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Wykonawcy

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent 
Mateusz Smoczyński – skrzypce

Program

Zygmunt Krauze (ur. 1938)

Serenada [12′]
na orkiestrę 
(1998)

Mateusz Smoczyński (ur. 1984)

Adam′s Apple 
Koncert na skrzypce, skrzypce barytonowe i orkiestrę [27′] 
(2018)

♩= 55
♩= 120
♩= 180
♩= 120

Igor Strawiński (1882–1971)

Symfonia w trzech częściach [24′]
(1945)

♩= 160
Andante
Con moto

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 wykonywała Symfonię w trzech częściach 
Strawińskiego w marcu 2004 roku pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, 
pozostałe utwory koncertu gra po raz pierwszy.
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Krauze / Smoczyński / Strawiński 

Omówienie 
programu

Małgorzata Gąsiorowska

Krauze 

O Zygmuncie Krauze można dziś powiedzieć – nestor polskiej awangardy 
muzycznej lat 60. i 70. XX wieku. Jednak w owych latach „burzy i wrzenia”, 
łamania stereotypów, jego twórczość i działalność artystyczna stanowiła 
zjawisko osobne, trudne do pogodzenia z głównymi nurtami ówczesnej 
muzyki nowej. W 1963 roku założył grupę artystyczną „Warsztat Muzyczny”, 
która od 1967 roku działała w składzie: klarnet, puzon, fortepian i wiolon-
czela. Dla zespołu pisali najwybitniejsi muzycy tamtych czasów. Szukając 
nowych brzmień, kompozytor zaczął kolekcjonować instrumenty ludowe, 
wprowadzając je także do repertuaru „Warsztatu Muzycznego”. Inspiracje 
muzyką ludową wielu regionów świata słychać często w muzyce kompozy-
tora, choć nie ma to nic wspólnego z konwencjonalną stylizacją. Wizytówką 
artystyczną Zygmunta Krauzego są jednak utwory unistyczne, będące próbą 
przełożenia na język muzyczny malarskiej koncepcji Władysława Strzemiń-
skiego, eliminującej z obrazu silne kontrasty. Unistyczne utwory Zygmunta 
Krauzego, pozbawione tradycyjnych napięć, są fascynujące dzięki atrakcyj-
ności samej materii dźwiękowej. Zygmunt Krauze – kompozytor, pianista, 
pedagog, animator wielu wydarzeń muzycznych; aktywność życiowa artysty 
starczyłaby do obdarowania nią wielu osób. Sam kompozytor dzieli swoją 
twórczość na cztery kategorie: muzykę unistyczną inspirowaną malar-
stwem Władysława Strzemińskiego, kompozycje przestrzenne wykonywane 
w specjalnie zaaranżowanych wnętrzach, „muzykę o muzyce” operującą 
aluzją i cytatem oraz subiektywną „muzykę powrotu do korzeni”. Do której 

z tych kategorii należy skomponowana w 1998 roku Serenada na orkiestrę? 
Trudno powiedzieć. Najlepszym drogowskazem dla właściwego odczytania 
utworu może być komentarz samego kompozytora. Czytamy w nim: „Jean-
-Baptiste Lully w swoim czasie ukierunkował muzykę francuską według 
zasady: melodia z akompaniamentem. U niektórych kompozytorów takie 
wyobrażenie o utworze muzycznym pozostało do dzisiaj. Serenada jest tego 
przykładem. Melodia i akompaniament leżą u podstaw tego utworu. Jest to 
więc kompozycja niezwykle prosta, bezwstydnie łatwa w odbiorze, ukazu-
jąca swoje przesłanie wprost, bez maski. Jest walczyk, jest trochę nostalgii 
i pewien motyw, który przewija się w wielu moich utworach, stale ulegając 
przekształceniu. Instrumenty perkusyjne stanowią nie tylko bazę rytmiczną, 
ale również bazę harmoniczną, podobnie, jak instrumenty dęte. Melodia 
natomiast jest domeną smyczków. Utwór, zamówiony przez Polskie Radio 
na koncert z okazji 60-lecia moich urodzin, dedykuję mojej żonie Izabeli.” 
Cóż można dodać? Warto zwrócić uwagę na skład orkiestry, w której oprócz 
zespołu smyczkowego i instrumentów dętych, znalazł się jeszcze akordeon, 
rozstrojone pianino, zaś koloru dodają, oprócz kotłów, egzotyczne instru-
menty perkusyjne, takie jak tabla, gongi tajlandzkie, steel drum.

