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Wykonawcy

Program

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Chór Żeński Filharmonii Narodowej
Alexander Shelley – dyrygent
Paul Jacobs – organy
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Raymond Murray Schafer (1933–2021)
Scorpius [9′]

Orkiestra perkusyjna w Koncercie Lou Harrisona:
Mateusz Bednarczyk
Tomasz Bielak
Piotr Domański
Wawrzyniec Dramowicz
Grzegorz Gorczyca
Jan Gralla
Daniel Kamiński
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz
Roman Orłow
Paweł Pruszkowski

(1990)

pierwsze wykonanie w Polsce

Lou Harrison (1917–2003)
Koncert na organy i orkiestrę perkusyjną [23′]
(1972–1973)

Allegro
Andante
Largo
Moderato
Allegro
∙∙∙

Przerwa (ok. 20 minut)

Gustav Holst (1874–1934)
Planety op. 32 [51′]
suita na wielką orkiestrę symfoniczną i chór żeński
(1914–1916)

Mars, zwiastun wojny
Wenus, zwiastunka pokoju
Merkury, skrzydlaty posłaniec
Jowisz, zwiastun radości
Saturn, zwiastun starości
Uran, mag
Neptun, mistyk

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.

Zespoły Filharmonii Narodowej wykonały Planety Holsta w listopadzie
2015 roku pod dyrekcją Macieja Tarnowskiego. Pozostałe utwory zabrzmią
na naszej estradzie po raz pierwszy.

źródło: Wellcome Collection, Londyn

Układ słoneczny, planety, gwiazdozbiory, Johann Melchior Füssli
Amsterdam, 1732

Schafer / Harrison / Holst

Omówienie
programu
Gniewomir Zajączkowski
i Szymon Żuchowski

Gustav Holst, Raymond Murray Schafer, Lou Harrison – trzech kompozyto
rów o bardzo odmiennych stylach, życiorysach, stosunku do społeczeństwa
i środowiska muzycznego, którzy jednak mieli coś wspólnego. I nie chodzi
tu tylko o zawód czy skłonność do eksperymentowania, czy to z tradycyjną
pieśnią ludową, czy z odgłosami miasta, czy też z teoretycznie zbędnymi
przedmiotami. U wszystkich trzech, choć czasem patrzą w gwiazdy i na pla
nety albo wędrują myślami za morze, widać, że centrum ich zainteresowań
i potrzeb twórczych jest to, co ludzkie w sensie filozoficznym oraz w wymia
rze namacalnym – zarówno jako punkt wyjścia, jak i docelowy.

