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KONCERTY

Pendereckim, a następnie inter-
netowy koncert przez radio. Jak
na razie wszystko odbywa się
bardzo pomyślnie.
Gazeta: W publikacjach na te-
mat chóru i Pańskiej w nim roli
mówi się o tym, że czyni Pan z
rzeczy niemożliwych możliwe.�
Co według Pana jest w muzyce
niemożliwe, i jak udaje się Panu
przełamywać te bariery?
Jan Łukaszewski: Czasem jest
tak, że dyrygenci otrzymując par-
tytury dopiero co skomponowa-
nych utworów nie podejmują się
ich wykonania, bo są one tak
skomplikowane, tak trudne
zwłaszcza jeśli chodzi o zapis, że
niemal automatycznie je odrzu-
cają uważając je za niemożliwe
do wykonania.� Mnie się to jesz-
cze nie zdarzyło, a utwory, które
zostały nam przekazane do wy-
konania, wykonujemy, i wydaje
mi się, że dobrze się z tego wy-
wiązujemy.�Śpiewamy bardzo
dużo współczesnej muzyki, na
festiwalach w Polsce i Europie.� I
może muzyka współczesna stała
się naszą domeną, choć ja najle-
piej czuję się w muzyce roman-
tycznej.� Taką też muzykę za-
prezentujemy podczas koncertu
w Kitchener.

A jeśli chodzi o muzykę
współczesną to chętnie do niej
sięgamy, bo przecież żyjemy w
czasach, w których ta muzyka
powstaje, w których jest tworzo-
na, więc chcemy ją wykonywać.�
Bo przecież tak samo w czasach
Chopina wykonywano muzykę
tamtych czasów i kompozytorów
wówczas tworzących.

Dlatego uważam nawet, że
niezależnie od naszych preferen-
cji powinniśmy wykonywać mu-
zykę współczesną, bo kiedy ona
nie jest wykonywana, nie jest
śpiewana, nie ma możliwości się
sprawdzić, więc nie ma możli-
wości jej sprawdzenia. Zdarza
się przecież i tak, że muzyka
współczesna rozmija się z ocze-
kiwaniami słuchaczy i to wła-
śnie dlatego, że brak jest dosta-
tecznej ilości jej wykonań, czy to
na żywo czy też na płytach.
Gazeta: Czy z tych właśnie po-
wodów stara się Pan również wy-
konywać muzykę kompozyto-

rów mniej znanych?
Jan Łukaszewski: Tak, oczywi-
ście, że w naszym repertuarze
jest wiele utworów czołowych
kompozytorów jak choćby Krzy-
sztof Penderecki, Mikołaj Górec-
ki, ale bardzo chętnie sięgamy po
kompozycje młodych, często de-
biutujących kompozytorów, któ-
rzy w ten sposób mają okazję do
sprawdzenia swojego warsztatu
kompozytorskiego, i to w dobrym
profesjonalnym wykonaniu. Bo
przecież nasz zawodowy charak-
ter będzie gwarantował lepsze
brzmienie aniżeli nawet najlep-
szych chórów amatorskich czy
nawet uniwersyteckich, które pra-
cują ze sobą 2 razy w tygodniu.
Gazeta: Wróćmy na chwilę do mu-
zyki Pendereckiego i Państwa pły-
ty nagranej w ubiegłym roku, któ-
rej recenzje międzynarodowe są
wręcz znakomite.
Jan Łukaszewski: Tak, ta płyta
została rzeczywiście bardzo do-
brze przyjęta, i to na całym świe-
cie. Nagraliśmy wszystkie utwo-
ry Pendereckiego. Ale powstały
już nowe utwory i to w Toronto
wykonamy po raz pierwszy frag-
ment większego utworu Kadisz,
który został napisany na rocznicę
powstania w Getcie.
Gazeta: Czy planuje Pan kolejną
wizytę w Kanadzie?
Jan Łukaszewski: Bardzo byśmy
chcieli.�Jest to nasz pierwszy po-
byt, ale mam nadzieję, że nie ostat-
ni.� Kanada bardzo nam się podo-
ba, i jeśli my spodobamy się w
Kanadzie to chętnie przyjedzie-
my na kolejne koncerty.
Gazeta: Jest Pan również zaan-
gażowany w Chór Chłopięcy (Pu-
eri Cantores Olivienses)
Jan Łukaszewski: Tak, jest to chór
amatorski, ćwiczymy dwa razy w
tygodniu po 45 minut, ale nasze
(moje i mojej żony) zaangażowa-
nie jak również opieka ze strony
Polskiego Chóru Kameralnego
powoduje, iż jest to szansa dla
tego chóru na funkcjonowanie i
koncerty. Byliśmy, jak już wspo-
mniałem, w Kanadzie, USA i w
Japonii. Koncertujemy również w
Europie, i trwa to już 38 lat.
Gazeta: Dziękuję za rozmowę.
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