
W historii muzyki sà takie daty,
które upami´tnia si´ szcze-
gólnie. Okràg!a rocznica sta-

je si´ okazjà do festiwali, koncertów,
sympozjów, wydawania nowych serii
p!yt, albumów, nowych wystaw w muze-
ach. W 1991 takim wydarzeniem by!o
200 lat od Êmierci Mozarta. W nadcho-
dzàcym 2010 b´dziemy obchodziç 200.
rocznic´ urodzin Fryderyka Chopina.

Oczy i uszy Êwiata zwrócà si´ na Pol-
sk´; w szczególnoÊci na Warszaw´ i ˚ela-
zowà Wol´. Narodowy Instytut Frydery-
ka Chopina od kilku lat przygotowuje
rocznicowe obchody, których central-
nym punktem b´dzie festiwal Chopin 
i jego Europa. Ministerstwo Kultury
nada!o wydarzeniom zwiàzanym z jubi-
leuszem najwy˝szy priorytet i skierowa-
!o w t´ stron´ rzek´ pieni´dzy. Bez wàt-
pienia Chopin wielkim kompozytorem
by! i trudno si´ dziwiç, ˝e tak wa˝nà da-
t´ chcemy godnie uczciç.

Uroczysty poczàtek obchodów b´dzie
mia! miejsce w sylwestrowà noc w miejscu
narodzin kompozytora. O pó!nocy w Êwiat
pop!ynà ˝yczenia noworoczne, a zaraz po-
tem muzyka. Walce i mazurki Chopina 
zagrajà Byron Janis i Janek Lisiecki.

Tydzieƒ póêniej, 7 stycznia, w Fil-
harmonii Narodowej odb´dzie si´ inau-
guracja cyklu koncertów jubileuszowych,
które potrwajà ca!y sezon. Gwiazdà wie-
czoru b´dzie Lang Lang, który wykona
„Koncert fortepianowy f-moll” oraz „An-
dante spianato” i „Poloneza Es-dur”. Po-
nadto zabrzmi „Missa Solemnis” Fran-
ciszka Liszta. Wystàpià soliÊci: Joanna 
Koz!owska, Ewa Wolak, Ryszard Minkie-
wicz oraz Jaros!aw Br´k. Orkiestr´ i chór
FN poprowadzi Antoni Wit.
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Statystyki oraz obserwacje 
wskazujà, ˝e najlepiej 
rozpoznawalnym ze wszystkich 
naszych kompozytorów 
jest Fryderyk Chopin. 
Budujemy mu pomniki, 
nazywamy jego imieniem 
lotnisko, statki, filharmoni´ 
i uniwersytet muzyczny. 
Je˝eli jednak jakimÊ
cudem Chopin kojarzy! si´ 
dotàd komuÊ tylko 
z markà wódki, to rok 2010 
z pewnoÊcià to zmieni.

Jubileusz czas zaczàç!
Maciej ¸ukasz 
Go!´biowski

˚elazowa Wola 
jeszcze 
przed remontem

Szanowny Jubilat
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W ostatnim tygodniu stycznia o Pol-
sce i Chopinie powinno byç g!oÊno na
targach Midem w Cannes. Po raz pierw-
szy zostanie wtedy przyznana specjalna
nagroda dla p!yty z muzykà wielkiego
Fryderyka. Nasz kraj ma przygotowaç na
targi dobrze widoczne stoisko. Odb´dzie
si´ te˝ konferencja z udzia!em ministra
kultury. O wszystko zadba Instytut Ada-
ma Mickiewicza.

W 2010 roku s!ynny festiwal Folle 
Journée de Nantes, którego twórcà i dy-
rektorem artystycznym jest René Mar-
tin, b´dzie poÊwi´cony Chopinowi i jego
przyjacio!om.

