwersalnych mam nadzieję, że Europejskie Spotkania Artystyczne, Festiwal 
Wielu Sztuk przekazuje te wartości w największym wymiarze i jest źródłem wzruszeń, wielkich emocji 
i inspiracji. 

Prof. dr Barbara Marcinkowska

inicjator i dyrektor artystyczny Festiwalu

Europejskie Spotkania Artystyczne
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PROGRAM

WSTĘP WOLNY
Piątek 18 października

godz. 19.00 – Hala Pomp Muzeum Wodociągów 
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

Koncert „Muzyka i poezja” 
Barbara Marcinkowska – wiolonczela, 
Agata Nowakowska-Gumiela – fortepian 
W programie utwory: 
Fryderyka Chopina (160. rocznica śmierci), 
Stanisława Moniuszki (200. rocznica urodzin), 
Zygmunta Noskowskiego
Z. Noskowski – Melodia, F. Chopin – Nokturn op. 72, 
S. Moniuszko – Walc es-moll, Z. Noskowski – Zingaresca op. 27 nr 6
oraz wieczór Mai Komorowskiej „Nie z żalu a z zamyślenia” – poezja: 
Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta

Sobota 19 października
godz. 10.00-14.00 – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz

Master classes: Barbara Marcinkowska – wiolonczela i muzyka kameralna 

9.00-12.00 i 13.30-16.00 – Hala Pomp Muzeum Wodociągów
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

Warsztaty otwarte dla publiczności teatru improwizowanego  
„wymyWammy”  z norweskim reżyserem polskiego pochodzenia 
Piotrem Chołodzińskim

godz. 19.30 – Hala Pomp Muzeum Wodociągów
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

 Spektakl teatru „wymyWammy”
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PROGRAM

WSTĘP WOLNY
Niedziela 20 października

godz. 11.00 – Hala Pomp Muzeum Wodociągów
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

Koncert „Młode talenty”  
akompaniament Agata Nowakowska-Gumiela – fortepian

godz. 15.00 – Pałac w Ostromecku
ul. Bydgoska 9, Ostromecko

Koncert „Muzyka dla wszystkich”
Elżbieta Baklarz – harfa
W programie: 
J. Pachelbel – Kanon in D, 
G.F. Haendel – Concerto in B cz. 1 Allegro, cz. 2 Andante, cz. 3 Allegro, 
L. Spohr – Fantasie in c, 
M. Mchedelov – Wariacje na temat Paganiniego, 
B. Andres – Epices

godz. 16.00 – Pałac w Ostromecku
ul. Bydgoska 9, Ostromecko

„Portret artysty” wernisaż wenezuelskiego malarza José Casanovy

godz. 19.30 – Hala Pomp Muzeum Wodociągów
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

FADO z udziałem najwybitniejszych artystów portugalskich: 
Lúcia Araújo – śpiew, Philippe de Sousa – gitara portugalska, 
Pompeu Coelho Gomes – gitara
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Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji, profesor 
tytularny Konserwatorium Narodowego w Wersalu, doktor na Wydziale 
Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych na Sorbonie. Koncertująca wio-
lonczelistka na całym świecie. Autorka wielu nagrań muzyki klasycznej 
i współczesnej. Dyrektor Kolekcji Artystycznej we Francji. Autorka książek 
dydaktycznych o kształceniu muzyków. Wyróżniona przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za wkład w rozwój i propagowanie kultury polskiej 
za granicą odznaczeniami: Zasłużony dla Kultury Polskiej – w 1986 roku oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – w 1997 roku.

Urodzona w Warszawie w rodzinie muzyków, rozpoczyna naukę muzyki w wieku pięciu lat najpierw na fortepianie, później 
na wiolonczeli. W 1970 roku uzyskuje tytuł magistra sztuki na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
wiolonczeli prof. Arnolda Rezlera.