Koncert odbywa się w 60. rocznicę debiutu kompozytorskiego Zygmunta 
Krauzego. Pierwsze utwory artysty pochodzą z lat pięćdziesiątych, ale rzeczy-
wisty debiut odbył się 25 października 1961 roku w Warszawie. Zabrzmiały 
Pantuny malajskie na trzy flety i głos altowy (lub mezzosopran). Wśród wyko-
nawców znaleźli się: Barbara Dzikowska – alt, Czesława Bedynek, Wiesława 
Wróbel i Andrzej Wojakowski – flety. 
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Smoczyński 

W tytule Koncertu na skrzypce i orkiestrę Mateusza Smoczyńskiego kryje 
się podstęp. Adam`s Apple sugeruje zakodowanie w dźwiękach jakiejś zagadki 
egzystencjalnej, próbę wniknięcia w istotę człowieczeństwa, może początków 
cywilizacji? Nic z tych rzeczy! Prawdziwy tytuł utworu to Adams’ Apple – 
przyznał twórca w jednym z wywiadów, czyli Jabłko Adamsa. Atencja, jaką 
polski skrzypek jazzowy żywi dla amerykańskiego postminimalisty Johna 
Adamsa ma swe źródło w podobnych, u obu artystów, upodobaniach do 
łączenia skrajności, np. techniki minimalistycznej z jazzowym „drive’em”, 
wirtuozowskich figuracji rodem z epoki głębokiego romantyzmu z jazzową 
improwizacją, muzyki kontemplacyjnej z sekwencjami nasyconymi niezwy-
kłą energią. Postminimalistyczny ekspresjonizm Johna Adamsa to nie jedyne 
źródło natchnień artysty. Mateusz Smoczyński przyznaje się do wpływu, jaki 
wywarły na nim nagrania legendarnego, przedwcześnie zmarłego polskiego 
skrzypka jazzowego Zbigniewa Seiferta. Wirtuozowski, ekspresyjny styl 
Seiferta, żywiołowy postminimalizm Adamsa (twórca opery Nixon w Chinach 
tak właśnie określa swój styl) i… zjawiskowy, nasycony emocją impresjonizm 
Karola Szymanowskiego – to drogowskazy, którymi kieruje się Mateusz 
Smoczyński w poszukiwaniu własnej drogi. Czy znaczy to, że jego Koncert 
skrzypcowy jest utworem eklektycznym? Bynajmniej! Wymienione źródła to 
jedynie inspiracje pozwalające rozwinąć twórczą inwencję, odnaleźć siebie, 
zbudować własny świat dźwiękowy.

Koncert skrzypcowy Adam`s Apple napisany jest na instrument solowy, wystę-
pujący pod postacią klasycznych skrzypiec oraz skrzypiec barytonowych, 
a także na orkiestrę symfoniczną z rozbudowanym instrumentarium per-
kusyjnym podzielonym na trzy sekcje. Skrzypce barytonowe, z którymi 
artysta zetknął się podczas współpracy z amerykańskim zespołem „Turtle 
Island Quartet”, wyglądem nie różnią się od „zwykłych” skrzypiec, ale mają 
grubsze struny nastrojone o oktawę niżej. Mimo że skala tego instrumentu 
zbliżona jest do skali wiolonczeli, oba instrumenty nie brzmią podobnie. 
Dźwięk skrzypiec barytonowych jest bardziej pastelowy, Mateusz Smoczyń-
ski nazywa to brzmieniem bluesowym. 

