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Koncert kameralny

Jerusalem  
Quartet



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.

Wykonawcy

Jerusalem Quartet

w składzie:
Alexander Pavlovsky – skrzypce
Sergei Bresler – skrzypce
Ori Kam – altówka
Kyril Zlotnikov – wiolonczela

Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Kwartet smyczkowy D-dur KV 575 [23′]
(1789)

Allegretto
Andante 
Menuetto: Allegretto
Allegretto

Béla Bartók (1881–1945)

V Kwartet smyczkowy [31′]
(1934)

Allegro
Adagio molto
Scherzo: Alla bulgarese
Andante
Finale: Allegro vivace

∙∙∙    Przerwa (ok. 20 minut)

Maurice Ravel (1875–1937)

Kwartet smyczkowy F-dur [29′]
(1903)

Allegro moderato
Assez vif
Très lent 
Vif et agité
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Omówienie 
programu

Piotr Maculewicz

Mozart

W roku 1789 Mozart w towarzystwie swego mecenasa, księcia Karla Lich-
nowsky’ego (i na jego koszt) podróżował do Berlina, koncertując po drodze 
w Pradze, Dreźnie i Lipsku, w nadziei na ewentualną posadę lub chociaż kom-
pozytorskie zamówienia u muzykalnego króla Prus, Fryderyka Wilhelma II. 
Chociaż król miał jakoby niecierpliwie oczekiwać sławnego muzyka, to 
wizyta w Poczdamie okazała się kolejnym z wielu rozczarowań w karierze 
kompozytora. Początkowo monarcha nie znalazł dla niego czasu; rozcza-
rowany Mozart ponownie udał się do Lipska, koncertując w tamtejszym 
Gewandhausie. Dopiero po powrocie do Berlina, 26 maja 1789 roku, dostąpił 
zaszczytu występu przed rodziną królewską, otrzymując niemałe honorarium 
oraz – być może – zamówienie na cykl sześciu kwartetów smyczkowych. 
Nie jest pewne, czy władca sformułował swe oczekiwania explicite, czy tylko 
je sugerował, a  Mozart poczuł się zobowiązany do napisania czegoś dla 
niego; nie zachowały się w każdym razie wzmianki o wynagrodzeniu za tę 
pracę. Mimo ogólnie pozytywnego rezultatu podróży, nie było to zapewne 
to, czego oczekiwał po niej artysta w materialnie trudnym okresie swego 
życia... W kolejnych miesiącach niespiesznie i chyba bez entuzjazmu reali-
zował królewskie zamówienie, poświęcając mu spokojne chwile letniego 
odpoczynku w  roku podróży i  następnym. Nie zdołał dokończyć całego 
cyklu – po skomponowaniu trzech kwartetów odłożył pracę, poświęcając 
się innym zadaniom, a  w  ostatnich tygodniach życia, dręczony chorobą, 
równolegle z  pracą nad Requiem dokonywał jeszcze korekt edycji, którą 

miała opublikować oficyna Artarii. Również i  tej pracy nie dokończył; 
wydanie obfitowało w błędy. Wydawca kwartetów – ostatnich w dorobku 
autora – nadał im przydomek Concertante z uwagi na miejscami ekspono-
waną (choć jednak niezupełnie „koncertującą”) partię wiolonczeli. Przypo-
mnijmy bowiem, że królewski adresat dedykacji, bratanek króla-flecisty 
Fryderyka Wielkiego, był uzdolnionym wiolonczelistą. Pierwszy z utworów 
grupy, Kwartet D-dur KV 575, podobnie jak pozostałe wyróżnia się pogodą 
i eufonią. Niesie ze sobą mniej formalnych i fakturalnych innowacji niż na 
przykład wcześniejszy o kilka lat cykl dedykowany Josephowi Haydnowi, 
za to w  swym charakterze zbliża się do utworów starszego mistrza oraz 
ogólniej – do pierwotnych założeń gatunku, służącego wyszukanej rozrywce 
muzykalnych dilettanti z  mieszczańskich lub arystokratycznych kręgów. 
Pełen szczególnego wdzięku i  elegancji menuet zawiera ukłon w  stronę 
monarchy – wiolonczelowe solo w triu tego ogniwa.