W 1968 roku rozpoczyna pracę jako koncertmistrz Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1969 roku jest jed-
nocześnie koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Karola Teutscha. Od 1972 do 
1981 roku koncertuje w wielu krajach świata z „Triem Warszawskim” (laureat międzynarodowego konkursu w Belgradzie w 1972 r.). 
W 1977 roku Barbara Marcinkowska otrzymuje stypendium rządu francuskiego i wyjeżdża do Paryża, gdzie przez kilka lat studiuje 
pod kierunkiem André Navarry, francuskiego wiolonczelisty, jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów na świecie. Dla 
artystki jest to niezwykle bogaty okres poszukiwań, rozwoju i doskonalenia. Obok studiów muzycznych podjęła również studia 
malarskie. Studia na paryskiej Sorbonie (1979-1986) na Wydziale Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych uwieńczone zostały 
doktoratem na temat André Navarry i jego metody nauczania.

Od 1977 roku Barbara Marcinkowska koncertuje jako solistka w wielu krajach świata, dokonuje licznych nagrań płytowych 
oraz zapraszana jest na wiele festiwali. Prowadzi także działalność pedagogiczną. W 1992 roku zostaje mianowana profesorem 
tytularnym Konserwatorium Narodowego w Wersalu. Zapraszana jest do udziału w wielu konkursach mistrzowskich, m.in. w Łań-
cucie, Pont-Saint-Esprit we Francji, Afryce Południowej. Od kilku lat jest profesorem w Académie Internationale de Musique au 
Pays de George Sand. W 1988 roku reprezentuje Francję i Europę na I Międzynarodowym Kongresie Profesorów Instrumentów 
Smyczkowych w Tajpej na Tajwanie.

Obok repertuaru klasycznego ważne miejsce w działalności koncertowej Barbary Marcinkowskiej zajmuje muzyka współ-
czesna. Wielu kompozytorów dedykuje jej swoje utwory i liczne są w jej interpretacji światowe prawykonania. Niezwykle cen-
na i wzbogacająca dla twórczości artystki jest jej współpraca z zaprzyjaźnionymi kompozytorami, należą do nich A. Tansman, 
K. Penderecki, W. Lutosławski, H. Dutilleux, P. Moss, Y. Taira i inni. Barbara Marcinkowska jest autorem książek: „Je commence le 
Violoncelle” [Zaczynam grać na wiolonczeli], „Une rencontre avec André Navarra et sa méthode d’enseignement le violoncelle” 
[Spotkanie z André Navarrą i jego metodą uczenia gry na wiolonczeli].

Jest także twórcą i dyrektorem kolekcji: „Autour du Violoncelle” [Wokół wiolonczeli], „Violoncelle mon ami” [Wiolonczela mój 
przyjaciel], kolekcja dla młodzieży.

Barbara Marcinkowska dokonała wielu nagrań płytowych, m.in.: sześć suit J.S. Bacha na wiolonczelę solo, wszystkie dzieła A. Tan-
smana na wiolonczelę i fortepian, Wiolonczela ART 2000 – utwory na wiolonczelę solo: B. Brittena, G. Cassadó, P. Mossa, trzy płyty 
dla G.J. International Records, utwory na wiolonczelę solo – Z. Kodály, J.S. Bach, R. Campo, wiolonczela i kora (harfa afrykańska).

Od 2006 roku Barbara Marcinkowska jest dyrektorem artystycznym i inicjatorem Festiwalu Europejskie Spotkania Artystyczne 
w Bydgoszczy.

BarBara Marcinkowska
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Urodziła się w 1937 roku. Wybitna aktorka teatralna, filmowa i te-
lewizyjna oraz pedagog i profesor nauk o sztukach pięknych.