Koncert Adam`s Apple składa się z czterech części granych bez przerw. Cha-
rakter tych ogniw na tyle jednak różni się od siebie, że nietrudno usłyszeć 
przejście z jednej części do kolejnej. I co ciekawe – mimo tych różnic całość 
sprawia wrażenie bardzo spójnej narracji o wyraźnej linii dramaturgicznej, 
rozwijającej się od… „przykro” brzmiącego dysonansu w niskich dźwię-
kach klarnetu i kontrabasu (kompozytor nazywa to brzmienie „kwaśnym”). 
Ową dysonansowość pogłębiają tajemnicze pasaże harfy oraz równomierne 
pochody pozostałych instrumentów smyczkowych, a także krótkie dialogi 
instrumentów dętych. Ten ponury krajobraz rozświetla nagle kantylena 
solowych skrzypiec, niczym wspomnienie impresjonistycznych dzieł Karola 
Szymanowskiego! Kompozytor prowadzi ową kantylenę w swobodnym 
rytmie w odróżnieniu od monorytmicznego akompaniamentu instrumen-
tów smyczkowych. Dzieje się tak do momentu pojawienia się zapisanej 
ściśle solowej kadencji, którą przerywa nagłe uderzenie frusty (w partyturze 
występującej pod angielską nazwą: whip). Rozpoczyna się odmienna w cha-
rakterze część druga. Inicjują ją fagoty powtarzaniem synkopowanych figur 
kontrapunktowanych przez instrumenty smyczkowe. Na równomierny puls 
ciągle zmieniających się figur nakłada się, tym razem zgodna rytmicznie 
z orkiestrą, partia solowych skrzypiec, porzucających w pewnym momencie 
ścisły zapis na rzecz porywającej improwizacji w stylu bluegrass, stanowią-
cej ambitniejszą odmianę muzyki country – wyjaśnia kompozytor. Wydaje 
się, że ta szaleńcza gra nie będzie miała końca, ale jednak następuje stop-
niowe wyciszenie. Po krótkim intermezzo orkiestry solista zmienia „zwykłe” 
skrzypce na skrzypce barytonowe rozpoczynając kolejną improwizację. To 
początek fragmentu pełniącego w tradycyjnym koncercie rolę adagia, tu – roz-
piętego pomiędzy długo wytrzymywanym akordem niskich instrumentów 
smyczkowych a „nieziemskimi” flażoletami skrzypiec oraz interwencjami 
innych instrumentów. Dialog harfy ze skrzypcami barytonowymi rozpo-
czyna część trzecią, w której napięcie stopniowo wzrasta, aż do momentu, 
gdy wrócą tradycyjne skrzypce w solowej kadencji, rozpoczynając część 
czwartą. To jedna z czterech kadencji przewidzianych w tym fragmencie. 
Gdy pod koniec instrumenty orkiestry wybrzmiewają potężnym akordem 
molto fortissimo, odezwą się nagle solowe skrzypce, aby kadencją utrzymaną 
w stylu „pizzicato gitarowego” zakończyć utwór.

Omówienie programu
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Strawiński

