
Rok Haydna w Arsenale
Od �wiêtowania obchodzonego w ca³ym �wiec ie Roku Haydna rozpoczn ie s iê dz is ia j X I I I Fes t iwal Muzyk i Kamera lne j
�Wieczory w Arsena le� (26 czerwca-12 l ipca ) .

31 maja przypad³a dwusetna rocznica �mierci
Josepha Haydna, jednego z najwiêkszych
kompozytorów epoki klasycyzmu, autora m. in.
108 symfonii i oratorium �Stworzenie �wiata�. Ca³y
rok obchodzony jest przez muzyczny �wiat jako
wielkie �wiêto twórczo�ci �Papy Haydna�, jak
niekiedy zwyk³o siê okre�laæ tego wybitnego kom-
pozytora, prywatnie cz³owieka pogodnego, dow-
cipnego i ¿yczliwego ludziom. Równie¿ podczas
rozpoczynaj¹cego siê dzisiaj kolejnego festiwalu
�Wieczory w Arsenale� muzyka Haydna bêdzie
mia³a wiod¹ce znaczenie. Jak zwykle na to �wiêto
muzyki kameralnej i plenerowej zaprasza Orkiestra
Kameralna �Wratislavia� i Jan Stanienda � skrzypek
i dyrygent, dyrektor artystyczny festiwalu.

Punktualnie o godz. 20 na urokliwym dziedziñcu
zabytkowego Arsena³u rozpocznie siê kolejna
edycja �Wieczorów�, ju¿ od dwunastu lat umila-
j¹cych wroc³awskiej publiczno�ci pocz¹tek lata. W
programie pierwszego koncertu wy³¹cznie utwory
Josepha Haydna w wykonaniu orkiestry �Wratis-
lavia� pod dyrekcj¹ Jana Staniendy. Gwiazd¹
inauguracyjnego wieczoru bêdzie m³ody polski
wirtuoz wiolonczeli � , jeden z naj-
ciekawszych talentów muzycznych m³odego poko-
lenia, m. in. zdobywca I nagrody na Miêdzynaro-

Inauguracja z wiolonczel¹

Marcin Zdunik

dowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda
Lutos³awskiego (2007). Marcin Zdunik zagra solo-
w¹ partiê w dwóch koncertach wiolonczelowych
Haydna: C-dur i D-dur. Koncert wiolonczelowy
C-dur to dzie³o odznaczaj¹ce siê niezwyk³¹
wirtuozeri¹, co z pewno�ci¹ podkre�l¹ nale¿ycie
jego dzisiejsi wykonawcy. Warto zwróciæ uwagê
zw³aszcza na wirtuozowski, efektowny fina³ tej
kompozycji. Z kolei skomponowany pó�niej Kon-
cert D-dur bêdzie okazj¹ do zaprezentowania
piêknego, �piewnego tonu wiolonczeli.

Interpretacja Marcina Zdunika zapowiada siê bar-
dzo ciekawie, gdy¿ ten niespe³na 22-letni muzyk
da³ siê ju¿ poznaæ jako perfekcjonista wiolonczeli,
wk³adaj¹cy ca³e serce do gry. Takich wystêpów s³u-
cha siê z napiêciem od pierwszej do ostatniej nuty.
Koncertowi towarzyszyæ bêdzie promocja p³yty
Marcina Zdunika i orkiestry �Wratislavia� pod kie-
runkiem Jana Staniendy z tym samym repertuarem.
Program dzisiejszego wieczoru uzupe³ni¹ dwa
utwory orkiestrowe: Symfonia g-moll nr 39 i Sym-
fonia f-moll nr 49. W dzie³ach tych uderza powaga i
dramatyczny wyraz, obie symfonie �wiadcz¹ o
istnieniu pewnej muzycznej analogii do �okresu
burzy i naporu� w literaturze doby przedroman-
tycznej. S³awê zyska³a szczególnie Symfonia f-moll
�La Passione�, jedna z najbardziej zagadkowych i
melancholijnych kompozycji Haydna.