Bartók

Kameralistyka zajmuje dość skromne ilościowo miejsce w spuściźnie Béli 
Bartóka – do jego najważniejszych dzieł tego rodzaju należy sześć kwarte-
tów smyczkowych oraz dwie sonaty i dwie rapsodie na skrzypce i fortepian. 
Minęło sześć lat od skomponowania IV Kwartetu, nim Bartók ponownie 
sięgnął po ten gatunek – tym razem realizując zamówienie amerykańskiej 
pianistki i melomanki Elizabeth Sprague Coolidge, której utwór został dedy-
kowany. V Kwartet swą premierę miał 8 kwietnia 1935 roku w Waszyngtonie, 
z udziałem Kolisch Quartet. 

Cechą szczególną dzieła jest jego konsekwentna symetria, obejmująca różne 
aspekty – architektoniczne i tonalne, podkreślająca predylekcję autora do 
form „łukowych”. Jej zewnętrznym wyrazem jest układ pięcioczęściowy, 
zamiast znacznie częstszej czteroczęściowej struktury: Allegro – Adagio 
molto – Scherzo – Andante – Allegro vivace, z żywymi odcinkami skrajnymi, 
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środkowym scherzem, wolną częścią drugą i umiarkowanym czwartym 
ogniwem (w charakterystycznym dla autora niespokojnym, onirycznym stylu 
„nokturnowym”). Symetria rządzi też innymi współczynnikami formy – na 
przykład repryza pełnej dramatyzmu części pierwszej odwraca kolejność 
tematów wobec ich ekspozycji (I–II/II–I); inwersji ulega też ich melodyczny 
rysunek. „Łukowy” jest także plan tonalny tej części oraz budowa odcinków 
środkowych dzieła o ogólnym schemacie ABA, podczas gdy finał korzysta 
z bardziej złożonej – ale też symetrycznej – struktury ABCB’A’. Przykła-
dem etnograficznej pasji Bartóka, kompetentnego badacza folkloru Węgier 
i Bałka nów, jest charakterystyczny rys Scherza określonego jako alla bulgarese. 
Kompozytor stosunkowo rzadko cytował motywy ludowe dosłownie – raczej 
dokonywał oryginalnej artystycznej sublimacji ich charakterystycznych cech, 
w tym przypadku głównie typu rytmiki, tzw. aksak (właściwego zwłaszcza 
muzyce tureckiej), polegającej na naprzemienności struktur metrycznych 
dwu- i trójdzielnych według określonego schematu. W tej części ma on postać 
zapisanego przez kompozytora osobliwego, niespokojnego metrum 4+2+3/8 
(zmienionego w środkowej sekcji na 3+2+2+3/8). W muzyce bułgarskiej ta 
cecha pojawiła się w czasach panowania otomańskiego, ciekawie łącząc się 
z lokalnymi właściwościami skalowymi i melicznymi.

Ravel

Gdy Maurice Ravel wiosną 1903 roku kończył swój jedyny kwartet smycz-
kowy, był twórcą młodym (miał 28 lat), ale już uznanym, mającym w swym 
dorobku kompozycje tak znaczące, jak Pavane pour une Infante défunte czy 
Jeux d’eau. Wciąż poszukiwał własnej drogi, próbując unikać prostego przy-
porządkowania do aktualnych wówczas nurtów. Podziwiał Claude’a Debu-
ssy’ego i nie ukrywał, że natchnieniem dla jego Kwartetu był analogiczny 
utwór starszego o trzynaście lat kolegi, ale zarazem podkreślał swą opozycję 
wobec formalnej „amorficzności” wielu dzieł w duchu muzycznego symbo-
lizmu, z którym bywał kojarzony. Nadał więc architektonice swego Kwartetu 
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wyraźnie klasycyzujące rysy – przejrzystą strukturę motywów i tematów, 
łącząc je z wyrafinowanym brzmieniem i subtelną harmoniką. Najważniej-
szym środkiem wyrazu stały się dla twórcy barwa i poszukiwanie nowych 
jakości dźwiękowych. Muzyczną materię traktował nie „narracyjnie” czy 
„emocjonalnie” (jak w dziełach romantyków), lecz raczej „wrażeniowo”, 
na podobieństwo impresjonistycznych obrazów (choć Ravel, podobnie jak 
Debussy, odżegnywał się od zaliczania go do nurtu „muzycznego impre-
sjonizmu”; uważał, że określenie to winno być zarezerwowane wyłącznie 
dla sztuki malarskiej). Nowatorski Kwartet Ravela, który w chwili premiery 
w 1904 roku wzbudził kontrowersje wśród konserwatywnej publiczności 
i krytyki, okazał się dziełem wskazującym nowe drogi rozwoju kameralistyki, 
silniej odtąd uwrażliwionej na subtelne barwy, poszukiwanie nowych faktur, 
typów artykulacji i współbrzmień. 
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Jerusalem Quartet

