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Szanowni 
Państwo,

Jesteśmy dumni, mogąc gościć w Polsce Kyiv Symphony Orchestra – muzyków, którzy 
przyjechali do Polski za zgodą rządu Ukrainy w uzgodnieniu z polskim Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ukraińscy artyści mają dziś przed sobą trudną, ale niebywale ważną misję. Mają opowie-
dzieć Europie i światu o Ukrainie za pomocą muzyki, za pomocą dźwięków i pasji, którą 
wkładają w swoją pracę. Mają opowiedzieć o tragedii wojny, która dotyka ich najbliższych 
i tego, co dla nich najdroższe i najważniejsze. O tym, że Ukraina jest w Europie, jest częścią 
Europy i za obronę wartości europejskich płaci dziś najwyższą cenę – cenę życia swoich 
obywateli, cenę zrujnowanych, systemowo i systematycznie niszczonych miast. 

My w Polsce wiemy, wciąż pamiętamy, jak wygląda wojna. Wiemy z naszej historii,  
z doświadczeń naszych rodzin, jak wyglądają wojenne egzekucje, masowe zabijanie ludzi, 
jak wygląda anihilacja miast, jak wygląda wyniszczanie kultury. 

Dlatego zapewniliśmy ukraińskim artystom i ich rodzinom bezpieczne schronienie  
w Polsce. Zapewniliśmy muzykom możliwość odbywania prób. Mam poczucie i przekonanie, 
że rozpoczynające się koncertami w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Filharmo-
nii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina tournée Kyiv Symphony Orchestra jest wydarzeniem 
nadzwyczajnym. Jest donośnym głosem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, jest 
głosem sprzeciwu wobec próby oderwania Ukrainy i ukraińskiej kultury od Europy. 

Artyści z Ukrainy swoją muzyką muszą przekonać europejską opinię publiczną, europejską 
klasę polityczną, że musimy działać kategorycznie i zdecydowanie. Że musimy być dzisiaj po 
stronie Ukrainy! A jednocześnie mają nieść niezwykle ważne przesłanie – że kultura zwy-
cięża! Dobro zwycięża nad złem!

Mam szczerą nadzieję, że świat, że Europa usłyszy to wołanie ukraińskiego narodu, usłyszy 
też siebie w tej muzyce, i że artyści Kyiv Symphony Orchestra będą mogli powrócić do 
wolnej Ukrainy, grać w sercu swojej ojczyzny. 

Wszystkim słuchaczom koncertów Kyiv Symphony Orchestra życzę wyjątkowego przeżycia 
artystycznego oraz refleksji – nad losem muzyków, którym przyszło wypełnić tak trudną 
misję i nad losem bliskiego nam kraju, który dzisiaj walczy za wolność swoją, ale i naszą.    

Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ladies
and Gentlemen,

We are proud to be able to welcome to Poland the Kyiv Symphony Orchestra – musicians 
who have travelled here with the permission of the Ukrainian government, in agreement 
with the Polish Ministry of Culture and National Heritage. 

Today, the Ukrainian artists are faced with a difficult, but extremely important mission. 
They are to tell Europe and the world about Ukraine through music, through the scores and 
the passion they bring to their work. They are to tell of the tragedy of the war that is affecting 
their loved ones and everything they hold dear; of the fact that Ukraine is in Europe, is part 
of Europe, and for defending European values it is now paying the ultimate price – the price 
of its citizens’ lives, of the systemic and systematic destruction of its cities and towns. 

We in Poland still remember what war looks like. We know from our history, from the 
experiences of our families, what executions and mass murder, the annihilation of towns 
and the destruction of culture look like. 

Hence we have assured the Ukrainian artists and their families of safe refuge in Poland. 
We have given the musicians the opportunity to practise. I sense that the Kyiv Symphony  
Orchestra’s tour, beginning with concerts at the Warsaw Philharmonic and the Arthur  
Rubinstein Philharmonic in Łódź, is an exceptional event. It sends a resounding message of 
opposition to Russian aggression in Ukraine, opposition to the attempt at wresting Ukraine 
and Ukrainian culture from Europe. 

With their music, the Ukrainian musicians have to convince European public opinion, the 
European political class, that we must act categorically and robustly. That we must stand 
on the side of Ukraine! And at the same time they have to convey the incredibly important 
message that culture prevails! That good triumphs over evil!

I sincerely hope that Europe and the world will hear this call of the Ukrainian nation, and 
will hear itself in this music, and that the artists of the Kyiv Symphony Orchestra will be 
able to return to a free Ukraine and play at the heart of their homeland. 

To all those listening to the concerts given by the Kyiv Symphony Orchestra, may you both 
enjoy an exceptional artistic experience and also reflect on the fortunes of the musicians to 
whom it has befallen to fulfil such an onerous mission and on the fate of our neighbouring 
country that is fighting for its own freedom, and for ours. 

