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KONCERTY

Podczas zakończonego w
ubiegłą niedzielę cyklu koncer-
tów poświęconych muzyce Krzy-
sztofa Pendereckiego jednym z
najbardziej oczekiwanych kon-
certów był zaprezentowany w
sobotę i niedzielę koncert muzy-
ki chóralnej "Power of Penderec-
ki", w którym oprócz torontoń-
skich chórów Elmer Iseler Sin-
gers pod dyrekcją Lydii Adams i
Toronto Children's Chorus pod
dyrekcją Elise Bradley wystąpił
po raz pierwszy w Kanadzie Pol-
ski Chór Kameralny z Gdańska,
którego dyrygentem jest Jan
Łukaszewski.

Założony w 1978 roku przez
Ireneusza Łukaszewskiego chór
(znany również jako Schola Can-
torum Gedanensis) stał się syno-
nimem najwyższej jakości śpie-
wu chóralnego. Występując od
ponad 25 lat należy do niewiel-
kiej światowej��elity w pełni pro-
fesjonalnych chórów kameral-
nych.

Główne zainteresowania tego
24-osobowego chóru koncentru-
ją się wokół muzyki romantycz-

nej i współczesnej, co powoduje
że wielu współczesnych kompo-
zytorów dedykuje zespołowi swo-
je utwory.

Gdański Chór Kameralny
występuje około 80 razy w ciągu
roku przygotowując ponad 50
różnych programów.

To właśnie ta różnorodność i
wysoki profesjonalizm w połą-
czeniu z rolą, jaką odgrywa dyry-
gent Jan Łukaszewski, powodu-
je, iż chór zapraszany jest�do
udziału w wielu światowych fe-
stiwalach koncertując niemal w
całej Europie, USA i Japonii.

To właśnie Jan Łukaszewski
odkrył niepowtarzalne brzmienie
chóru, otwarcie na instrumental-
ność i wyczucie muzycznego ko-
lorytu, które nieustannie zadzi-
wia i zachwyca tak krytyków jak
i publiczność gdziekolwiek chór
występuje.

Tuż przed koncertem w Me-
tropolitan United Church w To-
ronto, gdzie Gdańszczanie wy-
konywali utwory Krzysztofa Pen-
dereckiego, Henryka Góreckie-
go i Norberta Paleja, udało nam

się odbyć krótką rozmowę z dy-
rygentem chóru Janem Łuka-
szewskim.
Gazeta: Jak doszło do tego pierw-
szego Państwa pobytu w Kana-
dzie, jakie w związku z tym były
Pana i chóru oczekiwania, no i
oczywiście czy to co Państwo pla-
nowali artystycznie spełnia się?
Jan Łukaszewski: Tak, jeśli cho-
dzi o Chór Kameralny to jest nasz
pierwszy pobyt w Kanadzie, na-
tomiast ja w Kanadzie byłem kil-
kakrotnie, ostatnio bodajże pięć
lat temu występując z chórem
chłopięcym. Nasz pobyt i wystę-
py tutaj są w większości zasługą

Pana Profesora Krzysztofa Pen-
dereckiego, którego wszystkie
utwory napisane na chór a capel-
la wykonujemy. Te utwory na-
graliśmy na płycie w 2009 roku
dając jednocześnie szereg kon-
certów. Pan Penderecki był bar-
dzo zadowolony z tego nagrania
i naszych wykonań jego utwo-
rów, więc kiedy organizowano w
Toronto festiwal, ten który wła-
śnie się odbywa, Pan Profesor
zaproponował nasz w nim udział.

Toronto, jak każdy występ na
festiwalu, w którym bierzemy
udział jest zdarzeniem wyjątko-
wym, bo mam do czynienia z

odmiennym repertuarem, salą
koncertową, no i publicznością.�

Dla nas jest to zawsze wielka
niespodzianka jak zostanie przy-
jęta nasza muzyka i wykonania
utworów.

Oczywiście przed wyjazdem
zawsze są obawy, i to różnego
rodzaju.� Tym razem okazało się
że zupełnie niepotrzebnie, bo fe-
stiwal jest znakomicie zorgani-
zowany i jesteśmy ogromnie za-
dowoleni z naszego w nim udzia-
łu.

Artystycznie - na razie jeste-
śmy w połowie naszych wystę-
pów - warsztaty z Profesorem

Kanadyjski
debiut chóru
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