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21.11.2021
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Sala Koncertowa  /  Concert Hall

Recital fortepianowy  /  Piano Recital
Grigory Sokolov

Program / Programme

Robert Schumann (1810–1856)

Kreisleriana op. 16 [36′]

8 fantazji / 8 fantasies
(1838)

nr 1 / No. 1: Äußerst bewegt
nr 2 / No. 2:   Sehr innig und nicht zu rasch · Intermezzo I. Sehr lebhaft ·  

Erstes Tempo · Intermezzo II. Etwas bewegter · Erstes Tempo
nr 3 / No. 3:  Sehr aufgeregt · Etwas langsamer · Erstes Tempo · Noch schneller
nr 4 / No. 4: Sehr langsam
nr 5 / No. 5: Sehr lebhaft
nr 6 / No. 6: Sehr langsam
nr 7 / No. 7: Sehr rasch
nr 8 / No. 8: Schnell und spielend

∙∙∙   Przerwa / Intermission (ok. 25 min / ca 25 min.)

Siergiej Rachmaninow / Sergei Rachmaninov (1873–1943)

10 Preludiów / 10 Preludes, op. 23 [34′]
(1901–1903)

nr 1 fis-moll / No. 1 in F-sharp Minor: Largo 
nr 2 B-dur / No. 2 in B-flat Major: Maestoso 
nr 3 d-moll / No. 3 in D Minor: Tempo di minuetto 
nr 4 D-dur / No. 4 in D Major: Andante cantabile
nr 5 g-moll / No. 5 in G Minor: Alla marcia 
nr 6 Es-dur / No. 6 in E-flat Major: Andante 
nr 7 c-moll / No. 7 in C Minor: Allegro 
nr 8 As-dur / No. 8 in A-flat Major: Allegro vivace 
nr 9 es-moll / No. 9 in E-flat Minor: Presto
nr 10 Ges-dur / No. 10 in G-flat Major: Largo 
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Grigory  
Sokolov

Dla pełnego odbioru piękna i fascynującej szczerości interpretacji Grigory’a Sokolova 
niezbędne jest niepowtarzalne doświadczanie muzyki granej na żywo, tu i teraz. 
Podczas swych recitali artysta wykonu je utwory wszystkich epok, od transkrypcji 
średniowiecznej polifonii sakralnej, przez kompozycje Byrda, Couperina, Rameau czy 
Frobergera na instrumenty klawiszowe, po muzykę Bacha, Beethovena, Schuberta, 
Schu manna, Chopina, Brahmsa, a także przełomo we XXwieczne dzieła Prokofiewa, 
Ravela, Skriabina, Rachmaninowa, Schönberga i Stra wińskiego. 

Urodzony w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg), pierwszy publiczny reci
tal zagrał w wieku 12 lat. Jego wyjątkowy talent doceniono w 1966 roku, kiedy 
jako 16latek został najmłod szym zdobywcą Złotego Medalu w historii Między
narodowego Konkursu Pianistycz nego im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Prze
wodniczącym jury był wtedy Emil Gilels, który wspierał pianistę w dalszej karierze. 

Przez wiele lat koncertował jako solista z najlepszymi orkiestrami, takimi jak 
New York Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra w Amsterdamie, Philhar
monia w Londynie, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oraz Münch
ner Philharmoniker, zanim zdecydował się skoncentrować wyłącznie na recitalach. 



W przeciwieństwie do wielu innych piani stów Grigory Sokolov żywo interesuje 
się konstrukcją i działaniem instrumentów, na których gra. Godzinami bada ich 
fizyczne i akustyczne właściwości, współpracuje i konsultuje się z konserwatorami 
i stro icielami, starając się osiągnąć idealne re zultaty. „Żeby zrozumieć fortepian, 
potrzeba wielu godzin, ponieważ każdy instrument ma osobowość; pianista i for
tepian grają razem” – wyjaśnia. Ten partnerski stosunek do instrumentu odgrywa 
kluczową rolę w jego estetyce gry. Rzadko używa prawego pedału, odkrywając 
najsubtelniejsze odcienie barw i niuanse fak tury, a także najśmielsze kontrasty 
brzmie niowe – wyłącznie dzięki mistrzowskiej technice palcowania. 