Atrakcje �Wieczorów w Arsenale�
Podczas najbli¿szych ponad dwóch festiwalowych
tygodni wyst¹pi wielu ciekawych wykonawców.
12 lipca wieczór fina³owy u�wietni udzia³ wybitnej
polsk ie j p ianis tk i , k tóra
zaprezentuje siê w koncertach fortepianowych
Haydna: G-dur i D-dur. 10 lipca zapowiada siê
prawdziwy przebój w nurcie l¿ejszego repertuaru:
na scenê wyjdzie znakomity zespó³

z koncertem zatytu³owanym �Góralsko si³a�.
Zagraj¹ tak¿e zespo³y kameralne, w tym

z Anglii, które wykona baro-
kowe kompozycje instrumentalne m. in. Corellego,
Purcellla oraz rzadko obecnych na polskich estra-
dach Corbetty i Balthazara.
Spo�ród wytrawnych kameralistów publiczno�æ
us³yszy w tym roku m. in. ,

i . Oprócz muzyki Haydna
pojawi siê wiele utworów innych kompozytorów
XVIII, XIX i XX wieku: Mozarta, Schuberta,
Schumanna, Mendelssohna-Bartholdy 'ego,
Mieczys³awa Kar³owicza i Gra¿yny Bacewicz.
Koncerty rozpoczynaj¹ siê zawsze o godz. 20 na
dziedziñcu Arsena³u.

A. B.

Ewy Pob³ock ie j

�Trebunie-
Tutki�

�The
English Baroque Trio�

Bartosza Bry³ê Stefana
Kamasê Jana Staniendê

P R O G R A M
Wieczór 26.06 godz. 20(pi¹tek)

Marcin Zdunik � wiolonczela
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

J. Haydn
J. Haydn
J. Haydn
J. Haydn

� Symfonia g-moll nr 39 Hob. I:39
� Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb:1
� Koncert wiolonczelowy D-dur Hob. VIIb:2
� Symfonia f-moll nr 49 La Passione Hob. I:49

Wieczór 28.06 godz. 20(niedziela)

The English Baroque Trio

W. A. Mozart
F. Mendelssohn-Bartholdy
F. Schubert

� Kwartet smyczkowy d-moll KV 421 (417B)
� II Kwartet smyczkowy a-moll op. 13

� Kwartet smyczkowy ��mieræ i dziewczyna�

A. Corelli
G. F. Händel
G. F. Händel
H. Purcell

T. Bhaltazar

F. Corbetta
A. Corelli

� Sonata op. 5 nr 4
� Suita nr 3 na klawesyn solo HWV 428
� Sonata op. 1 nr 13 HWV 371

� Preludium na skrzypce solo (ze zbioru
The Division Violin J. Playforda)
� Wariacje nt. John come kiss me now (ze

zbioru The Division Violin J. Playforda)
� Suita na gitarê (La Guitarre Royale 1681)

� Sonata op. 5 nr 12 La Folia

Wieczór 01.07 godz. 20(�roda)

Kwartet Polski

Orkiestra Kameralna Wratislavia
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent

F. Janiewicz
G. Bacewicz
G. Bacewicz
M. Kar³owicz

� Divertimento na orkiestrê smyczkow¹
� Divertimento na orkiestrê smyczkow¹
� Koncert na orkiestrê smyczkow¹
� Serenada na smyczki op. 2

Wieczór 03.07 godz. 20(pi¹tek)

BILETY: · · · ·OKiS Rynek Ratusz 24 (tel. 071 342 22 91) Na godzinê przed koncertami w Arsenale Festiwalowa Kasa Internetowa PROMOCA!! Bilety kupowane przez internet � 10% taniej!
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B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Trebunie-Tutki:
normalny 60 z³, ulgowy 45 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³

Gwiazda nagródjedenastu
Gwiazd¹ wieczoru inauguracy jnego bêdz ie Marc in Zdunik , znakomi ty wio loncze l i s ta m³odego pokolen ia .

