
Klasa gitary w Akademii

Muzycznej w Krakowie

Działalność klasy gitary w krakowskiej Akademii Muzycznej ma swój początek w roku 1 976,

kiedy rektorem uczelni był Krzysztof Penderecki. Pierwszym wykładowcą był Jan Oberbek,

który prowadził klasę w latach 1 976-1 979.

Oberbek kształcił się w Łodzi u Aleksandra Kowalczyka

i Kazimierza Sosińskiego, a następnie doskonal ił swój

warsztat w Hiszpani i pod kierunkiem takich profesorów,

jak José Tomás, José Luis Gonzáles, José Luis Rodrigo

i Andrés Segovia. Tam też, podczas kursu interpretacj i

muzyki hiszpańskiej w Santiago de Compostela, otrzymał

nagrodę im. José Miguela Moralesa.

W latach 1 979-1 982 klasę gitary prowadził Krzysztof

Kossakowski , gitarzysta kształcący się u Narciso Yepesa.

Pod kierunkiem Kossakowskiego w roku 1 982 ukończyło

studia dwóch gitarzystów, którzy od tego czasu do dziś

pełnią rolę wykładowców – Janusz Sochacki i Krzysztof

Sadłowski . Profesor Janusz Sochacki (tytuł profesora

sztuk muzycznych otrzymał w 2008 roku) kieruje Katedrą

Gitary i Harfy, natomiast Krzysztof Sadłowski naucza na

stanowisku starszego wykładowcy. Prof. Sochacki kon-

certował w kraju i za granicą, wielokrotnie zasiadał jako

juror konkursów gitarowych, dokonał nagrań radiowych

i płytowych oraz l icznych opracowań i edycj i nuto-

wych m.in. Mazurków op. 6 F. Chopina w opracowaniu

J . N . Bobrowicza dla wydawnictwa MARCUS, wariacj i Non

più mesta F. Chopina wydanych przez PWM, Partie polo-

naise Telemanna czy Czterech suit Z. Noskowskiego wy-

danych przez wydawnictwo MODRAN.
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Krakowska klasa gitary l iczy obecnie (maj 201 5 roku) 4 pedagogów, 1 3 studentów oraz 1 doktoranta. Na zdjęciu znajdują się: od lewej, u góry dr hab. Michał Nagy,

prof. Janusz Sochacki , dr Miłosz Mączyński , na dole: Jakub Piechnik, Michał Powązka, Maciej Kita, Łukasz Dziuba, Michał Lazar, Mateusz Puter, Andrzej Piotrowski . Na

zdjęciu nie znaleźl i się: st. wykł. Krzysztof Sadłowski , doktorant Tomasz Grzybowski oraz studenci Jakub Bachleda, Adrian Górka, George Mkrtchyan, Krystian Tęczar,

Fi l ip Tuz i Olga Wójcik. fot. B. Boba-Dyga



Krzysztof Sadłowski koncertował m.in. z Kają Dan-

czowską, Ivanem Monighettim czy orkiestrą AUKSO pod

dyrekcją Marka Mosia, z którą dokonał nagrań i prawyko-

nań specjalnie napisanych dla niego utworów m.in. Con-

certo na gitarę ośmiostrunową, smyczki i fortepian Anny

Zawadzkiej-Gołosz. Jako sol ista oraz członek różnych

formacj i muzycznych występował m.in. w krajach byłego

ZSSR, Finlandi i , Austri i , Francj i , Kuwejcie, Peru i Libanie.

W 1 997 roku do grona wykładowców klasy gitary do-

łączył Michał Nagy, artysta wykształcony w Warszawie

(studia u prof. Marcina Zalewskiego) i Wiedniu (w klasie

Heinza Wal l ischa). Dr hab. Michał Nagy jest aktywnie

koncertującym gitarzystą – sol istą i kameral istą, który na

swoim koncie ma udział w wielu istotnych festiwa-

lach m.in. Forum GitarreWienw Austri i , Śląskiej JesieniGi-

tarowejw Tychach, Warszawskiej Jesieni oraz występy ze

znaczącymi zespołami, nagrania dla Polskiego Radia,

opracowania dla wydawnictw PWM i Euterpe oraz l iczne

nagrody i odznaczenia. Obecnie Michał Nagy jest człon-

kiem międzynarodowego kwartetu gitarowego

Guitar4mation, d la którego dokonywał l icznych aranżacj i .