Piotr Gliński
Deputy President of the Council of Ministers 
Minister of Culture and National Heritage 



Wykonawcy 
Performers

Kyiv Symphony Orchestra 
Luigi Gaggero – dyrygent / conductor
Janusz Wawrowski – skrzypce / violin

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.

Program  
Programme

Maksym Berezowski / Maksym Berezovsky (1745–1777)

Symfonia C-dur / Symphony in C major [10′]
(ok. 1770/ca. 1770s)

Allegro molto
Andante
Presto

Henryk Wieniawski (1835–1880)

Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra „Faust” de Gounod  
na skrzypce i orkiestrę op. 20 / for violin and orchestra, Op. 20 [17′] 
(1865)

Myrosław Skoryk / Myroslav Skoryk (1938–2020)

Melodia a-moll na orkiestrę smyczkową /  
Melody in A minor for string orchestra [3′]    
(1981)

∙∙∙    Przerwa (ok. 20 minut) / Intermission (ca. 20 minutes)

Borys Latoszynski / Borys Lyatoshynsky (1895–1968)

III Symfonia h-moll op. 50 / Symphony No. 3 in B minor, Op. 50 [45′]   
(1951)

Andante maestoso. Allegro impetuoso
Andante con moto
Allegro feroce
Allegro risoluto ma non troppo mosso
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Omówienie 
programu

Karolina Kolinek-Siechowicz
(„Ruch Muzyczny”)

Berezowski

Nie tylko styl kompozycji Maksyma Berezowskiego przywodzi na myśl 
Wolfganga Amadeusa Mozarta – twórców łączy też postać Padre Giovan-
niego Battisty Martiniego, u którego studiował kompozycję Mozart i naj-
prawdopodobniej także Berezowski. Obu również nie było dane cieszyć się 
długim życiem – Mozart zmarł, nie doczekawszy trzydziestych piątych 
urodzin, Berezowski nie dożył nawet trzydziestu trzech lat. O jego losach 
wiadomo niewiele: niepewna jest nawet data urodzenia, choć przyjmuje się, 
że artysta przyszedł na świat w 1745 roku w ukraińskim Głuchowie. Tam 
też prawdopodobnie rozpoczął edukację muzyczną w chórze chłopięcym. 
W 1757 roku został zatrudniony jako śpiewak na dworze Piotra III w Peters- 
burgu, gdzie na początku swojej kariery wykonywał główne role we wło-
skich spektaklach operowych. W roku 1760 Berezowski zwrócił się ku 
komponowaniu – uczył się u Francesca Zoppisa i Baldassara Galuppiego, 
a następnie wyjechał do Bolonii, gdzie najprawdopodobniej studiował  
u wspomnianego już Padre Martiniego. Jako kompozytor święcił we Wło-
szech triumfy; jego opera Il Demofoonte do libretta Pietra Metastasia była 
wystawiana podczas karnawału 1773 roku w Livorno. W tym samym roku 
Berezowski wrócił do Petersburga, gdzie jednak nie cieszył się zasłużoną 
estymą; panująca wówczas caryca Katarzyna promowała twórców wło-
skich, a tych pochodzących z Ukrainy zaledwie na swym dworze tolero-
wała. Kompozytor zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w roku 1777. 
Z dworskich dokumentów wynika, że nie pozostawił dostatecznie dużego 
majątku, by można było z niego opłacić pogrzeb (skojarzenie z równole-
głym żywotem geniusza z Salzburga nasuwa się tu samo).

Biografia Berezowskiego zaintrygowała niejednego twórcę – stała się inspi-
racją noweli Nestora Kukolnika, sztuki teatralnej Piotra Smirnowa, mgli-
ście odwołuje się też do postaci kompozytora Andriej Tarkowski w filmie 
Nostalgia. Twórczość Berezowskiego obejmuje wiele utworów chóralnych 
(w tym tzw. koncerty chóralne), a także opery do włoskich librett, sonatę 
skrzypcową i symfonię.

Symfonia C-dur należy do nielicznych zachowanych dzieł Berezowskiego 
i cieszy się bodaj największą popularnością wśród jego utworów instru-
mentalnych. Niewielka pod względem rozmiaru, jest znakomitą próbką ta-
lentu i doskonałego warsztatu twórcy. Symfonia ma charakterystyczną dla 
absolwentów klasy kompozycji Padre Martiniego trzyczęściową budowę. 
Rozpoczyna się energiczną i pogodną częścią Allegro molto, którą wieńczy 
dość nieoczekiwana modulacja. Część druga, Andante, eksponuje obecność 
instrumentów dętych, które swoją ważną rolę (waltornie!) otrzymują także 
w finałowym Presto. Cały utwór stanowi świetny przykład mniej znanej,  
ale wartej uwagi twórczości orkiestrowej doby klasycyzmu. Jego coraz 
częstsza obecność w programach koncertowych jest z pewnością godna 
odnotowania.

