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JAREK KORDACZUK 
Urodził się 18 sierpnia 1967 w Biskupcu. 
Studia kompozytorskie odbył w Akade-
mii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego  
w Poznaniu w klasie Andrzeja Koszew-
skiego, uzyskując w 1993 roku tytuł 
magistra sztuki. Ponadto od 1986 
do 1995 był wolnym słuchaczem wielu wydziałów (m.in. teologii w Papieskim Insty-
tucie Teologicznym w Olsztynie oraz językoznawstwa i matematyki na Uniwersytecie  
im. Adama Mickiewicza) oraz uczęszczał na warsztaty muzyczne (m.in. warsztaty kom-
pozytorskie w Kazimierzu Dolnym organizowane we współpracy z IRCAM oraz warszta-
ty muzyki elektronicznej w Krakowie). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki 
Elektroakustycznej PSeME. Okresowo prowadzi wykłady na Wydziale Sztuki Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1993 roku był współtwórcą i redaktorem 
kwartalnika naukowo-muzycznego Monochord (zajmującym się publikacją artykułów 
naukowych pisanych przez polskich i zagranicznych kompozytorów oraz muzykolo-
gów). Publikował również we włoskim odpowiedniku pisma – Il Monocordo. Jego zain-
teresowania twórcze rozciągają się od piosenki poetyckiej i muzyki dla dzieci po utwory 
eksperymentalne. Od zamówienia w 2003 roku utworu Lokomotywa (do wiersza Juliana 
Tuwima) zaczęła się jego stała współpraca z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Za-
owocowała ona pokaźną liczbą kompozycji wprowadzających dzieci w świat muzyki 
współczesnej. Za utwór Titelitury do baśni braci Grimm kompozytor otrzymał I nagrodę 
w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. R. Murraya Schafera. Jest również 
autorem unikatowego w skali światowej Koncertu fortepianowego dla dzieci. W domenie 
piosenki (pieśni) poetyckiej niewątpliwie ważnym wydarzeniem było wydanie albumu 
Chwile poruszone, w którym kompozytor po raz pierwszy przesuwa estetykę określaną 
mianem „poezji śpiewanej” w obszary muzyki eksperymentalnej. Myśl ta kontynuowana 
jest i rozszerzana w kolejnych projektach - Safona i Dzieci aniołów, by w cyklach Talizma-
ny i Czekając na koniec świata znaleźć swoje dotychczasowe apogeum. Sam kompozytor 
często bywa również autorem tekstów swoich utworów. W swojej twórczości chętnie 
łączy akustyczny i elektroakustyczny aparat wykonawczy – w szczególności kreowanie 
dźwięku „na żywo” zdaje się pozostawać najbliżej centrum jego upodobań kompozytor-
skich. Sam uczestniczy często w wykonywaniu swoich utworów jako dyrygent lub wyko-
nawca, np. partii monoctone – oryginalnego instrumentu elektroakustycznego, którego 
jest konstruktorem. Bardzo ważnym utworem jest w tym kontekście Strumenti della Pas-
sione na zespół instrumentów dawnych, solistów, perkusję i elektronikę (2014) – rodzaj 
współczesnej pasji, napisanej na zamówienie orkiestry barokowej Arte dei Suonatori. 
Pewną część jego twórczości zajmuje również muzyka filmowa, teatralna i musicalowa. 
Istnieje również grupa utworów pozostająca w związku z muzyką konkretną, którą kom-
pozytor sam określa mianem utworów onomatopeicznych lub teatrem dźwięku. 

BASIA RADUSZKIEWICZ 
Wykonawczyni piosenki poetyckiej. Pochodzi z Olsztyna. Jest absolwentką Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Olsztynie. W 1990 roku otrzymała swoją pierwszą nagrodę dla naj-
lepszego wykonawcy od Gazety Olsztyńskiej (wręczoną podczas Olsztyńskich Spotkań 
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”). W 1997 roku otrzymała tytuł magistra Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Olsztynie na wydziale wychowania artystycznego. Od 1999 roku współ-
tworzyła i uczestniczyła w koncertach grupy literacko-muzycznej „Scena Babel”. W 2002 
nagrała w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce swoją pierwszą płytę solową 
Dzika róża. Stale współpracuje z kompozytorami Jarkiem Kordaczukiem (album  Chwile 
poruszone, spektakl pantomimiczny do muzyki z tego albumu, muzyka dla dzieci Loko-
motywa, muzyka eksperymentalna digressioons, sesje nagraniowe z zespołem Arte dei 
Suonatori do projektu Safona etc.) i Hadrianem Tabęckim. Wykonuje koncerty w całym 
kraju, występując w projektach solowych i z towarzyszeniem wielu uznanych artystów. 
Jest często zapraszana przez wybitnych kompozytorów polskich do udziału w projek-
tach muzycznych prezentowanych w radiu i telewizji. Regularnie zasiada w jury konkur-
su Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” jako przewodnicząca składu jurorskiego. 



