
Z La Scali do Arsena³u
Niedz ie lny koncer t �Wieczorów w Arsena le� z pewno�c i¹ na d³ugo pozostan ie w pamiêc i wroc ³awsk ich melomanów.
Us ³yszymy jedn¹ z na js ³awnie jszych polsk ich �p iewaczek, spec ja l i zu j¹c¹ s iê w interpre tac jach pie�n i . Z jawiskowy
g³os Urszu l i K ryger zabrzmi w wyj¹tkowym reper tuarze . Ar tys tka , wraz ze �p iewak iem Jaros ³awem Brêk iem, wykona
komplet P ie�n i F ryderyka Chopina. Wokal i s tom przy for tep ian ie towarzyszyæ bêdz ie Katarzyna Jankowska

Gwiazda Festiwalu

Sukces z liryk¹

Urszula Kryger � czo³owa polska mezzosopranistka
nale¿y do grona muzyków o wielu kwalifikacjach.
Poza Wydzia³em Wokalno-Aktorskim ukoñczy³a bo-
wiem równie wymagaj¹c¹ klasê fortepianu w
Akademii Muzycznej w £odzi. Laureatka
pierwszych nagród na presti¿owych konkur-
sach wokalnych � w tym m.in. na Miêdzyna-
rodowym Konkursie dla M³odych Wokalistów
im. Stanis³awa Moniuszki w Warszawie
(1992) i Miêdzynarodowym Konkursie Wokal-
nym im. Johannesa Brahmsa w Hamburgu
(1994) � zachwyca publiczno�æ w kraju i za
granic¹ mistrzowskimi interpretacjami arcy-
dzie³ muzyki powa¿nej. W krêgu jej zaintere-
sowañ znajduje siê m.in. repertuar oratoryjno-
kantatowy i kameralistyka. Nie nale¿y jednak
zapominaæ o wielkim sukcesie, jaki Kryger od-
nios³a na scenie Semperoper w Dre�nie, gdzie
parti¹ Angeliny w operze �Kopciuszek�
Rossiniego, zdoby³a, jako debiutantka, serca
widzów w 1996 roku. Mezzosopranistkê,
obdarzon¹ wielkimi zdolno�ciami aktorskimi,
interesuj¹ jednak najbardziej nie opery, ora-
toria czy kantaty, ale pie�ni. Jest w ich inter-
pretowaniu prawdziw¹ mistrzyni¹ i to w³a�nie
ich pamiêtne wykonania sta³y siê jej artystycz-
nym znakiem rozpoznawczym.

Osi¹gn¹æ sukces w wykonawstwie pie�ni to
trudna sztuka. Oddanie ca³ej gamy uczuæ w
kilkuminutowej miniaturze, stworzenie w niej
swoistego klimatu mikrokosmosu, bez udzia³u
rekwizytów, dekoracji, kostiumów i innych
akcesoriów towarzysz¹cych jak¿e czêsto �pie-
wakom na scenie, przerasta niejednego wo-
kalistê. St¹d w repertuarze lirycznym sprawdziæ siê
mog¹ wy³¹cznie ci najbardziej zdolni wykonawcy.
Nale¿y do nich bez w¹tpienia Urszula Kryger. Artystka
dokona³a nagrañ pie�ni dla rozg³o�ni radiowych w

Polsce, Francji, Niemczech i Szwajcarii. Na p³ytach
utrwali³a za� z powodzeniem pie�ni Fryderyka Chopi-
na, Stanis³awa Moniuszki, Francisa Poulenca, Carla
Loewego, Mieczys³awa Kar³owicza i Karola Szyma-

nowskiego (nagroda Fryderyk 2002 i Fryderyk 2004).
W 2006 artystka otrzyma³a Nagrodê Fundacji im.
Karola Szymanowskiego za interpretacje pie�ni tego
kompozytora.