Ewa Chamczyk

Wieniawski

Opera Faust Charlesa Gounoda miała swą premierę w Paryżu 19 marca 
1859 roku. Nie od razu zyskała przychylność publiczności i krytyków. 
Dopiero po wprowadzeniu licznych zmian i ponownym wystawieniu  
18 grudnia 1862 roku, zdobyła niebywałą popularność – nic zatem dziwne-
go, że nie schodziła z afisza Théâtre Lyrique aż do 1869 roku, osiągając liczbę  
249 przedstawień. Wieniawski – jak przypuszcza Renata Suchowiejko – 
usłyszał Fausta w Paryżu, prawdopodobnie w jego drugiej, poprawionej 
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wersji. W tym czasie motywy z opery były na ustach całego miasta nad 
Sekwaną. Przyczyniła się do tego nie tylko niezwykła muzyka Gounoda, 
ale także znakomita, gwiazdorska wręcz obsada. W postać Fausta wcielił się 
Joseph Barbot, w roli Małgorzaty obsadzono Caroline Carvalho, a Mefisto-
felesem został Emil Balanqué. Zatem, gdy Wieniawski pisał swoją wersję 
Fausta, sceniczne obrazy opery były ówczesnym słuchaczom niezwykle bliskie. 

Na początku roku 1865 Henryk Wieniawski przebywał w Petersburgu, 
wypełniając obowiązki kontraktowe skrzypka-solisty Jego Imperatorskiej 
Mości. Koncertował zarówno jako solista, jak i kameralista, nauczał w tam-
tejszym Konserwatorium, wprowadzając swoich podopiecznych w arkana 
sztuki gry skrzypcowej. 29 marca 1865 roku słuchacze zgromadzeni w Te-
atrze Wielkim w Petersburgu usłyszeli po raz pierwszy nową kompozycję 
Wieniawskiego – Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra „Faust” de Gounod 
op. 20. Recenzenci nie kryli entuzjazmu, pisząc, że kompozytor „włożył w nią  
tyle wyobraźni i figlarności, ile tylko można zmieścić w utworach tego 
typu. […] Należy być wdzięcznym Wieniawskiemu za to, że zdecydował się 
pokazać coś więcej niż zwykłe echo i że potrafi wznosić własne myśli do 
tych, które zapożycza od innych. […] To twórca, a nie zwykły kompilator” 
(„Nuvellist” 1867, nr 7). 

Władimir Grigoriew zauważa, że Wieniawski tworzył Fantaisie w latach, 
„kiedy tego typu utwory znikały już z estrady koncertowej, ustępując miej-
sca znaczącym oryginalnym utworom skrzypcowym. Pojmował całą od-
powiedzialność kompozytora, który dał się poznać przez dzieła wysokiej 
klasy i teraz proponował publiczności wychodzący z mody gatunek”. Dla-
tego też skrzypek podjął próbę stworzenia spójnego wewnętrznie obrazu 
dramatycznego, nie sięgając jednak – co powszechne w tego typu kompo-
zycjach – po najbardziej popularne fragmenty opery. Kompozytor umie-
jętnie dobrał materiał tematyczny, zróżnicowany pod względem dominu-
jącego afektu: znajdziemy tutaj wątek romantyczno-podniosły, motyw 
demoniczny i taneczny temat walca. Fantaisie – wzorem wielu utworów 
tego gatunku – składa się z introdukcji i czterech odcinków zwieńczonych 
wirtuozowskim finałem. Podstawę porządkowania materiału muzycznego 
stanowi kontrast, zazwyczaj pod względem tempa i wyrazu. 

Fantaisie brillante szybko weszła do stałego repertuaru koncertowego jej 
twórcy. Wieniawski wykonywał ją między innymi w Rosji, na zachodzie 
Europy i w Stanach Zjednoczonych. Kompozycja na ogół spotykała się 
z entuzjastycznym przyjęciem, o czym świadczą choćby słowa krytyka 
dziennika „Antrakt”, który zwrócił uwagę na artystyczne wartości utworu: 

tematy zostały zagrane z tak wspaniałym mistrzostwem, że sala zadygo-
tała od oklasków […]; zuchwała ballada Dio dell’oro, po której następowały 
smętne dźwięki walca oraz chór tłumu, z którego wyróżniają się nieśmiałe 
półsłówka pierwszych spotkań Gretchen z Faustem – wszystko to było prze-
kazane z tą poetycką wiernością, której nigdy nie słyszy się na scenie.

