
Filharmonia
Narodowa

13.032020 / 2021

Meyer 
Wieniawski 
Prokofiew 



Dyrektor Artystyczny
Music and Artistic Director

Andrzej Boreyko

Dyrektor Honorowy
Honorary Director

Kazimierz Kord

13.03.2021
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa

Koncert symfoniczny

English summary → go to page 14

Florêncio 
Szymczewska 



Wykonawcy

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

Program

Krzysztof Meyer (ur. 1943)

Musique de la lumière et de la pénombre op. 118 [15′]
na orkiestrę kameralną 
(2012)

Henryk Wieniawski (1835–1880)

II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 [25′]
(1856–62)

Allegro moderato
Romance: Andante non troppo
Allegro con fuoco. Allegro moderato (à la Zingara)

Siergiej Prokofiew (1891–1953)

I Symfonia D-dur op. 25 Klasyczna [15′] 
(1917)

Allegro
Larghetto
Gavotte: Non troppo allegro
Finale: Molto vivace

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 ostatnio wykonywała II Koncert skrzypcowy 
Wieniawskiego w czerwcu 2006 (Magdalena Makowska – skrzypce, Maja  
Metelska – dyrygent), Symfonię klasyczną Prokofiewa – w styczniu 1996  
(dyr. Jin Wang), a Musique de la lumière et de la pénombre Meyera –  
gra po raz pierwszy. 
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Omówienie 
programu

Paweł Markuszewski

Meyer 

„Przed kilku laty po raz pierwszy skomponowałem utwór na orkiestrę 
kameralną o pojedynczej obsadzie instrumentalnej. Była to Musique scinti
llante, w której podstawowym elementem był ruch – zmienny i żywiołowy. 
[…] Sięgając po raz drugi po taką obsadę postanowiłem tym razem skupić 
się nie na ruchu, a  przede wszystkim na barwie. Tak powstała Musique 
de la lumière et de la pénombre (Muzyka światła i półcienia)” – pisał o utworze 
Krzysztof Meyer. 

Rzeczywiście, w niezwykle obfitej i różnorodnej pod względem gatunkowym 
i obsadowym twórczości kompozytora odnaleźć można zaledwie kilka dzieł 
na orkiestrę kameralną; do tej grupy – poza wyżej wymienionymi – należą 
także Metamorfozy. „Orkiestra kameralna o pojedynczej obsadzie instru-
mentalnej jest wdzięcznym zestawem instrumentalnym, bowiem można 
uzyskiwać z niej kolory czyste oraz eksponować specyfikę brzmienia każdego 
pojedynczego instrumentu” – zauważył Meyer przy okazji prawykonania 
tego ostatniego utworu. 

Musique de la lumière et de la pénombre powstała w 2012 roku na zamówienie 
niemieckiego zespołu notabu.ensemble neue musik z okazji 25-lecia jego 
istnienia. Po raz pierwszy zabrzmiała 31 stycznia 2014 roku w Düsseldorfie 
pod batutą Marka-Andreasa Schlingensiepena, któremu została dedykowana. 

Kompozytor tak mówił o swym dziele: „Być może ktoś uzna, że faktycznie, 
muzyka zaczyna się w dźwiękowym półcieniu (którego nie należy utożsamiać 
z dynamiką w rodzaju mezzopiano czy mezzoforte), by stopniowo rozświetlać 
się, ukazując coraz to nowe barwy lub kształty. Mając do dyspozycji instru-
menty dęte drewniane i blaszane, urozmaiconą perkusję i niemniej zróżni-
cowaną grupę smyczków można uzyskiwać z nich kolory czyste i zmieszane, 
o różnych stopniach jasności, a posiłkując się różnymi charakterami tych 
instrumentów – motywom nadawać indywidualne kształty”. 

