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Koniec stycznia na Francuskiej Ri-
wierze zawsze si´ ró˝ni od tego nad
Wis!à. Jadàc tam, mo˝na si´ poczuç

jak przybysz z dalekiej pó!nocy odwiedzajà-
cy tropiki. Kiedy w Warszawie trzaska!
mróz, w Cannes by!o powy˝ej +10 stopni.
S!oƒce, palmy i jachty przycumowane 
w porcie dawa!y poczucie, ˝e jest si´ w zu-
pe!nie innym Êwiecie.

O Polsce jednak nie da!o si´ zapomnieç. 
I bardzo dobrze. Na pa!acu festiwalowym
zawis! gigantyczny banner z portretem
Chopina, zapraszajàcy w imieniu Narodo-
wego Instytutu Fryderyka Chopina na gal´
wr´czenia nagród Midem Classical Awards
oraz na stron´ internetowà obchodów Roku
Chopinowskiego. Równie okazale prezen-
towa! si´ nasz pawilon, zaprojektowany
przez Borysa Kudliczk´. Scenograf inspiro-
wa! si´ b!yszczàcà czernià fortepianowego
lakieru oraz naszymi barwami narodowy-
mi. Trzeba przyznaç, ˝e by!o to naprawd´
efektowne i na tle innych krajów wypadli-
Êmy nie gorzej, a czasem sporo lepiej. Szko-
da tylko, ̋ e wÊród kilkunastoosobowej dele-
gacji z Polski zabrak!o osób najwa˝niejszych
– ministra kultury oraz przewodniczàcego
komitetu obchodów Chopin 2010 – Walde-
mara Dàbrowskiego. Delegacji szefowali:
Andrzej Su!ek - dyrektor NIFC-u oraz Pa-
we! Potoroczyn, kierujàcy Instytutem Ada-
ma Mickiewicza – instytucjà odpowiedzial-
nà za zorganizowanie naszego stoiska. 

Atmosfera by!a jednak przyjemna. Co
rusz na terenie targów s!ysza!o si´ j´zyk pol-
ski, a tysiàce ludzi, ciekawych naszej muzy-
ki, o nià wypytywa!o. Fakt, ˝e prezentowali-
Êmy si´ w sektorze klasyczno-jazzowym,

nada! przedsi´wzi´ciu stosownà rang´. Na-
szà obecnoÊç na Midem zdominowa! temat
jubileuszu s!ynnego Fryderyka. O niczym
innym si´ w kontekÊcie Polski nie mówi!o.
Ale to nie znaczy, ˝e nic innego si´ na tar-
gach nie dzia!o.

Najwa˝niejsza tendencja, którà da!o si´
zauwa˝yç, obserwujàc konferencje i s!ucha-
jàc wypowiedzi uczestników Midem, jest 
taka, ˝e wszyscy zarabiajàcy na muzyce szu-
kajà teraz nowych sposobów sprzeda˝y
swoich produktów. Zmierzch p!yty kom-
paktowej wydaje si´ bliski, choç wszystkie
materia!y promocyjne wydano jeszcze na
tym noÊniku. Sprzeda˝ p!yt spada i zast´pu-
je jà handel plikami w sieci. Rewolucja ob-
serwowana dziÊ w bran˝y fonograficznej
przypomina t´, którà wczeÊniej prze˝y! 
rynek fotograficzny. Nikogo wi´c nie dziwi!
fakt pojawienia si´ w Cannes szefa marke-
tingu Kodaka, Jeffreya Hayzletta. Stwierdzi!
on, ˝e przemys! muzyczny, aby prze-
trwaç, musi si´ kompletnie przebudowaç. 
Na przyk!adzie w!asnej firmy mówi!, ˝e
jeszcze pi´ç lat temu z samej sprzeda˝y 
filmów do aparatów zarabia!a 15 mld dola-
rów. DziÊ ten zysk skurczy! si´ do 200 mln,
a prawdziwe pieniàdze zarabia si´ na foto-
grafii cyfrowej.