Licz¹cy sobie niespe³na 22 lata Marcin Zdunik z
Warszawy to pomimo m³odego wieku wytrawny
wioloncze l i s ta , prawdziwy wir tuoz tego
instrumentu. W 2007 r. zosta³ laureatem I nagrody
na VI Miêdzynarodowym Konkursie Wioloncze-
lowym im. Witolda Lutos³awskiego w Warszawie.
Zdoby³ wtedy tak¿e Grand Prix za wybitne
w y k o n a n i e K o n c e r t u w i o l o n c z e l o w e g o
Lutos³awskiego oraz dwie nagrody specjalne: za
najlepsze wykonanie Wariacji Sacherowskiej
Lutos³awskiego i najlepsz¹ interpretacjê Gigue na
wiolonczelê solo Paw³a Szymañskiego. Ponadto
jeszcze siedem innych nagród. £atwo policzyæ: w
sumie jedena�cie nagród na jednym miêdzynaro-
dowym konkursie, co jest zapewne rekordem.

Na tym lista osi¹gniêæ m³odego wirtuoza siê nie
koñczy. Rok pó�niej reprezentowa³ Polskie Radio w
Bratys³awie na Miêdzynarodowym Forum M³odych
Wykonawców, organizowanym przez Europejsk¹
Uniê Radiow¹, gdzie okaza³ siê najlepszy i uzyska³
tytu³ �New Talent 2008�. W roku 2006 zosta³ z kolei
laureatem kursów mistrzowskich Uniwersytetu
Mozarteum w Salzburgu. Czterokrotnie otrzymywa³
stypendium artystyczne Ministra Kultury. Obecnie

jest studentem Uniwersytetu Muzycznego im.
Fr. Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Bauera.

Jego gra zwraca uwagê niezwyk³¹ precyzj¹,
dopracowaniem szczegó³ów, zaanga¿owaniem i
temperamentem. Koncertuje w wielu krajach Euro-
py, w Stanach Zjednoczonych i w Korei. Jako solista
wyst¹pi³ m. in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w
Rudolfinum w Pradze i w Filharmonii Narodowej w
Warszawie. Bra³ ju¿ te¿ udzia³, z wielkim powo-
dzeniem, w festiwalu �Wieczory w Arsenale�.
Dodatkow¹ atrakcj¹ jest fakt, ¿e Marcin Zdunik

opracowuje te¿ samodzielnie znane utwory, doko-
nuj¹c aran¿acji wiolonczelowych m. in. kaprysów
skrzypcowych Paganiniego. Warto wiêc zawsze na
jego koncertach czekaæ na ciekawy bis.

Byæ mo¿e takiego niezwyk³ego bisu do�wiadczymy
tak¿e dzisiaj. M³ody artysta zaprezentuje siê w kon-
certach wiolonczelowych Haydna: C-dur i D-dur.
Towarzyszy mu Orkiestra Kameralna �Wratislavia�
pod kierunkiem Jana Staniendy. Wieczór bêdzie te¿
okazj¹ do promocji wspólnej p³yty muzyków z tym
w³a�nie klasycznym repertuarem. Warto pos³u-
chaæ, jak gra jeden z najwiêkszych muzycznych ta-
lentów m³odego pokolenia.

A. B.



P R O G R A M

Krzysztof Stanienda � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

F. Mendelssohn-Bartholdy
F. Mendelssohn-Bartholdy
F. Mendelssohn-Bartholdy

� X Sinfonia na smyczki h-moll
� Koncert skrzypcowy d-moll
� Koncert podwójny na skrzypce

i fortepian d-moll

� I Kwartet fortepianowy g-moll KV 478
� II Kwartet fortepianowy Es-dur KV 493
� Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44

W. A. Mozart
W. A. Mozart
R. Schumann

Wieczór 08.07 godz. 20(�roda)

TREBUNIE-TUTKI

GÓRALSKO SI£A

Wieczór muzyki góralskiej
(m. in.: �Góralsko si³a�, �Twój czas�, �Jo c³ek wolny�,
�Tatry Wysokie�, �Majowe �piewki�, �Nutko moja�, �Hej
Hanko�, �Hej w górê�...)

W. A. Mozart
J. Haydn
J. Haydn
J. Haydn

� Symfonia G-dur nr 10 KV 74
� Koncert fortepianowy G-dur Hob. XVIII:4
� Koncert fortepianowy D-dur Hob. XVIII:11
� Symfonia fis-moll nr 45 Po¿egnalna Hob. I:45

Wieczór 10.07 godz. 20(pi¹tek)

Wieczór 05.07 godz. 20(niedziela)

Wieczór 12.07 godz. 20(niedziela)

Pawe³ Kamasa � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce
Bartosz Bry³a � skrzypce
Stefan Kamasa � altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak � wiolonczela

Ewa Pob³ocka � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

BILETY: · · · ·OKiS Rynek Ratusz 24 (tel. 071 342 22 91) Na godzinê przed koncertami w Arsenale Festiwalowa Kasa Internetowa PROMOCA!! Bilety kupowane przez internet � 10% taniej!

