Janusz Bielecki – muzyczne portrety ludzkiej duszy.
Wrażliwość jest wartością.
Muzyka Janusza Bieleckiego jest par excellence romantyczna. Ów romantyzm nie oznacza
jednak bezpośredniej zależności od wpływów estetyki XIX wieku, to raczej wyrazowe oraz
ideowe pokrewieństwo. Należy pamiętać, że romantyczne ideały artystyczne pozostają wciąż
żywe w muzyce współczesnej. Dźwiękowe malarstwo, obrazowość, a także bezpośrednia i dość
czytelna emocjonalność to wątki łączące muzykę Janusza Bieleckiego z owymi ideałami. W
przypadku utworów Bieleckiego przybierają one postać jedynie subtelnych aluzji, mających na
celu pobudzenie wyobraźni odbiorcy do tworzenia własnych wizji, skłonienie do swoistej
introspekcji.
Centralnym punktem muzyki Bieleckiego jest nastrój. Rozkołysane, delikatne brzmienia
fragmentów Żądz czy Sekretów Bieleckiego budują go nie tylko sięganiem po romantyczne
środki muzyczne, ale również twórczym nawiązywaniem do dzieł wielkich kompozytorów XIX
wieku. W Żądzach pojawia się dyskretny dialog z Fryderykiem Chopinem, w Sekretach – z
Robertem Schumannem, z kolei Zegary (a zwłaszcza energiczna, rytmiczna Fantazja) zdradzają
fascynację witalistycznymi utworami Sergieja Prokofiewa. Muzyczny dyskurs z gigantami
przeszłości nie musi oznaczać wtórności i epigonizmu, wskazuje natomiast na bardzo ważny
wspólny element: potęgę ludzkich uczuć jako główny temat dzieła artysty. Żądze to aluzyjny
świat ludzkich przeżyć i emocji, Zegary zaś są apologią życia jako takiego, pochwałą czasu i
zawoalowanym hymnem ku czci radości istnienia. Sekrety – mimo sugestii tajemnicy, to
muzyka przejrzysta w swej naturze, raczej nie opisująca konkretnego zjawiska, lecz dająca do
zrozumienia, iż sekrety życia są jego nieodłączną częścią.
W muzyce Bieleckiego czuć wyraźnie ogromną wrażliwość, pasję życia, pragnienie ujęcia
emocjonalnego świata w dźwiękowych konstrukcjach. Ważnym elementem jest tutaj puls,
wewnętrzne tętno czyni z kolejnych utworów niemal fizyczne czy biologiczne byty.
Wewnętrzny żywot niektórych fragmentów Żądz czy Sekretów podkreślany ostinatowymi
powtórzeniami czy eksponowaniem rytmu emanuje niezwykłą siłą. W połączeniu z typową dla
muzyki Bieleckiego odważną zabawą formą i nawiązaniami do muzyki popularnej czyni ona
jego twórczość atrakcyjną dla kręgów znacznie wykraczających poza entuzjastów klasycznej
muzyki współczesnej. Wiele znaczeń przenoszonych jest także poprzez charakterystyczne
wykorzystanie fortepianu jako uosobienia wnętrza człowieka. Obsadzony w roli solowej
fortepian zyskuje istotną rolę wyraziciela artystycznej interpretacji świata ludzkich uczuć.
Janusz Bielecki w swoich dziełach proponuje spotkanie ze sztuką, w której ważne jest
poruszenie estetycznej wyobraźni, proponuje również powrót do muzyki pełnej barw, sugestii,
szacunku dla harmonii, przejrzystości i oszczędności formy, nie stroniącej jednak od ukłonu w
stronę muzyki popularnej, takiej jak jazz czy musical. Bielecki tworzy rzeczywistość zrozumiałą
jak Życie (Sekrety), intymną jak Rozkosz (Żądze), z własną strukturą - jak Alternatywa (Lustra).
Jest w niej przestrzeń przyjazna dla każdego słuchacza, jednak wyborów dokonujemy już sami.
Słuchając mamy pełną swobodę, by odkrywać własne Uniesienie, Zaspokojenie, wpatrywać się
w Lustra, Alternatywę, by uśmiechać się na dźwięk harmonijki w Przebudzeniu (Sekrety).
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