Ukończyła Wydział Lalkarski krakowskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej. Zadebiutowała w 1960 roku w Teatrze Maski 
i Lalki „Groteska” w Krakowie, a po rocznym angażu przeniosła się 
do opolskiego Teatru 13 Rzędów założonego przez Jerzego Grotow-
skiego, a następnie do Teatru Laboratorium we Wrocławiu. Z Grotowskim pracowała do roku 1968, występowała m.in. w „Kor-
dianie” Juliusza Słowackiego, „Oratorium robotniczym” i „Księciu niezłomnym” Pedra Calderóna de la Barca w parafrazie Juliusza 
Słowackiego. Na początku lat 70. została zaangażowana do Teatru Współczesnego w Warszawie  (z którym związana jest do 
dziś) prowadzonego wówczas przez Erwina Axera. U Axera zagrała m.in. w „Lirze” Edwarda Bonda, „Święcie Borysa” Thomasa 
Bernharda, „Rzeczy listopadowej” Ernesta Brylla i „Kordianie” Słowackiego. Na lata 70. przypada również debiut ekranowy Komo-
rowskiej w niespełna półgodzinnym filmie Krzysztofa Zanussiego „Góry o zmierzchu”. Wkrótce staje się Komorowska ulubioną ak-
torką tego reżysera, który obsadza ją w swych najlepszych obrazach: „Życiu rodzinnym”, „Bilansie kwartalnym”, „Spirali” i „Cwale”.  
Komorowska za swoje kreacje w filmach Zanussiego jest wielokrotnie nagradzana zarówno na polskich, jak i międzynarodo-
wych festiwalach. Aktorka gra również u Andrzeja Wajdy („Wesele”, „Panny z Wilka”), Tadeusza Konwickiego („Jak daleko stąd, 
jak blisko”, „Lawa”) czy Istvana Szabo („Budapeszteńskie opowieści”). W latach 80. film bierze w karierze Komorowskiej górę 
nad teatrem – aktorka występuje wówczas na scenie zaledwie pięciokrotnie: w „Tryptyku” Maxa Frischa przeniesionym na sce-
nę przez Erwina Axera oraz „Kurce wodnej” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Trzech siostrach” Antoniego Czechowa i „Letycji 
i lubczyku” Petera Shaffera w reżyserii Macieja Englerta. Za rolę w „Letycji i lubczyku” otrzymuje główną nagrodę 30. Kaliskich 
Spotkań Teatralnych oraz Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza. W 1988 roku gra w „Dekalogu I” Krzysztofa Kieślowskiego, 
a rok później – w „Lawie” Tadeusza Konwickiego. 

W kolejnej dekadzie pojawia się Komorowska na scenie o wiele częściej. Tworzy kilka ról wybitnych, dojrzałych, choćby w „Wi-
zycie starszej pani” Friedricha Dürrenmatta w reżyserii Wojciecha Adamczyka, „Szczęśliwych dniach” Samuela Becketta w reżyse-
rii Antoniego Libery, „U celu” Thomasa Bernharda w inscenizacji Erwina Axera oraz „Wymazywaniu” Krystiana Lupy. Otrzymuje 
wiele nagród i odznaczeń państwowych, m.in. w 1996 roku za wcielenie się w rolę Idalii w filmie „Cwał” Złotą Kaczkę, nagrodę 
czytelników magazynu „Film”, nagrodę dla najlepszej aktorski podczas festiwalu filmowego w Gdyni oraz nagrodę na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, w 2008 roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a w roku 2010 Komandora 
francuskiego „Orderu Sztuki i Literatury”. W latach 1982-2016 roku wykłada w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie jako profesor sztuk teatralnych.

Maja koMorowska
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Piotr Chołodziński – reżyser i pedagog, doktor sztuk teatralnych Akademii Teatralnej w Warszawie. Reżyseruje w Polsce, Danii, 
Norwegii, Francji, Finlandii i Japonii.

Ważniejsze reżyserie: Teatr Powszechny w Warszawie – „Fernando Krapp napisał do mnie ten list” – Tankred Dorst, Teatr Polski 
we Wrocławiu – „Pani z morza” – Henrik Ibsen, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie – „Sera” – Henrik Hellstenius, Teatr Na-
rodowy w Oslo – „Ekteskap på vidt gap” – Dario Fo, „Lykkens man” – Rauni Magga Lukkari, Stanisław Witkiewicz – „Kurka wodna”, 
Szwedzki Teatr Narodowy w Helsinkach – „Hedda Gabler” – Henrik Ibsen, „Kto się boi Viginii Woolf” – Edward Albee, Opera w Hel-
sinkach – „Wesele Figara”, Teatr Cai-X – „Klaus Nomi” i „Miłość Fedry” Sarah Kane w Tokio, film fabularny prod. norweskiej – „Strefa 
turbulencji”, reprezentował Norwegię na międzynarodowym festiwalu filmowym w Genewie.

Oprócz tego prowadzi działalność pedagogiczną. Wykłada w Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique w Paryżu, 
Akademii Teatralnej w Warszawie, Art University w Helsinkach, Królewskiej Akademii Teatralnej w Madrycie oraz Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Oslo.