Jan Lech

Skoryk

Myrosław Skoryk był ukraińskim kompozytorem i muzykologiem, związa-
nym najpierw ze środowiskiem Konserwatorium Lwowskiego, a od 1966 roku 
z Konserwatorium Kijowskim. Ukończył także czteroletnie podyplomowe 
studia kompozytorskie w Konserwatorium Moskiewskim. W 1963 roku 
został najmłodszym członkiem Związku Kompozytorów Ukrainy. Jego 
utwory przenikają nawiązania do tradycyjnej muzyki ukraińskiej – czy to 
w kantacie Vesna (Wiosna) do słów Iwana Franki z 1960 roku, czy też kan-
tacie Hamalia do słów Tarasa Szewczenki z 2005 roku. Utrzymana w tym 
samym duchu Melodia z 1981 roku stanowi najsłynniejsze jego dzieło, pier-
wotnie przeznaczone na fortepian, a następnie zaaranżowane przez kom-
pozytora na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Ukraiński duch utworu jest 
tu niemal namacalny, a tęsknota za pokojem – bardzo czytelna.

Kyiv Symphony Orchestra Omówienie programu 
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Latoszynski

Niewiele jest w historii muzyki przypadków równie mocnej reakcji cenzury, 
co w kontekście III Symfonii h-moll op. 50 Borysa Latoszynskiego. Po prawy-
konaniu dzieła na walnym zjeździe Związku Kompozytorów Ukraińskich 
w Kijowie 23 października 1951 roku Symfonia została uznana za „formali-
styczną”, a sam kompozytor zmuszony był ją poprawić przed ponownym 
wykonaniem w 1955 roku w Leningradzie. Reakcja radzieckich cenzorów 
była skierowana także przeciw tytułowi, jakim Latoszynski opatrzył kom-
pozycję: Pokój zwycięży wojnę (Мир победит войну) – owo motto zdecydo-
wanie kontrastowało z tragicznym finałem utworu. Zestawienie to, nawią-
zujące do zakończenia II wojny światowej, w oczywisty sposób skierowane 
było przeciwko polityce ZSRR przed, w trakcie i po zakończeniu wojny. 
Szczególnie mocno wybrzmiewa ono także dzisiaj.

Borys Latoszynski to jeden z najważniejszych kompozytorów ukraińskich 
pierwszej połowy XX wieku. W 1919 roku ukończył studia w Konserwa-
torium Kijowskim, w którym pracował do końca życia jako profesor kom-
pozycji. Wśród jego uczniów byli tacy mistrzowie ukraińscy, jak Walentyn  
Sylwestrow, Iwan Karabyć, Leonid Hrabowski. W swojej twórczości  
Latoszynski nawiązywał do estetyki późnego XIX wieku. W jego utworach 
pobrzmiewa neoromantyzm, często nasycony jednak chromatycznym 
tragizmem, który jest na pewno dobrze znany słuchaczom twórczości 
Dymitrija Szostakowicza. 

Short programme note 

Karolina Kolinek-Siechowicz
(Ruch Muzyczny )

The Symphony in C major is one of the few extant works by the Ukrainian 
composer Maksym Berezovsky. Perhaps his most popular instrumental 
work, it offers a wonderful, concise sample of Berezovsky’s talent and ex-
cellent composition technique. Comprising three movements, as is typical 
of graduates from Padre Martini’s composition class, it is a splendid example 
of less familiar, but noteworthy orchestral output of the Classical era. Its in-
creasingly frequent presence on concert programmes is certainly merited.

Ewa Chamczyk

At the beginning of 1865, Henryk Wieniawski presented his proposed re-
interpretation of Charles Gounod’s incredibly popular opera Faust. In writ-
ing his Fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra ‘Faust’ de Gounod for violin 
and orchestra, Op. 20, he realised that he was turning to an increasingly 
unfashionable genre. Hence he attempted to create a dramatic tableau 
displaying inner cohesion but not referring to the most popular parts of 
the opera. He skilfully selected a variety of thematic material: thus we  
have here a romantic-exalted strand, a demonic motif and a waltz theme. 
The Fantaisie comprises an introduction and four sections, rounded off 
with a virtuosic finale. It soon entered the composer’s core concert reper-
toire, and he performed it in Russia, Western Europe and the United States. 

Kyiv Symphony Orchestra
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Jan Lech

The Ukrainian composer and musicologist Myroslav Skoryk was asso-
ciated with Lviv Conservatoire (studies from 1955 to 1960, work between 
1964 and 1966) and Kyiv Conservatoire (1966–1988). His Melody is an excel-
lent example of a composer drawing on Ukrainian traditional music in  
a classical work. Written in 1981 as a piano piece, it was later arranged by 
the composer for violin and string orchestra, heightening the existential 
angst distilled in its notes. 

Borys Lyatoshynsky’s Symphony No. 3 in B minor, subjected to brutal 
attacks from the censor in the early 1950s, is one of the finest examples of 
a composer rejecting the brutality of the USSR’s totalitarian policies. The 
subtitle, ‘Peace will overcome war’ (‘Мир победит войну’), was designed 
to provoke soviet circles and arouse people’s conscience; the work’s conclu-
sion shows not the glory of the victors, but the bitterness of their subjects. 
Lyatoshynsky, known to music history as an eminent teacher, whose pupils 
included Valentyn Sylvestrov, was forced to rewrite the work and obtain 
the approval of soviet officials. This work, in both its sound and its history, 
is now gaining currency and strength.

