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Eiji Oue – dyrygent
Krzysztof Malicki – flet 

Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Symfonia D-dur KV 385 „Haffnerowska” [18′] 
(1782)

Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Finale: Presto 

Leonard Bernstein (1918–1990)

Halil [16′]
nokturn na flet solo, flet piccolo, flet altowy, perkusję, harfę i smyczki
(1981)

Igor Strawiński (1882–1971)

Suita z baletu Pulcinella [24′]
(1920/22, zrewid. 1949)

Sinfonia (Ouverture)
Serenata
Scherzino. Allegro. Andantino
Tarantella
Toccata
Gavotta con due variazioni
Vivo
Minuetto. Finale

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku. 
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Symfonię D-dur 
KV 385 Mozarta w maju 1996 roku pod dyrekcją Arnolda Katza, zaś suitę 
Pulcinella Strawińskiego w styczniu 1987 pod dyrekcją Tadeusza Strugały. 
Nokturn Halil wykonuje po raz pierwszy. 
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Omówienie 
programu

Ludwik Erhardt

Mozart

Jak się unieśmiertelnić, zostać postacią historyczną? To proste: należy znaleźć 
jakiegoś geniusza, zamówić u niego utwór – lepiej dwa – i zlekceważyć RODO.

Haffnerowie byli zamożnymi i szanowanymi obywatelami Salzburga, stary 
Haffner doszedł nawet do stanowiska burmistrza. Jego syn Sigmund, rówie-
śnik i towarzysz zabaw dziecięcych małego Mozarta, pielęgnował tę znajo-
mość przez całe życie. Latem roku 1776 Sigmund Haffner, który po śmierci 
ojca stał się głową rodziny, wydając za mąż swą siostrę Marię Elżbietę zwrócił 
się do Mozarta, by zechciał uświetnić tę uroczystość jakimś utworem. 21 lipca 
goście weselni byli pierwszymi słuchaczami wspaniałej, ośmioczęściowej 
Serenady D-dur nr 7 (oczywiście „Haffnerowskiej”).

Kilka lat później Wolfgang Amadeus opuścił rodzinne miasto, by szukać 
szczęścia w wiedeńskiej metropolii. Łącznikiem był ojciec kompozytora, 
Leopold, czuwający nad pozostawionym w Salzburgu stosem nut z utwo-
rami syna i dbający o jego interesy. Latem 1782 roku za pośrednictwem ojca 
nieoczekiwanie spadło na kompozytora zamówienie na kolejną „serenadę 
Haffnerowską” – tym razem na zbliżającą się uroczystość wpisania Sigmunda 
Haffnera na listę szlachty.

Zamówienie z terminem – oczywiście – „na wczoraj”. Mozart, pracujący 
akurat nad większym dziełem, szykujący się do własnego ślubu z Konstancją 

Weber, zaabsorbowany przygotowywaniem domu Przy Wysokim Moście, 
w którym mają zamieszkać – odkłada wszystko i dzień po dniu w niezmier-
nym pośpiechu wysyła ojcu kolejne partie sześcioczęściowego utworu. 
W natłoku kolejnych wydarzeń zapomina o nim tak dokładnie, że gdy pod 
koniec roku ojciec odsyła mu zbyteczną już partyturę tego dzieła, kompo-
zytor zwierza mu się, że „nie pamiętał już z niej ani jednej nuty” i że poczuł 
się „przyjemnie zaskoczony” swoim utworem. Postanawia zrobić zeń sym-
fonię, którą włączy do programu najbliższego koncertu. Na początek więc 
usunięty zostaje wstępny marsz i jeden z dwóch menuetów, zaś w pozo-
stałych czterech częściach wzmocnieniu ulegają partie fletu i oboju. W tej 
postaci jako Symfonia D-dur utwór zostaje 23 marca 1783 roku przedstawiony 
wiedeńskim słuchaczom. Następne pokolenia obliczą, że jest to 35. z kolei 
symfonia Mozarta i opatrzą ją nazwą „Haffnerowska”, zaś Ludwig von Köchel 
doda numer katalogowy 385. A wszyscy razem zdumiewamy się, jak piękne 
rezultaty przynosi spontaniczne tworzenie (gdy się jest Mozartem).