Formu!a imprezy jest niecodzienna –
koncerty odbywajà si´ od rana do pó!-
nocy w kilku miejscach równoczeÊnie.
Ka˝de wydarzenie trwa od 45 do 50 mi-
nut, a s!uchacze poruszajà si´ pomi´dzy
specjalnie przygotowanymi salami kon-
certowymi. 16. edycja festiwalu Folle 
Journée „Chopin i jego wp!ywy” roz-
pocznie si´ 27 stycznia w Nantes. Do
koƒca miesiàca publicznoÊç b´dzie mo-
g!a uczestniczyç w koncertach, na któ-
rych zabrzmià wszystkie dzie!a Chopina,

wykonywane przez niego utwory innych
kompozytorów (Moscheles, Hummel,
Alkan, Liszt) oraz kompozycje jego
przyjació! (Berlioz, Mendelssohn, Schu-
mann, Paganini, Field i Ries). Festiwal
Folle Journée de Nantes zawita w przy-
sz!ym roku m.in. do Bilbao, Tokio, 
Kanazawy czy Rio de Janeiro. Fina!o-

wym miastem na trasie b´dzie Warszawa
– od 10 do 13 czerwca 2010 roku Folle
Journée - Szalone Dni Muzyki „Chopin
Open” - odb´dà si´ w Teatrze Wielkim,
Teatrze Narodowym oraz na Placu Te-
atralnym. W ciàgu ca!ego tournée b´dzie
mieç miejsce ponad 1200 koncertów.
Dok!adny program zostanie og!oszony
w tym miesiàcu.

Wed!ug cz´Êci êróde! Chopin urodzi!
si´ 22 lutego 1810 roku. Inne podajà 
1 marca. Tydzieƒ dzielàcy obie daty 

sta! si´ pretekstem do organizacji serii
koncertów z udzia!em gwiazd polskiej 
i Êwiatowej pianistyki. Nadzwyczajne
koncerty urodzinowe to pierwsza 
z trzech kulminacji Roku Chopinow-
skiego. Wystàpià wtedy: Martha Arge-
rich, Daniel Barenboim, Piotr Ander-
szewski, Leif Ove Andsnes, Rafa! Ble-

Rok Chopinowski

Argerich, Anderszewski, 
Perahia, Pollini, Barenboim, 
Lang Lang i Joao-Pires 
– wszyscy oni zagrajà w Warszawie.
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chacz (który zainauguruje obchody),
Dang Thai Son, Evgeny Kissin, Garrick
Ohlsson, Janusz Olejniczak, Murray
Perahia, Ivo Pogorelich i Yundi Li. Ar-
tystom b´dzie towarzyszyç Orkiestra
XVIII wieku, kierowana przez Fransa
Brüggena, i orkiestra FN pod batutà 
Antoniego Wita.

Pomi´dzy 25 lutego a 1 marca potrwa 
w Warszawie III Mi´dzynarodowy Kon-
gres Chopinowski. Obejmie szerokie spek-
trum tematyczne, ze szczególnym naci-
skiem na idee, które sta!y si´ inspiracjà dla
Chopina, interpretacje jego dzie!, a tak˝e
ich oddzia!ywanie na muzyk´ innych kom-
pozytorów. Najistotniejsze obszary tema-
tyczne, które b´dà przedmiotem dyskusji,
to: osobowoÊç, dziedzictwo, Êrodowisko,
interpretacje, a tak˝e promieniowanie mu-
zyki Chopina – jej rezonans w dzie!ach 
innych kompozytorów, oddzia!ywanie na
literatur´ i sztuk´ kolejnych epok. W ra-
dzie programowej kongresu zasiàdà znani
muzykolodzy, specjalizujàcy si´ w badaniu
twórczoÊci kompozytora: Jean-Jacques
Eigeldinger, Irena Poniatowska (przewod-
niczàca), John Rink, Zofia Chechliƒska,
Maciej Go!àb, Jeffrey Kallberg, Wojciech
Nowik, Jim Samson, Zbigniew Skowron,
Artur Szklener i Mieczys!aw Tomaszewski.
W czasie kongresu, oprócz oficjalnego
programu sesji naukowych, odb´dzie si´
kilka koncertów. 

