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Magdalena Stopa  vocal i piano
Anna MatejekSzpinda  vocal
Waleria Damaszenko  vocal

Julia Rudkowska  vocal
Magdalena Sałamacha  vocal

Krzysztof Stopa – violin
Maksymilian Stopa  bass guitar

Michał Lewartowicz  guitar

„BOŻE STOPY” & FRIENDS

Koncert poświęcony twórczości
literackiej papieża Jana Pawła II

w wykonaniu zespołu

Karol Wojtyła & Magdalena Stopa
(słowa) (muzyka)



Koncert odbędzie się
w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

BBiilleett  1100 zzłł

Proszę Cię, byś mnie ukrywał
w miejscu niedostępnym,
w nurcie cichego podziwu
lub w nocy posępnej.

Proszę Cię, byś mnie osłaniał
od tej strony, co zapada w mrok
a proszę Cię, byś mnie odsłaniał
ku tej stronie, co przykuwa wzrok.

Bo wiem o takim ukryciu,
że w nim nic nie rozproszę z tych słońc,
które płoną pod horyzontem,
spojrzeń utkwionych w głąb.

A wtedy dokona się cud
przemiany:
oto Ty staniesz się mną
ja – eucharystyczny.

PPiieeśśńń oo ssłłoońńccuu nniieewwyycczzeerrppaannyymm

Wystąpią:

Magdalena Stopa  vocal i piano, Anna MatejekSzpinda, Waleria
Damaszenko, Julia Rudkowska, Magdalena Sałamacha  vocal,

Krzysztof Stopa – violin, Maksymilian Stopa  bass guitar,
MichałLewartowicz  guitar

Koncert poświęcony twórczości
literackiej papieża Jana Pawła II

w wykonaniu zespołu

Karol Wojtyła & Magdalena Stopa
(słowa) (muzyka)

Kształt formalny poezji Karola Wojtyły jest nietypowy. Otóż w dorobku
autora nie znajdujemy w ogóle wierszy, a tylko rozbudowane utwory trudne
do gatunkowego określenia. „Pieśń o Bogu ukrytym” składa się z dwóch
części, z kolei każdą z nich  „Wybrzeża pełne ciszy” i „Pieśń o słońcu
niewyczerpanym  tworzy kilkanaście części, które można uznać za osobne
utwory. Tak więc cały ten poemat składa się z trzydziestu trzech części.

Magdalena Stopa sięgnęła do części drugiej poematu  „Pieśń o słońcu
niewyczerpanym”, które są określone jako:1. 2. 3. 4. 5. 8. 13. 14. 15. 16. Dla
rozróżnienia poszczególnych części kompozytorka nadała tytuły własne:
„Wieczór nadchodzi”, „Dusza nie jest taka jak liść”, „Gdy z bezmiaru”, „Jesli
ten kosmos”, „W jednym spojrzeniu dzieciecym”, „Odczuć te chwile”, „Proszę
Cię”, „Choćby objęło świat”, „Jakże odwdzięczę się morzu”, „Ale przyjmij
Panie ten podziw”.

„BOŻE STOPY” & FRIENDS

Prowadzenie  Ewa Hadrian