Bernstein

Gwiazda pierwszej wielkości na firmamencie muzyki Zachodu, godny 
następca Toscaninich i Stokowskich, duchowy dziedzic tradycji Gustawa 
Mahlera  – wszystko to mało, by określić, kim był „Lennie”, jak zwali 
Leonarda Bernsteina pracujący z  nim muzycy, a  za nimi cały muzyczny 
świat. Bernstein dyrygent miał jednak rywala w postaci Bernsteina kompozy-
tora, z którym walczył przez całe życie – o czas, o swobodę myśli, o słabnącą 
z wiekiem siłę. Jako twórca musicali zyskał niebywałą popularność u licznej  
publiczności amerykańskiej i następnie na całym świecie. Dlaczego? Tytuły 
jego utworów mówią same za siebie: On The Town (1944), Peter Pan (1950), 
Wonderful Town  (1953), West Side Story (1957) i in. Sławę w największych salach 
koncertowych świata przyniosły mu też takie dzieła, jak np. II Symfonia 
„The Age of Anxiety” (wg W. H. Audena) na fortepian i orkiestrę (1949) oraz 
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Chichester Psalms na kontratenor, chór i orkiestrę (1965). Będąc jedną z cen-
tralnych postaci świata muzycznego drugiej połowy XX wieku zachowywał 
jednak dystans do awangardowych propozycji radykalnych modernistów.

W krótkim komentarzu do skomponowanego w 1981 roku nokturnu na flet 
solo i orkiestrę kameralną Bernstein pisze: „Halil nie przypomina żadnego 
z moich utworów, ale – jak znaczna część mojej muzyki – jest zmaganiem 
się tonalności z atonalnością”. Dalej czytamy: „Dla mnie w tym utworze 
siły wojny i napięcia wojenne zmagają się z przemożnym pragnieniem 
życia i kojącym działaniem sztuki, miłości i nadziei na życie w pokoju”. To 
zmaganie się w przekładzie na język muzyki jest ścieraniem się struktur 
budowanych według techniki dwunastotonowej z brzmieniami i wątkami 
utrzymanymi w duchu muzyki postromantycznej.

Halil jest poświęcony pamięci Yadina Tenenbauma i jego braci. Tenenbaum 
był izraelskim studentem – flecistą, który wraz z braćmi zginął w czołgu 
na Synaju podczas wojny Jom Kipur w 1973 roku. Słowo „halil” w języku 
hebrajskim znaczy „flet”.

Utwór został wykonany po raz pierwszy 27 maja 1981 roku w Jerozolimie 
przez Jean-Pierre’a Rampala oraz Izraelską Orkiestrę Filharmoniczną pod 
dyrekcją kompozytora (sześć lat później Bernstein opracował też wersję na 
flet solo, perkusję i fortepian).

Strawiński

Gdy wybuchła wojna 1914 roku, Sergiusz Diagilew, założyciel i szef sławnego 
zespołu Balety Rosyjskie, przebywał we Włoszech. Odcięty od reszty świata, 
oddał się swej namiętności bibliofila, penetrując księgarnie i antykwariaty 
w poszukiwaniu starych druków i manuskryptów. Szczególnie interesował 

go Neapol, w którym dźwięczały jeszcze echa XVIII-wiecznej opera buffa oraz 
ludowej, błazeńskiej commedia dell’arte.