Kyiv Symphony Orchestra
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Luigi 
Gaggero
dyrygent / conductor

To przez wzgląd na głęboką potrzebę prowadzenia nieustannego dialogu pomię-
dzy dawnymi i współczesnymi dziełami muzyki klasycznej, Luigi Gaggero jest 
głównym dyrygentem Kyiv Symphony Orchestra (od 2018 roku), Ukho Ensemble 
(specjalizującym się w muzyce najnowszej; od 2015 roku) oraz barokowego ze-
społu La Dolce Maniera. Kieruje swą wrażliwość w stronę artystów, którzy wy-
rażają poprzez sztukę to, co transcendentne. Wychodząc od idei empatycznego 
spotkania wykonawcy, kompozytora i publiczności, tworzy poruszające i barwne 
interpretacje. 

Wraz z Ukho Ensemble poprowadził ostatnio w Ukraińskiej Operze Narodowej 
wykonania trzech produkcji operowych i zarejestrował uznane przez krytykę  
płyty poświęcone Gervasoniemu (Winter & Winter), Hosokawie i Andreyevowi  
(Kairos) oraz Solbiatiemu (EMA Vinci Records). Pod jego dyrekcją Kyiv Symphony 
Orchestra szybko stała się jednym z najbardziej cenionych zespołów ukraińskich. 
W 2022 roku rozpocznie współpracę z prestiżową agencją artystyczną KD Schmid. 
Luigi Gaggero, będąc szefem La Dolce Maniera, oferuje nowatorskie interpretacje 

Wykonawcy / Performers

muzyki dawnej (2 płyty poświęcone Monteverdiemu i Gesualdowi, nagrane dla 
wytwórni Stradivarius). 

Zanim rozpoczął karierę dyrygencką, artysta przez 25 lat był cymbalistą i perku-
sistą. Jako instrumentalista i dyrygent współpracował z wieloma zespołami euro-
pejskimi, m.in.: Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Filarmonica  
della Scala, Radio Filharmonisch Orkest, Philharmonia Orchestra, Camerata  
Salzburg, Finnish Radio Orchestra, Orchestre du Théâtre de la Monnaie, Orchestre  
de Radio France; Ensemble Intercontemporain, Modern, Musikfabrik, Contre-
champs i Scharoun-Ensemble, a także wybitnymi artystami, takimi jak Claudio 
Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Nikolaus Harnoncourt, Heinz Holliger, 
Riccardo Muti, Kent Nagano, Kazushi Ōno, Antonio Pappano, Christoph Poppen 
i sir Simon Rattle oraz Juliane Banse, Muriel Cantoreggi, Mario Caroli, Marino 
Formenti, David Grimal, Niek de Groot, Barbara Hannigan, Maria Husmann, 
András Keller i Geneviève Strosser. Występował w najważniejszych salach koncer-
towych Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin, m.in. w Milano Musica, Carnegie 
Hall, Philharmonie de Paris, oraz na uznanych festiwalach, jak choćby Salzburger 
Festspiele, BBC Proms, Biennale di Venezia. W 2022 roku miał również zaszczyt 
poprowadzić pierwszy występ Orchestrei de Cameră Timișoara.

Luigi Gaggero studiował perkusję i dyrygenturę u Andrei Pestalozzy (dzięki które-
mu z entuzjazmem odkrył muzykę XX wieku) oraz cymbały u Márty Fábián. Jest 
absolwentem Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie w klasie Edgara 
Guggeisa i Rainera Seegersa (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi działalność peda-
gogiczną w Conservatoire oraz Académie Supérieure de Musique w Strasbourgu, 
gdzie utworzył i prowadził zespół muzyki współczesnej.

It is by sensing a deep need for continuous dialogue between classic and con-
temporary works that Luigi Gaggero, as chief conductor of the Kyiv Symphony 
Orchestra (since 2018), leads the Ukho Ensemble (specialising in contemporary 
music, since 2015) and the Baroque ensemble La Dolce Maniera. He is sensitive 
to artists who express the transcendent in art. Based on the idea of an empathetic 
encounter between performers, composer and audience, he shapes interpretations 
that are moving and colourful.
 
With the Ukho Ensemble, Luigi Gaggero recently conducted three sold-out opera 
productions at the National Opera of Ukraine and recorded critically acclaimed 
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CDs devoted to Gervasoni (Winter & Winter), Hosokawa and Andreyev (Kairos) 
and Solbiati (EMA Vinci Records). Under his leadership, the Kyiv Symphony  
Orchestra has rapidly become one of the most respected music ensembles in 
Ukraine. In 2022, the orchestra will begin working with the prestigious interna-
tional agency KD Schmid – the first Eastern European orchestra to have that 
honour. As director of La Dolce Maniera, Luigi Gaggero offers innovative inter-
pretations in the field of early music (two CDs with music by Monteverdi and 
Gesualdo, released on the Stradi varius label).