Ocalone od zapomnienia
Pie�ni Fryderyka Chopina powstawa³y w ró¿nych okre-
sach twórczo�ci, st¹d te¿ maj¹ odmienny charakter i
kszta³t d�wiêkowy. M³odzieñcze, takie jak s³ynne

�¯yczenie�, czy �Hulanka�, tchn¹ optymizmem i
rado�ci¹. Po klêsce Powstania Listopadowego
kompozytor pog³êbia w lirykach wyraz drama-
tyczny. Wzrasta wtedy równie¿ rola harmoniki i
formy, uzale¿nianej coraz bardziej od formy
tekstu s³ownego. Do najbardziej poruszaj¹cych
nale¿y �Smutna rzeka� oraz �Leci li�cie z drze-
wa� � pie�ñ mówi¹ca o dramacie pokolenia
Chopina. Inne w charakterze s¹ utwory porusza-
j¹ce tematykê mi³osn¹. Znajdziemy tu wszystkie
kolory i odcienie zwi¹zane ze stanem zako-
chania � od euforii i zachwytu (��liczny ch³o-
piec�), poprzez fascynacjê zmys³ow¹ (�Piosnka
litewska�), po zawód i ¿al, zwi¹zane z nieod-
wzajemnionym uczuciem (�Pier�cieñ�). Prawie
wszystkie miniatury wokalne Chopina zosta³y
zebrane w opus 72, po �mierci kompozytora. W
ten sposób przyjaciele artysty ocalili je od za-
pomnienia. Jednym z ostatnich ¿yczeñ Fryde-
ryka by³a bowiem pro�ba, by po �mierci spaliæ
jego wszystkie nieopusowane dzie³a. Nale¿a³y
do nich m.in. pie�ni.
Z Pie�niami Chopina w La Scali i... w Arsenale
Zbyt ma³o mówi siê o tym, i¿ Urszula Kryger,
jako pierwsza polska �piewaczka, w 1995 roku
wyst¹pi³a w mediolañskiej La Scali z recitalem
pie�ni Fryderyka Chopina. By³ to jeden z jej de-
biutów scenicznych, zakoñczony wielkim sukce-
sem. Byæ mo¿e ten pamiêtny koncert, w naj-
s³awniejszej w³oskiej operze, sta³ siê dla artystki
pocz¹tkiem przygody z repertuarem lirycznym.

Wroc³awianie bêd¹ mogli wys³uchaæ urzeka-j¹cych
interpretacji pie�ni Chopina Urszuli Kryger ju¿ w
najbli¿sz¹ niedzielê o godz. 20.

Agnieszka Misiak
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XIV FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ

Chopin
kameralnie
Wieczór 02.07 godz. 20(pi¹tek)

Edward Wolanin � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce
Lidia Grzanka-Urbaniak � wiolonczela

F. Chopin
F. Chopin
J. Elsner

� 24 Preludia op. 28
� Trio fortepianowe g-moll op. 8

� Trio Grande Sonate B-dur

Wieczór 07.07 godz. 20(�roda)

Krzysztof Stanienda fortepian
Adam Krzeszowiec wiolonczela
Bartosz Bober skrzypce
Wioletta Porêbska skrzypce
Maria Mik³aszewicz altówka

�
�

�
�

�

Fryderyk Chopin
�
�
�
�

Introdukcja i Polonez C-dur na wiolonczelê i fortepian op. 3
Grand Duo Concertant E-dur na wiolonczelê i fortepian
Sonata na wiolonczelê i fortepian g-moll op. 65
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Fryderyk Chopin � Pie�ni (komplet)

Wieczór 04.07 godz. 20(niedziela)

Urszula Kryger � mezzosopran
Jaros³aw Brêk � bas-baryton
Katarzyna Jankowska � fortepian

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:

normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Urszula Kryger

Wirtuoz i tango
Krzysztof Jakowicz nale¿y od lat do �cis³ego grona naj-
bardziej cenionych polskich mistrzów skrzypiec.
Urodzi³ siê w 1939 r., Liceum Muzyczne ukoñczy³ we
Wroc³awiu, a nastêpnie studiowa³ u Tadeusza
Wroñskiego w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej
w Warszawie, kontynuuj¹c pó�niej naukê w Stanach
Zjednoczonych. W 1962 r. otrzyma³ III nagrodê oraz
nagrodê specjaln¹ Henryka Szerynga na na IV Miêdzy-
narodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka
Wieniawskiego w Poznaniu. Od tego czasu Krzysztof
Jakowicz rozpocz¹³ niezwykle aktywn¹, miêdzyna-
rodow¹ karierê. Znanym skrzypkiem jest te¿ jego syn
Jakub Jakowicz.
Muzycy z zespo³u Tangata Quintet przypomn¹ razem z
Krzysztofem Jakowiczem s³ynne polskie przeboje,
inspirowane argentyñskim tangiem. Tango od pierw-
szych dekad XX w. zdobywa³o popularno�æ na ca³ym
�wiecie i trafi³o równie¿ do Polski, do piosenki, teat-