Zostanie tak˝e otwarte nowe Muzeum
Fryderyka Chopina w Pa!acu Ostrog-
skich.

Prace zwiàzane z jego przebudowà
trwajà od 2005 roku. Projektu podj´!a si´
pracownia Grzegory & Partnerzy Archi-
tekci. Po przygotowaniu dokumentacji
oraz ekspertyz technicznych opracowano
koncepcj´ funkcjonalnà, w której prze-
strzeƒ muzealnà wraz z salà koncertowà
powi´kszono o 90 % w stosunku do sta-
nu pierwotnego. Po wykonaniu projek-
tów, oszacowaniu kosztów i uzgodnie-
niach z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków przystàpiono do pierwszych
prac, m.in. wymiany okien w ca!ym bu-
dynku, modernizacji obszernego tarasu 
i osuszania piwnic, b´dàcych w katastro-
falnym stanie. Przebudowa zamku, za-
k!adajàca zmian´ aran˝acji przestrzennej
w obr´bie ca!ego budynku oraz adapta-
cj´ piwnic m.in. na przestrzeƒ koncerto-
wà, rozpocz´!a si´ w maju 2008 roku.
Trzy miesiàce póêniej rozstrzygni´to
mi´dzynarodowy konkurs na ekspozycj´
muzeum. Zwyci´ski projekt przygotowa-
!a firma Migliore+Servetto z Mediolanu.
Ma byç bardzo nowoczeÊnie i multi-
medialnie, aby sprostaç wymaganiom
dzisiejszego widza. Do wyboru b´dzie
kilka opcji obcowania z dêwi´kiem: od
instalacji dêwi´kowych, poprzez aran˝a-
cje o charakterze audiofilskim, a˝ do
koncertów na ˝ywo.

28 lutego w Katedrze na Wawelu od-
b´dzie si´ uroczysta msza konceleb-
rowana przez kardyna!a Stanis!awa Dzi-
wisza. Symbolicznym oddaniem ho!du
kompozytorowi b´dzie wmurowanie
medalionu Fryderyka Chopina w Kryp-
cie Wieszczów Narodowych.

JeÊli ktoÊ w marcu b´dzie akurat w Pa-
ry˝u, te˝ b´dzie mia! szans´ uczestniczyç
w rocznicowych wydarzeniach. 1.03 
w s!ynnej Salle Pleyel recital chopinowski
da Krystian Zimerman. W dniach 9-14
marca, z inicjatywy Cité de la Musique
oraz Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina, odb´dzie si´ tam cykl 15 recita-
li pod tytu!em „Chopin, Europejczyk”.

W ciàgu tygodnia czo!owi pianiÊci wy-
konajà wszystkie dzie!a jubilata w po-
rzàdku chronologicznym; na instrumen-
tach z epoki oraz ich kopiach. Zag-
rajà m.in.: Pierre Goy, Abel Raman El 
Bacha, Kevin Kenner, Nelson Goerner,
Ronald Brautigam, Vanesa Wagner, 
Janusz Olejniczak, Edna Stern i Dang
Thai Son. 

Koncertom b´dà towarzyszyç wydarze-
nia specjalne, m.in.: „Chopin wirtuoz”,
koncert promenadowy po!àczony z czy-
taniem tekstów George Sand, Eugene 
Delacroix i Fryderyka Chopina, wystawà

oraz programem dla najm!odszych. Po-
nadto, od 9 marca do 6 czerwca, w Musée
de la musique b´dzie mo˝na obejrzeç 
wystaw´ „Chopin, pracownia kompozy-
tora”, wspó!organizowanà przez Biblio-
theque nationale de France.