B I L E T Y
Przy zakupie biletów w

obowi¹zuje 10% rabatu!!

Festiwalowej Kasie Internetowej
www.wieczory-w-arsenale.pl

Mecenat:

Dofinansowano ze  rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

œ

Srebrny
Sponsor:

Sponsorzy:

Patronat Medialny:

Kraków 87,8 FM, Szczecin 98,0 FM
Warszawa 98,3 FM, Gdañsk 88,4 FM

Wroc³aw 99,2 FM, £ód� 105,0 FM
Bia³ystok 90,0 FM

RMF CLASSIC stawia sobie za cel wype³nienie luki w
ofercie wiêkszo�ci stacji radiowych, które najwiêcej
czasu antenowego po�wiêcaj¹ muzyce i rozrywce nie
zawsze najwy¿szych lotów. �CLASSIC� w tym wypadku
to nie tylko klasyka muzyki powa¿nej, ale równie¿ to,
co najlepsze w muzyce filmowej, musicalu i w piosen-
ce. Najwa¿niejszy jest staranny dobór repertuaru oraz
niekonwencjonalny i przystêpny sposób jego prezen-
towania.
W RMF Classic nie brak tak¿e miejsca na informacje o
najwa¿niejszych imprezach kulturalnych � wystawach,
spektaklach teatralnych, premierach filmowych i wy-
dawniczych. Serwisy informacyjne w porannym pa�-
mie przynosz¹ najwa¿niejsze fakty bli¿sze prozie ¿ycia.
Niedzielne pasma programowe to miejsce prezentacji
wywiadów z lud�mi kultury � muzykami, aktorami,
literatami etc.
RMF Classic adresuje swój program do wszystkich,
których ³¹czy podobna wra¿liwo�æ � do humanistów z
przekonania, choæ niekoniecznie z wykszta³cenia, do
ludzi my�l¹cych, otwartych na �wiat, zarówno m³o-
dych, jak i dojrza³ych. Mocnym atutem stacji jest jej
strona internetowa www.rmfclassic.pl, dziêki której
mo¿na � miedzy innymi � sprawdzaæ na bie¿¹co reper-
tuar radia. Radio na co dzieñ wspó³pracuje z wieloma
instytucjami kulturalnymi w Polsce. S¹ w�ród nich prze-
de wszystkim filharmonie, opery, teatry, kina, muzea i
wydawnictwa.
Ro�nie te¿ liczba koncertów i festiwali muzycznych,
które RMF Classic obejmuje swoim patronatem.

www.rmfclassic.pl

Pogodê w najbli¿szych dniach kszta³towaæ
bêdzie ni¿ znad Ba³kanów, który spowoduje
nap³yw ciep³ej ale wilgotnej masy powietrza
nad Polskê. W zwi¹zku z tym w okresie od
pi¹tku do wtorku nale¿y spodziewaæ siê zach-
murzenia umiarkowanego i du¿ego oraz wyso-
kiej temperatury maksymalnej � pocz¹tkowo
od 24 do 26°C, a od niedzieli od 28 do 30°C.
Temperatura minimalna osi¹gnie od 18 do
16°C. Du¿a zawarto�æ pary wodnej w po-
wietrzu spowoduje, ¿e w zw³aszcza w pi¹tek,
ale tak¿e i w sobotê, g³ównie w godzinach po-
po³udniowych i wieczornych, mo¿na spodzie-
waæ siê przelotnych opadów deszczu i silnych
porywów wiatru, osi¹gaj¹cymi do ok. 90
km/godz. W kolejnych dniach prawdopodo-
bieñstwo wyst¹pienia opadów i burz z bêdzie
mniejsze. Od poniedzia³ku mo¿na liczyæ na
rozpogodzenia i lepsz¹ pogodê.

