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¯arty, filmy i kwintety
Trwa XIX Festiwal Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale” (do 12 lipca). Impreza zbli¿a siê do
pó³metka. Podczas najbli¿szych dni organizatorzy kusz¹ nas przebojami muzyki filmowej,
¿artami niezawodnej Grupy MoCarta, której towarzyszy mim Ireneusz Krosny, a tak¿e kameralis-
tyk¹ z najwy¿szej pó³ki – dzie³ami Juliusza Zarêbskiego i Dymitra Szostakowiczaa.
Ka¿de z najbli¿szych wydarzeñ bêdzie mia³o swój nie-
powtarzalny,odrêbny charakter.Ju¿ dzisiaj o godz.20 na
zabytkowym, urokliwym dziedziñcu wroc³awskiego
Arsena³u rozpocznie siê koncert zatytu³owany „Kama
Grott Movie Project”. Co kryje siê pod t¹ nazw¹? Kama
Grott-Tomaszek jest znan¹ polsk¹ oboistk¹ m³odszego
pokolenia, od szeregu lat z powodzeniem rozwijaj¹ca
swoj¹ karierê.Na wroc³awskim festiwalu artystka zapre-
zentuje wybór najpiêkniejszych tematów muzycznych
ze znanych filmów.

Najpiêkniejsze melodie z filmów

Muzyka filmowa cieszy siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹,
istnieje wielu kompozytorów,którzy odnosz¹ w tej dzie-
dzinie wielkie sukcesy i nierzadko specjalizuj¹ siê w

pisaniu muzyki dla potrzeb filmu. Program dzisiejszego
koncertu zosta³ tak pomyœlany, aby harmonijnie ukazaæ
niezapomniane tematy z filmów zarówno polskich, jak
te¿ zagranicznych. Trzeba bowiem przyznaæ, ¿e polscy
twórcy muzyki filmowej nale¿¹ do najlepszych w œwie-
cie, wystarczy wymieniæ takie klasyczne ju¿ dzisiaj
nazwiska, jak Krzysztof Komeda czy Wojciech Kilar. Nie
zabraknie tak¿e przyk³adów œwietnych tematów z kine-
matografii œwiatowej.

Us³yszymy takie znane utwory, jak muzyka z seriali
„Polskie drogi”czy„Lalka”, której autorem by³ znakomity
kompozytor Andrzej Kurylewicz. Zabrzmi równie¿
znany temat z serialu „07 zg³oœ siê”, stworzony przez
W³odzimierza Korcza. Zachwyci nas ko³ysanka ze s³yn-
nego filmu „Dziecko Rosemary” w re¿yserii Romana
Polañskiego, utwór ten skomponowa³ legendarny
polski jazzman Krzysztof Komeda.W programie pojawi
siê te¿ temat z filmu„Œniadanie u Tiffany'ego”, napisany
przez Henry'ego Mancini'ego. S³owem, publicznoœæ
czeka prawdziwie sentymentalna, pe³na wspomnieñ
muzyczna podró¿ po œwiecie filmu.

Wœród tegorocznych festiwalowych gwiazd pojawi¹ siê
równie¿ lubiani, cenieni i nagradzani od lat artyœci,
którzy w roku 1995 postanowili za³o¿yæ kwartet smycz-
kowy, bêd¹cy zarazem muzyczn¹ propozycj¹ ambit-
nego kabaretu. Mowa tu, rzecz jasna, o s³ynnej Grupie
MoCarta – ich muzyczne skecze publicznoœæ mo¿e
podziwiaæ ju¿ za dwa dni.

Koncert tej znanej bardzo dobrze od wielu lat wroc³a-
wianom Grupy (niedziela 5 lipca) zostanie wzbogacony
wystêpem mima Ireneusza Krosnego.Znany aktor Jerzy
Stuhr o kreacjach tego artysty powiedzia³:„Krosny jest
sam i jest teatrem bez s³owa fascynuj¹cym! Ujmuj¹cym
od pierwszego gestu.” Ka¿dy, kto choæ raz mia³ mo¿li-
woœæ widzieæ tego znakomitego mima wie, ¿e to cz³o-
wiek o nieprawdopodobnych mo¿liwoœciach aktorskich
i o ogromnej plastyce i giêtkoœci cia³a.Wspó³gra to nie-
zwykle ciekawie z lekk¹ muzyk¹ klasyczn¹ i nutk¹
komizmu Grupy MoCarta.

