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Dwa Wieczory w Arsenale
Powoli zbli¿a siê do koñca 19. Festiwal Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale”. Czekaj¹ nas
jeszcze dwa wystêpy. Dzisiaj o godz. 20 na dziedziñcu wroc³awskiego Arsena³u zabrzmi¹ baroko-
we koncerty, w niedzielê zaœ warto pos³uchaæ muzyki Wolfganga Amadeusa Mozarta, w tym jego
arii w mistrzowskim wykonaniu Olgi Pasiecznik.
Dzisiejszy wieczór wype³ni¹ barokowe koncerty solowe
oraz concerti grossi, a wiêc formy stworzone w XVII stu-
leciu we W³oszech.„Concertare”to znaczy wspó³zawod-
niczyæ, wspó³pracowaæ, taki jest w³aœnie Ÿród³os³ów
koncertu.„Concertare”, czyli muzyczny dialog przeplata-
ny swoistym muzycznym wspó³zawodnictwem, sta³a
opozycja instrumentów solowych i barokowej orkiestry.

Taka jest teoria barokowego koncertu. Jakich dzie³
pos³uchamy? Zabrzmi¹ utwory wybitnych w³oskich
kompozytorów – Antonia Vivaldiego i Giuseppe Tarti-
niego.Na program z³o¿¹ siê tak¿e concerti grossi Georga
Friedricha Händla.Mo¿na wiêc powiedzieæ,¿e repertuar
dzisiejszego wieczoru nawi¹zuje do stylu w³oskiego,
gdy¿ nawet Händel, bêd¹c kompozytorem niemieckim,
wzorowa³ siê czêsto na tradycji w³oskiej.

Vivaldi,Rudy Ksi¹dz...

Szczególne miejsce w programie zajmie AntonioVivaldi,
który zyska³ sobie w historii muzyki przydomek Rudy
Ksi¹dz. Spoœród kompozytorów w sutannie Vivaldi
niew¹tpliwie jest najs³awniejszy, przynajmniej dzisiaj.
Legendarnym „przebojem” jego autorstwa s¹
oczywiœcie „Cztery Pory Roku”, ale nie zawsze pamiê-
tamy, ¿e oprócz nich skomponowa³ kilkaset innych
koncertów na najrozmaitsze zestawy instrumentów.
Niektóre z jego koncertów maj¹ tak rozbudowan¹ obsa-
dê, ¿e ¿artobliwie porównaæ je mo¿na do muzycznej
„arki Noego” (czêsto dobiera³ solowe instrumenty
parami). Króluj¹ wœród nich koncerty skrzypcowe, gdy¿
w czasach artysty skrzypce cieszy³y siê ju¿ znaczn¹
popularnoœci¹. Poza tym sam Antonio Vivaldi by³ zna-

komitym skrzypkiem-wirtuozem, czêsto wystêpowa³
na estradzie, a jego styl wykonawczy zwraca³ uwagê
maestri¹ techniczn¹ i ogromn¹ oryginalnoœci¹. Wiele
swoich koncertów napisa³ dla orkiestry sierociñca dla
dziewcz¹t. Sierociniec ten by³ jedn¹ z instytucji chary-
tatywnych w ówczesnej Wenecji. Poziom muzyczny tej
m³odzie¿owej orkiestry dzia³aj¹cej pod kierunkiem
Vivaldiego by³ niezwykle wysoki.

W programie znalaz³ siê Koncert na skrzypce A-dur
RV 347, Koncert na 2 skrzypiec a-moll RV 523, a tak¿e
bardzo atrakcyjny Koncert na 4 skrzypiec i wiolonczelê
F-dur RV 567, w którym popisuje siê a¿ piêcioro wy-
konawców-solistów. Wiêkszoœæ koncertów Vivaldiego
ma trzyczêœciow¹ budowê, taka w³aœnie forma sta³a siê
tradycj¹ obowi¹zuj¹c¹ przynajmniej do XIX wieku. Gdy
dziœ wszyscy z ³atwoœci¹ rozpoznaj¹ styl autora
„Czterech Pór Roku”, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e po œmierci
Vivaldiego jego muzyka uleg³a zapomnieniu na ponad
150 lat.

Barokowych koncertów pos³uchamy w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej Wratislavia pod dyrekcj¹ Jana
Staniendy. Solistami w poszczególnych utworach bêd¹
instrumentaliœci od lat zwi¹zani z t¹ wroc³awsk¹ or-
kiestr¹.W partiach solowych wyst¹pi¹: skrzypaczki Bar-
bara Myler, Wioletta Porêbska, Dorota Tokarek, Magda-
lena Sudara, skrzypkowie Bartosz Bober i Jacek Marci-
nów,a tak¿e wiolonczelistka Lidia Grzanka-Urbaniak.

Dzisiejszy wieczór przyniesie równie¿ muzykê Giuseppe
Tartiniego, twórcy s³awnej „Sonaty skrzypcowej z
diabelskim trylem”.Tartini dzia³a³ jako skrzypek,kompo-
zytor i kapelmistrz Bazyliki Œw. Antoniego w Padwie.
Pos³uchamy jego trzyczêœciowego Koncertu skrzypco-
wego A-dur D93. W programie znalaz³y siê tak¿e
wybrane Concerti grossi Georga Friedricha Händla,
obok Bacha uwa¿anego za najwiêkszego kompozytora
póŸnego baroku.

… i jego koncerty

Nie tylko mistrz zWenecji

Wielki fina w niedziel³ ê

W niedzielê zakoñczy siê tegoroczny festiwal„Wieczory
w Arsenale”. Organizatorzy przygotowali na tê okazjê
naprawdê atrakcyjne wydarzenie z najwy¿szej„muzycz-
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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
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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
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Doradca prawny Festiwalu:

nej pó³ki”.Zapewni to nie tylko muzyka Wolfganga Ama-
deusa Mozarta, ale i obecnoœæ na estradzie wybitnej
œpiewaczki Olgi Pasiecznik (sopran). Artystka, pocho-
dz¹ca z Ukrainy, nale¿y od lat do elity wokalistów
dzia³aj¹cych i mieszkaj¹cych w Polsce. Zachwyca
ogromn¹ muzykalnoœci¹ i wszechstronnoœci¹,technicz-
n¹ maestri¹ i szlachetnoœci¹ barwy g³osu. Wystêpy tej
gwiazdy licznych estrad i scen krajowych i zagranicz-
nych zawsze przynosz¹ publicznoœci wiele wzruszeñ.

Program niedzielnego fina³u wype³ni¹ m³odzieñcze
symfonie Mozarta oraz jego arie koncertowe. Oprócz

Olgi Pasiecznik wyst¹pi Orkiestra KameralnaWratislavia
pod dyrekcj¹ Jana Staniendy. Fina³ rozpocznie w
niedzielê o godz.20.

Artur Bielecki
Agnieszka Misiak
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Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA – zdj. Jacek Marcinów