Schafer
Raymond Murray Schafer – kanadyjski kompozytor, pedagog muzyczny
i pionier subdyscypliny muzykologii, określanej jako ekologia akustyczna
(ekoakustyka). Studiował w Toronto – fortepian u Alberta Guerrera (nauczy
ciela Glenna Goulda), klawesyn u Grety Kraus, kompozycję u Johna Weinz
weiga oraz muzykologię u Arnolda Waltera, choć z perspektywy późniejszego
rozwoju twórczego za szczególnie ważny można uznać jego kontakt z Herber
tem Marshallem McLuhanem, kanadyjskim teoretykiem komunikacji,
twórcą koncepcji globalnej wioski.
Wobec rozczarowania skostniałym akademizmem szkolnictwa wyższego
Schafer poprzestał na licencjacie i kontynuował swoją edukację na własną
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rękę, koncentrując się na zagadnieniach filozofii i lingwistyki, a utrzymywał się między innymi z edytorstwa i dziennikarstwa muzycznego; potem
wykładał również na uniwersytetach muzykę oraz nauki o komunikacji.
W swoich wczesnych kompozycjach nawiązuje do neoklasycystycznej twórczości Strawińskiego oraz grupy „Les Six”. Jako swoje pierwsze ważniejsze
osiągnięcie wymieniał cykl 13 pieśni Minnelieder, które – jak sam przyznawał – zbliżone są do idiomu mahlerowskiego. W latach sześćdziesiątych
XX wieku zwrócił się ku serializmowi oraz eksploracji języków i filozofii
kultur starożytnych. W utworach z tego okresu, takich jak Protest and Incarceration (Protest i uwięzienie), Canzoni for Prisoners (Pieśni dla więźniów) czy
Requiems for the Party-Girl (Requiem dla imprezowiczki) analizuje neurotyzm
i alienację, nękające mieszkańców współczesnych miast i podejmuje tematykę pacyfistyczną i antytotalitarną. Szczególne miejsce w jego twórczości
zajmują książki poświęcone tematyce pejzażu dźwiękowego (soundscape)
i zanieczyszczenia hałasem oraz związane z nimi utwory, wykorzystujące
dźwięki otoczenia – zarówno odgłosy natury, jak i miasta.
Scorpius, utwór o charakterze dość swobodnej uwertury, napisany dla Esprit
Orchestra z Toronto i dedykowany jej założycielowi i dyrygentowi Alexowi
Paukowi, również wpisuje się w dyskursywną, retoryczną naturę środkowej i późnej twórczości Schafera, który poświęca sporo uwagi kwestiom
etycznym i politycznym. Powstanie Scorpiusa było inspirowane postacią
Briana Mulroneya, konserwatywnego premiera Kanady w latach 1984–1993,
kojarzonego z quebeckim separatyzmem, nadmiernym etatyzmem, inflacją
i recesją. Jak sam kompozytor stwierdza w eksplikacji odautorskiej, uznawał
tego polityka za najgorszego premiera Kanady w historii i żywił do niego
wiele negatywnych uczuć. Najchętniej więc nadałby swojemu utworowi
bardzo wymowny i niezbyt cenzuralny tytuł, był jednak świadom, że coś
takiego nie mogłoby znaleźć się na afiszu żadnej poważanej instytucji.
Ponieważ koncert, na którym planowano wykonanie dzieła, miał mieć tematykę związaną z kosmosem, kompozytor wraz z dyrygentem zajrzeli do podręczników astronomii i wybrali gwiazdozbiór, budzący skojarzenia zgodne
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z zaplanowaną krytyczną wymową utworu i jego charakterem muzycznym:
surowym, żądlącym, kłującym jak drut kolczasty. Wrażenie takie tworzą
obsesyjnie synkopowane rytmy na kompulsywnie powtarzanych dźwiękach,
instrumenty dęte, które mają ciężko „oddychać”, brzmieć chropowato, stosować przedęcia, do tego urywana melodia, ostre dysonanse, sąsiadujące z nie
mniej ostro brzmiącymi unisonami, zestawienia skrajnych rejestrów, nagłe
skoki dynamiczne i wieńcząca to wszystko niepokojąca perkusja.

Harrison był przedstawicielem emancypującego i walczącego o swoje prawa
środowiska gejowskiego; przez ponad trzydzieści lat pozostawał w związku
z Williamem Colvigiem, elektrykiem i muzykiem amatorem. Harrison
i Colvig współpracowali przy skonstruowaniu „amerykańskiego gamelanu”.
Tradycyjny gamelan to indonezyjski zestaw strojonych gongów i bębnów,
a jego amerykańska wersja polegała na wykorzystaniu między innymi
puszek, kubłów na śmieci i butli tlenowych do wykonania zestawu strojonych instrumentów perkusyjnych, które uderzano na przykład kijem
bejsbolowym.

Schafer nie byłby sobą, gdyby nie odniósł się przy okazji do problematyki
środowiska i globalnej wioski – w bardziej oficjalnej i cenzuralnej eksplifikacji swojego utworu wspomina o zanieczyszczeniu światłem, które sprawia,
że w ludzkiej percepcji odległości ulegają skróceniu, świat się kurczy, staje
się skończony i zdominowany przez człowieka. I dopiero w ciemnościach
dostrzegalne są gwiazdy, które przywracają proporcje i konfrontują nas
z przestrzenią, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować. Na koniec jednak kompozytor podsumowuje przewrotnie: „Grecy mawiali, że Skorpion
śmiertelnie ukąsił Oriona i dlatego Skorpion wschodzi na niebie, kiedy Orion
zachodzi. A czy ja staram się ukąsić kogoś «moim» Scorpiusem? O tym niech
zadecydują słuchacze”.