Po pierwszym polskim wykonaniu, w którym uczestniczyła orkiestra AUKSO 
pod dyrekcją Marka Mosia (19 kwietnia 2015 roku w Katowicach), pisała 
o utworze Dorota Szwarcman: „Muzykę światła i półcienia Krzysztofa Meyera 
osobiście nazwałabym raczej muzyką mgły i półmroku – składała się z cha-
rakterystycznych, właśnie jakby zamglonych brzmień we współbrzmieniach 
wynikających ze szczególnej skali, ni to cygańskiej, ni to perskiej, w każdym 
razie egzotycznej, zabarwionych subtelną perkusją”.

Wieniawski 

II Koncert skrzypcowy dmoll op. 22 Henryka Wieniawskiego powstał dziewięć 
lat po swym poprzedniku. O ile jednak I Koncert fismoll to dzieło młodzieńcze, 
wirtuozowskie, nieodbiegające zbytnio od konwencji epoki, o tyle w Koncercie 
dmoll, choć również niezwykle efektownym, na pierwszy plan wysuwa się 
pogłębiona ekspresja, a kompozytorskie mistrzostwo polskiego skrzypka 
objawia się w pełnej krasie. 

Wieniawski pracował nad Koncertem dmoll długo: pierwsze szkice powstały 
już w 1856 roku, a pierwotną wersję partytury ukończył sześć lat później. Pra-
wykonanie miało miejsce w Petersburgu 27 listopada 1862 roku (z udziałem 
Wieniawskiego, pod batutą Antona Rubinsteina), kompozytor nie był jednak 
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zadowolony z efektu i dopiero w 1879 roku zdecydował się na publikację 
utworu w ostatecznej postaci. 

Tak pisał o Koncercie dmoll Józef Reiss: „Mimo woli nasuwa się tu porównanie 
z Chopinem. Głębiej wniknąć w istotę stylu fortepianowego, jak to uczynił 
Chopin, chyba niepodobna. To samo można odnieść do subtelnej wrażliwości 
na dźwięk skrzypiec, którą miał Wieniawski. Jeśli można mówić o «duszy 
instrumentu», to niewątpliwie Wieniawski wniknął w nią i wyzyskał wszyst-
kie możliwości skrzypcowej techniki”. 

Część pierwsza, Allegro moderato, to forma sonatowa oparta na dwóch skon-
trastowanych tematach. Partia solowa pełna jest wirtuozerii, podporząd-
kowanej jednak wartościom ekspresyjnym; orkiestra nie tylko towarzyszy 
soliście, ale w pełni współdziała z nim w kreowaniu nastroju. Kolejne części 
następują attacca: liryczny Romance w tempie Andante non troppo oraz brawu-
rowy finał, Allegro con fuoco. Allegro moderato, opatrzony adnotacją à la Zingara. 
Kompozytor wykorzystuje tu popularne w owym czasie stylizacje melodii 
cygańskich, pojawia się również temat z części pierwszej, a całość kończy 
się niezwykle efektowną kodą. 

Ponownie przywołajmy słowa Józefa Reissa: „Czyż można się dziwić, że 
Koncert dmoll jest ukochaniem każdego skrzypka? Takiego drugiego kon-
certu nie ma w literaturze skrzypcowej poza Koncertem Ddur Paganiniego 
i Koncertem emoll Mendelssohna”. 

Prokofiew 

 „Tak pisałby Haydn, gdyby żył” – miał powiedzieć o swej najsłynniejszej 
kompozycji Siergiej Prokofiew. I Symfonia Ddur op. 25, zwana Symfonią kla
syczną, to bodaj pierwsza w dziejach muzyki tak konsekwentna manifestacja 
głównych założeń estetycznych neoklasycyzmu – stylu, który stał się czoło-
wym nurtem twórczości wielu spośród najwybitniejszych kompozytorów 
pierwszej połowy XX stulecia. 