Igor Strawiński od 1939 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenia 
II wojny światowej poznawał z licznych kronik i filmów dokumentalnych. 
Wywarły one na nim tak silne wrażenie, że stały się inspiracją dla jednego 
z powstających dzieł. W 1942 roku artysta otrzymał zamówienie z Filharmo-
nii Nowojorskiej na nowy utwór. Praca trwała aż do 1945 roku. Kompozytor 
zajęty był w tym czasie pisaniem muzyki filmowej, rewizją Święta wiosny, 
pomysłami na Koncert fortepianowy. Choć żaden z tych projektów nie docze-
kał się realizacji, miały one wpływ na muzyczną zawartość nowej Symfonii. 
Część pierwsza określona została jako Uwertura. Jest to Allegro o strukturze 
luźnej formy sonatowej z introdukcją i kodą. Instrumentem koncertują-
cym jest tu fortepian zaznaczający swoją obecność serią synkopowanych 
akordów, które swą gwałtownością wydają się być reminiscencją Święta 
wiosny. To skojarzenie potwierdza w biografii kompozytora Aleksander Tans-
man, dostrzegając w Symfonii „wybuchowość i dyszącą pulsację niektórych 
fragmentów Święta wiosny, ferwor rytmiczny Pietruszki i Wesela”. Po latach, 
w opublikowanych rozmowach z Robertem Craftem – dyrygentem i asy-
stentem – Strawiński określił ukończone w 1945 roku dzieło jako „symfonię 
wojenną”. Podał jednocześnie źródła inspiracji dla całego utworu. Przyznał, 
że na kształt pierwszej części wpływ miał film wojenny o taktyce spalonej 
ziemi zastosowanej w Chinach i dramatycznych próbach Chińczyków ura-
towania swych pól, co wyraża się w dialogach instrumentalnych w środ-
kowym epizodzie tego fragmentu Symfonii. Część druga (Andante) odbiega 
charakterem od pierwszej. Rolę fortepianu przejmuje harfa, która koncertuje 
z fletami, obojami lub smyczkami. Powstaniu tej części towarzyszyły zgoła 
inne niż wojenne okoliczności. W 1943 roku Strawiński rozpoczął pracę nad 
muzyką do filmu według powieści Franza Werfla Pieśń o Bernadetcie opisu-
jącej historię objawień Matki Boskiej w Lourdes. Kompozytor nie ukończył 
muzyki do filmu, ale część materiału przeniósł do Symfonii. Stąd łagodniejszy 
w wyrazie muzyczny przebieg tej części ujętej w formułę ABA. Część drugą 
od trzeciej (Con moto) dzieli krótkie intermezzo, po którym muzyka znów 
nabiera mocnego charakteru. Wyobraźnię kompozytora pobudziły „kroniki 

filmowe i filmy dokumentalne przedstawiające maszerujących żołnierzy”. 
Dla zobrazowania tych przejmujących widoków kompozytor umieścił marsz, 
którego rytm określił jako „kwadratowy”. Jednak dalsze fragmenty: tajemni-
czy epizod fugowany, kolejne, gwałtowne i poszarpane rytmicznie motywy, 
mają ilustrować zbliżanie się aliantów i ich ostateczne zwycięstwo. Opisując, 
jak nigdy dotąd, pozamuzyczne źródła inspiracji, Strawiński zakończył swoje 
zwierzenia stwierdzeniem: „Mimo tego, co powiedziałem, Symfonia nie jest 
programowa. Kompozytorzy układają nuty. Jak i w jakiej postaci rzeczy tego 
świata odciskają się na ich muzyce – nie ich rzeczą mówić”. I dodał: „Bardziej 
właściwym tytułem dla utworu byłby: Trzy części symfoniczne”. Prawykonanie 
Symfonii w trzech częściach odbyło się 24 stycznia 1946 roku. Orkiestrą Filharmo-
nii Nowojorskiej dyrygował kompozytor. Pierwsza część Symfonii doczekała 
się także wizualizacji: http://intermediaprojects.org/pages/Stravinsky.html
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Andrzej  
Boreyko 
dyrygent

Na początku sezonu 2020/21 Andrzej Boreyko rozpoczął swój drugi rok pracy 
na stanowisku dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. W ubiegłym sezonie Andrzej Boreyko i Orkiestra FN wystąpili podczas 
festiwalu „Chopin i jego Europa”, a także odbyli duże tournée po Japonii. 
Dyrygent jest również od siedmiu sezonów dyrektorem muzycznym centrum 
Artis—Naples na Florydzie.