Tymczasem muzyka dziÊ to nie tylko p!y-
ty ani nawet albumy sprzedawane przez
iTunes czy Amazon. Ogromnym rynkiem
jest tak˝e coÊ tak b!ahego, jak dzwonki do
komórek. Mówi! o tym Dmitrij Timoszen-
ko z firmy Immo – rosyjskiego dostawcy
muzyki dla najwi´kszych w tym kraju sieci
komórkowych. Liczba telefonów w Rosji
szybko roÊnie. W ubieg!ym roku firma od-

notowa!a zysk 100 mln dolarów, a ca!y eu-
ropejski rynek jest szacowany na 2 miliardy
USD. Komórki stajà si´ coraz cz´Êciej jedy-
nym urzàdzeniem, z którego m!odzi ludzie
s!uchajà muzyki. Potrzebna jest wi´c nie tyl-
ko w formie dzwonków, ale tak˝e plików
lub transmisji strumieniowych. Pojawiajà
si´ nawet g!osy, ˝e w!aÊnie te ostatnie stanà
si´ nied!ugo, dzi´ki szybkiemu bezprzewo-
dowemu Internetowi, g!ównym sposobem
dotarcia do muzyki. Gilles Babinet, szef
francuskiej firmy MXP4, mówi!, ˝e dzi´ki
takim serwisom jak Deezer czy Spotify w ro-
ku 2010 streaming nabierze znaczenia, da-
jàc ludziom dost´p do muzyki w dowolnym
miejscu i w ka˝dej chwili. „NadejÊcie czasów
transmisji strumieniowej oznacza wg mnie
jednoznacznie zmierzch plików MP3, które
sà cz´Êcià starego Êwiata, gdy posiadanie

Wydarzenia

Midem 2010
Chopin i komórki

Maciej 
¸ukasz 

Go!´biowski

Mi´dzynarodowe targi Midem, jak co roku, 
Êciàgn´!y do Cannes przedstawicieli bran˝y 
muzycznej. Choç goÊciem honorowym by!a tym
razem Republika Po!udniowej Afryki, to tak˝e 
Polska znalaz!a si´ w centrum zainteresowania. 
Nie sposób by!o nas nie zauwa˝yç.

Dyrektor 
Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku, 
Peter Gelb

Od lewej: Janek Lisiecki i Andrzej Su!ek
w czasie konferencji prasowej 
Roku Chopinowskiego
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czegoÊ na w!asnoÊç mia!o znaczenie. DziÊ
nie trzeba wcale czegoÊ mieç, by z tego ko-
rzystaç, a zwyk!e s!uchanie muzyki ju˝ nie
wystarcza. DziÊ dla melomanów liczy si´ 
interakcja z muzykà”.

Wspomniana interakcja jest tak˝e celem
ludzi, którzy na tegorocznych targach po-
kazali nowy format zapisu muzyki. Jeden 
z jego wynalazców, Karlheinz Brandenburg,
wspólnie z firmà Bach Technology za-
prezentowa! coÊ, co nazwano Music DNA.
Pliki takie pozwalajà nie tylko s!uchaç mu-
zyki, ale dajà jej fanom dost´p do zestawu
informacji zwiàzanych z utworem i jego
twórcà. Poczàwszy od tekstów piosenek,

przez daty tras koncertowych, blogi, wpisy
na Twitterze albo wideoklipy promocyj-
ne - i to wszystko przez jeden odtwarzacz.
Music DNA pozwala wydawcom dodawaç
do plików promocyjne gad˝ety, a nawet
sprzedawaç bilety na koncerty. Tylko legal-
nie kupione utwory by!yby co jakiÊ czas 
automatycznie uaktualniane, aby zmoty-
wowaç ludzi, by nie Êciàgali wersji pirac-
kich. Prezes Bach Technology wierzy 
w sukces i sens swojego projektu. Mówi!
mi´dzy innymi: „DwadzieÊcia lat od po-
wstania MP3 nadszed! czas, by cyfrowy
Êwiat audio prze˝y! kolejny etap ewolucji.
Tak jak p!yta winylowa ustàpi!a miejsca
kompaktowi, a ten zosta! zdetronizowany
przez MP3, tak dziÊ nadesz!a pora, by pa-
!eczk´ przej´!o Music DNA”.