Niezwykła inwencja melodyczna, zaskakujące połączenia harmoniczne, 
konsekwentne, a miejscami nawet nieco przerysowane nawiązywanie do 
klasycznych form, a przede wszystkim liryzm, lekkość, dowcip, finezja, 
ironia – te cechy języka muzycznego Prokofiewa są w Symfonii klasycznej 
doskonale widoczne. A przecież powstawała ona w okresie niezwykle burz-
liwym. Pierwsze szkice pochodzą z roku 1916, jednak zasadniczą część pracy 
nad dziełem kompozytor wykonał w 1917 roku, spędzając letnie miesiące na 
wiejskiej daczy. Rosja była już wówczas w stanie upadku, a na ulicach Piotro-
grodu (ówczesna nazwa Petersburga) demonstrowały setki tysięcy ludzi. 
Partyturę I Symfonii ukończył Prokofiew 20 września. Pra wykonanie – pod 
batutą kompozytora – odbyło się już w radzieckiej Rosji: 21 kwietnia 1918 roku 
w Piotrogrodzie. Kilka tygodni później Prokofiew opuścił rządzoną przez 
bolszewików ojczyznę. 11 grudnia 1918 roku Symfonia klasyczna zabrzmiała 
w nowojorskiej Carnegie Hall, co zapoczątkowało jej triumfalny pochód 
przez sale koncertowe całego świata. 

Dość tradycyjny jest nie tylko język muzyczny Symfonii, ale także skład 
orkiestry (podwójna obsada fletów, obojów, klarnetów, fagotów, trąbek 
i rogów oraz kotły i kwintet smyczkowy), a przede wszystkim forma. Część 
pierwsza, Allegro, to wręcz ostentacyjnie zgodne z  klasycznymi normami 
allegro sonatowe, z dwoma skontrastowanymi tematami i doskonale wywa-
żonymi proporcjami między ekspozycją, przetworzeniem i repryzą. Część 
druga to lekkie, finezyjne Larghetto, dalej natomiast, w miejsce tradycyjnego 
menueta, następuje słynny Gawot (w tempie Non troppo allegro). Stylizacje 

Omówienie programu
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tego tańca pojawiają się w  twórczości Prokofiewa bardzo często, jednak 
to właśnie Gawot z  Symfonii klasycznej uznać należy z  pewnością za naj-
bardziej powszechnie rozpoznawalne dzieło kompozytora. Finał, Molto 
vivace, to iście Haydnowskie w  duchu allegro sonatowe  – pełne pogody 
i radości życia, utrzymane w szalonym pędzie, oparte niemal wyłącznie na 
trójdźwiękach durowych. Wszystkie cztery części trwają razem zaledwie 
około piętnastu minut.

Choć takie miniaturowe, „klasyczne” symfonie pisali później chętnie liczni 
kompozytorzy (warto tu wspomnieć między innymi IX Symfonię Szostako-
wicza i Simple Symphony Brittena), to jednak muzycznym symbolem neo-
klasycyzmu pozostaje Symfonia klasyczna Prokofiewa – najdoskonalsze 
połączenie klasycznej formy z nowoczesnym językiem dźwiękowym. 

José Maria  
Florêncio 
dyrygent

Urodzony w Brazylii, od 1985 roku mieszka w Polsce. Jedna z czoło wych 
postaci polskiego świata muzycznego, dyrygent mający na swoim koncie 
karierę międzynarodową.

Edukację muzyczną rozpoczął w  swoim rodzinnym mieście Fortaleza, 
konty nuował na Universidade de Minas Gerais w Belo Horizonte. Następ-
nie doskonalił swe umiejętności m.in. w Nowym Jorku (Juilliard School of 
Music) i Wiedniu (Musikhochschule), a także ukończył Akademię Mu zyczną 
im. Fryderyka Chopina w  Warszawie (klasa Henryka Czyża/ dyplom 
z wyróżnieniem). 

Sprawował funkcje stałego dyrygenta Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej w Warszawie, był również dyrektorem muzycznym 
Państwowej Opery we Wrocławiu, Teatru Wielkiego w Poznaniu i Opery 
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Bałtyckiej w Gdańsku, a także dyrektorem naczelnym i artystycznym Orkie-
stry i Chóru PRiTV w Krakowie oraz Filharmonii Poznańskiej, a ponadto 
dyrektorem – Maestro Titular – Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal 
de São Paulo. Pełnił również funkcję szefa-dyrygenta Capelli Bydgostiensis 
(Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy). 

