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Alina Błońska – kompozytorka[1] i iberystka polska zamieszkała w Madrycie. Jeszcze
kiedy była studentką kompozycji na wrocławskiej uczelni, jej utwory były
wykonywane w Hiszpanii m.in. podczas VI Festival Joven de Música Clásica w
Segowii, V Convención Internacional de Percusión i XI Festival de Música La

Almudaina na Majorce; Encuentro de Composición Injuve, XVI-XVII Jornadas de
Informática y Electrónica Musical oraz XXXIV Semana Internacional de Órgano w
Madrycie czy III Ciclo de Conciertos y Meditaciones w Sewilli. Alina Błońska bierze
aktywny udział w życiu muzycznym w tym kraju: realizuje zamówienia, a jej
kompozycje coraz częściej wykonywane są w salach koncertowych. Jej osobisty i
oryginalny styl muzyczny wzbudza zainteresowanie i pozytywną krytykę.

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Madrycie.
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Kluczowym momentem na drodze twórczej Aliny Błońskiej był koncert
monograficzny, który odbył się w roku 2016 w madryckim kościele San Antonio de
los Alemanes pod patronatem Instytutu Polskiego, zorganizowany we współpracy z
LIEM-CTE (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical – Centro de Tecnología
del Espectáculo). W ostatnich latach kompozytorka zrealizowała także zamówienia
na zlecenie Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid z
okazji 400. rocznicy założenia tej instytucji (Introducción y Fanfarria na trąbkę i
organy) oraz Parafii Ewangelickiej w Madrycie Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde, dla której skomponowała kantatę upamiętniającą 500-lecie Reformy
Luterańskiej. W założeniu ekumeniczna i nawiązująca do muzyki dawnej Kantata
„Christ ist erstanden” (Chrystus zmartwychwstał) została dwukrotnie wykonana w
czasie obchodów w Madrycie w roku 2017 i 2018. Tak samo ważnym wyróżnieniem
było zamówienie Ambasady RP z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
Polski. Na tę okoliczność Alina Błońska skomponowała „Hacia la verdad como

Quijotes” (Ku prawdzie jak Don Kiszoci) – utwór kameralny na narratora, skrzypce,
wiolonczelę, fortepian i perkusję, zainspirowany wierszem Cypriana Kamila Norwida
„Epos nasza. 1848”. Jego prawykonanie miało miejsce w listopadzie 2018 roku
również w Madrycie.

Wykonanie kantaty upamiętniającej 500-lecie Reformy Luterańskiej, skomponowanej
na zamówienie Parafii Ewangelickiej w Madrycie.
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Ostatnim sukcesem kompozytorki był udział w finale I Concurso Internacional de
Composición “María de Pablos” w Segowii, gdzie została laureatką I nagrody ex
aequo oraz nagrody publiczności za utwór „Noche oscura” (Noc ciemna) na
mezzosopran i wiolonczelę.
Jako doktor sztuk muzycznych w zakresie kompozycji (stopień, który uzyskała na
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), Alina Błońska wygłasza

również wykłady na temat hiszpańskiej muzyki współczesnej w Polsce, jak i polskiej
muzyki współczesnej w Hiszpanii m.in. w 2018 roku na Universidad Eclesiástica San
Dámaso w Madrycie na temat „Música y fe. Una aproximación a la música religiosa
polaca contemporánea” (Muzyka i wiara. Współczesna polska muzyka religijna w
zarysie).

Okładka najnowszej płyty.
Pod koniec grudnia 2018 r., w wydawnictwie Solé Recordings w Barcelonie, ukaże
się jej pierwsza płyta autorska zatytułowana „La música callada” (Muzyka ciszą
przepojona), która zawiera kompozycje instrumentalne, wokalne, wokalnoinstrumentalne oraz elektroniczne.
Tak ocenia twórczość Aliny Błońskiej recenzentka płyty Ana Maria Carvajal

Hoyos[2]:
Poprzez tę muzykę w szczególny sposób prostą i osobistą, płodną w idee i
obdarzoną wielką siłą wyrazu, Błońska odkrywa przed słuchaczem najbardziej
wewnętrzną, głęboko ukrytą prawdę o kondycji człowieka. Tym samym pozwala,
by w postaci dźwiękowej przemówiły głosy duszy, natury i świata, umożliwiając
nam wykonanie decydującego kroku w stronę naszego wnętrza, byśmy spotkali się
z samymi sobą i w ten sposób uczestniczyli w odwiecznej harmonii wszechświata.
Obdarzona głosem dalece kontemplacyjnym o niezwykłej uczuciowej
intensywności, sięgającym korzeniami do Polski, jej rodzinnej ziemi, oraz do
chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, które łączy ten kraj z Hiszpanią
(bardzo dobrze jej zresztą znaną jako hispanistce), Błońska zaprasza nas – poprzez
tę música callada („muzykę ciszą przepojoną”) – do wsłuchania się w ciche śpiewy,
do nadania kształtu rozbłyskom wewnętrznego brzmienia i do odkrywania ich
pośród ciemności na naszej duchowej drodze, która nieustannie otwiera się ku
nadziei.[3]
Kompozycje Aliny Błońskiej były prezentowane na wielu festiwalach muzyki
współczesnej w Polsce (m.in. na Międzynarodowych Dniach Muzyki Kompozytorów
Krakowskich, Festiwalu Muzyki Polskiej, wrocławskim festiwalu Musica Polonica
Nova, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” czy koncertach
Wydawnictwa PWM), Francji (Polish Composers. The New Generation), Wielkiej
Brytanii (New Music from Poland and the U.K.), Niemczech (Unerhörte Musik),
Andorze (Concert de Música Polonesa) i na Białorusi (Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Współczesnej „Dialogi”). Ponadto jej utwory wykonywane były w Szwecji, w
ramach koncertów IAMIC (International Association of Music Information Centres)
w Göteborgu, gdzie reprezentowała Polskie Centrum Informacji Muzycznej, oraz na
festiwalu Listen to our History – told by Sound! na Gotlandii – jako przedstawiciel
polskiej sekcji ISCM (International Society for Contemporary Music). Poza Europą
brała udział w XXIV i XXXII Foros Internacionales de Música Nueva “Manuel
Enríquez” w Meksyku.

Podczas ostatniego koncertu utwory Aliny Błońskiej znalazły sie obok Bacha
i Lutoslawskiego:
https://www.contrapunto-fbbva.es/eventos/mikolaj-konopelski-violonchelo/

__________
[1] Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie
prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem) oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego. Poszerzała swoje umiejętności na kursach w Polsce i w Hiszpanii
m.in. pod kierunkiem takich kompozytorów jak Cristóbal Halffter, Toshio Hosokawa,
Beat Furrer, Thierry Pécou i Marta Ptaszyńska. Stypendystka Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Miasta Wrocławia, ZAIKS oraz szwedzkiego
stowarzyszenia SIDA Baltic Sea Unit. Laureatka I Konkursu dla Młodych
Kompozytorów im. Tadeusza Ochlewskiego PWM (wyróżnienie), trzykrotna finalistka
konkursu Encuentro de Composición Injuve oraz laureatka I nagrody ex aequo i
nagrody publiczności I Concurso Internacional de Composición “María de Pablos” w
Hiszpanii.
[2] Muzykolożka i historyczka współpracująca z Auditorio Nacional w Madrycie.
[3] Tłum. Agnieszka August-Zarębska (Uniwersytet Wrocławski).

