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        SOFYA   GULYAK  
w  Starostwie Powiatowym w Trzebnicy

ybornie przygotowany Salonik Czterech Muz, (przez 
obornicką artystkę Jolantę Nitka-Nikt (Maciejewska) - W

z krwi i kości), dla przedstawienia recitalu 
światowej, artystki fortepianu - prof. Sofyi Gulyak, 
należącej obecnie do najwybitniejszych współczesnych pia-
nistek. 
      

    W ciepły wieczór piątkowy 24 maja, w obornickim Saloniku 
Czterech Muz - kolejny raz - sprawiła radość melomanom przedsta-
wiając wybrane utwory: Haydna, Brahmsa, Chopina oraz Wagnera 
wybitna pianistka rosyjska - Sofya Gulyak.  
  Uważni słuchacze doskonałości przekazywania muzyki światowych 

klasyków fortepianu za pomocą perłowych klawiszy przez prof. 
Gulyak, niejako obserwują ptasi lot prowadzony za pomocą ludz-
kiego oka, dostarczając wrażeń estetycznych, nie pozwalają dostrzec 
skomplikowanych ruchów wykonywanych przez skrzydła oraz 
zmian ułożenia ciała zwierząt. Wystarczy wspomnieć o kolibrach, 
które uderzają swoimi skrzydłami od 10 do 90 razy na... sekundę. 

malarkę 
rosyjskiej 

Salonik Czterech Muz jest miejscem niekonwencjonalnym 
przez poziom artystyczny i wystrój wnętrza. Zaliczany jest do 
wzorcowych kulturalnych placówek w Polsce. Wielu wybit-
nych artystów upatruje rozwój kultury w takich właśnie kame-
ralnych miejscach, wzorowanych na salonach artystycznych 
dawnych mecenasów kultury. 
     Artur Adamski, tak postrzega miejsce Saloniku: - „Salonik to 
miejsce urocze, szczególnie metafizyczne. To tu jest prawdziwe 
serce Obornik. Tu się tworzy najlepsza tradycja, wartości naj-

szlachetniejsze. 
   Niektórzy artyści występowali w Saloniku wielokrotnie.  
Swoje umiejętności i talent prezentowali pianiści światowej 
sławy, laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkur-
sów pianistycznych. 
   „Wieczory Lisztowskie”, to jedna z najważniejszych imprez 
muzycznych Saloniku, skupiająca obok znanych i cenionych 
artystów, młodych, utalentowanych muzyków wstępujących na 
nową drogę artystyczną. 
   Inspiratorem działalności TiFL jest jego współzałożyciel, 
wieloletni prezes prof. Juliusz Adamowski, jednocześnie pia-

 

nista, pedagog i prelegent muzyczny.  Koncerty muzyczne mają 
charakter popularyzatorski. Integralną częścią każdego jest 
komentarz słowny, który sprawia, że odbiór muzyki jest peł-
niejszy. 

rzy dni wcześniej, 21 maja do Różowego Pałacyku Staro-Tstwa Powiatowego w Trzebnicy na przedprożu Lasu Buko-
wego, przybyło wielu chętnych, spragnionych uczestnictwa      
w mistrzowskim recitalu fortepianowym. Artystką, którą zapo-
wiedział wcześniej prof. Juliusz Adamowski miała być rosyjska 
pianistka, najlepsza w gronie fortepianowych bossów - Sofya 
Gulyak  z Rosji. Tak też było. 
     Jest ona  profesorką w Royal Coollege of Music w Londynie. 
W latach 2016 - 2018 była gościnnym profesorem w Kon-
serwatorium w Bolzano we Włoszech oraz wielokrotną jurorką 
międzynarodowych konkursów pianistycznych w Europie, USA 
oraz Australii. Koncertowała w najbardziej renomowanych 
salach koncertowych Europy, Ameryki i Azji. Jak informuje 
znawca sztuki fortepianowej - prof. Juliusz Adamowski: „... Pro-
gramy jej recitali i występy z najznakomitszymi orkiestrami oraz 
najwybitniejszymi dyrygentami są często recenzowane w sa-
mych superlatywach przez światową prasę również fachową.” 
      Tego majowego wieczoru zasiadła za  instrumentem z perło-
łowymi klawiszami, i... rozpoczęła  muzyczną podróż po utwo-

rach światowych kompozytorów. 
 Na pierwszy ogień „odpaliła” Sonatę nr 38 F-Dur, Hob 
XVI:23 - Allegro moderato (umiarkowanie szybko). 
Adagio (wolne tempo). Finale:Presto (bardzo szybko), 
Josepha Haydna. 
  Kolejnym zestawem kompozycji muzycznych były 
utwory Johannesa Brahmsa: 6  Klavierstücke Op. 118.
     Tuż przed przerwą  Sofya Gulyak przedstawiła 
Variations brillantes B-dur. op. 12 Fryderyka Chopina.
Po przerwie usłyszeć można było - Isoldens Liebestod 
Wagnera-Liszta.
Artystka swój recital zakończyła Balladą As-dur op. 47, 
Andante spianato i Polonezem Es-dur op. 22 - polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina.  

      Dzięki profesorom dzień był bogaty i atrakcyjny.
                        CHAPEAU  BAS.
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... pianistka Sofya Gulyak, po recitalu chetnie 
rozmawia i rozdaje melomanom autografy 

/cd. na str. 15/

/cd. ze str. 14/

... prof. Juliusz  Adamowski

... prof. Sofya  Gulyak  

,

,... fortepian i artystka ... piekno swiata muzyki -
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