„Pasja, precyzja, ciepło i doskonałe połączenie – to znaki rozpoznawcze zna-
komitego izraelskiego kwartetu smyczkowego” – tak o Jerusalem Quartet 
pisał „New York Times”.

Od momentu założenia w 1993 roku, a następnie debiutu w 1996 roku, 
zespół czterech izraelskich artystów nieustannie rozwija się i doskonali 
swe umiejętności. Jego rozległy repertuar, a także głębia ekspresji sprawiają, 
że kontynuuje tradycję wykonawstwa kwartetów smyczkowych w unika-
towy sposób. Ciepłe, pełne brzmienie oraz równowaga między wysokimi 
i niskimi rejestrami – to wyróżniki stylu zespołu. Takie podejście pozwala 
zachować właściwą relację między indywidualnym wyrazem a przejrzystą 
i pełną szacunku prezentacją zamysłu kompozytorskiego. Wynika z niego 
również motywacja i stałe dążenie do doskonalenia interpretacji repertuaru 
klasycznego oraz poznawania dzieł innych epok.

Jerusalem Quartet jest częstym gościem słynnych sal koncertowych na 
całym świecie. Dwa razy w roku muzycy występują w Ameryce Północnej, 
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m.in.  w  Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, Filadelfii, Waszyngtonie, 
Cleveland, a także na Ravinia Festival (stan Illinois). W Europie zespół jest 
entuzjastycznie przyjmowany we wszystkich prestiżowych salach oraz na 
festiwalach w Salzburgu, Verbier, Rheingau, Szlezwiku-Holsztynie, Schwa-
rzenbergu (Schubertiada) i innych.

Kwartet związany jest wyłącznym kontraktem nagraniowym z wytwór-
nią Harmonia Mundi. Niektóre z jego płyt otrzymały takie nagrody, jak 
Diapason d’Or czy BBC Music Magazine w kategorii muzyki kameralnej 
(kwartety smyczkowe Joseepha Haydna, Śmierć i dziewczyna Schuberta). 
W 2018 roku zespół wydał dwa albumy: Kwartet smyczkowy op. 97 i Sekstet 
op. 48 Antonína Dvořáka, a także długo wyczekiwaną płytę ze znanymi kwar-
tetami Maurice’a Ravela i Claude’a Debussy’ego. Wiosną 2019 roku zespół 
zarejestrował płytę z muzyką żydowską Europy Środkowej z okresu między-
wojnia. Śpiewane w języku jidysz warszawskie piosenki kabaretowe z lat 
dwudziestych XX wieku (w opracowaniu Leonida Desyatnikova) Jerusalem 
Quartet utrwalił z izraelską sopranistką Hilą Baggio. Na płycie znalazło się 
również Pięć utworów Erwina Schulhoffa z 1924 roku i II Kwartet smyczkowy 
op. 26 Ericha Wolfganga Korngolda z roku 1937. W 2020 roku zespół wydał 
dwuczęściowy album ze wszystkimi kwartetami Béli Bartóka; oba krążki 
spotkały się z uznaniem krytyki. 