Before launching his conducting career, Luigi Gaggero performed for twenty-five 
years as a cimbalom player and percussionist. As a guest conductor and an instru-
mentalist, he has worked with the finest European orchestras and ensembles,  
including the Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Filarmonica 
della Scala, Radio Filharmonisch Orkest, Philharmonia Orchestra, Came rata Salz-
burg, Finnish Radio Orchestra, Orchestre du Théâtre de la Monnaie, Orchestre  
de Radio France, Ensembles: intercontemporain, Modern, Musikfabrik, Contre-
champs and Scharoun-Ensemble; with such artists as Claudio Abbado, Daniel 
Barenboim, Pierre Boulez, Nikolaus Harnoncourt, Heinz Holliger, Riccardo Muti, 
Kent Nagano, Kazushi Ōno, Antonio Pappano, Christoph Poppen, and Sir Simon 
Rattle as well as with Juliane Banse, Muriel Cantoreggi, Mario Caroli, Marino For-
menti, David Grimal, Niek de Groot, Barbara Hannigan, Maria Husmann, András 
Keller and Geneviève Strosser. He has appeared in major concert halls in Europe, 
the United States and China (including Milano Musica, Carnegie Hall, Philhar-
monie de Paris), as well as at many prominent music festivals (such as Salzburger 
Festspiele, BBC Proms, Biennale di Venezia). In 2022, he was also invited by the 
Orchestrei de Cameră Timișoara to conduct their first concert.
 
Luigi Gaggero studied percussion and conducting with Andrea Pestalozza (who 
led him to the enthusiastic discovery of 20th-century music) and cimbalom with 
Márta Fábián. And as a student of Edgar Guggeis and Rainer Seegers, he was the 
first percussionist to receive the Soloist Diploma with honours at the Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlin. He is professor of cimbalom at the Conservatoire 
and the Académie Supérieure de Musique in Strasbourg, where he also founded 
and conducted the Academy’s Contemporary Music Ensemble.

Luigi Gaggero i Kyiv Symphony Orchestra
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Janusz 
Wawrowski
skrzypce / violin

Dwukrotny laureat nagrody Fryderyk, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważany jest za czoło-
wego polskiego skrzypka na świecie. Dzięki uprzejmości Romana Ziemiana,  
w dowód uznania dla jego zasług na rzecz promocji polskiej kultury za granicą 
wypożyczono mu skrzypce Antonia Stradivariego Polonia z 1685 roku.

Jego najnowszy album Phoenix z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją 
Grzegorza Nowaka, wydany przez Warner Classics w 2021 roku, jest rejestracją 
Koncertu skrzypcowego D-dur Piotra Czajkowskiego i Koncertu skrzypcowego Ludomira 
Różyckiego – utwór ten, niewykonany za życia kompozytora, zaginiony podczas 
wojny, został odkryty i zrekonstruowany przez Janusza Wawrowskiego. Artysta 
z dumą prezentuje na całym świecie ten historyczny i autentycznie nowoczesny 
polski utwór. Płyta została entuzjastycznie przyjęta przez prasę i zdobyła światowe 
uznanie, w tym nominacje do nagród Opus Klassik, ICMA, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik i Fryderyk 2022 (w kategorii „Najlepszy polski album za granicą”).

Wykonawcy / Performers

W sezonie 2021/2022 Janusz Wawrowski koncertował w Niemczech, gdzie wystąpił  
z Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim pod dyrekcją Douglasa Bostocka 
i w Beethoven-Haus w Bonn (recital). Zadebiutował w Hiszpanii z Orquesta Clásica  
Santa Cecilia z Madrytu pod dyrekcją Grzegorza Nowaka i wystąpił podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie  
w Warszawie oraz z orkiestrami Filharmonii Opolskiej, Śląskiej i Zielonogórskiej. 
Zorganizował również koncert charytatywny Sounds for Ukraine w Warszawie,  
z którego całkowity dochód został przeznaczony na rzecz Polskiej Akcji Humani-
tarnej. W najbliższym czasie odbędzie tournée z Kyiv Symphony Orchestra. Ponadto 
nagra dla wytwórni Naxos utwór Dedykacja na skrzypce i orkiestrę ukraiń skiego kom-
pozytora Walentyna Sylwestrowa z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną  
w Wilnie. Do ostatnich ważnych wydarzeń w życiu koncertowym artysty należy 
dodać udział w tournée po Stanach Zjednoczonych z Orkiestrą Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu pod batutą Giancarla Guerrera, debiuty w Elbphilharmonie  
z Hamburger Symphoniker i Wigmore Hall ze skrzypkiem Linusem Rothem,  
a także ponowny występ w Seoul Arts Centre w Korei Południowej.