rzyków, kabaretów. Tanga �piewali m.in. legendarna
Pola Negri, Hanka Ordonówna, Janusz Pop³awski czy
Stanis³awa Nowicka. Do najbardziej za� znanych kom-
pozytorów polskich przebojów, wykorzystuj¹cych styl
tanga, nale¿eli: Jerzy Petersburski (autor s³ynnego
�Tanga milonga�), Zygmunt Karasiñski, Henryk Wars,
W³adys³aw Szpilman.
Zespó³ kameralny Tangata Quintet nawi¹zuje w
swoich wystêpach do nowoczesnego stylu �nuevo
tango�, wprowadzonego przez Astora Piazzollê. Us³y-
szymy wiêc oprócz skrzypiec Krzysztofa Jakowicza
fortepian, bandoneon i akordeon, gitarê elektryczn¹,
kontrabas oraz drugie skrzypce. W interpretacji muzy-
ków zabrzmi¹ tak znane szlagiery, jak �Odrobina
szczê�cia w mi³o�ci�, �W ma³ym kinie�, �Z³ociste
chryzantemy� Ca³ujê twoj¹ d³oñ, Madame� czy
�Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹�.
�wiatowa popularno�æ tanga, jego stylistyczne

Wybitny polski skrzypek Krzysztof Jakowicz ju¿ za tydzieñ 9 lipca do³¹czy do zespo³u Tangata Quintet i na dziedziñcu Arsena³u zabrzmi argentyñskie
tango w specjalnym programie, zatytu³owanym �Polskie tanga�.

muzyka jest ³atwo rozpoznawalna na ca³ym �wiecie,
dziêki niepowtarzalnemu charakterowi inwencji
Piazzolli. A jego wierno�æ tangu mo¿emy uznaæ za
jeden z przejawów istnienia wielu szkó³ narodowych
w muzyce XX wieku.

A. B.

unowocze�nienie i wprowadzenie tañca �na salony�
�wiatowej muzyki to w g³ównej mierze zas³uga argen-
tyñskiego kompozytora Astora Piazzolli. Ten oryginal-
ny twórca, wirtuoz bandoneonu, mistrz tanga urodzi³
siê 11 marca 1921 r. w Mar del Plata w Argentynie. W
latach dzieciêcych wyjecha³ wraz z rodzin¹ do
Nowego Jorku, gdzie jako nastolatek pozna³ swojego
rodaka Carlosa Gardela, kompozytora i populary-
zatora �piewanego tanga.
Po powrocie do ojczyzny kompozytor za³o¿y³ �Octeto
de Buenos Aires�, a nastêpnie �Quinteto Nuevo
Tango�. Stopniowo zdobywa³ dla swego stylu uznanie
za granic¹ i w Argentynie, dzi� powszechnie uwa¿a siê
go za odnowiciela i wrêcz �wybawcê tanga�. Skompo-
nowa³ oko³o 750 utworów, m.in. czteroczê�ciow¹
Historiê tanga, a jego dzie³a zaczêli w³¹czaæ do swo-
jego repertuaru arty�ci z krêgu muzyki klasycznej. �Król
tanga� zmar³ 5 lipca 1992 r. w Buenos Aires. Dzi� jego

Krzysztof Jakowicz
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W najbli¿szy weekend bêdzie s³onecznie i
bardzo ciep³o.

Temperatura maksymalna w godzinach po-
po³udniowych wyniesie od 28 do 30 °C,
wieczorem temperatura obni¿y siê do oko³o
23 °C. Wiatr bêdzie s³aby, 2-3 m/s, wschodni
i po³udniowo-wschodni.

KONCERTOWA
POGODA

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

Pogoda w dniach 02-04.07.2010

Preludia z Majorki
Komplet 24 Preludiów op. 28 Chopina mo¿na us³yszeæ dzisiaj na dziedziñcu Arsena³u o godz. 20 w wykonaniu Edwarda Wolanina.
To jedno z najpiêkniejszych dzie³ romantycznych.

Tegoroczny festiwal �Wieczory w Arsenale� dedyko-
wany jest muzyce Fryderyka Chopina z okazji dwuset-
nej rocznicy urodzin najwiêkszego polskiego kompozy-
tora. St¹d impreza nosi podtytu³ �Chopin kameralnie�.
Przed tygodniem zabrzmia³ Koncert fortepianowy
e-moll w brawurowej interpretacji Ingolfa Wundera,
dzi� kolejne dzie³a. Oprócz Preludiów publiczno�æ
us³yszy te¿ Trio fortepianowe g-moll op. 8, a do Edwar-
da Wolanina do³¹cz¹ w tym utworze wiolonczelistka
Lidia Grzanka-Urbaniak oraz Jan Stanienda, skrzypek,
dyrygent i dyrektor artystyczny �Wieczorów w
Arsenale�.