Klasa gitary, przez lata przynależąca do Katedry Kla-

wesynu i Instrumentów Dawnych, całkiem niedawno

uzyskała niezależność – w 201 2 roku powołana została

Katedra Gitary i Harfy. Od roku 201 3 w krakowskiej klasie

gitary jest także zatrudniony dr Miłosz Mączyński , który

ukończył studia pod kierunkiem Michała Nagy’a, a na-

stępnie pod kierunkiem Janusza Sochackiego uzyskał

stopień doktora (praca doktorska pt. Oblicza dialogumu-

zycznego w literaturze gitarowejXXwieku). Jest też laure-

atem nagród na konkursach gitarowych w Polsce,

Czechach i Kanadzie. Był także pomysłodawcą sesj i na-

ukowo-artystycznej , w ramach której występowal i zna-

komici gitarzyści : Carlo Marchione, Tomasz Zawierucha,

Petr Saidl .

W latach 2008-201 2 w krakowskiej Akademii był za-

trudniony wirtuoz gitary Marcin Dylla. W klasie gitary

zajęcia prowadzi l i również Roch Modrzejewski oraz Pa-

weł Kwaśny.

Krakowska klasa przez cały okres swojej działalności

gościła wybitnych przedstawiciel i gitarowego świata,

którzy przyjeżdżal i do Krakowa, by grać koncerty, pro-

wadzić kursy mistrzowskie i wykłady. Do najważniej-

szych artystów zaproszonych przez Akademię Muzyczną

w Krakowie należy zal iczyć m.in. Abla Carle-

varo (którego wizyta w Krakowie była jedną

z ostatnich możl iwości zobaczenia sędziwe-

go mistrza). Maestro Carlevaro, będąc

u schyłku życia, wykonał w Krakowie elek-

tryzujący koncert w Centrum Kultury Ży-

dowskiej i poprowadził lekcje mistrzowskie.

Bywal i tu także tak znakomici goście, jak

Massimo Gasbarroni , Marco Socías, duet

Claudio Maccari i Paolo Pugl iese i wielu in-

nych.

W krakowskiej Akademii odbyły się zna-

czące wydarzenia naukowo-artystycz-

ne, m.in. MiędzynarodoweSympozjum „Joaquín

Rodrigo – źródła, inspiracje, miejscew literatu-

rze gitarowej” czy Dni Jana Nepomucena

Bobrowicza. Te ostatnie będą kontynuowane

jako coroczne święto muzyki gitarowej XIX

wieku. W obu wydarzeniach koncertom zna-

komitych artystów towarzyszyły wykłady,

referaty i odczyty m.in. Christiane’a Heine’a z Uniwersy-

tetu w Granadzie, Łukasza Dobrowolskiego, Krzysztofa

Komarnickiego, Leszka Potasińskiego czy Jerzego Żaka.

Warto wspomnieć także o festiwalu Nowohucka Jesień Gi-

tarowa (później przemianowanego na Guitarra Galante)

organizowanym przez wyróżniającego się absolwenta

krakowskiej Akademii i Akademii Muzycznej w Bazylei

– Rocha Modrzejewskiego, w ramach którego w Krako-

wie można było usłyszeć Roberto Aussela, Ricardo Gal-

léna, Pablo Márqueza czy DuoMelis.

Krakowska klasa gitary, oprócz tradycyjnych zajęć

z instrumentu solowego i kameral istyki , oferuje studen-

tom regularne zajęcia z muzyki flamenco prowadzone

przez dra Jakuba Niedoborka oraz zajęcia z folkloru pol-

skiego i aranżacj i , prowadzone przez gitarzystę i teore-

tyka Krzysztofa Cyrana. Warto wspomnieć, że dzięki

staraniom prof. Sochackiego w posiadaniu klasy gitary są

obecnie kopie instrumentów historycznych: gitara baro-

kowa (Voboam), gitara klasyczna (Staufer), gitara ro-

mantyczna (Lacôte) oraz gitara tercjowa (Fabricatore).

Wszystkie kopie wykonał krakowski lutnik Jarosław Bi-

łan. Tradycyjnym elementem roku akademickiego stała

się również wymiana koncertowa pomiędzy krakowskimi

studentami a gitarzystami z UMFC w Warszawie. W kra-

kowskiej Akademii istnieje również młode, ale aktywnie

działające Koło NaukoweGitarzystów.

MiłoszMączyński
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Fragment kadencji z Concerto na gitarę ośmiostrunową, smyczki i fortepian Anny Zawadzkiej-Gołosz