Harrison

Harrison po raz pierwszy użył swojego gamelanu w 1972 roku w utworze
La Koro Sutro (w esperanto: Sutra serc). Inną, bodaj najbardziej znaną kompozycją wykorzystującą te instrumenty, jest Suita na skrzypce i gamelan
amerykański z 1974 roku. Elementy gamelanu w odmianie Harrisona i Colviga,
takie jak sześć „wielkich dzwonów”, zrobionych z różnych rozmiarów butli
gazowych, znalazły się również w obsadzie Koncertu na organy i perkusję,
skomponowanego na przełomie 1972 i 1973 roku. Początki poszukiwań alternatywnych brzmień instrumentów perkusyjnych przez Harrisona datują
się jednak znacznie wcześniej – już w latach czterdziestych XX wieku wraz
z Johnem Cage’em pracował nad kompozycjami wykorzystującymi różne
przedmioty metalowe, składające się na zestaw niestrojonych instrumentów perkusyjnych, co poza rozszerzeniem perkusyjnej palety brzmieniowej
zaowocowało także uzyskaniem nowego porządku dźwiękowego.

Lou Harrison, uczeń Henry’ego Cowella i Arnolda Schönberga, krytyk
muzyczny, kompozytor i organizator życia artystycznego, przez ponad 40 lat
był jednym z najbardziej wpływowych kompozytorów amerykańskich. Stworzył eklektyczny styl muzyczny, będący swego rodzaju pomostem między
różnymi tradycjami i kulturami muzycznymi, a jego dominantą jest szerokie
wykorzystanie instrumentów perkusyjnych. Twórczość Harrisona stała
się emblematyczna dla amerykańskiej awangardy Zachodniego Wybrzeża
i znalazły w niej odbicie postępowe kulturalnie i obyczajowo idee przełomu
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Harrison był kompozytorem-rezydentem na Uniwersytecie Stanowym
w San José i historia powstania jego Koncertu na organy i perkusję ma związek
z tą właśnie uczelnią oraz z jej dwoma nieprzeciętnymi wykładowcami. Pod
koniec 1972 roku organista Philip Simpson poprosił Harrisona o napisanie
dla niego utworu. Kilka dni później na przyjęciu u Anthony’ego Cironiego (wieloletniego perkusisty San Francisco Symphony oraz – podobnie
jak Simpson – wykładowcy w San José), Harrison został poproszony przez
gospodarza o kompozycję, tyle że dla uczelnianego zespołu perkusyjnego,
którym kierował. Wcześniej zespół ten wykonywał już szereg jego dzieł,
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Innym specyficznym zabiegiem zastosowanym w Koncercie w partii organów
jest rozległe wykorzystanie do naciskania klawiszy podbitych materiałem
drewnianych listewek z uchwytem – jedna obejmuje rozpiętość oktawy,
a druga dwóch oktaw. Uzyskuje się w ten sposób efekt klasterów dźwiękowych, który w połączeniu z charakterystycznym, zapętlonym rytmem
synkopowanym nadaje utworowi rozpoznawalny kontur muzyczny.

Holst

„Wielkie dzwony” – fragment opisu budowy specjalnego instrumentu;
partytura Koncertu na organy i orkiestrę Lou Harrisona (Peermusic)

