WSPOMNIENIA

Ćwierć wieku z MODRAN
Ćwierćwiecze to sporo czasu. To okres, po którym wolno już spojrzeć wstecz, by sprawdzić co
i jak zostało zrobione. W tym roku mija 25 lat działalności firmy MODRAN – wydawcy naszego
czasopisma.
Prywatne Biuro Koncertowe MODRAN, bo tak brzmiała
pierwsza nazwa, zostało oficjalnie zarejestrowane 1 kwietnia 1992 roku. Założyłem firmę razem z żoną Katariną, byliśmy wówczas dwa lata po ślubie. Pracowałem wtedy drugi
rok jako asystent w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Nazwa Modran pochodzi od
miejscowości Modra, z której pochodzi Katarina. Pomysł
na firmę sprowokowały czasy, w których przyszło nam
żyć: początki kapitalizmu w Polsce, zachłyśnięcie się wolnością, której nie znaliśmy, pierwsze wyjazdy na Zachód.
Głównym celem naszej działalności była organizacja
koncertów. Przekonany byłem, że wkrótce życie muzyczne
zależne będzie od impresariatów artystycznych. We wczesnych latach 90. pod skrzydłami MODRAN organizowałem
koncerty wielu muzyków, a przede wszystkim gitarzystów.
Byli wśród nich: Vladislav Bláha, Praski Kwartet Gitarowy,
duet gitarowy Marek Nosal & Rafał Jarczewski, duet
domrzysty Valerego Ivko z pianistką Ruslaną Yurko czy
też duet, który tworzyłem (i tworzę do dziś) z Katariną.
W tym czasie zajęliśmy się również organizacją tak zwanych audycji muzycznych dla szkół rejonu górnośląskiego.
Moim ówczesnym marzeniem było zostanie impresariem znanych muzyków. I tak, np. wszystkie koncerty
Praskiego Kwartetu Gitarowego w Polsce organizowane
były przez MODRAN. Kiedy nasz obecnie czołowy gitarzysta Marcin Dylla był jeszcze studentem, zaproponowałem
mu tego rodzaju wsparcie. Po kilku latach błyskawicznej,
wspaniałej kariery oddałem pałeczkę jego obecnemu
zagranicznemu impresario. Dziś moja firma prowadzi
wszystkie sprawy związane między innymi z koncertami
Śląskiego Oktetu Gitarowego.
Następnie pojawił się pomysł wydawania nut. Do tej
pory w Polsce monopolistą było Polskie Wydawnictwo

Po koncercie Rémiego Bouchera podczas festiwalu gitarowego w Żorach
w 2002 roku. Od lewej: Andrzej Otremba, Katarína Wieczoreková, Dorota Naruk,
Rémi Boucher, nieznana osoba, Gerard Drozd, Lucyna Janowska i Mariusz Bury.
fot. z archiwum Franciszka Wieczorka
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Ben Salfield podczas koncertu w muzeum w Rybniku w 2000 roku.
fot. z archiwum Franciszka Wieczorka

Muzyczne. Nuty z zagranicy, choć już osiągalne, ciągle
były zbyt drogie. Pamiętam pracę nad pierwszym tytułem
wydawnictwa MODRAN. Nie miałem jeszcze komputera,
a tym bardziej żadnego pojęcia o komputerowej edycji nut.
Osoba, która wykonała dla mnie tę edycję nut, zażądała za
tę pracę 20 milionów złotych (!). Ostatecznie, po bolesnych
pertraktacjach, dobiliśmy targu i zapłaciłem 3 miliony
złotych (w tamtych czasach tyle wynosiła nauczycielska
pensja). Kolejne nuty pojawiły się stosunkowo szybko.
Rocznie wydawałem około 5 nowych tytułów. Pamiętam,
że gdy pojawiałem się w jakiejkolwiek księgarni muzycznej,
każda z nich brała po 20 egzemplarzy wszystkich tytułów,
płacąc z góry. Te czasy już nigdy nie wrócą. Do dziś oficyna
MODRAN wydała 35 tytułów nutowych. Do najlepiej sprzedawanych należy podręcznik dla początkujących Raczkuję
z Gitarą mojego autorstwa. Nakład niektórych został już
wyczerpany. Wszystkie pozostałe można dziś zakupić
m.in. na stronie www.modran.sstore.pl.
Z pomysłem wydawania nut wiąże się idea Ogólnopolskiego Konkursu Kompozycji na Gitarę Klasyczną. Dzięki
akceptacji i poparciu prof. Aliny Gruszki, w tym czasie
mojej przełożonej oraz dyrektora artystycznego Śląskiej
Jesieni Gitarowej, konkurs ten mogłem organizować pod
patronatem Wydziału Kultury Miasta Tychy. Ideą konkursu
było, aby utwór, który zajmie pierwsze miejsce, stał się
kompozycją obowiązkową podczas konkursu gitarowego