Andrzej Boreyko cieszy się popularnością jako dyrygent gościnny, współ-
pracując na całym świecie z czołowymi orkiestrami, takimi jak: Berliner 
Philharmoniker, Konzerthausorchester Berlin, Deutsches Sym phonie-
Orchester Berlin, Münchner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, 
Gewandhaus orchester Leipzig, Wiener Symphoniker, Concertgebouworkest, 
Orchestre de Paris, Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio Musicale 

Fiorentino, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle-Orchester 
Zürich, London Symphony Orchestra, Philharmonia oraz Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. W Ameryce Północnej poprowadził m.in. zespoły 
New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra 
i Los Angeles Philharmonic oraz orkiestry symfoniczne z Dallas i Detroit. 

Jako pierwszy dyrygent gościnny Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR 
Andrzej Boreyko nagrał dla wytwórni ECM Lamentate Arvo Pärta oraz 
VI Symfonię Walentyna Sylwestrowa, zaś dla Hänssler Classic – oryginalną 
wersję suity z  Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza (premiera 
fonograficzna) oraz I, IV, V, VI, VIII, IX i  XV Symfonię tegoż kompozytora. 
W dyskografii artysty znajdziemy również IV Symfonię H.M. Góreckiego, 
utrwaloną z  London Philharmonic Orchestra dla Nonesuch wkrótce po 
pierwszej koncertowej prezentacji tego dzieła. W późniejszym okresie artysta 
dyrygował także zespołem Los Angeles Philharmonic podczas pierwszego 
amerykańskiego wykonania tej symfonii. Ostatnio nakładem BIS Records 
ukazała się płyta zawierająca kompozycję Angelus Victorii Borisovej-Ollas, 
zarejestrowaną przez Andrzeja Boreykę z Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra. Wśród innych albumów artysty znajdziemy interpretację Man-
freda Schumanna z  Düsseldorfer Symphoniker i  aktorem Johannem von 
Bülowem, nagraną na płytę DVD przez Arthaus Musik.

W latach 2012–2017 Andrzej Boreyko był dyrektorem muzycznym Orchestre 
National de Belgique. Sprawował również funkcje pierwszego dyrygenta: 
Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Jenaer Philharmonie (której obecnie 
jest dyrygentem honorowym) – z tym zespołem przez trzy kolejne sezony 
zdobywał nagrody Deutscher Musikverleger-Verband za najbardziej orygi-
nalne programy koncertowe, oraz Hamburger Symphoniker, Winnipeg Sym-
phony Orchestra, Berner Symphonieorchester, a także dyrektora muzycznego 
Düsseldorfer Symphoniker.
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Mateusz  
Smoczyński
skrzypce

Skrzypek jazzowy, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Gębskiego. Od 2017 roku pro-
wadzi klasę skrzypiec jazzowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Jest zwycięzcą Międzynarodowego Jazzowego Kon-
kursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta (2016). Artysta był wielokrotnie 
uznawany za Jazzowego Skrzypka Roku w rankingu Jazz Top magazynu Jazz 
Forum. Wielokrotny stypendysta programu „Młoda Polska”.

Występował na najważniejszych scenach i festiwalach jazzowych niemal na 
całym świecie z takimi artystami, jak Branford Marsalis, Bobby McFerrin, 
Gil Goldstein, Richie Beirach, Glen Moore, Rabih Abou-Khalil, Zbigniew 
Namysłowski, Tomasz Stańko, Urszula Dudziak, Vladislav Sendecki, Leszek 
Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Monika 
Borzym, Grzech Piotrowski i Sebastian Karpiel-Bułecka. 
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Wykonawcy

Brał udział wraz z Joachimem Kühnem, Bronisławem Suchankiem, Janu-
szem Stefańskim i Bohdanem Jarmołowiczem w prawykonaniu Koncertu 
jazzowego na skrzypce, orkiestrę symfoniczną i grupę rytmiczną Zbigniewa 
Seiferta.