Najwiêkszym jednak bez w¹tpienia dzie³em dzisiej-
szego koncertu bêd¹ 24 Preludia op. 28 Fryderyka
Chopina. Powstawa³y one na prze³omie lat
1838/1839, podczas podró¿y Chopina na Majorkê. Ta
piêkna i tak chêtnie odwiedzana przez turystów po dzi�
dzieñ hiszpañska wyspa by³a te¿ punktem docelowym
wyprawy 28-letniego kompozytora. Chopin wybra³ siê
w tê romantyczn¹ podró¿ w towarzystwie jednej z naj-
wa¿niejszych kobiet swego ¿ycia-francuskiej pisarki
George Sand, a tak¿e dwojga jej dzieci: Maurycego i
Solange. By³a to piêkna podró¿ dwojga zakochanych
artystów, krótko przed ni¹ powie�ciopisarka i eseistka,
symbol wyzwolonej romantycznej kobiety, zwierza³a
siê w jednym ze swoich listów: �Gdyby Bóg zes³a³ mi za

Blisko tego, co najpiêkniejsze

godzinê �mieræ, nie skar¿y³abym siê, bo mijaj¹ ju¿ trzy
miesi¹ce nie zak³óconego niczym upojenia�.
Fryderyk Chopin za� w listopadzie 1838 r., po przyby-
ciu do Palmy, pisa³ w li�cie do przyjaciela: �Jestem w
Palmie. ¯yjê trochê wiêcej. Jestem blisko tego, co naj-
piêkniejsze. Lepszy jestem�. Niestety romantyczna
idylla nie trwa³a d³ugo. Po za³amaniu siê pogody
Chopin ciê¿ko zachorowa³, podró¿nicy zmuszeni byli
opu�ciæ Palmê i przybyli do Valdemosy, gdzie zamiesz-
kali w opuszczonym klasztorze kartuzów. By³o to nie-
samowite i nastrojowe miejsce, jak donosi³ kompo-
zytor: �Cicho... mo¿na krzyczeæ... jeszcze cicho. S³o-
wem piszê Ci z dziwnego miejsca�. W takiej w³a�nie
niezwyk³ej scenerii i na przekór powa¿nym k³opotom
zdrowotnym genialny twórca szkicowa³ nowe kom-
pozycje, w tym g³ównie fortepianowe preludia.

W 24 Preludiach op. 28 Chopin nawi¹zywa³ do prelu-
diów Johanna Sebastiana Bacha, którego muzykê
darzy³ bezgranicznym podziwem. Jednak Bach pisa³
preludia jako wstêpy do swoich fug, tymczasem polski
kompozytor u³o¿y³ cykl zupe³nie odrêbnych, samo-
dzielnych utworów, które nie stanowi³y ju¿ wstêpu do
czegokolwiek. Powsta³y genialne miniatury, u³o¿one
w krêgu wszystkich kolejno nastêpuj¹cych tonacji. Jest
to muzyka pe³na emocji, wyra¿aj¹ca ró¿norodne
nastroje, daleka jednak od jakiejkolwiek dos³owno�ci i
literackich kontekstów. Mimo to komentatorzy sugero-
wali poszczególnym utworom okre�lone tytu³y, niektó-
re z nich przyjê³y siê w �wiadomo�ci s³uchaczy i st¹d
tak znane nazwy, jak Preludium �Deszczowe� czy Pre-
ludium �Zegarowe� (As-dur, w którym pod koniec w
basie �s³ychaæ�, jak zegar wybija wieczorn¹ godzinê
jedenast¹).
Wykonawc¹ Preludiów op. 28 bêdzie dzi� Edward
Wolanin, uczeñ m.in. prof. Jana Ekiera, kieruj¹cego
pracami edytorskimi Wydania Narodowego dzie³ Cho-
pina. W 1985 r. Wolanin zdoby³ II nagrodê na III Miê-
dzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Palma de
Mallorca, za� w 1989 r. zosta³ laureatem I nagrody III
Europejskiego Konkursu Chopinowskiego w Darm-
stadt, otrzyma³ tam tak¿e szereg nagród dodatkowych.