między innymi w 1969 roku zagrał bardzo ambitną kompozycję Orfeusz na
chór i perkusję. Kompozytor uznał, że połączenie obu próśb i zestawienie
organisty z zespołem perkusyjnym może dać niepospolity efekt, zatem
połączył w Koncercie na organy trzy rodzaje brzmienia: organów w stroju
temperowanym z kontrastowym abstrakcyjnym brzmieniem grupy instrumentów perkusyjnych bez określonej stałej wysokości, a pomostem między nimi, rodzajem mediatora, uczynił grupę instrumentów o określonej
wysokości dźwięków, takich jak fortepian, czelesta, dzwonki czy wibrafon.
Koncert na organy i perkusję został ujęty w pięcioczęściową formę łukową.
Energiczne w tempie i odważne brzmieniowo części skrajne mają formę
przywodzącą na myśl concerto grosso. Kontrastującym z nimi częściom środkowym liryczny charakter nadają znacznie lżejsza registracja organów i bardziej delikatne brzmienie perkusji. Środkowe ogniwa zwracają także uwagę
wykorzystaniem technik imitacyjnych (część II to krótka siciliana w formie
podwójnego kanonu, część IV to także kanon). Część centralna, również
kontrapunktyczna (Largo), stanowi swego rodzaju hołd dla Johanna Sebastiana Bacha; Harrison wykorzystał w niej skalę oktatoniczną z jej charakterystycznym naprzemiennym następstwem półtonów i całych tonów, której
wprawdzie nie wynalazł, ale którą chętnie stosował w swoich kompozycjach.
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Gustav Holst, brytyjski kompozytor szwedzko-niemieckiego pochodzenia
(studiował kompozycję u Charlesa Villiersa Stanforda w Royal College
of Music), choć nie stworzył własnej szkoły kompozytorskiej, odegrał
ważną rolę we wprowadzeniu muzyki ludowej do twórczości muzycznej na
Wyspach Brytyjskich i w promowaniu muzyki jako medium towarzyszącego
ludziom w ich życiu, zarówno na co dzień (w postaci piosenek czy hymnów),
jak i od święta (podczas różnorakich obchodów i ceremonii). Takie podejście
stało w opozycji do silnych trendów awangardowych nastawionych na tworzenie muzyki jako sztuki dla sztuki, silnie konceptualnej i intelektualnej,
czasem w celowym oderwaniu od potrzeb czy oczekiwań odbiorców. Stąd
też Holst chętnie sięgał po zdobycze dojrzałego romantyzmu oraz modernizmu i rozwijał je we własny język muzyczny, uwzględniający komunikację
ze słuchaczami. Należał również do pionierów edukacji muzycznej kobiet
– przez prawie trzy dekady (1905–1934) kierował wydziałem muzycznym
prestiżowej żeńskiej szkoły średniej St. Paul’s Girls’ School.
Pasjonował się folklorem angielskim (podobnie jak jego przyjaciel Ralph
Vaughan Williams), filozofią Dalekiego Wschodu, a także astrologią – jedną
z jego pasji było sporządzanie horoskopów dla znajomych. Zainteresowanie
tą ostatnią dziedziną znalazło odbicie w bodaj najpopularniejszym utworze skomponowanym przez Holsta – Planetach op. 32. Napisał je, ucząc we
wspomnianej londyńskiej szkole dla dziewcząt, między 1914 a 1916 rokiem
(pierwsza kompletna publiczna prezentacja cyklu miała miejsce dopiero

13

Schafer / Harrison / Holst

Omówienie programu

w 1920 roku). Dzieło to publiczność szybko uznała za bardzo atrakcyjne i aż
do dziś, mimo coraz łatwiejszej dostępności nagrań rozmaitych utworów
Holsta, funkcjonuje on w powszechnej świadomości jako autor głównie, jeśli
wręcz nie jedynie, tego utworu. Być może reszta jego twórczości pozostaje
w cieniu Planet, gdyż poza tym cyklem autor rzadko sięgał po tak rozbudowane formy czy aparat wykonawczy.

Merkury, skrzydlaty posłaniec przynosi nieco zamieszania pod postacią scherzoidalnego eksperymentu Holsta z bitonalnością (nic dziwnego, skoro
w astrologii Merkury odpowiada również za naukę, idee, otwartość na
nowe doświadczenia). Jupiter, zwiastun radości oddany został przez kompozytora jako twór wewnętrznie złożony – w jednym miejscu rozbrzmiewa
witalnością, w innym spokojem i przykuwa uwagę wyrażającą radość
z pokoju w pojawiającym się jako jeden z głównych tematów melodycznych. Brytyjski poeta i dyplomata Cecil Spring Rice napisał kilka lat później
słowa do tej melodii. Tak powstał hymn I Vow to Thee, My Country (Ślubuję ci,
mój kraju). Ta doskonale kojarzona w Wielkiej Brytanii pieśń pojawiła się
później między innymi na ślubie Diany Spencer z księciem Karolem, na
pogrzebach Margaret Thatcher i Winstona Churchilla oraz w pierwszym
odcinku popularnego serialu „The Crown”, pokazującego życie brytyjskiej
rodziny królewskiej.