Jego imponujący dorobek obejmuje działalność: koncertową (z udziałem 
wybitnych solistów polskich i zagranicznych), operową (Mozart, Verdi, 
R. Strauss, Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini, Bizet, Musorgski, Czajkowski, 
Britten), baletową (Czajkowski, Strawiński, Debussy, Mikis Theodorakis), 
operetkową (J. Strauss), musicalową (Andrew Lloyd Webber, Jerry Bock). Arty-
sta ma na swoim koncie liczne nagrania płytowe, archiwalne i telewizyjne. 

Wśród dokonań artystycznych José Marii Florêncio znajduje się wiele pra-
wykonań, w tym światowe premiery oper: Elektra Theodorakisa (Théâtre 
Municipal de la Ville de Luxembourg), Tides and Waves Joanny Bruzdowicz 
(podczas ceremonii otwarcia Igrzysk XXV Olimpiady w Barcelonie) i Olga 
Jorge Antunesa (Theatro Municipal de São Paulo).

Obecnie José Maria Florêncio jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Pozna-
niu (klasa dyrygentury) i Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzanie instytu-
cjami artystycznymi). Prowadził kursy mistrzowskie na kilku uczelniach 
muzycznych w Polsce. Był pierwszym dyrygentem zaproszonym z Polski 
w 160-letniej historii Konserwatorium Moskiewskiego, gdzie poprowadził 
dyrygenckie kursy mistrzowskie oraz uroczysty koncert (utwory kompozy-
torów polskich i brazylijskich) – w ten sposób José Maria Florêncio znalazł 
się w gronie wybitnych osobistości obok Sir Georga Soltiego czy Mścisława 
Rostropowicza.

José Maria Florêncio jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. otrzy-
mał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także Konsulem Honorowym 
Republiki Federalnej Brazylii w Polsce. 

Agata  
Szymczewska  
skrzypce

Należy do wąskiego grona najwybitniejszych polskich skrzypków, którzy 
są rozpoznawalni na całym świecie. Od zdobycia I nagrody, Złotego Medalu 
oraz Nagrody Publiczności w XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzyp-
cowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, regularnie występuje na 
renomowanych scenach w Europie, Azji i obydwu Amerykach, zdobywając 
uznanie międzynarodowych krytyków, słynnych dyrygentów oraz orkiestr 
i festiwali, z którymi współpracuje.

Agata Szymczewska gościła m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Chicago 
Symphony Hall, Kennedy Center w Waszyngtonie, Wigmore Hall w Londy-
nie, Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu, Concertgebouw w Amsterdamie, 
Palau de la Música Catalana w Barcelonie, Berliner Philharmonie, Sala São 
Paulo (Brazylia), Seoul Arts Center (Korea Płd.), a także w Chinach, Japonii, 
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na Tajwanie, w Kanadzie, Chile, Kolumbii oraz Izraelu pod batutą takich 
dyrygentów, jak Seiji Ozawa, Sir Neville Marriner, Riccardo Muti, Andrzej 
Boreyko, Maxim Vengerov, Krzysztof Penderecki, John Axelrod, Jerzy Maksy-
miuk, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Antoni Wit, 
Jan Krenz oraz Osmo Vänskä (Royal Festival Hall / London Philharmonic 
Orchestra). 

Agata Szymczewska regularnie występuje u boku Anne-Sophie Mutter wraz 
z zespołem Mutter’s Virtuosi w najbardziej prestiżowych salach koncerto-
wych i festiwalach muzycznych świata. Ważne miejsce w jej repertuarze, 
obok koncertów solowych z orkiestrą, zajmuje muzyka kameralna, którą 
wykonywała z wieloma wybitnymi artystami, takimi jak Krystian Zimer-
mann, Martha Argerich, Igor Levit, Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer, 
Maxim Vengerov, Mischa Maisky czy Yuri Bashmet. Od 2014 roku Agata 
Szymczewska jest prymariuszką Karol Szymanowski Quartet, znakomitego 
zespołu, od dwudziestu lat należącego do czołówki najlepszych kwartetów 
smyczkowych na świecie.