Na dzisiejszym koncercie zabrzmi te¿ m³odzieñcze
dzie³o Chopina: Trio g-moll op. 8 na skrzypce,
wiolonczelê i fortepian. Utwór pochodzi z okresu stu-
diów kompozytorskich u Józefa Elsnera w Szkole G³ów-
nej Muzyki w Warszawie, gdzie m³ody Fryderyk

�ladem Bacha

Chopin i Elsner
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P R O G R A M

Chopin
kameralnie

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:

normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Wieczór 11.07 godz. 18(niedziela)

A. Roussel
J. Suk
F. Chopin

� Sinfonietta na smyczki op. 52
� Serenada na smyczki Es-dur op. 6

� II Koncert fortepianowy f-moll op. 21

POLSKIE TANGA
(m.in.: Odrobina szczê�cia w mi³o�ci; W ma³ym kinie;
Z³ociste chryzantemy; Ca³ujê twoj¹ d³oñ, Madame;
Ostatnia Niedziela)

Wieczór 09.07 godz. 20(pi¹tek)

Krzysztof Jakowicz � skrzypce
TANGATA QUINTET

Piotr Paleczny � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

Wspó³praca redakcyjna �
RMF Classic

Wspó³praca:

uczêszcza³ w latach 1826-1829. Jest to jedna z nielicz-
nych kompozycji kameralnych Chopina, który jak wia-
domo koncentrowa³ siê w swojej twórczo�ci na muzy-
ce fortepianowej, staj¹c siê jej niedo�cignionym
mistrzem. W interpretacji tego utworu wezm¹ udzia³
znani doskonale publiczno�ci �Wieczorów� wiolon-
czelistka Lidia Grzanka-Urbaniak oraz skrzypek Jan
Stanienda.
Troje muzyków wykona przy tej okazji jeszcze jeden
punkt programu, idealnie wpisuj¹cy siê w klimat kon-
certu. Bêdzie to Trio Grande Sonate B-dur Józefa
Elsnera, mistrza m³odego Fryderyka. Muzyka Elsnera
nabiera na wroc³awskim festiwalu dodatkowego
waloru, gdy¿ Elsner pochodzi³ ze �l¹ska, urodzi³ siê w
roku 1769 w Grodkowie, a nastêpnie kszta³ci³ siê we
Wroc³awiu. Nastêpne lata Józef Elsner zwi¹za³ ze
Lwowem i Warszaw¹, bêd¹c wspó³pracownikiem
m.in. Wojciecha Bogus³awskiego, ojca polskiego
teatru. To w³a�nie Elsnerowi wreszcie dane by³o staæ
siê jedynym nauczycielem kompozycji, jakiego mia³
Fryderyk Chopin, który na ca³e ¿ycie zachowa³ dla
swojego mistrza szacunek i wdziêczno�æ.

Artur Bielecki
W Gazetce wykorzystano fotografie dziêki uprzejmoœci
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Krzysztof Jakowicz i TANGATA QUINTET

Dofinansowano ze  rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

œ

Piotr Paleczny
zagra Chopina

Pierwszym z nich by³ wiolonczelista-amator, a przy tym
kompozytor, namiestnik pruski Wielkiego Ksiêstwa Poz-
nañskiego, ksi¹¿ê Antoni Radziwi³³. To w jego rezy-
dencji� pa³acu my�liwskim w Antoninie � m³ody Fryde-
ryk go�ci³ jesieni¹ 1829 roku. Owocem tej wizyty sta³y
siê utwory napisane z my�l¹ o wspólnym, domowym,
muzykowaniu. S¹ nimi wirtuozowskie: Introdukcja i Po-
lonez C-dur na wiolonczelê i fortepian op. 3 oraz Trio
g-moll na skrzypce, wiolonczelê i fortepian op. 8, które
w swym dramatycznym wyrazie zapowiada styl pó�-
niejszych dzie³ Chopina.
Innym wiolonczelist¹, z którym wieloletnia przyja�ñ
Chopina sta³a siê przyczynkiem do powstania kompo-
zycji kameralnych o nieprzemijaj¹cej warto�ci, by³ fran-
cuski pedagog i kompozytor, August Franchomme.
Franchomme nale¿a³ ówcze�nie do grona czo³owych
wiolonczelistów, nie dziwi wiêc fakt, i¿ Fryderyk Chopin,
specjalizuj¹cy siê w grze na fortepianie, konsultowa³ z
nim partie wiolonczelowe swoich utworów. Obaj ar-
ty�ci wystêpowali razem w Pary¿u, wykonuj¹c m.in.
Grand Duo Concertant na tematy z opery Robert le

