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· is 'd · ·k 19s premiera - paz zierm 6 r. 

PIOTR PERKOWSKI - urodził się 17 marca 1901 roku 
w Ov,reczc.~ z e na Ukrainie. Studia odbywał ·,\· konser
watorium warszawskim u R. Statkow~kiego i K. Szy
m;:;nowskiego, następnie u A. Rousella w Paryżu. Był 

jednym z inicjatorów i prezesem w latach 1926-30 Sto
warzyszenia :\Hodych l\.Iuzyków w Paryżu. Po powro
cie do kraju poświęcił się organizacji życia mu zyczne
go. W latach 1954-59 był prezesem. Związku Kompozy
toróv,r Polskich; działa także jako prof. PWSM w War
szawie. 
Ważniejsze kompozycje: 
bs,lety: „Swantewit" 1930, „Rapsod" 1949. „Kiementy
na"' 1963, „Balladyn a" 1964. 
u twory symfoniczne: „Sinfonietta" 1932 .. ,Szkice Torui1-
skie" 1938, „Uwertura Warszawska" 1954, „Nokturn" 
1955, ,.Sinfonia Dramatica" 1963. Ponad~o utwory wo
kalno-instrumentalne, kameralne, koncerty, pieśni 

i opera rad iowa „Girlandy'' 1961 



Piotr Perkowski komponując „Noktum" nie są
dził, że tworzy muzykę, która przyczyni się do 
powstania nowego polskiego baletu. Conrad 
Drzewiecki pod wpływem sugestywnej muzyki 
„Nokturnu" przenosi nas w świat legend słowiań
skich. Zmienność uczuć kapryśnej młodej real
nej dziewczyny, dwóch starających się o nią 

chłopców wybucha ze zdwojoną siłą. „Dziwożo
ny" poetycka baśń o miłości może zainteresować 
w równym stopniu widzów różnych połroleń. 
„Dziwożony" Perkowskiego nawiązując do sło
wfańskiej legendy są hymnem na cześć mło
dzieńczych uniesień, w których uczucie potrafi 
przesłonić wszystko". 

Barbara Kanold 
„Dziennik Bałtycki" 19.03.1987 r 
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