Planety to cykl utworów symfonicznych w dość luźny sposób związanych ze
sobą pod względem muzycznym – spoiwo tej suity ma charakter głównie
programowy. Uwidacznia się w nim zainteresowanie Holsta planetami
układu słonecznego, ale nie w sensie astronomicznym, lecz duchowym,
mitycznym i mistycznym. Dlatego też wśród „umuzycznionych” przez niego
ciał niebieskich nie znajdziemy naszej planety – wynika to z faktu, że astrologia zasadza się na obserwacji tego, co widać na niebie z powierzchni Ziemi.
Brak też oczywiście Plutona, gdyż jego odkrycie datuje się na rok 1930. Inna
sprawa, że wprawdzie w 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna
odebrała mu status planety, jednak z perspektywy kosmologicznej dla Holsta
mogłoby to nie mieć wielkiego znaczenia, Pluton bowiem jest w astrologii
nazywany „wyższą oktawą” Marsa w związku z podobieństwem ich oddziaływania: energii, siły, czynu i transformacji.
W sposób typowy dla suit poszczególne części wyraźnie różnią się pod względem charakteru, w wielu miejscach słychać w nich elementy taneczne. Pełny
tytuł pierwszej części powstałego w czasie wojny cyklu to Mars, zwiastun
wojny. Córka kompozytora, Imogen Holst, również profesjonalnie zajmująca
się muzyką, zwróciła uwagę na to, że jej ojciec nigdy nie słyszał karabinu
maszynowego ani innych odgłosów wojny, a gdy pisał swoją suitę Planety,
idea czołgu była jeszcze w powijakach. Niemniej Mars przynosi sugestywny
obraz bitwy, naznaczony przemocą i eksplozją energii, do czego kompozytor
wykorzystuje dysonujące współbrzmienia i ostinato w metrum 5/4, nadające
całości bardzo witalny charakter, dynamikę zaś winduje aż do poczwórnego
forte. Część druga, Wenus, zwiastunka pokoju, stanowi opozycję wobec tego
bitewnego zgiełku i rozbrzmiewa łagodnym, delikatnym dźwiękiem rogów,
obojów i fletów, a całość Holst subtelnie ornamentuje czelestą.
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Solenną atmosferę przynosi Saturn, zwiastun starości – część, w której dużą
rolę odgrywa perkusja, choć tutaj ograniczająca się zasadniczo do dwóch
instrumentów: dzwonów rurowych i kotłów, symbolicznie odmierzających
czas i przydających całości powagi i spokoju. Kolejna planeta suity to Uran,
mag, który z jednej strony patronuje astrologii, a z drugiej niesie ze sobą
równie wiele tajemnic i wątpliwości, co ona sama – oś Urana nachylona
jest tak, że porusza się on, niemal leżąc na boku, jest więc patronem ludzi
kreatywnych i oryginalnych na granicy niesamowitości. Holst oddaje to
w pomysłowy sposób, stosując kontrasty i wprowadzając miejscami atmosferę niby z Ucznia czarnoksiężnika Paula Dukasa. Cykl zamyka Neptun, mistyk
wprowadzający spokój, rozpływający się na granicy Holstowskiego Układu
Słonecznego w eterycznych brzmieniach chóru żeńskiego; na oddanie tej
nokturnowej atmosfery dyrygenci miewali różne pomysły interpretacyjne
i stosowali odmienne środki wykonawcze, o czym można się przekonać,
słuchając przynajmniej pięćdziesięciu różnych istniejących nagrań Planet.
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We wrześniu 2015 roku Alexander Shelley – jako najmłodszy w historii –
zastąpił Pinchasa Zukermana na stanowisku dyrektora muzycznego National
Arts Centre Orchestra w Ontario (Kanada). Z zespołem tym odbył tournée
po kraju i Europie, realizując przełomowe projekty muzyczne. W bieżącym
sezonie ukończył z tą orkiestrą nagranie cyklu dzieł Roberta Schumanna
i Johannesa Brahmsa, a także doprowadził do prawykonań licznych kompozycji, w tym najnowszej symfonii Philipa Glassa, którą zaprezentował
w Carnegie Hall.
Urodzony jako syn znanego pianisty, Alexander Shelley studiował grę
na wiolonczeli i dyrygenturę w Niemczech. Zwrócił na siebie uwagę, gdy
otrzymał – przyznaną jednogłośnie – nagrodę Grand Prix podczas Leeds
Conductors Competition w 2005 roku.