W 2013 roku Janusz Wawrowski podpisał wielopłytowy kontrakt z wytwórnią 
Warner Classics, dla której do tej pory wydał sześć albumów. Artysta jest zaanga-
żowany w wykonawstwo muzyki współczesnej – dokonał prawykonań koncertów 
skrzypcowych Maxa Richtera, Tomasza Opałki, Dariusza Przybylskiego i Sukhiego 
Kanga. Zwieńczeniem tych zainteresowań jest jego album Sequenza (2016), z mu-
zyką współczesną na skrzypce solo. Płyta spotkała się z dużym uznaniem prasy  
i została zaprezentowana w programie BBC Radio 3.

Winner of two Fryderyk Awards and recipient of the Silver Cross of Merit awarded  
by the Polish Ministry of Culture and National Heritage, Janusz Wawrowski is 
considered the leading Polish violinist. As a tribute to his global efforts to promote 
Polish culture he has been loaned the Antonio Stradivari “Polonia” violin (1685), 
courtesy of Roman Ziemian.

His latest Warner Classics album Phoenix (2021), recorded with the Royal Philhar-
monic Orchestra under Grzegorz Nowak, includes the Violin Concerto in D major 
by Pyotr Tchaikovsky and the Violin Concerto by Ludomir Różycki – the latter work 
was never performed in the composer’s lifetime, it was lost during the war, and 
rediscovered and reconstructed by Janusz Wawrowski himself. The artist proudly  
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showcases this historic and genuinely modern Polish piece around the world. 
The album was hailed by the press and received worldwide recognition including 
award nominations for Opus Klassik, ICMA, Preis der deutschen Schallplatten-
kritik and the 2022 Fryderyk Award (“Best Polish Album Abroad” category).

In 2021/2022 season, Janusz Wawrowski returned to Germany for concerts with 
the Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim under the baton of Douglas 
Bostock and a recital at the Beethoven-Haus in Bonn. He debuted in Spain with 
the Orquesta Clásica Santa Cecilia in Madrid under Grzegorz Nowak, performed  
at the International Music Festival of Central and Eastern Europe “Eufonie” in  
Warsaw and with the philharmonic orchestras of Opole, Silesia, and Zielona Góra. 
He also organised in Warsaw a charity concert entitled “Sounds for Ukraine” 
where all proceeds were donated to the Polish Humanitarian Action. In the near 
future, he will tour with Kyiv Symphony Orchestra and for the Naxos label, he 
will record with the Lithuanian National Symphony Orchestra in Vilnius a piece 
by Ukrainian composer Valentyn Sylvestrov – Dedication for Violin and Orchestra. 
Recent highlights include a major US tour with NFM Wrocław Philharmonic 
under Giancarlo Guerrero, debuts at the Elbphilharmonie with Hamburger  
Symphoniker and at Wigmore Hall with violinist Linus Roth, and a return to the 
Seoul Arts Center in South Korea.

In 2013, Janusz Wawrowski has signed a multi-album contract with Warner Clas-
sics and has released six albums to date. The artist is committed to supporting 
contemporary music and has premiered violin concertos by Max Richter, Tomasz 
Opałka, Dariusz Przybylski, and Sukhi Kang. This interests culminated with 
his album Sequenza (2016) which explores contemporary violin solo repertoire.  
Sequenza received outstanding recognition by the press and was featured in a live 
performance on BBC Radio 3.
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Państwowy zespół ukraiński o czterdziestoletniej historii, który przechodzi 
obecnie rewolucyjną przemianę. Rzadkie połączenie ukraińskiej muzykalności 
i zachodniego analitycznego podejścia do tekstu muzycznego narodziło się we 
współpracy Orkiestry z włoskim dyrygentem Luigim Gaggerem. Nietypowe dla 
kijowskich zespołów powierzenie stanowiska głównego dyrygenta obcokrajow-
cowi wyrosło z ambitnego dążenia muzyków do kreowania interpretacji świeżych, 
historycznie osadzonych i poruszających. Każdy koncert zaprojektowany jest  
w taki sposób, by stanowił ekscytującą podróż poprzez dzieła różnych epok i stylów. 
Światowy repertuar zespołu sięga od muzyki XVI wieku po najmłodszą generację 
kompozytorów współczesnych, ze szczególną troską o zachowanie i popularyzację 
muzycznych skarbów Ukrainy. 