Mateusz Smoczyński jest autorem koncertu skrzypcowego Adam’s Apple, któ-
rego prawykonanie odbyło się w 2018 roku z udziałem Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Alexandra Humali oraz koncertu 
na skrzypce, saksofon i orkiestrę 2PiX (2021). 

Skrzypek nagrał ponad sto płyt. W roku 2020 została wydana płyta „Speaking 
Sound”, zarejestrowana w duecie z Joachimem Kühnem dla prestiżowej 
niemieckiej wytwórni ACT Music. Album ten został uznany przez magazyn 
DownBeat za jedną z najważniejszych płyt roku. 

Artysta tworzy duet z jednym z najwspanialszych wiolonczelistów w świecie 
jazzowym – Stephanem Braunem, jest również liderem Mateusz Smoczyński 
Quintet, członkiem New Trio oraz współzałożycielem Atom String Quartet 
(ASQ), z którym w roku 2011 wygrał konkurs Bielskiej Zadymki Jazzowej. ASQ 
w ciągu 10 lat działalności otrzymał cztery Fryderyki (po dwa w kategoriach 
muzyki poważnej i jazzowej). W latach 2012–2016 Mateusz Smoczyński był 
pierwszym skrzypkiem w amerykańskim Turtle Island Quartet (zdobywca 
dwóch nagród Grammy). W roku 2013 Kwartet wziął udział w nagraniu 
płyty „After Blue” wokalistki Tierney Sutton. Album ten został nominowa-
ny do nagrody Grammy. Rok później swoją premierę miała autorska płyta 
zespołu „Confetti Man”, uznana przez National Federation of Music Clubs 
za najlepsze amerykańskie kameralne nagranie roku.
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Orkiestra 
Filharmonii 
Narodowej
Warsaw Philharmonic
Orchestra 
(skład biorący udział  
w koncertach 28 i 29.05)

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Justyna Bogusiewicz
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Marek Powideł
Krystyna Wilczyńska

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Grzegorz Groblewski
Bożena Michalska
Piotr Sękowski
Magdalena Smoczyńska
Natalia Tuszyńska

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
Agnieszka Duź-Dymus

Tomasz Karwan
Damian Kułakowski

Wiolonczele / Cellos

Robert Putowski
solista / soloist
Piotr Sapilak
Mariusz Tondera
Angelica Wais

Kontrabasy / Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist 
Piotr Chyła
Karol Kowal

Flety / Flutes

Urszula Janik-Lipińska
Seweryn Zapłatyński
Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Łukasz Dzikowski
Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe

Fagoty / Bassoons

Andrzej Budejko
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

Grzegorz Sabeł
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Maciej Kostrzewa

Trąbki / Trumpets

Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy /  
Bass Trombone

Krzysztof Kott

Tuba / Tuba

Arkadiusz Więdlak

Kotły / Timpani

Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

Tomasz Bielak
Paweł Pruszkowski
Wawrzyniec Dramowicz

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Inspektor Orkiestry /
Orchestra Personnel 
Manager

Tadeusz Boniecki

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Sławomir Kaszuba
Joanna Charubin

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna 
estrady / Stagehands

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
Michał Drewnik

fo
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28.05.2021
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

29.05.2021
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

Symphonic Concert

60th anniversary of Zygmunt Krauze's composing debut

You are invited to those concerts by PGE Polska Grupa Energetyczna –  
Warsaw Philharmonic Patron of the Year

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra
Andrzej Boreyko – conductor
Mateusz Smoczyński – violin

Programme

Zygmunt Krauze (b. 1938)
Serenade [12′]
for orchestra
(1998)

Mateusz Smoczyński (b. 1984)
Adam′s Apple  
Concerto for violin, baritone violin, and orchestra [27′] 
(2018)

♩ = 55
♩ = 120
♩ = 180
♩ = 120

Igor Stravinsky (1882–1971)
Symphony in Three Movements [24′]
(1945)

♩ = 160
Andante
Con moto
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Short programme note
Małgorzata Gąsiorowska