Agata Szymczewska jest laureatką nagrody London Music Masters (2009). 
W  ostatnich latach została uhonorowana Paszportem Polityki, Nagrodą 
TVP Kultura w kategorii muzyka poważna oraz czterema nagrodami Fry-
deryk. W  swoim dorobku fonograficznym posiada kilkanaście płyt CD 
i DVD, wydanych m.in. przez Deutsche Grammophon, Sony Music, Decca, 
Hyperion Records, SWR Music, Universal Music, CD Accord.

Agata Szymczewska ukończyła Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover w klasie Krzysztofa Węgrzyna oraz Akademię Muzyczną w Pozna-
niu w klasie Bartosza Bryły. Od 2016 roku jest wykładowcą Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Artystka gra na skrzypcach Nicola Gagliana (1755), użyczonych dzięki uprzej-
mości Anne-Sophie Mutter.

Orkiestra 
Filharmonii 
Narodowej
Warsaw Philharmonic
Orchestra 

(skład biorący udział  
w koncercie 13.03)

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Justyna Bogusiewicz
Agnieszka Lewandowska
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Grzegorz Osiński
Marek Powideł
Dobrosława Siudmak
Michał Szałach

II Skrzypce / 
Second Violins

Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Bożena Michalska
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Natalia Tuszyńska

Altówki / Violas

Marek Iwański
Katarzyna Henrych
Iwona Kuchna-Franco
Damian Kułakowski
Krzysztof Szczepański

Wiolonczele / Cellos

Robert Putowski
solista / soloist
Agata Bąk
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Piotr Chyła
Michał Kotowski

Flety / Flutes

Seweryn Zapłatyński
Elżbieta Drozdowska*

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Grzegorz Wołczański 
Dariusz Elbe

Fagoty / Bassoons

Andrzej Budejko
Grzegorz Gołąb

Waltornie / Horns

Grzegorz Sabeł
Aleksander Szebesczyk

Trąbki / Trumpets

Krzysztof Bednarczyk
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy / Bass 
Trombone 

Krzysztof Kott

Kotły / Timpani

Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

Piotr Domański
Tomasz Bielak
Katarzyna Bojaryn*
Łukasz Piotrowski*

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Fortepian / Piano 

Grzegorz Gorczyca

Czelesta / Celesta

Hanna Sosińska-Kraski*

Inspektor Orkiestry / 
Orchestra Personnel 
Manager

Tadeusz Boniecki

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Sławomir Kaszuba

Stroiciel / Tuner

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team

Obsługa techniczna 
estrady / Stagehands

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
Michał Drewnik
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13.03.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

Symphonic Concert

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra
José Maria Florêncio – conductor
Agata Szymczewska – violin

Programme

Krzysztof Meyer (b. 1943)
Musique de la lumière et de la pénombre, Op. 118 [15′]
for chamber orchestra 
(2012)

Henryk Wieniawski (1835–1880)
Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22 [25′]
(1856–62)

Allegro moderato
Romance: Andante non troppo
Allegro con fuoco. Allegro moderato (à la Zingara)

Sergei Prokofiev (1891–1953)
Symphony No. 1 in D Major “Classical” [15′] 
(1917)

Allegro
Larghetto
Gavotte: Non troppo allegro
Finale: Molto vivace

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.

Short programme note

Paweł Markuszewski

Krzysztof Meyer’s Musique de la lumière et de la pénombre (2012) was commissioned 
by the German ensemble notabu.ensemble neue musik. The piece was performed 
for the first time on 31 January 2014 in Düsseldorf under the baton of Mark-Andreas 
Schlingensiepen. What grabs our attention in this work is its timbre. The composer 
himself remarked of Musique: “if you have at your disposal woodwinds and brass 
instruments, varied percussion instruments and an equally diverse group of strings, 
you can obtain pure and mixed sounds with a different degree of brightness, and 
by exploiting various characters of these instruments – you can give individual 
shapes to motifs.”