Alexander
Shelley
dyrygent
Urodzony w Londynie w październiku 1979 roku Alexander Shelley jest
zaangażowanym i cenionym dyrygentem. Zainicjował wiele nagrodzonych i przełomowych projektów, przybliżając nowej publiczności muzykę
symfoniczną.
Występował na sześciu kontynentach ze znakomitymi zespołami i solistami
światowego formatu, takimi jak Gewandhausorchester, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre de la Suisse Romande, Royal Stockholm
Philharmonic Orchestra, filharmonicy z Helsinek, Hong Kongu, Luksemburga, Malezji, Oslo, Rotterdamu, São Paulo, Houston, Montrealu, Toronto,
Monachium, Singapuru, Melbourne, Sydney i Nowej Zelandii.
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W sierpniu 2017 roku zakończył ośmioletnią kadencję głównego dyrygenta
Nürnberger Symphoniker. Jego współpracę z orkiestrą prasa okrzyknęła
złotą erą w historii zespołu, okresem zmian w sposobie gry, działalności edukacyjnej i aktywności koncertowej. Od stycznia 2015 roku artysta pełni funkcję głównego współpracującego dyrygenta Royal Philharmonic Orchestra,
z którą organizuje doroczną serię koncertów w Cadogan Hall oraz tournée
po kraju i poza jego granicami.
W roku 2016 został wyróżniony nagrodą ECHO za drugie ze swych nagrań
dla Deutsche Grammophon, bajkę muzyczną Piotruś i wilk Siergieja Prokofiewa; otrzymał także ponownie ECHO i Deutsche Gründerpreis za swoje
osiągnięcia jako dyrektor projektu „Zukunftslabor”, realizowanego przy
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
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Wykonawcy

Szczególnie często występuje jako solista z towarzyszeniem prestiżowych
orkiestr, wiodąc prym w ruchu odrodzenia muzyki symfonicznej z udziałem
organów. Paul Jacobs koncertuje regularnie m.in. z Chicago Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony, Cleveland Orchestra, Edmonton Symphony,
Indianapolis Symphony, Kansas City Symphony, Los Angeles Philharmonic,
Luzerner Sinfonieorchester, Minnesota Orchestra, Montreal Symphony,
Nashville Symphony, National Symphony Orchestra, Pacific Symphony,
Phoenix Symphony, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Toledo
Symphony oraz Utah Symphony.

Paul
Jacobs

Paul Jacobs studiował w Curtis Institute of Music w Filadelfii pod kierunkiem Johna Weavera (organy) i Lionela Party’ego (klawesyn), a także
w Yale University u Thomasa Murraya (organy). W 2003 roku dołączył do
kadry Juilliard School, natomiast w roku 2004 – jako jeden z najmłodszych
pracowników w historii szkoły – został mianowany kierownikiem katedry
organów. W 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa Washington & Jefferson College. Cztery lata później The American Guild of Organists przyznał
mu nagrodę wykonawcy roku.

organy
Został uznany przez Alexa Rossa z „New Yorker” za „jednego z największych muzyków naszych czasów”. „The Economist” określił go mianem
„czołowego organisty Ameryki”. Światowej sławy organista Paul Jacobs
łączy swą muzyczną wnikliwość i mistrzostwo techniczne z niezwykle
szerokim repertuarem; sięga zarówno do muzyki dawnej, jak i współczesnej. Jego występy na pięciu kontynentach, a także we wszystkich pięćdziesięciu stanach Ameryki Północnej, spotykały się z uznaniem krytyków.
Jako jedyny w historii organista został uhonorowany nagrodą Grammy.
Artysta nagrał wszystkie dzieła na organy solo Johanna Sebastiana Bacha
i Oliviera Messiaena. Jako zagorzały orędownik muzyki współczesnej,
wykonał jako pierwszy utwory Samuela Adlera, Masona Batesa, Michaela
Daugherty’ego, Bernda Richarda Deutscha, Johna Harbisona, Wayne’a Oquina,
Stephena Paulusa, Christophera Theofanidisa oraz Christophera Rouse’a.
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Wykonawcy

I Skrzypce /
First Violins

Altówki / Violas

Flety / Flutes

Trąbki / Trumpets

Fortepian / Piano

Marzena Hodyr
solistka / soloist

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Warsaw Philharmonic
Orchestra

koncertmistrz / leader

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Grzegorz Gorczyca

Maria Machowska

fot. Michał Zagórny

Orkiestra
Filharmonii
Narodowej

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent /
Assistant Conductor

koncertmistrz / leader

Krzysztof Bąkowski
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza /
deputy leader

Justyna Bogusiewicz
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Dobrosława Siudmak
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska
Agata Krystek
Marta Piórkowska