Z kolei œrodowy koncert (8 lipca) wype³ni¹ w ca³oœci
utwory kameralne. Zabrzmi jeden z najwspanialszych
kwintetów fortepianowych w historii muzyki – Kwintet
fortepianowy g-moll op. 34 Juliusza Zarêbskiego. O
Zarêbskim doœæ wspomnieæ, ¿e wiedeñskie Konserwa-
torium Towarzystwa Przyjació³ Muzyki (gdzie studiowa³

Oboistce
towarzyszyæ bêdzie zespó³ w sk³adzie: Dawid Lubowicz
(skrzypce), Jakub Lubowicz (fortepian), Micha³ Grott
(gitara basowa) oraz – goœcinnie – Natalia Grosiak
(wokal).

Grupa MoCarta i Krosny

Wieczór dwóch kwintetów
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03.07 • pi¹tek • godz. 20
Kama Grott-Tomaszek
Dawid Lubowicz
Kuba Lubowicz
Micha³ Grott

Natalia Grosiak

– obój
– skrzypce

– fortepian
– gitara basowa

– wokal
goœcinnie

Kama Grott Movie Project
Muzyka z filmów „Lalka”, „Polskie drogi”, „07 zg³oœ siê”,
„Dziecko Rosemary”, „Œniadanie u Tiffany'ego”
i innych

Bilety: 40/30 z³

05.07 • niedziela • godz. 20
Grupa MoCarta & Ireneusz Krosny

Wieczór kabaretowy

Bilety: 80/60 z³

08.07 • œroda • godz. 20
Chopin Piano Quintet

D. Szostakowicz
J. Zarêbski

– Kwintet fortepianowy g-moll op. 57
– Kwintet fortepianowy g-moll op. 34

Bilety: 35/27 z³

10.07 • pi¹tek • godz. 20
Barbara Myler
Wioletta Porêbska
Dorota Tokarek
Magdalena Sudara
Bartosz Bober
Jacek Marcinów
Lidia Grzanka-Urbaniak
Jan Stanienda

Wratislavia

– skrzypce
– skrzypce

– skrzypce
– skrzypce

– skrzypce
– skrzypce

– wiolonczela

Orkiestra Kameralna

A. Vivaldi

G. Tartini

G. F. Haendel

Koncert na skrzypce A-dur RV 347
Koncert na 2 skrzypiec a-moll RV 523
Koncert na 4 skrzypiec i wiolonczelê F-dur RV 567

Koncert skrzypcowy A-dur D93

Concerto grosso a-moll op. 6 nr 4 HWV 322
Concerto grosso A-dur op. 6 nr 11 HWV 329

Bilety: 35/27 z³

12.07 • niedziela • godz. 20
Olga Pasiecznik
Jan Stanienda

WRATISLAVIA

– sopran

Orkiestra Kameralna

W. A. Mozart
Symfonia D-dur nr 4 KV 19
Aria KV 272
Symfonia G-dur nr 15 KV 124
Symfonia C-dur nr 16 KV 128
Aria KV 374
Symfonia G-dur nr 17 KV 129

Ah, lo previdi

A questo seno deh vieni

Bilety: 40/30 z³

XIX
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Doradca prawny Festiwalu:

Grupa MoCarta & Ireneusz Krosny

kompozycjê oraz grê na fortepianie) ukoñczy³ otrzy-
muj¹c dwa z³ote medale, po zaledwie dwóch latach
nauki, która innym studentom zajmowa³a lat... szeœæ.
S³ynny uczeñ Ferenca Liszta i pianista-wirtuoz, by³ zara-
zem znakomitym kompozytorem, g³ównie utworów
fortepianowych. Do dziœ uwa¿a siê go za jednego z
najlepszych po Chopinie polskich kompozytorów XIX
wieku. Po jego b³yskotliwych wystêpach we Francji po-
jawi³o siê powiedzenie: „Umar³ Chopin, niech ¿yje
Zarêbski!”

Wœród jego dzie³ najdoskonalszym wydaje siê w³aœnie
Kwintet fortepianowy g-moll. Niestety by³a to ostatnia
wiêksza kompozycja tego przedwczeœnie zmar³ego na
gruŸlicê artysty. W Arsenale us³yszymy utwór w wyko-
naniu Chopin Piano Quintet, który to zespó³ wykona
równie¿ arcytrudny Kwintet fortepianowy g-moll op.57
wybitnego rosyjskiego symfonika XX wieku – Dymitra
Szostakowicza.¯yj¹cy w czasach wojny,a potem stalino-
wskiego re¿imu kompozytor i pianista, od tragicznej
sytuacji politycznej swojego narodu ucieka³ w muzykê,
tworz¹c dzie³a wybitne i unikalne w nastroju, pe³ne
dramatyzmu, genialne pod wzglêdem formy i jêzyka
dŸwiêkowego.Jednym z nich jest w³aœnie pochodz¹cy z
1940 roku Kwintet g-moll.

Artur Bielecki
Agnieszka Misiak
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