Piotr chołodzinski
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ElzBiEta Baklarz
 

Elżbieta Baklarz na fortepianie zaczęła grać w wieku 6 lat, natomiast na harfie gra od 12. roku życia. Harfa to jej największa 
pasja i całe życie. W czerwcu 2001 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie i otrzymała tytuł magistra 
sztuki ze specjalizacją gry na harfie. Występuje i gościnnie współpracuje z orkiestrami Sinfonietta Cracovia i Amadeus, orkiestrami 
symfonicznymi, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Sinfonią Iuventus, Operą Śląską, a także Sinfonią Varsovia, Filharmonią 
Narodową, Teatrem Wielkim i K&K Philharmoniker, Geoffrey Alvarez Chamber Orchestra, Filharmonie Bohuslava Martinu, Slo-
vak Sinfonietta oraz Orquestra do Norte. Brała udział w wykonaniu wielu utworów symfonicznych, oratoryjnych i kameralnych. 
Wiele z nich komponowanych było z myślą o powierzeniu jej roli pierwszej wykonawczyni i interpretatorki dzieł muzycznych, np. 
B. Schaeffer – „Koncert na harfę”, „Fur Elise”, „Sonata na skrzypce i harfę”, M. Negrey – „Vitis Mistica”, A. Walaciński – „Hieroglif”, 
M. Ptaszyńska – „Euridice’s Dream”, M. Mengjiqi – „Quae mane oramus”, T. Pehlken – „Drei gesanges”, S. Tesarowicz – „Tchnienie 
miłości”.

Obok indywidualnych recitali solistka orkiestr kameralnych, m.in.: Concerto Lamelli, Sinfonietta i Forum Sinfonia, Filharmonii 
Gorzowskiej, Orkiestry im. Telemanna, Orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie.

Występowała z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, takimi jak: Placido Domingo, Thomas Hampson, Ute 
Lemper, Maxim Vengerov, Jon Lord, Joe Hisaishi, Alena Baeva, Tan Dun, Cinematic Orchestra, Mike Terrana, Tarja Turunen, Kevin 
Kenner, Vadim Brodski, Mariusz Patyra, Małgorzata Walewska, Elżbieta Towarnicka, Vittorio Grigolo, Gheorghe Zamfir, Pieter Wi-
spelwey, Radovan Vlatkovic, Thomas Bauer i wielu innych.

Uczestniczyła w koncertach i nagraniach pod dyrekcją wybitnych dyrygentów polskiej i światowej sceny muzycznej (L. Maazel, 
M. Minkowski, K. Penderecki, H. Riling, J. Maksymiuk, L. Wicki, J. Florencio, L. Livingstone, E. Kohn, J. Axelrod, G. Chmura, A. Wit, 
K. Kord, J. Krentz i wielu innych), nagrywała programy dla TVN, Telewizji Kraków i RMF FM.

Współpracowała z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Była harfistką Internationale Bachakademie Sttutgart i Internationale Junge Orchesterakademie. Rozwija również działalność 

artystyczną w kameralistyce. Od wielu lat wraz z Maciejem Lulkiem, koncertmistrzem orkiestry Sinfonietta Cracovia, tworzy Duo 
Concertante. Artystka gra na harfach Horngacher i Lyon & Healy.
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tEatr iMProwizowany „wyMywaMMy”
 

„wymyWammy” to pierwszy teatr improwizowany w Bydgoszczy. Regularnie występuje na deskach Miejskiego Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy i w całym kraju. Sednem improwizacji jest tworzeniem spontanicznie, bez scenariusza, na oczach widzów, 
reagując na ich nieprzewidywalne sugestie. To totalne bycie tu i teraz, całkowite zespolenie z partnerem i wspólne odkrywanie 
teatralnych światów.

Grupa działa od 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, w składzie: Katarzyna Chmara, Alicja Dobrowolna, Jagoda 
Ptaszyńska, Agnieszka Szałkowska.

Od kwietnia 2013 roku „wymyWammy” jest częścią Improwizatorni funkcjonującej w ramach MCK – przestrzeni artystycznej 
opierającej się na potencjale sztuki impro, w ramach której, prócz pokazów, organizowane są rozmaite warsztaty, szkolenia, spo-
tkania i dyskusje.