Diable Giacomo Meyerbeera. By³ to utwór nale¿¹cy do
nurtu modnych w XIX wieku fantazji, opartych na
najbardziej znanych tematach z oper (w tym wypadku z
opery �Robert Diabe³�). Franchomme, autor interesu-
j¹cych opracowañ utworów Chopina na wiolonczelê i
fortepian, uczestniczy³ te¿ w wielu pracach edytorskich
dokonywanych ju¿ po �mierci kompozytora. Z jego
udzia³em powsta³o równie¿ najdoskonalsze dzie³o
kameralne Chopina � Sonata na wiolonczelê i fortepian
g-moll op. 65. Ten bogaty wyrazowo utwór przenosi
nas w nowy, najdojrzalszy wymiar twórczo�ci Chopina.
Autor pracowa³ nad nim przez kilka lat, do koñca nie
bêd¹c pewnym jego warto�ci. Dzi� wiemy, ¿e Sonata ta
nale¿y do grona najwybitniejszych dzie³ kameralnych w
historii muzyki.
Do poznania innego � kameralnego � oblicza twórczo�-
ci Fryderyka Chopina organizatorzy �Wieczorów w Ar-
senale� zapraszaj¹ 2 i 7 lipca. Us³yszymy wtedy wszyst-
kie dzie³a kameralne naszego wielkiego kompozytora.

A. M.

Chopin znanymniej
W pi¹tek 2 lipca oraz w �rodê 7 lipca o godz. 20 we wroc³awskim Arsenale zabrzmi¹
mniej znane utwory Fryderyka Chopina. S¹ nimi kompozycje kameralne, bêd¹ce wynikiem
przyja�ni zawartych przez artystê z niezwyk³ymi muzykami.

Fryderyk Chopin (litografia wg portretu
Ary Scheffera, Maksymilian Fajans)

George Sand (mezzotinta wg portretu Auguste�a
Charpentiera, Narcisse-Edmond-Joseph Desmadryl)

Na zakoñczenie festiwalu w niedzielê 11 lipca wybitny
polski pianista Piotr Paleczny wykona z Orkiestr¹ Kame-
raln¹ Wratislavia pod dyrekcj¹ Jana Staniendy Koncert
fortepianowy f-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Z uwagi
na mistrzostwa �wiata w pi³ce no¿nej pocz¹tek wystêpu
przewidziany zosta³ na godz. 18.
Piotr Paleczny nale¿y do grona najbardziej znanych i
utalentowanych polskich pianistów, jego kariera datuje
siê od zdobycia tytu³u laureata Konkursu Chopinows-
kiego w Warszawie w roku 1970. Od tego czasu artysta
prowadzi aktywn¹ dzia³alno�æ koncertow¹ i nagranio-
w¹, jest te¿ cenionym pedagogiem i jurorem. W ostat-
nich latach Piotr Paleczny pojawia siê systematycznie na
Dolnym �l¹sku jako dyrektor artystyczny Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Dusznikach-Zdroju. Pod jego kierunkiem ten najstar-
szy polski festiwal umocni³ swoj¹ wysok¹ rangê artys-
tyczn¹ zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Piotr Paleczny na zakoñczenie �Wieczorów w Arsenale�
zagra Koncert f-moll Chopina, m³odzieñcze, pe³ne poezji
i wirtuozowskiego blasku dzie³o Chopina, nale¿¹ce do
kanonu romantycznych koncertów fortepianowych.
Utworu pos³uchamy w kameralnej wersji orkiestrowej,
przeznaczonej wy³¹cznie na smyczki, nie za� na sk³ad
symfoniczny. W takiej w³a�nie wersji m³ody Fryderyk
wykona³ swój koncert po raz pierwszy, w prywatnym
gronie s³uchaczy w Warszawie.
Zabrzmi tak¿e trzyczê�ciowa Sinfonietta na orkiestrê
smyczkow¹ op. 52 Alberta Roussela (1869-1937),
wybitnego kompozytora francuskiego, cenionego rep-
rezentanta neoklasycyzmu.
Ró¿norodny program wystêpu dope³niony zostanie mu-
zyk¹ czesk¹, której przedstawicielem na prze³omie XIX i
XX wieku by³ Josef Suk (1874-1935), uczeñ Antonina
Dvoráka. Z jego dorobku publiczno�æ us³yszy Serenadê
Es-dur op. 6, skomponowan¹ w 1892 r., nale¿¹c¹ do
najpopularniejszych dzie³ kompozytora.

A.B.