KONCERTOWA
POGODA

Przygotowany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddzia³ we Wroc³awiu
dla WIECZORÓW W ARSENALE

Pogoda w dniach od 26.06 do 01.07.2009

Z³otostrona
w Arsenale
�Ty� na frasunki i troski dar z nieba zes³any Boski, Ty� w smutkach ludzkich jedyn¹ och³od¹
i medycyn¹� � pisa³ o lutni barokowy poeta polski Wespazjan Kochowski, nazywaj¹c j¹
�wdziêczn¹� i �z³otostron¹�.

Teorbê, basow¹ odmianê lutni, bê-
dzie mo¿na us³yszeæ ju¿ w najbli¿sz¹
niedzielê na koncercie zespo³u �The
English Baroque Trio� z Wielkiej Bry-
tanii. Instrument ten z pewno�ci¹
oka¿e siê prawdziw¹ ozdob¹ wystê-
pu, podczas którego wykonane zos-
tan¹ utwory zwi¹zane z siedemnas-
towieczn¹ Angli¹.
Lutnia cieszy³a siê od XV po XVIII
wiek tak wielk¹ popularno�ci¹, ¿e
da³a pocz¹tek ca³ej rodzinie instru-
mentów. Najczê�ciej u¿ywane by³y
jej basowe odmiany, zarówno w
muzyce solowej, jak i kameralnej
oraz orkiestrowej. W�ród nich szcze-
gólnie lubiana by³a teorba (w Polsce
nazywana teorbanem), obdarzona
g³êbok¹, wyrazist¹ barw¹ d�wiêku.
Od lutni ró¿ni¹ j¹ wiêksze rozmiary,
bardziej skomplikowana konstrukcja
i du¿a ilo�æ strun.
Równie¿ wolumen brzmienia teorby
jest potê¿niejszy. Muzyka lutniowa
fascynowa³a kompozytorów ró¿nych
narodowo�ci, jednak szczególn¹
rolê we wzbogaceniu jej faktury ode-
grali twórcy francuskiego baroku,

w�ród nich Denis Gaultier, Enne-
mone Gaultier, Pinel i Jean Mouton.
Warto wspomnieæ o tym, i¿ instru-
ment ten by³ uznawany za najszla-
chetniejszy ze wszystkich i ze
wszech miar arystokratyczny. Gra³
na niej nawet król Francji, wraz ze
swoj¹ �wit¹.
Podczas niedzielnego koncertu
zabrzmi m. in. Suita na gitarê Fran-
cesco Corbetty, w³oskiego wirtuoza
XVII w., dzia³aj¹cego we Francji i
Anglii. Kompozytor ten by³ nauczy-
cielem m³odego Ludwika XIV oraz
króla angielskiego, obu monarchom
zadedykowa³ zbiory �La Guitarre
Royale�. Ten znakomity gitarzysta w
czasie pobytu we Francji zetkn¹³ siê
z tamtejsz¹ bogat¹ tradycj¹ gry na
lutni.
W programie wystêpu znalaz³y siê
ponadto kompozycje Arcangelo
Corellego, Henry Purcella, Thomasa
Balthazara oraz Georga Friedricha
Händla. Pocz¹tek koncertu jak
zwykle o godz. 20 na dziedziñcu
Arsena³u.

A.M.

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Trebunie-Tutki:
normalny 60 z³, ulgowy 45 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³

Góralsko Si³a
Trebunie-Tutki to kapela góralska z Bia³ego Dunajca,
koncertuj¹ca od lat na najwiêkszych festiwalach
Muzyki �wiata w Europie, Azji i Ameryce Pó³nocnej. W
swoim stylu potrafi¹ zachowaæ wierno�æ tradycji
muzyki góralskiej w takich jej elementach, jak skala
góralska czy dobór okre�lonych instrumentów. Nie
przeszkadza im to jednak swobodnie poszukiwaæ i
eksperymentowaæ, st¹d pojawiaj¹ce siê w ich utwo-
rach elementy ró¿nych stylów, w tym jazzu, rocka,
reggae czy nawet techno. Do nowoczesnych aran¿acji
dodaj¹ niekiedy nowe, wspó³czesne teksty. Efekt artys-