Diagilewem kierowała tu nie tylko pasja bibliofila, miał bowiem w  swo-
ich zbiorach szczegółowy scenariusz tradycyjnej pantomimy o  czterech 
Pulcinellach*. Znakomity materiał na piękne i wesołe widowisko wymagał 
jednak stosownej muzyki, najlepiej oryginalnej albo przynajmniej nawią-
zującej do tamtej epoki. Penetracja setek małych i dużych księgarń, anty-
kwariatów i stoisk z pamiątkami dała oczekiwany wynik w postaci pliku 
starych rękopisów i druków z nutami tańców i piosenek z czasu młodości 
Pergolesiego. Jemu też – kompozytorowi sławnej La serva padrona – przy-
pisywano początkowo ich autorstwo. W rzeczywistości były to kompozycje 
rozmaitych mało znanych lub nawet anonimowych kompozytorów, co 
zresztą nie miało większego znaczenia.

Gdy wojna światowa zaczęła zbliżać się ku końcowi, Diagilew miał już 
przemyślany cały projekt i wybranych jego realizatorów: twórcą baletu, 
czyli choreografem, będzie Léonide Massine (Leonid Miasin), orkiestrę 
poprowadzi Ernest Ansermet, a dekoracje i kostiumy zaprojektuje Pablo 
Picasso. Pozostawała jeszcze kwestia muzyki: kto z tego pliku rozmaitych 
nut zrobi jednolity, zgrabny utwór, zdolny ożywić błazeńską komedię sprzed 
dwóch stuleci? Diagilew myślał o Strawińskim, którego nazwisko po Święcie 
wiosny stało się dla publiczności silnym magnesem. Jednak w ich przyjaźni 
pojawiły się ostatnio głębokie rysy i Diagilew obawiał się, czy kompozytor 
zechce z nim w ogóle rozmawiać.

Spotkali się dopiero w 1919 roku w Paryżu. Diagilew położył na stole plik nut 
i zapytał, czy Strawiński zechciałby ułożyć z nich spójną całość i opracować 

Omówienie programu

* Choć w języku polskim „Pulcinella” brzmi jak imię dziewczyny, należy ono do postaci rodzaju 
męskiego, jednej z głównych figur włoskiej commedia dell’arte. We Francji przybrało formę  
„Polichinelle” i następnie przywędrowało do Polski, znajdując jako „poliszynel” przytułek  
w wyrażeniu „tajemnica poliszynela”. 
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na niewielką orkiestrę. Kompozytor zdecydowanie odparł, że go to nie inte-
resuje, ale ostatecznie zgodził się rzucić okiem w wolnej chwili...

Igor Strawiński wiele epizodów ze swego życia opisał w opublikowanych 
wspomnieniach, w tomach Rozmów z Robertem Craftem oraz licznych wywia-
dach prasowych. Relację ze spotkania z Diagilewem kończy w nich słowami: 
„Rzuciłem okiem i... zakochałem się...” Owoc tego nagłego i gorącego uczucia 
zaprezentowano 15 maja 1920 roku na scenie paryskiej Opery. Jednoaktowy 
balet ze śpiewem, trwający niewiele ponad 30 minut, spowodował konster-
nację publiczności, a zwłaszcza krytyków. Nie takiej muzyki spodziewano 
się po Strawińskim, rewolucjoniście muzycznym, twórcy barbarzyńskiego 
Święta wiosny. Zastanawiano się też, komu właściwie należy przypisać autor-
stwo tego utworu, skoro są to kompozycje z XVIII wieku, a Strawiński je 
„tylko” zinstrumentował. 

Praca Strawińskiego polegała na wyborze utworów odpowiednich do libretta 
ułożonego przez Massine'a i nadaniu im wspólnego stylu. Styl ten był już 
stylem Strawińskiego. Zachowując oryginalne melodie oraz ich basową 
podstawę, wolną przestrzeń wypełnił żwawym dyskursem muzycznym 
między grupami concertino i ripieno. Ruchliwa faktura małej orkiestry iskrzy 
przejściowymi dysonansami, nieoczekiwanymi modulacjami. Obrazy są 
krótkie i zmieniają się jak w kalejdoskopie – 21 numerów w ciągu 35 minut, 
ledwie zabrzmią i już znikają, nie ma kiedy się zachwycić...