Od 2019 roku Jerusalem Quartet wraz z Hilą Baggio przemierza całą Europę, 
prezentując projekt „Kabaret jidysz”. Muzycy wykonują również Oktet 
George’a Enescu wspólnie z Novus String Quartet (występy m.in. w Amster-
damie i Schwarzenbergu), a także Sekstet smyczkowy Dvořáka z Garym Hoff-
manem i Miguelem da Silvą w ramach String Quartet Biennale w Paryżu 
i Lizbonie. Wśród innych ważniejszych wydarzeń sezonu 2021/2022 wymie-
nić należy udział w cyklu koncertów Beethovenowskich w Wigmore Hall 
(marzec 2022), tournée po Stanach Zjednoczonych (listopad 2021, wiosna 
2022) i po Azji (czerwiec 2022), a także kolejne zaproszenie do Tonhalle 
w Zurychu, Concertgebouw w Amsterdamie, hamburskiej Elbphilharmonie 
oraz Schwetzinger SWR Festspiele.
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Mozart / Bartók / Ravel

29.03.2022
Tuesday  /  7 pm  / Concert Hall

Chamber Music Concert

Performers

Jerusalem Quartet:
Alexander Pavlovsky – violin
Sergei Bresler – violin
Ori Kam – viola
Kyril Zlotnikov – cello

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
String Quartet in D Major, KV 575 [23′]
(1789)

Allegretto
Andante 
Menuetto: Allegretto
Allegretto

Béla Bartók (1881–1945)
String Quartet No. 5 [31′]
(1934)

Allegro
Adagio molto
Scherzo: Alla bulgarese
Andante
Finale: Allegro vivace

∙∙∙     Intermission (ca. 20 min.)

Maurice Ravel (1875–1937)
String Quartet in F Major [29′]
(1903)

Allegro moderato
Assez vif
Très lent 
Vif et agité

Short programme note

Piotr Maculewicz

In 1789, Mozart travelled to Berlin hoping for musical commissions from 
the King of Prussia Frederick William II, who was a great music lover, and his 
court. To the composer’s disappointment, he received only a commission (or only 
a suggestion of it) for a cycle of six string quartets. In the following months he 
pursued this task, but was unable to complete the cycle – having composed three 
quartets, he put the work aside and devoted himself to other undertakings. Artaria, 
the publisher of the quartets which turned out to be the last ones in the author’s 
oeuvre, gave them the nickname “Concertante” due to the occasionally exposed 
cello part – the king and at the same time the dedicatee of the pieces played this 
instrument. The first work of the cycle, Quartet in D Major KV 575, is, like the others, 
distinguished by its cheerfulness and euphony. It thus comes closer to the original 
idea of the genre – serving the sophisticated entertainment of amateur musicians 
from bourgeois and aristocratic circles.

Chamber music occupies a rather modest (in quantitative terms) but significant 
place in Béla Bartók’s legacy. String Quartet No. 5 was commissioned by the American 
pianist and music lover Elizabeth Sprague Coolidge, to whom it was dedicated. It had 
its premiere in Washington in 1935. What makes the work stand out is its consistent 
symmetry, which comes to the fore in various aspects – architectural and tonal – and 
which highlights the author’s predilection for “arch” forms. Its external expression 
is conveyed through a five-movement layout rather than the more frequent four-
movement model, and features lively external sections and a central scherzo, as well 
as slow and moderate second and fourth movements (in the “nocturnal”, restless, 
oneiric style characteristic of the author). An example of the ethnographic passion of 

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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Bartók, who was a more than competent researcher of the folklore of Hungary and 
the Balkans, is the characteristic Scherzo known as alla bulgarese, which manifests 
itself in the use of an irregular rhythm typical of the traditional aksak music of 
the region.

When Maurice Ravel finished his only string quartet in the spring of 1903, he was 
still a young artist (only 28 years old at the time), but already an established one, 
and yet still searching for his own path. He admired Claude Debussy and made no 
secret of the fact that his Quartet was inspired by a similar work by his contemporary 
who was thirteen years his senior. However, he approached the genre differently, 
bestowing upon the architecture of his Quartet classicist features and combining 
them with a refined sound and subtle harmony. Ravel’s innovative Quartet aroused 
controversy when performed for the first time before a conservative audience and 
critics in 1904. It proved to be a work that set new directions in chamber music, 
more sensitive in its use of subtle timbres, exploring new textures, and new forms 
of articulation and consonances.