Besides being equally as spectacular and virtuosic as Concerto No. 1 in F-sharp 
Minor, Henryk Wieniawski’s Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22 is also 
characterised by a much deeper expression. The piece was first performed in Saint 
Petersburg on 27 November 1862 (by Wieniawski himself under the baton of Anton 
Rubinstein); however, it only took on its final shape in 1879. The Polish musicologist 
Józef Reiss thus wrote of the Concerto: “if one could speak about <the soul of an 
instrument> then, without doubt, Wieniawski penetrated it to the full and exploited 
all the possibilities of the violin technique”.

“This is the way Haydn would have composed if he were alive” are the alleged words 
of Sergei Prokofiev to describe his most famous work. Symphony No. 1 in D Major, 
dubbed “Classical”, is perhaps the first such consistent manifestation of the main 
aesthetic principles of neoclassicism in the history of music. It blends together 
an incredible melodic imagination, surprising harmonic progressions, consistent 
and sometimes even overdrawn references to classical forms, but above all else 
lyricism, lightness, wit, finesse and irony. It was composed during a very tumultuous 
period when Russia had already fallen into decline, and its world premiere – under 
the composer’s baton – took place on 21 April 1918 in Petersburg. Several weeks later, 
Prokofiev left his homeland, which by now was under Bolshevik rule.
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Performers’ notes

José Maria Florêncio 
conductor

Brazilian-born José Maria Florêncio has called Poland his home since 1985, and has 
emerged as one of the leading figures on the Polish musical scene, while at the same 
time enjoying a successful international career.

He began his musical education in his home city of Fortaleza and later enrolled 
in the Universidade de Minas Gerais in Belo Horizonte. He then honed his skills 
in New York (Juilliard School of Music) and Vienna (Musikhochschule), and also 
graduated with honours from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw, 
where he had studied under Henryk Czyż.

The artist has held numerous prestigious posts, including that of permanent 
conductor of the Łódź Grand Theatre and the Teatr Wielki – Polish National Opera 
in Warsaw, Music Director of the State Opera in Wrocław, the Poznań Grand Theatre 
and the Baltic Opera in Gdańsk, General and Artistic Director of the Polish Radio and 
Television Orchestra and Choir in Krakow and the Poznań Philharmonic, Director – 
Maestro Titular – of the Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo, as 
well as director and conductor of Capella Bydgostiensis (Pomerania Philharmonic 
in Bydgoszcz).

José Maria Florêncio’s impressive achievements include conducting symphonic 
music accompanied by outstanding Polish and foreign soloists, operas (Mozart, 
Verdi, R. Strauss, Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini, Bizet, Mussorgsky, Tchaikovsky, 
Britten), ballets (Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy, Mikis Theodorakis), operettas 
(J. Strauss), and musicals (Andrew Lloyd Webber and Jerry Bock). He also has 
numerous archival, television and album recordings under his belt.

He also boasts a plethora of first performances, including world premieres of operas: 
Theodorakis’ Electra (Théâtre Municipal de la Ville de Luxembourg), and Joanna 
Bruzdowicz’s Tides and Waves (during the opening ceremony of the 25th Olympic 
Games in Barcelona), and Jorge Antunes’ Olga (Theatro Municipal de São Paulo).

Currently, José Maria Florêncio is a lecturer at both the Academy of Music in Poznań 
(the conducting class) and the Gdańsk University (arts institution management) 
and has also taught master classes at several music academies around the country. 

He was the first conductor from Poland in the 160-year-long history of the Moscow 
Conservatoire to be invited to teach master classes in conducting and to lead a gala 
concert (featuring works by Polish and Brazilian composers). As such he finds 
himself in illustrious company, alongside such eminent names as Sir Georg Solti 
and Mstislav Rostropovich.