tyczny zapewnia zespo³owi rzesze fanów i du¿y rozg-
³os, o czym �wiadcz¹ m. in. ró¿ne nagrody i wystêpy w
wielu krajach.
Muzyka góralska od wielu lat stanowi prawdziw¹
�kopalniê� inspiracji dla twórców. Potrafi natchn¹æ
kompozytorów, zainteresowaæ muzykologów i du¿e
grono s³uchaczy. O jej odrêbno�ci �wiadczy m. in.
zastosowanie tzw. skali góralskiej, z podwy¿szonym
czwartym stopniem i bez d�wiêku prowadz¹cego.
Zwraca równie¿ uwagê emisja g³osu tamtejszych �pie-
waków. Niezwykle ciekawe s¹ tak¿e kapele góralskie.
Typowy zespó³ sk³ada siê z tzw. prymu � skrzypiec
realizuj¹cych liniê melodyczn¹, oraz wtóruj¹cych im:
sekundu (skrzypiec) i basu. Czêsto kapele góralskie
tworz¹ ca³e rodziny muzyków, tak jak w³a�nie w przy-
padku zespo³u �Trebunie-Tutki�. Muzyka góralska
inspirowa³a wielu znanych kompozytorów, m. in.
Karola Szymanowskiego, Artura Malawskiego czy
wspó³cze�nie Wojciecha Kilara. Spotkanie z ni¹ na
�Wieczorach w Arsenale� zapowiada siê bardzo cieka-
wie (10 lipca, godz. 20).

A. M.

Trebunie-Tutki, rodzinny zespó³ z Bia³ego Dunajca, muzykuj¹cy od pokoleñ to jedna z gwiazd
�Wieczorów w Arsenale�. Wyst¹pi¹ w pi¹tek 10 lipca z programem zatytu³owanym �Góralsko si³a�.

Wieczór trzech kwartetów
S³ynny kwartet ��mieræ i dziewczyna� Franza Schuberta oraz inne arcydzie³a muzyki kameral-
nej bêdzie mo¿na us³yszeæ w Arsenale w �rodê 1 lipca o godz. 20. Wykonawcami bêd¹
instrumentali�ci z zespo³u �Kwartet Polski�.

Forma kwartetu smyczkowego interesowa³a wielu
kompozytorów, od XVIII wieku po czasy wspó³-
czesne. Daje ona wspania³e mo¿liwo�ci zaprezen-

towania wszechstronnych umiejêtno�ci wyra-
zowych i technicznych wszystkim wykonawcom, a
od kompozytora wymaga �wietnego warsztatu. Ten
popularny gatunek ka¿dego roku pojawia siê w
programach �Wieczorów w Arsenale�.

Kwartet smyczkowy d-moll ��mieræ i dziewczyna�
D.810 tytu³ zawdziêcza jednej z najbardziej zna-
nych pie�ni Schuberta, której melodia sta³a siê
tematem wariacji w drugiej czê�ci utworu. Wariacje
te skomponowa³ Schubert z niezwyk³ym mist-
rzostwem. Jednak to prawdopodobnie nie kompo-
zytor, lecz wydawca nada³ taki tytu³ kwartetowi.

Wykonawcy zaprezentuj¹ równie¿ Kwartet smycz-
kowy d-moll KV 421 Mozarta z roku 1783. Nale¿y
on do grupy 6 kwartetów dedykowanych przez
kompozytora Josephowi Haydnowi. Mozart bardzo
wysoko ocenia³ twórczo�æ Haydna i twierdzi³ na-
wet, ¿e pisania kwartetów smyczkowych nauczy³
siê w³a�nie od niego. Starszy o pokolenie Haydn
tak¿e z najwy¿szym uznaniem wypowiada³ siê o
geniuszu swojego m³odszego kolegi. Obaj s³ynni
klasycy wiedeñscy przyja�nili siê. Kwartet d-moll
Mozarta ze wzglêdu na tê sam¹ tonacjê, a zw³asz-
cza z powodu dramatycznego charakteru bywa
czêsto porównywany z Kwartetem d-moll
Schuberta.

Pogodniejszy w nastroju jest m³odzieñczy Kwartet
a-moll op. 13 Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego,
który uzupe³nia program �rodowego koncertu.
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