Rynek wszechstronnych komórek, zwa-
nych „smartfonami”, roÊnie w tempie, któ-
re jeszcze kilka lat temu nikomu si´ nie Êni-
!o. Firma Apple tylko w ostatnim pó!roczu
sprzeda!a ponad 15 mln iPhone’ów. Starajà
si´ jej dorównaç inni producenci, na czele 
z Nokià. Udost´pni!a ona niedawno w!asny
odpowiednik iTunes, przez który mo˝na
synchronizowaç telefon z komputerem, 

a tak˝e kupowaç ró˝norodne dodatkowe
aplikacje. To w!aÊnie rynek oprogramowa-
nia do komórek jest kolejnà nowà dziedzinà
informatyki i dystrybucji muzyki zarazem.
DoÊç powiedzieç, ˝e na iPhone’y i iPody
Êciàgni´to w samym tylko 2009 roku ponad
2,5 mld legalnych kopii ró˝nych aplikacji, 
a Nokia ju˝ teraz notuje oko!o miliona po-
braƒ dziennie. Na rynku amerykaƒskim 
47 % darmowych i 60 % p!atnych progra-
mów to aplikacje zwiàzane z muzykà. Sza-
cuje si´, ˝e ju˝ w 2013 roku ten rynek b´dzie
wart niemal 30 mld dolarów. Wiadomo
wi´c, gdzie mogà szukaç pieni´dzy zarówno
wydawcy muzyki, jak informatycy.

Na targach w Cannes patrzy si´ nie tylko
w przysz!oÊç, lecz tak˝e podsumowuje do-
konania ubieg!ych lat. W tym roku mia!o
tam miejsce kilka okràg!ych jubileuszy.
Swoje 30-lecie oraz wydanie 50. albumu
Êwi´towa!a wytwórnia Gimell. Steve Smith
za!o˝y! jà, gdy si´ okaza!o, ˝e fonograficzny
gigant EMI zrezygnowa! z wydania p!yty 
zespo!u Tallis Scholaris z „Miserere” Alle-

griego. Sta!o si´ to w ostatniej chwili, gdy
nagrania by!y ju˝ zaplanowane, a Smith 
by! zbyt odpowiedzialny, by je odwo!aç. De-
cyzja okaza!a si´ s!uszna, a materia! i tak
ostatecznie sprzedano EMI na prawach li-
cencji i p!yta sta!a si´ wkrótce bestsellerem.
W 1987 roku Gimell jako pierwsza niezale˝-
na oficyna otrzyma! nagrod´ w kategorii
nagranie roku od miesi´cznika „Grammo-
phone”. Choç firma nie wydaje zbyt wielu
albumów, ich jakoÊç zawsze stoi na najwy˝-
szym poziomie.

Drugi jubileusz to 20-lecie Channel Clas-
sics. Jej dyrektor, Jarred Sacks, zapowiedzia!
g!ówne obchody na 24 maja w Eindhoven,
ale ju˝ na Midem zdradzi! swoje plany na
najbli˝szà przysz!oÊç. Majàc dziÊ katalog 
liczàcy ponad 300 tytu!ów, kilka cennych
nagród oraz ogólnoÊwiatowà dystrybucj´
nagraƒ, chce si´ teraz skupiç na poprawie

relacji mi´dzyludzkich. Wydajàc mniej p!yt
i ze sprawdzonymi muzykami ma nadziej´,
˝e praca przy ich produkcji b´dzie jeszcze
bardziej owocna.