Zygmunt Krauze made his debut as a composer in 1961. The Warsaw Philharmonic 
decided to mark this fact by including one of the artist’s works in today’s concert 
programme. The audience will hear Serenade, which does not belong to the mainstream 
of the composer’s oeuvre. For many years, Zygmunt Krauze composed works that 
endeavoured to translate into music Władysław Strzemiński’s idea of Unism, which 
involves eliminating strong contrasts from paintings. He also drew inspiration 
from world folklore, which he always employed in a unique and remarkable way, 
and made use of rare instruments, for example an out-of-tune piano, which we will 
hear today in his Serenade. The composer wrote teasingly about this piece: “It is 
an incredibly simple work, shamelessly easy in its reception, revealing its message 
directly, without any masquerade. There’s a little waltz, some nostalgia and a certain 
motif that runs through many of my works, constantly undergoing transformation.” 

The title of Adam’s Apple Concerto for violin and orchestra has a catch, since the real 
title should read Adams’ Apple – admitted the composer, Mateusz Smoczyński, 
in an interview. This way the artist paid homage to John Adams, one of the American 
representatives of minimalism in music. Other sources of inspiration included 
recordings of the late Polish jazz violinist Zbigniew Seifert, and… classical music, 
especially the oeuvre of Karol Szymanowski. Although Mateusz Smoczyński 
performs as a jazz violinist, he was actually trained as a classical musician. These 
two worlds meet in his Concerto thanks to an incredible amalgam of the drive 
and improvisation of jazz with a classical collaboration between the pianist and 
the orchestra. The solo part was written for the more familiar violin and also for 
the baritone violin tuned down an octave.

Igor Stravinsky emigrated to the United States in 1939. His experience of the events 
of World War Two came only from numerous newsreels and documentaries 
showing the atrocities of the conflict. And yet the impact was so great that it 
provided the backdrop and impetus for one of his works – in 1942 the New York 
Philharmonic commissioned him to compose a new piece, which it took him 
until 1945 to finish. The result was his Symphony in Three Movements, which was 
influenced in great part by those newsreels and documentaries. It also included 
reminiscences from the artist’s earlier pieces – The Rite of Spring, Petrushka and 
Les Noces. For the central movement Stravinsky relied on fragments of his unfinished 
music for a film adaptation of Franz Werfel’s novel The Song of Bernadette, which 

tells the story of the visions of the Blessed Virgin Mary in Lourdes. Symphony in 
Three Movements was premiered on 24 January 1946 by the New York Philharmonic 
with the composer himself standing on the conductor’s podium. The Symphony’s 
first movement also served as an inspiration for paintings, as can be seen here: 
http://intermediaprojects.org/pages/Stravinsky.html

Performers’ notes

Andrzej Boreyko
conductor

2020/21 marks the second season in which Andrzej Boreyko has served as Music and 
Artistic Director of the Warsaw Philharmonic Orchestra. Last season saw Andrzej 
Boreyko and the Orchestra perform at the Chopin and his Europe Festival and on 
an acclaimed tour of Japan. He is now in his seventh season as Music Director of 
Artis—Naples in Florida.

A popular guest conductor with major orchestras across the globe, Andrzej Boreyko 
has worked with Berliner Philharmoniker, Konzerthausorchester Berlin, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Münchner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, 
Gewandhausorchester Leipzig, Wiener Symphoniker, Concertgebouworkest, 
Orchestre de  Paris, Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle-Orchester Zürich, 
London Symphony Orchestra, Philharmonia, and Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. In North America, he has conducted New York Philharmonic, Cleveland 
Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, and symphony 
orchestras of Dallas and Detroit. 