Strawiński wiedział jednak, że ten utwór mu się udał. Nie zważając na gry-
masy krytyków sporządził z tej muzyki suitę koncertową (bez numerów 
wokalnych), która szybko zyskała znaczną popularność.

Często można się spotkać z  twierdzeniem, że Pulcinella jest „pierwszym 
utworem neoklasycznym”, że w historii muzyki „otwiera epokę neoklasy-
cyzmu”. To temat do dyskusji na długie zimowe wieczory. Wszak – pomi-
nąwszy wszystkie zabiegi Strawińskiego, dzięki którym to muzyczne cacko 
rozbłysło nowym blaskiem – nie był on jego twórcą. I zapewne nigdy nie 

przyszłoby mu do głowy, żeby zająć się odkurzaniem starych nut niezna-
nych kompozytorów. Ale z drugiej strony – jak mawiał Tewje Mleczarz – 
utwory te zaistniały w naszej świadomości tylko dzięki jego zabiegom. Gdy 
jednak raz i drugi spróbował użyć dawnego języka muzycznego w swych 
własnych kompozycjach, okazywało się, że „nie da się wejść dwa razy do 
tej samej rzeki”. 

Omówienie programu
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Eiji  
Oue 
dyrygent

Zasłynął „niezwykłymi interpretacjami” (La Nación) i swoim „charakte-
rystycznym dobrym humorem […] oraz niespożytą energią” (Backtrack). 
Dyrygował wieloma czołowymi orkiestrami świata, m.in. New York Phil-
harmonic, Philadelphia Orchestra, hr-Sinfonieorchester z Frankfurtu oraz 
Münchner Philharmoniker. Obecnie jest dyrygentem honorowym Osaka 
Philharmonic Orchestra (dyrektor muzyczny w latach 2003–2011) oraz NDR 
Radio philharmonie w Hanowerze (pierwszy dyrygent gościnny w latach 
1998–2009). Był dyrektorem muzycznym Minnesota Orchestra (1995–2002) 
i Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (2006–2010). Jako 
dyrektor muzyczny (1997–2003) Grand Teton Music Festival (Wyoming/USA) 
był inicjatorem dorocznego koncertu z okazji Dnia Niepodległości (4 lipca).

Ostatnie i nadchodzące wydarzenia w kalendarzu artysty to m.in. tournée z oka-
zji stulecia Tokyo Philharmonic Orchestra, koncerty z NDR Radio philharmonie 

w Japonii i Ameryce Południowej, prezentacja muzyki amerykańskiej, w tym 
Leonarda Bernsteina z  NFM Filharmonią Wrocławską, występy podczas 
La Folle Journée w Warszawie, a także m.in. z Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales 
de España, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo, Orchestre national de Lyon, Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires/Teatro Colón.

Artysta dokonał licznych nagrań, m.in. z Minnesota Orchestra oraz NDR 
Radiophilharmonie, a także dla wytwórni Deutsche Grammophon. Współ-
pracował z  takimi artystami, jak Sarah Chang, Hilary Hahn, Nemanja 
Radulović, Fazil Say, Midori, Nelson Goerner, Emmanuel Ceysson, Nicolas 
Altstaedt, Stephen Kovacevich, David Fray, Roger Muraro oraz Trio Jean Paul.

Eiji Oue realizuje swoją pasję edukacyjną kształcąc kolejne pokolenia muzy-
ków. Od 2000 roku jest profesorem dyrygentury w hanowerskiej Hochschule 
für Musik, Theater und Medien. Wśród wielu nagród i wyróżnień otrzymał 
m.in. Nagrodę im. Sergiusza Kusewickiego (Tanglewood, 1980) oraz I nagrodę 
i Złoty Medal im. Hansa Harina w salzburskim Mozarteum (1981). W 2005 
władze Dolnej Saksonii uhonorowały go Nagrodą Muzyczną im. Praetoriusa, 
zaś w 2009 roku – Orderem Zasługi tego landu. 

