100 rocznica urodzin
polskiego kompozytora Witolda
Lutosławskiego

W związku z setną rocznicą urodzin, polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego ,
wspólnie z Urzędem Miasta Gniezna, złożyliśmy wniosek przyłączenia się do realizacji programu
MKiDN „Lutosławski -2013 promesa” . Został on pozytywnie rozpatrzony i dzięki pozyskanym
środkom, w 2013r., na terenie miasta Gniezna odbędzie się szereg wydarzeń artystycznych
związanych z obchodami roku kompozytora .
Działania plastyczne i taneczne koordynować będzie Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
ZPSM realizować będzie działania edukacyjne i artystyczne na terenie swej placówki i na terenie
miasta w 4 wybranych przedszkolach i 4 szkołach .W ramach tych działań przewidziano m.in.:
Koncert "Kompozytorzy gnieźnieńscy – dzieciom. Wspomnienia o Witoldzie Lutosławskim..."
W ramach projektu wykonany zostanie koncert muzyki Witolda Lutosławskiego
pt. "Kompozytorzy gnieźnieńscy – dzieciom. Wspomnienia o Witoldzie Lutosławskim...", który
będzie z kolei czwartym już koncertem z niezwykle cenionego w Gnieźnie cyklu "Kompozytorzy
gnieźnieńscy i Goście ". Koncert połączy twórczość W. Lutosławskiego ( nie tylko tę dla dzieci )
z twórczością gnieźnieńskich kompozytorów współczesnych. Zaprezentują oni utwory w technice
aleatorycznej, polegającej na połączeniu muzyki wykonawców instrumentalistów profesjonalistów
wraz z muzyką dzieci, które do prawykonania każdego nowego utworu wprowadzą zamierzony
element przypadku i tym samym staną się współtwórcami dzieła. Wydarzenie to będzie
dwuczęściowe i każdą część poprzedzi krótka prelekcja dla dzieci, stanowiąca wprowadzenie.
Zaplanowany i pomyślany w taki sposób koncert uwrażliwi najmłodsze pokolenie na muzykę
naszych czasów, pozwoli na poznanie jednej z wielu technik kompozytorskich minionego stulecia,
pomoże zrozumieć muzykę XX wieku i przede wszystkim pozwoli gnieźnieńskiej publiczności na
zapoznanie się z sylwetką i twórczością Witolda Lutosławskiego . Koncert będzie jednocześnie
podsumowaniem innowacyjnych warsztatów muzycznych realizowanych w 2 wybranych

gnieźnieńskich przedszkolach oraz konkursu wiedzy o życiu i twórczości W . Lutosławskiego dla
uczniów gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uroczyste wykonanie koncertu
nastąpi 23 czerwca 2013 r. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. Wstęp na
koncert będzie za pośrednictwem bezpłatnych zaproszeń.
Wykonawcy:
Agnieszka
Malanowska
(prowadząca),
Agnieszka
Zdrojek-Suchodolska
(kompozytorka), Franciszek Musioł (pianista) oraz Klaudia Kukla (pianistka).
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne w ramach projektu będą realizowane zgodnie z założeniami, iż muzyka
W. Lutosławskiego może być wykorzystywana jako skuteczne narzędzie edukacji kulturalnej
i artystycznej oraz służyć artystycznemu i społecznemu dialogowi pomiędzy środowiskami
uczniowskimi. W ramach działań edukacyjnych projekt przewiduje:
Realizację warsztatów muzycznych w 4 wybranych placówkach przedszkolnych w Gnieźnie
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat
w wybranych 4 placówkach przedszkolnych w Gnieźnie.
Podczas zajęć nauczyciele z ZPSM w Gnieźnie zrealizują z dziećmi innowacyjny
i interaktywny program polegający na improwizacji na motywach utworów W.Lutosławskiego przy
użyciu instrumentów z zestawu ORFF. Tym samym muzyka polskiego kompozytora stanie się
instrumentem służącym rozwoju wrażliwości muzycznej dziecka.
Program liczyć będzie 8h zajęć (po 60 min), po 2h w każdym przedszkolu. Warsztaty odbędą się w od
13 do 26 maja 2013 roku. Osobą prowadzącą będzie Agnieszka Malanowska, teoretyk muzyki oraz
rytmiki.
Realizację warsztatów edukacyjnych, dla uczniów w 4 wybranych gnieźnieńskich
gimnazjach, których tematem będzie życie i twórczość W. Lutosławskiego.
Interaktywne warsztaty będą realizowane w zgodnie z zasadą "uczniowie uczniom"i przygotowane
przez uczniów Szkoły Muzycznej w Gnieźnie dla uczniów szkół gimnazjalnych w Gnieźnie . Tematem
zajęć będzie życie i twórczość W. Lutosławskiego. Urozmaiceniem każdego warsztatu będzie
muzyka wykonywana na żywo przez uczniów prowadzących warsztaty. Zajęcia pozwolą na
popularyzację twórczości kompozytora, a jednocześnie pozwolą na
nawiązanie dialogu
i porozumienia pomiędzy środowiskiem uczniów szkoły muzycznej i innych szkół . Program
obejmować będzie 8h zajęć (po 45 min), po 2h w każdym z 4 gimnazjów w Gnieźnie. Zajęcia odbywać
się będą w siedzibie ZPSM w terminie: od 6 do 31 maja 2013 roku.
Realizację konkursu muzycznego dla uczniów ZPSM na najlepsze wykonanie wybranego
utworu W. Lutosławskiego
Konkurs skierowany jest do uczniów ZPSM (I i II stopnia) , ma na celu popularyzację muzyki
W. Lutosławskiego i zmotywowanie uczniów do zgłębienia jego twórczości. Konkurs będzie miał
charakter jednostopniowy.
Każdy uczeń będzie poproszony o wybór i prezentację co najmniej 1 utworu kompozytora. Jurorami
konkursu będą nauczyciele ZPSM w Gnieźnie. Konkurs zostanie zorganizowany w siedzibie ZPSM
w listopadzie 2013 roku.
Realizację konkursu wiedzy o życiu i twórczości W. Lutosławskiego dla uczniów
gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gnieźnie.

Będzie miał 2 etapy: szkolny ( kwiecień 2013 r.) i miejski (listopad 2013 r.), a zwieńczy go koncert
muzyki kompozytora w wykonaniu solistów ZPSM w Gnieźnie. Jurorami konkursu będą nauczyciele
ZPSM w Gnieźnie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości kompozytora , a
także podkreślenie roli osoby W. Lutosławskiego na tle przemian kulturalnych, społecznych
i politycznych XX wieku i znaczenia dorobku kompozytora w rozwoju kultury narodowej
i światowej.