Im bli˝ej wiosny, tym wi´cej imprez
zwiàzanych z Chopinem; nie tylko w Pol-
sce, ale i na Êwiecie. W dniach 16-20 mar-
ca odb´dzie si´ tournée Narodowej 
Orkiestry Polskiego Radia po krajach 
Bliskiego Wschodu. Muzycy odwiedzà
Katar, Bahrajn i Kuwejt. W tym samym
czasie w Waszyngtonie odb´dà si´ trzy
koncerty prezentujàce Chopina na ró˝ne
sposoby. W projekcie 3 x Chopin wezmà
udzia!: Jacek Kortus, Leszek Mo˝d˝er 
i Andrzej Jagodziƒski ze swoim trio. 
Pomi´dzy 22 kwietnia a 2 maja w Los An-
geles b´dzie mia! miejsce 11. Festiwal Fil-
mu Polskiego. W programie znajdà si´
prezentacje filmów biograficznych, doku-
mentalnych, a tak˝e spektakli telewizyj-
nych o Chopinie oraz animacji z jego 
muzykà.

Na 22 maja zaplanowano uroczyste
otwarcie dworku w ˚elazowej Woli. Pra-
ce remontowe i modernizacyjne ca!ego
kompleksu trwajà od paêdziernika. Plan
zak!ada stworzenie w miejscu urodzenia
Fryderyka Chopina atrakcyjnego i funk-
cjonalnego oÊrodka muzealno-turystycz-
nego, spe!niajàcego oczekiwania odwie-
dzajàcych go osób, niezale˝nie od ich
przynale˝noÊci kulturowej, wieku czy 
zainteresowaƒ.

Rok Chopinowski

Wizualizacje wn´trza nowej ekspozycji
na Zamku Ostrogskich.
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Ciekawie zaaran˝owana cz´Êç stricte
muzealna zyska opraw´ w postaci pro-
fesjonalnego centrum recepcyjnego,
sklepiku po!àczonego z ksi´garnià, re-
stauracji i kawiarni w oran˝erii oraz 
wielofunkcyjnej sali koncertowej. W za-
dbanym parku znajdzie si´ te˝ miejsce
na cz´Êciowo zadaszony amfiteatr. 

W po!owie roku zaplanowano otwar-
cie najwi´kszej inwestycji budowlanej
zwiàzanej z Chopinem. Centrum Cho-
pinowskie powstaje przy ulicy Tamka
43 w Warszawie, naprzeciwko Zamku
Ostrogskich. Obok po!àczonego z ka-

wiarenkà punktu informacji turysty-
cznej centrum pomieÊci ksi´garni´, 
bibliotek´, fonotek´ i fototek´ Narodo-
wego Instytutu Fryderyka Chopina. 
Stanie si´ równie˝ siedzibà Instytutu,
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina,
Mi´dzynarodowej Federacji Towa-
rzystw Chopinowskich, Polskiej Rady
Muzycznej oraz Fundacji Wydania 
Narodowego Dzie! Wszystkich Frydery-
ka Chopina.

Przez ca!y lipiec w Warszawie b´dzie
trwa! festiwal Ogrody Muzyczne. Tym
razem ma byç poÊwi´cony Chopinowi.
Program jest w trakcie ustalania. Od 
9 do 12 lipca we francuskim Nohant 
zaplanowano natomiast seminarium
chopinowskie. Wydarzeniem b´dzie
wmurowanie tablicy pamiàtkowej oraz
nazwanie imieniem Chopina sali kon-
certowej i centralnego placu miasta. 

1 sierpnia to data inauguracji 6. Mi´-
dzynarodowego Festiwalu Chopin i jego
Europa. Impreza nabiera!a kszta!tu
przez ca!e pi´ç lat i mo˝na oczekiwaç, 
˝e w 2010 roku zab!yÊnie najjaÊniej. 
Festiwal potrwa ca!y miesiàc i obejmie
50 wydarzeƒ muzycznych z udzia!em
ponad tysiàca wykonawców. Oprócz
koncertów symfonicznych, kameral-
nych i recitali przewidziano happeningi
oraz koncerty jazzowe i plenerowe.