Charyzmatyczna gra artysty sprzyja osią gnięciu przez odbiorców takiego po
zio mu koncentracji, na którym nawet najbardziej znane kompozycje ukazują się 
w nowej per spektywie. Podczas recitali Sokolov wprowadza słuchaczy w intymny 
kontakt z muzyką, odsłaniając jej głębokie duchowe znaczenia, wykraczające 
poza poziom powierzchownej wirtuozerii i gwiazdorstwa.

Ostatnie nagrania pianisty, wszystkie zarejestrowane w trakcie koncertów na 
żywo, ukazują się pod szyldem Deutsche Grammophon. Najważniejsze dzieła 
Mozarta, Beethovena, Schuberta, Chopina, Brahmsa, Rachmaninowa są dostępne 
zarówno na płytach CD, jak i DVD. Wśród nich znajduje się film dokumen
talny Rozmowa, której nigdy nie było Nadji Żdanowej (Zhdanova) – fascy nująca 
osobowość Grigory’a Sokolova wyłania się tu z wywiadów z jego przyjaciółmi 
i współ pracownikami, całość zaś jest ilustrowana niepublikowanymi wcześniej 
nagraniami ze zbiorów prywatnych.

The unique, unrepeatable nature of music made in the present moment is central to 
understanding the expressive beauty and compelling honesty of Grigory Sokolov’s 
art. His repertoire span from transcriptions of medieval sacred polyphony and 
keyboard works by Byrd, Couperin, Rameau, and Froberger to the music of Bach, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms and landmark 20thcentury 
compositions by Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninov, Schönberg, and 
Stravinsky.

Born in Leningrad (now St Petersburg), Grigory Sokolov played his first recital at 
the age of 12. His prodigious talent was recognized in 1966 when at 16, he became 
the youngest musician ever to receive the Gold Medal at the International Tchai
ko v  sky Piano Competition in Moscow. Emil Gilels, chairman of the Tchaikovsky 
Competition jury, subsequently championed the pianist’s work.



In his career Grigory Sokolov has performed extensively with orchestras of 
the highest calibre, including the New York Philharmonic, the Royal Concert
gebouw Orchestra in Amsterdam, the  Philharmonia Orchestra in London, 
the  Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the  Münchner 
Philharmoniker, before deciding to focus exclusively on giving solo recitals.

Unlike many pianists, Grigory Sokolov takes the closest interest in the mechanism 
and setup of the instruments he plays. He spends hours exploring their physical 
characteristics, consulting and collaborating with piano technicians to achieve 
his ideal requirements. “You need hours to understand the piano, because each 
one has its own personality and we play together,” he explains. The partnership 
between artist and instrument is critically important to the flow of Grigory 
Sokolov’s musical ideas. Sparing in his use of the sustaining pedal, he conjures 
everything from the subtlest tonal and textural gradations to the boldest contrasts 
of sound through the sheer brilliance of his fingerwork.

Grigory Sokolov’s charismatic artistry holds the power to cultivate the concentra
tion necessary for audiences to contemplate even the most familiar compositions 
from fresh perspectives. In recital he draws listeners into a close relationship 
with the music, transcending matters of surface display and showmanship to 
reveal deeper spiritual meaning.

Grigory Sokolov’s recent recordings, all of them taken strictly from live concerts, 
appears under the  label of Deutsche Grammophon. Major works by Mozart, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Rachmaninov are available on audio CD’s 
and all coupled with video DVD’s. Among them – A Conversation That Never Was 
by Nadja Zhdanova, a revealing portrait of the artist based on interviews with 
his friends and colleagues and illustrated with previously unseen footage from 
private archives.

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.

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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