Pochodzący z Hiroszimy artysta rozpoczął swą edukację muzyczną od gry 
na fortepianie w wieku 4 lat. Uczęszczał do konserwatorium Tōhō Gakuen 
w Chōfu/Tokio, gdzie podjął studia dyrygenckie pod kierunkiem Hideo Saito, 
nauczyciela Seiji Ozawy. W 1978 roku na zaproszenie Ozawy uczestniczył 
w wakacyjnych kursach w Tanglewood Music Center, gdzie poznał Leonarda 
Bernsteina, który stał się jego mentorem i partnerem na podium dyrygenckim. 
Obaj artyści dyrygowali podczas trzech międzynarodowych tournée (La Scala, 
Wiener Staatsoper, Opéra de Paris oraz Moskwa, Petersburg, Berlin, Rzym 
i inne centra muzyczne świata). W 1990 roku Eiji Oue pomagał Bernsteinowi 
przy tworzeniu Pacific Music Festival w japońskim Sapporo, pełniąc funkcję 
stałego dyrygenta orkiestry festiwalowej. 

Wykonawcy
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https://en.wikipedia.org/wiki/NDR_Radiophilharmonie
https://en.wikipedia.org/wiki/NDR_Radiophilharmonie
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Krzysztof  
Malicki  
flet

Urodzony w 1967 roku, naukę gry na flecie rozpoczął w wieku 10 lat pod 
kierunkiem Mariana Jamrożego. Był uczniem Jerzego Chudyby, wielo-
letniego pierwszego flecisty  Orkiestry Filharmonii Narodowej. Dyplom 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał w klasie 
fletu Elżbiety Dastych-Szwarc w roku 1989. Brał udział w kursach mistrzow-
skich prowadzonych przez flecistów, takich jak Pierre-Yves Artaud, Robert 
Aitken, Pieter Odé.

Jest muzykiem wszechstronnym. Łączy w sobie walory muzyka orkiestro-
wego, doświadczonego kameralisty i solisty. Od 1988 pracuje w Orkiestrze 
Filharmonii Narodowej, której do dziś jest pierwszym flecistą i solistą. 
Z zespołem tym występował w Polsce i za granicą z najwybitniejszymi arty-
stami, takimi jak Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Maksymiuk, 

Andrzej Boreyko, Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Mścisław 
Rostropowicz, Vladimir Ashkenazy, Krystian Zimerman, Mischa Maisky, 
Nigel Kennedy, Martha Argerich i in.

W latach 1989–93 współpracował z pianistą Robertem Skierą (koncerty w Pol-
sce i w Niemczech). Był członkiem Kwintetu Instrumentów Dętych Drew-
nianych „Da camera” (1991–94), z którym dwukrotnie odbył tournée po USA, 
Niemczech, Czechach, Szwajcarii, a także nagrał płytę Polish Music nomi-
nowaną do nagrody Fryderyk. W latach 1995–2001 był członkiem Kwintetu 
Instrumentów Dętych „Aulos” (koncerty w Polsce i w Niemczech). 

Jako solista występował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrek-
cją Kazimierza Korda, Andrzeja Boreyki, Jacka Kaspszyka i Yarona Trauba.

Jako pedagog prowadził zajęcia z najzdolniejszymi młodymi flecistami 
na kursach muzycznych w Nowym Sączu, Białymstoku i Konstancinie 
(Muzyczna Agrafka). Jest także animatorem życia muzycznego – był współ-
twórcą cykli koncertów „Muzyka u Wszystkich Świętych”, związanych 
z organami w jednym z największych kościołów w Polsce.