WÊród zaproszonych zespo!ów i arty-
stów znajdà si´ takie znakomitoÊci, jak
Marc Minkowski z Les Musiciens du
Louvre-Grenoble, Misha Maisky, Nel-
son Freire, Maria João Pires, Maurizio
Pollini, Nelson Goerner, Philippe 
Herreweghe, Orchestre des Champs-
-Élysees, Il Giardino Armonico czy 
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Europa Galante pod dyrekcjà Fabia
Biondiego wykona – po raz pierwszy 
w Polsce na instrumentach historycz-
nych – „Norm´” Vincenza Belliniego.
Tradycyjnie pos!uchaç b´dzie mo˝na 
recitali i koncertów na fortepianach 
historycznych: erardzie z 1849 roku,
pleyelu z roku 1848 i grafie (kopia ins-
trumentu z oko!o 1819).

Od wrzeÊnia do paêdziernika w Pa!a-
cu Rzeczypospolitej przy pl. Krasiƒskich 
w Warszawie b´dzie otwarta wystawa
autografów Chopina przygotowana
przez Bibliotek´ Narodowà. Pomi´dzy 

5 a 25 wrzeÊnia NOSPR odb´dzie zaÊ
wyjàtkowy muzyczny rejs na pok!adzie
˝aglowca Dar M!odzie˝y. Orkiestra od-
wiedzi Kopenhag´, Goeteborg, Oslo,
Dover i Boulogne sur Mer.

1 paêdziernika w Filharmonii Naro-
dowej na nadzwyczajnym recitalu forte-
pianowym wystàpi Mitsuko Uchida.
Koncert zainauguruje XVI Mi´dzynaro-
dowy Konkurs Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina. 160 uczestników przez
kilka tygodni b´dzie znowu walczyç 
o palm´ pierwszeƒstwa w interpreta-
cjach spuÊcizny naszego kompozytora.

Zwyci´zców poznamy póênym wieczo-
rem 20 paêdziernika. Potem odb´dà si´
koncerty laureatów.

Koƒcówka roku da nieco odetchnàç
od wra˝eƒ koncertowych, konkurso-
wych i festiwalowych. JeÊli ktoÊ wybierze
si´ wtedy do Tokio, b´dzie móg! pos!u-
chaç koncertów jubileuszowej edycji
Martha Argerich Project. Na 21 grudnia
w FN zapowiedziano natomiast koncert
pt. „Salon paryski”. 

I to tyle. Ju˝ po tym skromnym zes-
tawieniu widaç, ˝e rocznica urodzin
Chopina zostanie zauwa˝ona i zaak-
centowana przez wiele instytucji w Pol-
sce i na Êwiecie. Nasz kompozytor, dzi´-
ki swej wyjàtkowej twórczoÊci, jest 
znakomitym towarem przyciàgajàcym
melomanów. Pozostaje mieç nadziej´,
˝e zyski z imprez zostanà choç w cz´Êci
przeznaczone na promocj´ polskiej 
kultury, niezwiàzanej z tym jednym
kompozytorem. Wszak mieliÊmy ich 
w historii wielu i nawet jeÊli dziÊ najwi´-
cej mówi si´ o Chopinie, to o tamtych
te˝ warto pami´taç. Mo˝e wtedy ktoÊ 
zechce nazwaç lotnisko imieniem Wac-
!awa z Szamotu!, postawi pomnik Mar-
cinowi Mielczewskiemu albo nawet 
nazwie wódk´ imieniem Franciszka Les-
sla. Bo niby dlaczego nie? Tymczasem 
w roku najbli˝szym prosz´ ostro˝nie
otwieraç konserwy. "

Rok Chopinowski

Na targach MIDEM ma byç 
o nas g!oÊno.

Na stronie internetowej 
Folle Journée Chopin ju˝ teraz 
wielkimi literami.

Konkurs Chopinowski 
na pewno dostarczy wielu emocji.

Pomnik Chopina 
w ˚elazowej Woli.