Whilst Principal Guest Conductor of the Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, 
Andrzej Boreyko recorded Arvo Pärt’s Lamentate and Valentin Silvestrov’s Symphony 
No. 6, both for ECM records, as well as the premiere recording of the original version 
of the Shostakovich’s Suite from Lady Macbeth of Mtsensk and his symphonies Nos. 1, 4, 
5, 6, 8, 9 and 15, all on Hänssler Classic. Andrzej Boreyko’s discography also includes 
H.M. Górecki’s Symphony No. 4 with the London Philharmonic Orchestra on 
Nonesuch, recorded shortly after the artist conducted the work in concert with them, 
subsequently performing the American premiere with Los Angeles Philharmonic. 



18 19

English summaryKrauze / Smoczyński / Stravinsky    

BIS Records has just released Angelus by Victoria Borisova-Ollas, recorded by Andrzej 
Boreyko with Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Among artist’s other albums, 
there is also a DVD of Schumann’s Manfred with the Düsseldorfer Symphoniker and 
Johann von Bülow for Arthaus Musik. 

In the years 2012–2017, Andrzej Boreyko was Music Director of the Orchestre 
National de Belgique. He has also held the positions of Principal Conductor of 
Poznań Philharmonic, Chief Conductor of the Jenaer Philharmonie (of whom 
he is now Honorary Conductor and with whom he received awards for the most 
innovative concert programming in three consecutive seasons from the Deutscher 
Musikverleger-Verband), Hamburger Symphoniker, Winnipeg Symphony Orchestra, 
Berner Symphonieorchester, and Music Director of the Düsseldorfer Symphoniker. 

Mateusz Smoczyński
violin

The jazz violinist and composer Mateusz Smoczyński graduated from the Frederic 
Chopin Academy of Music in Warsaw, where he studied under Andrzej Gębski. 
In 2017 he joined the faculty of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw 
as a jazz violin teacher. He is the winner of the International Zbigniew Seifert Jazz 
Violin Competition (2016), has on several occasions been named “Jazz Violinist of 
the Year” in the Jazz Top ranking compiled by the Jazz Forum magazine, and has 
also been awarded several scholarships as part of the “Young Poland” programme.

He has performed at some of the most important jazz venues and festivals around 
the world and has collaborated with such renowned artists as Branford Marsalis, 
Bobby McFerrin, Gil Goldstein, Richie Beirach, Glen Moore, Rabih Abou-Khalil, 
Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Urszula Dudziak, Vladislav Sendecki, 
Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Monika 
Borzym, Grzech Piotrowski, and Sebastian Karpiel-Bułecka.

Together with Joachim Kühn, Bronislaw Suchanek, Janusz Stefański and Bohdan 
Jarmołowicz he performed in the premiere of Zbigniew Seifert’s Jazz Concerto for 
Violin, Symphony Orchestra and Rhythm Section.

Mateusz Smoczyński is the composer of the Violin Concerto Adam’s Apple, which 
was premiered by the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice under 
the baton of Alexander Humala in 2018, as well as of 2PiX – a concerto for violin, 
saxophone, and orchestra (2021).

The artist’s discography includes over 100 CDs. In 2020, the album Speaking Sound 
recorded in a duet with Joachim Kühn was released on the renowned German label 
ACT Music and hailed by the magazine DownBeat as one of the most important 
CDs of the year.

The violinist performs in a duo with one of the greatest cellists of the jazz world, 
Stephan Braun. He is also leader of the Mateusz Smoczyński Quintet, a member of 
the New Trio, and a co-founder of the Atom String Quartet (ASQ) – the winner of the 
2011 Bielska Zadymka Jazzowa competition. Over the last 10 years or so, the ASQ has 
received four Fryderyk awards (two in classical and two in jazz music categories). 
In the years 2012–2016, Mateusz Smoczyński was the first violinist of the American 
Turtle Island Quartet (which has garnered two Grammy Awards). In 2013, the Quartet 
recorded the CD After Blue with the singer Tierney Sutton, which was nominated for 
a Grammy. A year later, the ASQ premiered its original album Confetti Man, which 
was acclaimed “Best American Chamber Recording of the Year” by the National 
Federation of Music Clubs.

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 digital watch alarms.
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