Teatr „wymyWammy” ma za sobą ponad 200 pokazów, zarówno w Bydgoszczy jak i poza nią. Wystąpił w wielu polskich mia-
stach. Gościł na festiwalach teatralnych w kraju, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zaproszony był również do Irlandii na Fe-
stiwal Kultury Polskiej, gdzie wystawił improwizowaną bajkę dla dzieci i spektakl impro dla widzów dorosłych. Improwizatorki 
z teatru „wymyWammy” uczestniczyły również w międzynarodowych festiwalach improwizacji w Atenach, Barcelonie, Strasburgu 
i Australii.
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José Casanova – artysta plastyk, fotograf, scenograf, z wykształcenia architekt wnętrz. Wenezuelczyk, przyjechał do Polski 
w roku 1975. Studiował rok na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Teorii Literatury, Kina i Teatru. W roku 1977 rozpoczął stu-
dia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które ukończył w roku 1982 na Wydziale Architektury Wnętrz. Następnie odbył 
dwuletni staż w Studium Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po przyjeździe do Paryża (gdzie zamieszkuje do 
chwili obecnej) w 1984 roku kontynuował studia w Conservatoire Libre du Cinéma Français i w École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs. Dużą część jego twórczości stanowi malarstwo i fotografia. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych we Francji 
i poza jej granicami (m.in. Wenezueli, Meksyku, Tunezji, Belgii, Niemczech, Afryce Południowej). Indywidualnie wystawiał swoje 
prace w Europie i Ameryce Łacińskiej. Od kilku lat poza malarstwem zajmuje się fotografią i komputerowym projektowaniem 
graficznym.

josé casanova
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Fado jest wielką pasją Lúcii Araújo, młodej 29-letniej artystki, dzięki swojej babce Anie Madalenie, wielkiej, profesjonalnej 
śpiewaczce fado. Urodzona w Porto Lúcia Araújo dorastała w dzielnicach, w których nie żałuje się słów, gdzie kobiety rozmawiają 
ze sobą przez okna, gdzie sprzedawcy ryb śpiewają podczas pracy, gdzie dobrze się żyje. Niedawno śpiewaczka zajęła trzecie 
miejsce na wielkiej gali fado w Porto. Kiedy Lúcia Araújo zamieszkała we Francji, jej kariera zaczęła się rozwijać. Od trzech lat 
koncertuje we Francji i innych krajach Europy. Wkrótce nagra swoją pierwszą płytę z pieśniami tradycyjnymi oraz poematami 
swojej babki. Wnuczka wielkiej damy fado zamierza kontynuować styl jej sztuki – autentyczne, oryginalne fado –„fado puro”.

lúcia araújo
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PhiliPPE dE sousa
 

Jeden z największych wirtuozów gitary portugalskiej. Jego pierwszym instrumentem jest gitara klasyczna, którą najpierw 
poznaje jako samouk, a potem udoskonala, pracując z innymi gitarzystami. Studiuje także naukę gry na kontrabasie i innych 
instrumentach strunowych (cavaquinho, rajão, fretless guitar), po czym poświęca się gitarze portugalskiej.

W Lizbonie został uczniem gitarzysty Carlosa Gonçalvesa, który przez kilka lat był akompaniatorem słynnej śpiewaczki Amálii 
Rodrigues.

Już podczas studiów muzykologii na Université Paris 8 rozpoczyna działalność koncertową, akompaniując śpiewakom fado, 
którzy występują we Francji. Philippe de Sousa jest profesorem Akademii Fado, gdzie uczy gry na portugalskiej gitarze, występuje 
na scenie jako akompaniator fado, ale także w duecie i jako solista, wykonując utwory własne i kompozytorów portugalskich, 
takich jak Carlos Paredes i Pedro Caldeira Cabral. Tworzy własny, niekonwencjonalny styl gry wykorzystujący w sposób unikalny 
brzmienie gitary portugalskiej. Nieustannie współpracuje z muzykami reprezentującymi różne style muzyczne (Bévinda – Portu-
galia, Cuarteto Cedrón – Argentyna, Lulendo – Angola, Alima – Algieria, Dan Inger-Blues, Dani Selva – Brazylia itd.). Występo-
wał w wielu krajach, m.in. Francji, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Luksemburgu, Belgii, Holandii, Anglii, 
Austrii, Maroku, Algierii, Korei Południowej.
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PoMPEu coElho GoMEs
 

Pochodzący z regionu Algarve Pompeu Coelho Gomes rozpoczął naukę muzyki 
w Portugalii jako nastolatek. Artysta, który przybył do Francji w latach 70., odczuwa 
potrzebę podzielenia się swoją kulturą i staje się akompaniatorem fado na gitarze 
klasycznej (viola fado).