W 2011 roku Krzysztof Malicki został odznaczony przez Prezydenta RP 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

http://filharmonia.pl/zespoly-artystyczne/orkiestra-symfoniczna-filharmonii-narodowej/
http://www.chopin.edu.pl/polskie/osobowe/dastych_szwarc.html
http://www.pyartaud.com/
http://www.bobaitken.ca/
http://www.bobaitken.ca/
http://filharmonia.pl/zespoly-artystyczne/orkiestra-symfoniczna-filharmonii-narodowej/
http://filharmonia.pl/zespoly-artystyczne/orkiestra-symfoniczna-filharmonii-narodowej/
http://www.laox.pl/files/Polish Music/01 - Kwintet- I. Sinfonia.mp3
http://www.wszyscyswieci.pl/
http://laox.pl/images/skz.tif
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Orkiestra 
Filharmonii 
Narodowej
Warsaw Philharmonic
Orchestra 

(skład biorący udział  
w koncercie 6.03)

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Justyna Bogusiewicz
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Jan Lewtak
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Krystyna Wilczyńska

II Skrzypce / Second 
Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Ada Dobrowolska
Grzegorz Groblewski
Izabela Hodor
Zuzanna Maślanka
Magdalena Smoczyńska

Anna Stokowska
Krzysztof Trzcionkowski

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
Wiesława Duszak
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Paulina Różańska-Czopka

Wiolonczele / Cellos

Aleksandra Ohar- 
-Sprawka

solistka / soloist
Kazimierz Gruszczyński
Mateusz Szmyt
zastępca inspektora orkiestry 
/ assistant to orchestra 
personnel manager
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Tomasz Januchta
Andrzej Jekiełek
Karol Kowal

Flety / Flutes

Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Łukasz Dzikowski

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański

Fagoty / Bassoons

Leszek Wachnik
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

Daniel Otero Carneiro
Robert Duda

Trąbki / Trumpets

Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzon / Trombone

Paweł Cieślak

Kotły / Timpani

Piotr Domański

Perkusja / Percussion

Daniel Kamiński
Tomasz Bielak
Paweł Pruszkowski
Wawrzyniec Dramowicz
Katarzyna Bojaryn*
Roman Orłow*
Wojciech Bylica*

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Inspektor Orkiestry / 
Orchestra Personnel 
Manager

Tadeusz Boniecki

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Sławomir Kaszuba

Obsługa techniczna 
estrady / Stagehands

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
Michał Drewnik
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6.03.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall
Symphonic Concert

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra
Eiji Oue – conductor
Krzysztof Malicki – flute

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symphony No. 35 in D Major, KV 385 "Haffner" [18′] 
(1782)

Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Finale: Presto 

Leonard Bernstein (1918–1990)
Halil [16′]
Nocturne for solo flute, piccolo, alto flute, percussion, harp, and strings
(1981)

Igor Stravinsky (1882–1971)
Suite from the ballet Pulcinella [24′]
(1920/22, rev. 1949)

Sinfonia (Ouverture)
Serenata
Scherzino. Allegro. Andantino
Tarantella
Toccata
Gavotta con due variazioni
Vivo
Minuetto. Finale

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and watch alarms.* gościnnie
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Short programme note

Ludwik Erhardt

The Haffners were well-to-do and respected citizens of Salzburg. They commissioned 
Mozart to write two serenades for orchestra: the first, written in 1776 to mark 
the wedding of Maria Elisabeth, and the second, composed in 1782 on the occasion 
of the ennoblement of her brother Sigmund. Mozart then shortened and improved 
the second serenade and in March the following year he included it in the programme 
of his Vienna concert as Symphony in D Major – to this day known as the Haffner 
Symphony.