Razem z moim bratem Wojtkiem, który jest informatykiem
oraz moim byłym uczniem Piotrem Dudkiem, aktualnie nauczycielem języka niemieckiego, spędziliśmy kilkadziesiąt
godzin przy komputerze. Obecnie, z pomocą informatyka,
pana Krzysztofa Suchanka, pracuję nad nowszą wersją
programu, która powinna pojawić się jeszcze w tym roku.
Również pod szyldem MODRAN zostanie wkrótce udostępniona polska wersja bardzo popularnego na Zachodzie
programu Capella Scan służącego do skanowania nut
i zamiany ich w edytowalne pliki. W pracy nad tym programem pomaga nam mój syn Radek.
Firma MODRAN próbowała również handlu gitarami.
Przez pewien czas była przedstawicielem fińskiej manufaktury Kantare na Polskę. Obecnie zajmuje się również
sprzedażą drobnych akcesoriów muzycznych poprzez
wspomnianą już witrynę www.modran.sstore.pl.
Naszym najmłodszym „dzieckiem” jest oczywiście
czasopismo – „Sześć Strun Świata”. Kiedy zakończono
wydawać „Świat Gitary”, często poruszałem w naszym środowisku potrzebę reaktywowania czasopisma dla gitarzystów. Niestety, nikt nie miał odwagi wziąć takiego ciężaru
na siebie. Pomysł dojrzewał, aż w 2014 razem z żoną postanowiliśmy spróbować swoich sił również w tej branży.
Nie mnie oceniać owoce pracy firmy MODRAN. W moim
zawodowym życiu pomogła mi w realizacji wielu projektów.
Plany na przyszłość? Z pewnością kontynuacja prowadzenia kolejnych edycji festiwalu gitarowego w Żorach, wydawanie naszego czasopisma, kolejnych nut na gitarę oraz
prowadzenie działalności Śląskiego Oktetu Gitarowego.
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w ramach Śląskiej Jesieni Gitarowej. Dzięki temu sześć edycji konkursu zaowocowało 5 zeszytami nutowymi (ostatnia
edycja konkursu odbyła się w 2013 roku już dzięki wsparciu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach), które promowały
naszą rodzimą, współczesną twórczość gitarową. Wśród
kompozytorów, których nazwiska pojawiły się w wydawanych nutach, są: Jerzy Bauer, Mieczysław Makowski, Bartłomiej Budzyński, Jacek Grudzień, Agata Zubel, Zdzisław
Szostak, Marek Nosal, Adrian Robak i Bartłomiej Marusik.

Franciszek Wieczorek

Okładka pierwszego tytułu nutowego wydawnictwa MODRAN.

Z czasem nazwa firmy zmieniła się na Agencję Artystyczną MODRAN s.c. (przy okazji kolejnej zmiany naszego
adresu zamieszkania). Agencja stała się jednocześnie
współorganizatorem żorskiego festiwalu gitarowego organizowanego wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach.
W 2016 roku odbyła się dwudziesta edycja Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego CITHARA IGNEA w Żorach. Na łamach naszego czasopisma w numerze 3/2016
relacjonowaliśmy to wydarzenie naszym czytelnikom.
W 2008 roku działalność MODRAN została poszerzona
o wydawanie płyt; do tej pory ukazały się dwie zarejestrowane przez Śląski Oktet Gitarowy: płyta OCT.OPUS z 2008
roku – nominowana w 2009 do Fryderyków, a w roku 2010
wyszedł krążek The XXth Century.
Brak w Polsce legalnego programu do edycji nut w języku polskim skłonił mnie pod koniec lat 90. do nawiązania
współpracy z niemiecką firmą Capella Software zajmującą
się tworzeniem szeroko rozumianego oprogramowania
muzycznego. Aby stworzyć polską wersję programu
Capella, potrzebni byli: muzyk, informatyk i germanista
(tłumaczenie robiliśmy w oparciu o wersję niemiecką).

List od Abla Carlevaro, w którym przeprasza, że nie może przyjąć zaproszenia
do Polski. 													 z archiwum Franciszka Wieczorka
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