Gomes jest obecnie uważany za jednego z najlepszych akompaniatorów, filarów 
fado we Francji. Grając w różnych miejscach, był przez wiele lat gitarzystą słynnego 
domu fado Coimbra do Choupal, brał też udział w nagraniach płytowych z takimi 
artystami, jak Tony Gama, Julia Silva, Aristides Gomes. Koncertuje również w innych 
krajach europejskich (Niemcy, Luksemburg, Belgia).
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fAdO
 

Pochodzenie fado związane jest z wielkimi wyprawami morskimi Portugalczyków w minionych stuleciach. Odkrycie różnych 
kultur przez żeglarzy portugalskich spowodowało ich wymieszanie. Przywożono rozmaite instrumenty muzyczne z różnych stron 
świata, a częstotliwość długich podróży spowodowała narodziny ogromnej tęsknoty. Odkrycie wielu barw dźwiękowych, głęboka 
tęsknota i potrzeba śpiewania, aby wyrazić smutek odjazdów i nieobecności stworzyły rodzaj credo duszy portugalskiej. Fado 
oparte jest częściowo na poematach trubadurów ze średniowiecza, a w sposobie śpiewania naśladuje styl Maurów. Wykorzy-
stuje różne rodzaje rytmów przywiezionych z wielkich podróży, opierając się na tonalności, która jest połączeniem melancholii, 
nostalgii i nadziei. Teksty, które wyrażają smutek, tęsknotę i miłość, dotykają głębi duszy, wypowiadając uczucia niewyrażalne 
i nieświadome. Fado jest uznane przez UNESCO jako światowe dziedzictwo kulturowe. Legendarni fadziści: Maria Severa, Amália 
Rodriquez, Alfredo Marceneiro…
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aGata nowakowska-GuMiEla
 

Agata Nowakowska-Gumiela jest cenioną pianistką i kameralistką. Swoją 
drogę zawodową związała z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowa-
dzi zajęcia z fortepianu i kameralistyki fortepianowej. W 2011 roku uzyskała 
tytuł doktora sztuki i pracuje obecnie na stanowisku adiunkta.

Ma w swoim dorobku liczne nagrody z ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych, a także stypendia kilku ważnych instytucji kultury. Pianistka posiada w repertuarze wiele utwo-
rów solowych, w szczególności dzieła pianistyki XIX wieku, a także wiele dzieł kameralnych, wśród nich niemal wszystkie utwory 
na wiolonczelę i fortepian.

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, a na-
stępnie Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie fortepianu prof. Noela Floresa oraz klasie kameralistyki 
prof. Teresy Leopold.

Koncertowała w wielu miastach w Polsce, m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, 
w Żelazowej Woli, Pałacu Czartoryskich w Puławach, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wro-
cławiu, a także w Austrii (Ambasada Polski, Schwarzenberg Palais, Bösendorfer Saal oraz rozgłośnia ORF w Wiedniu), Niemczech 
(Festspiele Mecklenburg-Vorpommern), Rosji (Pałac Carski i Konserwatorium Petersburskie) i Chile (Antofagasta).

Agata Nowakowska-Gumiela współpracowała ze znanymi muzykami młodego pokolenia, m.in. Katarzyną Polonek, Macie-
jem Łabeckim, Karolem Wroniszewskim oraz Bartoszem Koziakiem. Pracowała jako korepetytor na letnich kursach wokalnych 
w Sieggraben (Austria) oraz kursach wiolonczelowych w Radziejowicach. Ma w swoim dorobku dwie płyty: kameralną (wraz 
z wiolonczelistką Katarzyną Polonek) oraz solową (zawierającą fantazje fortepianowe różnych kompozytorów).

Wraz z mężem Tomaszem współtworzą duet fortepianowy „Pianoptikum” i mają dwóch wspaniałych synów: Jakuba i Jędrzeja.