Midem to okazja do robienia interesów,
ale tak˝e do s!uchania muzyki. Praktycznie
ka˝dego wieczoru odbywajà si´ tam koncer-
ty. W tym roku takich imprez tak˝e nie za-
brak!o, jednak mi!oÊnik klasyki nie znalaz!

Wydarzenia

Polski pawilon 
w czerni i czerwieni

Od lewej na pierwszym planie: 
Mirella Freni z nagrodà za ca!okszta!t dzia!alnoÊci, 
Janek Lisiecki oraz Elina Garanca z nagrodà dla najlepszego g!osu kobiecego

Chopin 
na pa!acu 

festiwalowym
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wÊród nich zbyt wiele dla siebie. Jeszcze dwa
lata temu w Cannes mo˝na by!o wys!uchaç
m!odych talentów operowych i instrumen-
talistów. Tym razem wi´cej by!o DJ-ów 
i przedstawicieli nowych nurtów w jazzie 
i muzyce industrialnej. 

Âwi´tem klasyki okaza!a si´ jedynie cere-
monia wr´czenia nagród Midem Classical
Awards, która odby!a si´ trzeciego dnia tar-
gów. Wieczorem na scenie audytorium im.
Debussy’ego w pa!acu festiwalowym poja-
wi!a si´ orkiestra Sinfonietta Cracovia, która
towarzyszy!a ceremonii. Nagrody przyzna!o
jury z!o˝one z przedstawicieli liczàcych si´ 
w Europie czasopism i internetowych porta-
li muzycznych. W tym roku jedynym pol-

skim akcentem wÊród uhonorowanych p!yt
by!o nagranie DVD opery „Eugeniusz Onie-
gin” Czajkowskiego z Teatru Bolszoj, w któ-
rym wzià! udzia! Mariusz Kwiecieƒ. Sami
przyznaliÊmy jednak, w porozumieniu z ju-
ry, dwie wyjàtkowe nagrody za rejestracj´
muzyki Chopina. W kategorii najlepszego
nagrania w historii chopinowskiej fono-
grafii statuetk´ otrzyma!a p!yta z recitalem
Dinu Lipatiego, grajàcego 14 walców, bar-
karol´ Fis-dur, nokturn Des-dur i mazurka
cis-moll, wydana przez EMI. Nagroda za
najwybitniejsze nowe nagranie Chopina
powsta!e w roku 2009 przypad!a natomiast
Miko!ajowi Demidence, który na p!ycie
wytworni Onyx zarejestrowa! komplet pre-
ludiów oraz sonat´ h-moll op. 58.

Nie zabrak!o tak˝e muzyki dostojnego ju-
bilata granej na ˝ywo. Krakowska orkiestra
wcieli!a si´ tu w rol´ akompaniatora w kon-
cercie e-moll, który zagra! Janek Lisiecki.
Ca!oÊç poprowadzi! John Axelrod i to jego
osoba stanowi!a w tym wykonaniu pro-
blem. Nawet przymykajàc oko na specyficz-
ny charakter imprezy, trzeba podkreÊliç, 
˝e gal´ transmitowano na ̋ ywo do radios!u-
chaczy w Polsce, Francji i Luksemburgu.
Mo˝na wi´c by!o wymagaç produkcji 
muzycznej z wy˝szej pó!ki. Tymczasem dy-
rygent, urodzony w Houston (Texas), naj-
wyraêniej zapomnia!, ˝e Chopin to coÊ
znacznie bardziej subtelnego ni˝ paradne
marsze Sousy. Zamiast pomagaç Êwietnemu
m!odziutkiemu pianiÊcie w rozwijaniu
skrzyde!, skutecznie mu je podcina!, zamy-
kajàc w bunkrze przesadnej rytmizacji i iÊcie
metronomicznej precyzji tempa. W efek-
cie najlepiej w wykonaniu Janka zabrzmia!y
fragmenty, w których orkiestra milk!a, 
a g!os mia! tylko fortepian. Po wszystkim
nawet krakowscy muzycy nie kryli za kulisa-
mi swoich odczuç na temat barbarzyƒskie-
go podejÊcia do Chopina, które zafundowa!
im i publicznoÊci wyciàgni´ty niczym królik
z kapelusza Axelrod. Pierwotnie przy pulpi-
cie dyrygenckim mia! stanàç Jacek Kasp-
szyk, a zmian´ wprowadzono w ostatniej
chwili. Nawet na biletach na gal´ nazwiska
Axelroda jeszcze nie by!o. Powodów zmia-