Leonard Bernstein, the long-time head of the New York Philharmonic, made his 
name in the world of music as a conductor, a composer of popular musicals (West 
Side Story), and for his unique talks on music on television. Much less known are 
his operatic, symphonic and chamber works. This is perhaps because for audiences 
accustomed to traditional music, Bernstein’s works came across as too modern, while 
for listeners interested in avant-garde art they seemed too old-fashioned. In Halil, 
composed in 1981, Bernstein juxtaposed two musical idioms to express the terror 
of war and a longing for peace. He wrote the piece in memory of Yadin Tenenbaum 
and his brothers. Tenenbaum was an Israeli flute student, who died together with 
his siblings in a tank in Sinai during the Yom Kippur War in 1973. The word “halil” 
means “flute” in Hebrew.

May 2021 will mark 101 years since the Paris premiere of Igor Stravinsky’s ballet 
Pulcinella. The music of the piece is based on original 18th-century Neapolitan 
dances and songs, seasoned by Stravinsky with 20th-century rhythmic and harmonic 
humour. Choreography by the outstanding Léonide Massine and scenery and 
costumes by Pablo Picasso made this piece a momentous event in the history of 
ballet. It is an oft-repeated assumption that this work opened the neoclassical period 
in 20th-century music. However, if one recalls that Pulcinella is in fact a creative 
and very ingenious arrangement of original musical material from the times of 
Pergolesi – and not an original work of a 20th-century composer – it is hard to find 
this argument entirely convincing.

Performers’ notes

Eiji Oue 
conductor

Renowned for his “extraordinary interpretations” (La Nación) and his “trademark good 
humour […] and great energy” (Backtrack), Eiji Oue has conducted many of the world’s 
finest orchestras, including the New York Philharmonic, the Philadelphia Orchestra, 
the hr-Sinfonieorchester in Frankfurt, and the Münchner Philharmoniker. He is 
currently Conductor Laureate of both the Osaka Philharmonic Orchestra, having 
served as its Music Director in the years 2003–2011, and the NDR Radiophilharmonie 
in Hannover, following an eleven year tenure as Principal Guest Conductor 
(1998–2009). He has also held the positions of Music Director of the Minnesota 
Orchestra (1995–2002) and Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
(2006–2010). As previous Music Director of Wyoming’s Grand Teton Music Festival 
(1997–2003), Eiji Oue was the initiator of its annual Fourth of July Community Concert.

Recent and forthcoming highlights include an extensive world tour celebrating 
the centenary of the Tokyo Philharmonic Orchestra; tours to Japan and South America 
with the NDR Radiophilharmonie; a cycle of American repertoire, including music of 
Leonard Bernstein with the NFM Wrocław Philharmonic; engagements at La Folle 
Journée festival in Warsaw, and with the Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, 
Malaysian Philharmonic Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Orchestre 
national de Lyon, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires at Teatro Colón.

Eiji Oue recorded extensively with, among others, the Minnesota Orchestra and 
the NDR Radiophilharmonie, as well as for Deutsche Grammophon. His collaborators 
include Sarah Chang, Hilary Hahn, Nemanja Radulović, Fazil Say, Midori, Nelson 
Goerner, Emmanuel Ceysson, Nicolas Altstaedt, Stephen Kovacevich, David Fray, 
Roger Muraro, and Trio Jean Paul. 

Passionate about educating the next generations of musicians, since 2000 Eiji Oue 
is a Professor of Conducting at the Hochschule für Musik, Theater und Medien in 
Hannover. Amongst his many honours and awards are the 1980 Koussevitzky Prize 
at Tanglewood and both First Prize and the Hans Harin Gold Medal at the 1981 Salz-
burg Mozarteum conducting competitions. In 2005 he received the Praetorius Music 
Prize from the state of Lower Saxony and  in 2009 - the Lower Saxony Order of Merit.