José Maria Florêncio is the recipient of a great number of prizes and accolades, 
including the Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis awarded by the Minister 
of Culture and National Heritage. He is also the Honorary Consul of the Federative 
Republic of Brazil in Poland.

Agata Szymczewska 
violin

A member of that exclusive club of outstanding Polish violinists of worldwide 
renown. Since she won First Prize, the Gold Medal and an audience award at the 13th 
International Henryk Wieniawski Violin Competition in Poznań, she has been 
a regular fixture in leading concert halls throughout Europe, Asia and both Americas, 
wining recognition among international critics and illustrious conductors as well 
as from the orchestras and festivals with which she has collaborated.

Agata Szymczewska has appeared at Carnegie Hall in New York, the Chicago 
Symphony Hall, the Kennedy Center in Washington, Wigmore Hall in London, 
the Théâtre des Champs-Elysées in Paris, the Concertgebouw in Amsterdam, the Palau 
de la Música Catalana in Barcelona, the Berliner Philharmonie, the São Paulo Hall 
(Brazil), and the Seoul Arts Center (South Korea). She has also given concerts in 
China, Japan, Taiwan, Canada, Chile, Columbia, and Israel. She has performed 
under the baton of such conductors as Seiji Ozawa, Sir Neville Marriner, Riccardo 
Muti, Andrzej Boreyko, Maxim Vengerov, Krzysztof Penderecki, John Axelrod, Jerzy 
Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Antoni Wit, 
Jan Krenz, and Osmo Vänskä (Royal Festival Hall / London Philharmonic Orchestra).

Agata Szymczewska has appeared regularly alongside Anne-Sophie Mutter and 
the Mutter’s Virtuosi ensemble at some of the world’s most prestigious concert 
venues and music festivals. In addition to her solo concerts with orchestra, she is 
also a great enthusiast of chamber music and has performed with a great many 
eminent artists – Krystian Zimerman, Martha Argerich, Igor Levit, Anne-Sophie 
Mutter, Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Mischa Maisky, and Yuri Bashmet, among 
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Kalendarz 
koncertowy
stan na 9 marca 2021

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

20.03–2.04

25. Wielkanocny Festiwal  
Ludwiga van Beethovena

others. Since 2014, Agata Szymczewska has led the truly brilliant Karol Szymanowski 
Quartet, which has been one of the world’s leading string ensembles for the past 
twenty years.

The violinist is the recipient of the London Music Masters award (2009). In recent years, 
she has also been honoured with the Polityka Passport Award, the TVP Kultura Award 
in the classical music category and four Fryderyk Awards. Her discography includes 
a dozen or so CDs and DVDs released, inter alia, on the Deutsche Grammophon, Sony 
Music, Decca, Hyperion Records, SWR Music, Universal Music, and CD Accord labels.

Agata Szymczewska graduated from the Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover (the class of Krzysztof Węgrzyn) and the Academy of Music in Poznań 
(the class of Bartosz Bryła). Since 2016, she has been a lecturer at the Fryderyk Chopin 
University of Music in Warsaw.

The artist plays a Nicolò Gagliano violin (1755) kindly loaned to her by Anne-Sophie 
Mutter.

20.03    sobota  /  19:30 
 Sala Koncertowa

25. Wielkanocny Festiwal  
Ludwiga van Beethovena

Koncert oratoryjny

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Camerata Silesia
Andrzej Boreyko – dyrygent
Natalia Rubiś – sopran
Karolina Sikora – mezzosopran
John Irvin – tenor
Łukasz Konieczny – bas
Joanna Monachowicz – rożek angielski 

Penderecki / Beethoven 

2.04  piątek /  19:30 
Sala Koncertowa

25. Wielkanocny Festiwal  
Ludwiga van Beethovena

Orkiestra i Chór męski 
Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Maria Machowska – skrzypce
Magdalena Schabowska-Krawczyk – 
sopran
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Penderecki / Pärt / Ravel / Kanczeli
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