Wakacyjne warsztaty twórcze                           to coś więcej niż kolejny pro-
jekt edukacyjny. To pełen inspiracji eksperyment, którego uczestnicy stają 
się jednocześnie jego twórcami i wykonawcami, a przy okazji mają szansę 
dowiedzieć się czegoś o sobie. 

Pod okiem artystów-przewodników każdy uczestnik warsztatów aktyw-
nie poznaje swój twórczy potencjał, odkrywa swoje artystyczne ja, rozbu-
dza w sobie pasję tworzenia, uczy się wyrażania własnych emocji.  

Warsztaty                              to także doskonała okazja, by w sposób niebanal-
ny, autorski i łamiący wszelkie rutyny zgłębiać tajemnice muzyki i zbliżać 
się do niej poprzez różne formy ekspresji – słowo, śpiew i taniec.  

Zwieńczeniem wspólnych dziłań i twórczej konfrontacji młodych amato-
rów z doświadczonymi artystami jest finałowy performance z udziałem 
wszystkich uczestników warsztatów.

PAULINA WYCICHOWSKA 

Jest absolwentką Państwowej Szkoły 
Baletowej w Poznaniu i London Con-
temporary Dance School, gdzie studio-
wała taniec współczesny na wydzia-
le wykonawczym, pedagogicznym  
i choreograficznym. Ukończyła rów-
nież organistykę i dyrygenturę chó-
ralną (muzyka kościelna) na Wydziale 
Teologicznym UAM w Poznaniu. Była 
stypendystką British Council, dan-
ceWEB na festiwalu i warsztatach 
ImPuls Tanz w Wiedniu, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego. Jest laureatką Nagrody 
Miasta Poznania dla Młodych Twór-
ców. Reprezentowała Polskę w mię-
dzynarodowym projekcie Pointe to 
Point zorganizowanym przez ASEF Asia – Europe Foundation. Od roku 1998 jest związana 
z Polskim Teatrem Tańca jako solistka oraz choreograf. Jest również pedagogiem tańca 
współczesnego i choreologii praktycznej. Prowadzi kursy w ramach Międzynarodowych 
Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu oraz w wielu ośrodkach w Polsce. Jako 
tancerka współpracowała z takim choreografami jak: Ohad Naharin, Wayne McGregor, 
Orjan Andersson, Jens Ostberg, Dominique Baguet, Joe Alter, Jossi Berg, Virpi Pahkinen, 
Istvan Juhos Putto, Sue McLennan, Henri Oguike, Thierry Verger, Ewa Wycichowska i Ja-
cek Przybyłowicz. Swoje prace choreograficzne realizowała w Polsce, Wielkiej Brytanii  
i Niemczech. Jest współautorką choreografii do przedstawienia  Spotkania w dwóch nie-
spełnionych aktach (Teatr Wielki w Łodzi we współpracy z Polskim Teatrem Tańca – 2011) 
oraz autorką całego szeregu spektakli realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Współpracuje również z teatrami dramatycznymi. W 2011 roku otrzymała stypendium 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla  młodych twórców 
legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach sztuki. Tańczy m.in. 
w spektaklach: Minus 2 (chor. Ohad Naharin), Carpe Diem, Komeda Sextet, Tango z Lady M.,  
Wiosna Effatha, Spotkania w dwóch niespełnionych Aktach, Walk@ karnawału z postem, 
FootBall@... (chor. Ewa Wycichowska), Woman w pomidorach (chor. Yossi Berg) oraz Jesień 
Nuembir (chor. Jacek Przybyłowicz), Trzy siostry wyobrażenie (chor. Andrzej Adamczak).  
W roku 2013 zrealizowała spektakl Architektura Światła, który otrzymał wsparcie finanso-
we Instytutu Muzyki i Tańca. 
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