Born in Hiroshima, the artist began piano lessons at the age of four, eventually 
entering the Tōhō Gakuen School of Music in Chōfu, Tokyo, where he began his con-
ducting studies with Seiji Ozawa’s teacher Hideo Saito. In 1978, Eiji Oue was invited 
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by Maestro Ozawa to the summer academy at the Tanglewood Music Center where 
he met Leonard Bernstein, who became his long-time mentor and colleague. They 
shared the podium on three international tours with concerts at La Scala, Wiener 
Staatsoper, Opéra de Paris, and in Moscow, St Petersburg, Berlin, Rome, and other 
musical capitals. In 1990 he assisted Bernstein in the creation of the Pacific Music 
Festival in Sapporo, Japan, serving as resident conductor for the Festival Orchestra. 

Krzysztof Malicki 
flute

Born in 1967, Krzysztof Malicki started to play the flute at the age of 10 under 
the tutelage of Marian Jamroży. He was a student of Jerzy Chudyba, who for many 
years was the first flautist of the Warsaw Philharmonic Orchestra. In 1989, he 
graduated from the flute class of Elżbieta Dastych-Szwarc at the Fryderyk Chopin 
Academy of Music in Warsaw. He also attended the master classes of many leading 
flautists, including Pierre-Yves Artaud, Robert Aitken, and Pieter Odé.

He is a versatile musician, who combines the qualities of an orchestral musician 
with the mastery of a chamber and solo performer. In 1988, he joined the Warsaw 
Philharmonic Orchestra where he has held the post of first flautist-soloist to this 
day. He has performed with the latter ensemble both at home and abroad, alongside 
many outstanding artists, including Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Jerzy 
Maksymiuk, Andrzej Boreyko, Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Mstislav 
Rostropovich, Vladimir Ashkenazy, Krystian Zimerman, Mischa Maisky, Nigel 
Kennedy, and Martha Argerich, among others. As a soloist, he has performed with 
the Warsaw Philharmonic Orchestra under the baton of Kazimierz Kord, Andrzej 
Boreyko, Jacek Kaspszyk and Yaron Traub. 

In the years 1989–93 he collaborated with the pianist Robert Skiera (concerts in both 
Poland and Germany). He was a member of the “Da camera” Woodwind Quintet 
(1991–94), with which he has toured the USA twice as well as Germany, Czech Republic 
and Switzerland; their recording of the Polish Music album garnered a nomination 
for a Fryderyk Award. In the years 1995-2001 he was a member of the “Aulos” Wind 
Instruments Quintet (concerts in Poland and Germany). 

Krzysztof Malicki has also acted as mentor to highly talented young flautists in master 
classes in Nowy Sącz, Białystok and Konstancin (Muzyczna Agrafka). He also organises 
musical events – he is a co-founder of a series of concerts called “Muzyka u Wszystkich 
Świętych”, connected with the organ in one of the  largest churches in Poland. 

In 2011, Krzysztof Malicki received the Silver Cross of Merit from the President of 
the Republic of Poland.

Kalendarz 
koncertowy
stan na 2 marca 2021

7.03   niedziela   
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Koncertowa 
Poranek i Popołudnie  
dla Małych Melomanów

Cuda i dziwy

Katarzyna Podlasińska – 
prowadzenie koncertów

9.03  wtorek  /  19:00 
Sala Kameralna

Scena dla muzyki polskiej

Książek Piano Duo:
Krzysztof Książek – fortepian
Agnieszka Zahaczewska-Książek – 
fortepian

Elsner / Chopin / Moszkowski / 
Markiewiczówna / Górecki /  
Tansman / Lutosławski

13.03   sobota  /  18:00 
Sala Koncertowa

Koncert symfoniczny

Orkiestra Filharmonii Narodowej 
José Maria Florêncio – dyrygent
Agata Szymczewska – skrzypce

Meyer / Wieniawski / Prokofiew

14.03   niedziela   
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Koncertowa 
Poranek i Popołudnie  
dla Małych Melomanów

Taneczny świat  
Fryderyka Chopina

Lidia Szpilewska –
prowadzenie koncertów
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