Kyiv Symphony Orchestra regularnie występuje podczas najważniejszych świąt 
narodowych. Wyjątkowym wydarzeniem był koncert przed siedzibą Rady Najwyż-
szej Ukrainy (parlamentu) w czerwcu 2021 roku z okazji 25. rocznicy proklamowania 
ukraińskiej Konstytucji. W sierpniu tego samego roku na Stadionie Olimpijskim, 
będącym największym obiektem w kraju, Kyiv Symphony Orchestra wykonała 
program poświęcony 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości.   
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Zespół stale poszerza stylistyczny i gatunkowy zakres swego repertuaru, wyko-
nując nie tylko dzieła kameralne i symfoniczne, ale także opery. Z inicjatywy 
Orkiestry, we wrześniu 2021 roku po raz pierwszy w wolnym kraju jego obywatele 
mogli usłyszeć dramat muzyczny Wagnera Tristan i Izolda na scenie Ukraińskiej 
Opery Narodowej. Tym samym dziełem Kyiv Symphony Orchestra zadebiutowała 
w 2021 roku podczas niemieckiego Musikfestspiele Königswinkel, towarzysząc 
międzynarodowym gwiazdom pod dyrekcją Lothara Zagroska. Po raz pierwszy 
wykonała również operę Noc ukraińskiego twórcy średniego pokolenia Maksyma 
Kolomietsa, upubliczniając nagranie wideo z tego wydarzenia. 

Członkowie Orkiestry dużo uwagi poświęcają także kwestii edukacji. Zapoczątko-
wali oni projekt „Kyiv Zoomphony”, w ramach którego muzycy i zespół kreatywny 
kontaktują się z kolegami ze słynnych zagranicznych scen koncertowych i oper 
(Wiener Staatsoper, Concertgebouw w Amsterdamie, Washington National Opera 
i inne), by promować muzykę symfoniczną. 

Kolejnym obszarem działań Orkiestry są projekty dla dzieci i młodzieży, m.in. inter-
aktywne wydarzenia, otwarte próby generalne, pokazy symfoniczne z animacją 
oraz angażowanie studentów do gry w zespole. Wszystkie tak różnorodne aspekty 
aktywności Kyiv Symphony Orchestra czynią ją jedną z najsłynniejszych i najbar-
dziej intrygujących grup artystycznych w Ukrainie.

Kyiv Symphony Orchestra is a Ukrainian state ensemble with a forty-year history 
that is currently undergoing a revolutionary renewal. A rare fusion of Ukrainian 
sensual musicality and a Western analytical attitude to the score was born of the 
Orchestra’s work with the Italian conductor Luigi Gaggero. The idea of engaging 
a foreigner as chief conductor, unusual for Kyiv orchestras, arose from the ambi-
tious desire of the musicians to create interpretations that were fresh, historically 
aware and moving. Each concert is designed to create an exciting journey through 
works of different eras and styles, connected by shared themes and influences. Its  
international repertoire stretches from music of the 16th century to the youngest 
contemporary composers, with a particular care for preserving and promoting 
Ukrainian musical treasures.

The Kyiv Symphony Orchestra is a fixture at major national celebrations, an ex-
ceptional example being its concert for the 25th anniversary of the Ukrainian 
Constitution, in June 2021, in front of the building of the Ukrainian Parliament. 

Kyiv Symphony Orchestra Wykonawcy / Performers

In August that year, at the country’s largest venue, the Olympic Stadium, the Kyiv 
Symphony Orchestra performed a programme dedicated to the 30th anniversary 
of the restoration of Ukrainian independence.

The Orchestra is constantly expanding the stylistic and generic scope of its rep-
ertoire, not only giving chamber and symphony concerts, but also performing 
operas. In September 2021, at the initiative of the Kyiv Symphony Orchestra, 
Ukrainians had the opportunity to hear Richard Wagner’s music drama Tristan und 
Isolde on the stage of the National Opera of Ukraine for the first time since the 
country regained its independence. With the same work, the Orchestra debuted at 
the Musikfestspiele Königswinkel festival in Germany in 2021, with a star-studded 
international cast under the direction of Lothar Zagrozek. The Orchestra also pre-
miered the opera Night by Ukrainian composer Maxim Kolomiyets, subsequently 
releasing a video recording of that performance.

Its musicians also devote plenty of time to education. In particular, they have 
launched the “Kyiv Zoomphony” project, in which the Orchestra’s musicians and 
creative team contacts counterparts from major concert halls and opera houses 
abroad (Wiener Staatsoper, Concertgebouw in Amsterdam, Washington National 
Opera, etc.), in order to promote symphonic music.

Another area of the Orchestra’s work consists of projects for children and young-
sters, including interactive events, open dress rehearsals, symphonic animated 
performances and engaging students to play in the Orchestra. All these compo-
nents make the Kyiv Symphony Orchestra one of the most renowned and inter-
esting cultural players in Ukraine.
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Volodymyr Romaniuk
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Dmytro Pashynskyi
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Aleksander Staryniec
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Stepan Kryvenchuk
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Arsenii Shkred
Andrii Savkiv
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Yaroslava Nekliaieva
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Klawesyn / Harpsichord
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