ny nie podano, a spekulacjom nie by!o koƒ-
ca. Trop wiedzie ponoç w stron´ biura na-
gród i jego szefowej, blisko zaprzyjaênionej
z nieporadnym kapelmistrzem. Okazuje si´,
˝e nie tylko w Polsce zakulisowe rozgrywki 
i personalne powiàzania mogà zepsuç nie-
jedno przedsi´wzi´cie.

Tegoroczne targi pokaza!y, ˝e rynek mu-
zyczny istotnie prze˝ywa obecnie faz´ rewo-
lucji. Nikt tak do koƒca nie wie, w którà
stron´ zmierzamy. Wydawcy, widzàc od-
p!yw klientów z tradycyjnych sklepów p!y-
towych, szukajà nowych mo˝liwoÊci. Ale
smutne jest to, ˝e oferujàc tzw. „content”,
ludzie ci coraz mniej myÊlà o tym, ˝e to jed-
nak sztuka, a nie ziemniaki, komputery czy
sto!y bilardowe. Twarde prawa rynku i zasa-
dy wyniesione z wydzia!ów ekonomii i stra-
tegii sprzeda˝y najlepszych uczelni zaczyna-
jà obowiàzywaç tak˝e w przypadku handlu
muzykà przez wielkie „M”. Wypada wspó!-
czuç muzykom, którzy czujà na sobie coraz
silniejszà presj´ i stajà si´ trybikami w bizne-
sowych machinach, których jedynym celem
jest zysk, a osiàgni´cie go mo˝e byç okupio-
ne choçby stosem zniszczonych karier i nie-
docenionych talentów.

Nie dziwi fakt, ˝e nawet najwi´ksi artyÊci,
jak Marc Minkowski, odchodzà z wielkich
koncernów do stosunkowo niedu˝ych wy-
dawców. Tam mogà jeszcze przez jakiÊ czas
czuç si´ bezpieczni. Pytanie: jak d!ugo? Sko-
ro nawet szef Metropolitan Opera mówi! 
w Cannes otwarcie, ˝e prezentowanie dzie!
operowych to praktycznie to samo, co me-
cze baseballowe i tak samo nale˝y traktowaç
te widowiska. I faktycznie, Gelb dzi´ki bez-
poÊrednim transmisjom z MET do kin na
ca!ym Êwiecie, dzi´ki koncertom transmito-
wanym na telebimy i innym masowym im-
prezom oraz skutecznej promocji, prowadzi
t´ instytucj´ z ogromnymi sukcesami kaso-
wymi. Ca!y ten ko!owrót jeszcze si´ kr´ci 
i chyba nie ma takiej si!y, by powiedzieç
„stop!” i oddaç szacunek dzie!u, twórcy 
i wykonawcy. Pozostaje nam wi´c obserwo-
waç fonograficzny ul i byç Êwiadomymi
klientami. W koƒcu to o nas, melomanów,
oni wszyscy zabiegajà. Wi´c korzystajmy!  "

Wydarzenia

Sektor australijski

Stoisko 
Kataloƒczyków

Na Midem 
mo˝na by!o 
pos!uchaç 

muzyki 
Basków.

Stoisko RPA
– honorowego goÊcia targów
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