Performers’ notes

Jerusalem Quartet

"Passion, precision, warmth, a gold blend: these are the trademarks of this excellent 
Israeli string quartet." Such was the New York Times’ impression of the Jerusalem 
Quartet.

Since the ensemble’s founding in 1993 and subsequent 1996 debut, the four Israeli 
musicians have embarked on a journey of growth and maturation. This journey 
has resulted in a wide repertoire and stunning depth of expression, which carries 
on the string quartet tradition in a unique manner. The ensemble has found its 
core in a warm, full, human sound and an egalitarian balance between high and 
low voices. This approach allows the quartet to maintain a healthy relationship 
between individual expression and a transparent and respectful presentation of 
the composer’s work. It is also the drive and motivation for the continuing refinement 
of its interpretations of the classical repertoire as well as exploration of new epochs.

The Jerusalem Quartet is a regular guest on the world’s great concert stages. With 
regular biannual visits to North America, the quartet has performed in cities such as 
New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Washington, and Cleveland as well as at 

the Ravinia Festival (Illinois). In Europe, the quartet enjoys an enthusiastic reception 
with regular appearances in all the prestige concert halls and at festivals such as 
Salzburg, Verbier, Rheingau, Schleswig-Holstein, Schwarzenberg (Schubertiade), 
among others.

The Jerusalem Quartet records exclusively for Harmonia Mundi. The quartet’s 
recordings, particularly the albums featuring Haydn’s string quartets and Schubert’s 
“Death and the  Maiden”, have been honored with numerous awards such as 
the Diapason d’Or and the BBC Music Magazine Award for chamber music. In 2018, 
the ensemble released two CDs: an album of Antonín Dvořák’s String Quintet, 
Op. 97 and Sextet, Op. 48, and a much-awaited recording of the celebrated quartets 
by Maurice Ravel and Claude Debussy. In the spring of 2019, the quartet released 
a unique album exploring Jewish music in Central Europe between the wars and 
its far-reaching influence. Israeli soprano Hila Baggio joined the quartet to perform 
a collection of sung in Yiddish Cabaret songs (arranged by Leonid Desyatnikov) from 
Warsaw in the 1920s. Erwin Schulhoff’s Five Pieces (1924), a collection of short and 
light cabaret-like pieces, and Erich Wolfgang Korngold’s Quartet No. 2, Op. 26 (1937) 
are completing the program. In 2020, the Jerusalem Quartet released a 2 CD album 
featuring the whole Béla Bartók cycle; both recordings were critically acclaimed.

Since 2019, the quartet has been touring together with Hila Baggio throughout 
Europe, presenting the Yiddish Cabaret. Also, they perform Octet by George Enescu 
with the Novus String Quartet (e.g. in Amsterdam and Schwarzenberg) and play 
Dvorák’s String Sextet with Gary Hoffman and Miguel da Silva at the String Quartet 
Biennales in Paris and Lisbon. Other highlights of the 2021/2022 season include 
a Beethoven cycle at Wigmore Hall (March 2022), US-tours (November 2021 and 
spring 2022), an Asia tour (June 2022), as well as re-invitations to the Tonhalle 
Zürich, the Concertgebouw in Amsterdam, the Elbphilharmonie Hamburg, and 
the Schwetzinger SWR Festspiele.
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Kalendarz 
koncertowy

3.04   niedziela  
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Koncertowa 
Poranny i popołudniowy 
koncert dla dzieci

Zaczarowany bębenek

Adrianna Furmanik-Celejewska – 
prowadzenie koncertów

5–15.04   Sala Koncertowa 
Koncerty symfoniczne

26. Wielkanocny Festiwal  
Ludwiga van Beethovena 

10.04   niedziela  
11:00 (dzieci 3–6 lat) 
14:00 (dzieci 7–12 lat) 
Sala Kameralna 
Poranek i popołudnie 
dla Małych Melomanów

Poznajcie pana Händla

Lidia Szpilewska – 
prowadzenie koncertów
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