II Skrzypce /
Second Violins
Piotr Tadzik
solista / soloist

Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Izabela Hodor
Ada Kozyra-Dobrowolska
Bożena Michalska
Zuzanna Panas
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Magdalena Smoczyńska
Anna Stokowska
Krzysztof Trzcionkowski
Natalia Tuszyńska

Marek Iwański
Piotr Bertling
Wiesława Duszak
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Damian Kułakowski
Jakub Kowalik
Iwona Kuchna-Franco
Agnieszka Podłucka
Paulina Różańska-Czopka
Krzysztof Szczepański

Wiolonczele / Cellos
Karolina
Jaroszewska-Rajewska

solistka / soloist

Robert Putowski
solista / soloist

Agata Dobrzańska
Kazimierz Gruszczyński
Piotr Sapilak
Mateusz Szmyt
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz
Wojciech Skóra

Kontrabasy /
Double Basses
Janusz Długokęcki
solista / soloist

Karol Kowal
Jerzy Cembrzyński
Piotr Chyła
Tomasz Januchta
Andrzej Jekiełek
Michał Kotowski
Marcin Wiliński

Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz*

Flet piccolo / Piccolo

Puzony / Trombones

Tomasz Bielski

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Organy / Organ

Puzon basowy /
Bass Trombone

Bibliotekarze Orkiestry /
Librarians

Krzysztof Kott

Sławomir Bychawski
Aleksandra Świdzińska

Oboje / Oboes
Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski
Rożek angielski /
Cor anglais

Tuba

Joanna Monachowicz

Arkadiusz Więdlak

solistka / soloist

Aleksandra Ohar-Sprawka

Czelesta / Celesta

Piotr Wilczyński*

Stroiciele / Tuners
Szymon Jasnowski

Klarnety / Clarinets

Kotły / Timpani

kierownik sekcji /
head of the tuning team

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Perkusja / Percussion

Obsługa techniczna
estrady / Stagehands

Fagoty / Bassoons
Andrzej Budejko
Leszek Wachnik
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns
Grzegorz Sabeł
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Robert Duda
Maciej Kostrzewa

Tomasz Bielak
Wawrzyniec Dramowicz
Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry /
orchestra personnel manager

Roman Orłow*
Jan Gralla*
Mateusz Bednarczyk*

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

Harfy / Harps
Klara Wośkowiak
Barbara Witkowska
Anna Piechura-Gabryś*

* muzyk doangażowany
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Chór Żeński
Filharmonii
Narodowej

fot. Weronika Kosińska

Warsaw Philharmonic
Female Choir

Bartosz Michałowski
dyrektor chóru, dyrygent /
choir director, conductor

Justyna Pakulak
asystent dyrektora chóru /
choir director's assistant

Henryk Wojnarowski
honorowy dyrektor chóru /
honorary choir director

English summary

Soprany / Sopranos

Alty / Altos

Katarzyna Bienias
Urszula Bozik
Ewa Cupryjak
Magdalena Dobrowolska
Monika
Dobrzyńska-Krysiak
Joanna Dudzińska
Elżbieta Gołębiowska-Kaptur
Bożena Grabowska
Anna Jasińska
Kinga Jaskowska
Justyna
Jedynak-Obłoza
Katarzyna
Kalisz-Kędziorek
Aneta Kapla-Marszałek
Anna Mianovska
Małgorzata
Miłkowska-Cieśla
Marta Mularczyk
Dorota Mularzuk
Maria Muszyńska
Danuta Opacka
Inga Poškutė-Królak
Magdalena Schabowska
Ewelina Siedlecka-Kosińska
Eliza Sikora
Sylwia Sikorska
Alina Smorga
Samitra Suwannarit
Barbara
Szczerbaczewicz
Dorota Żwirdowska

Jadwiga Bartnik
Grażyna Cesarczyk
Beata Dąbrowska
Brygida Dobber-Sienkiewicz
Anna Fijałkowska
Dorota Filipczak
Joanna Gontarz
Małgorzata Hennig-Pochwat
Marzanna Jadczak
Olga Janiec
Martyna Jankowska
Jolanta
Kaczyńska-Lechnio
Bożena Kołodziejczyk
Anna Kozłowska
Ewa Matuszewska
Ewa Mieczkowska
Aleksandra Pawluczuk
Urszula Rodowicz
Małgorzata
Spodniewska-Szyndler
Anna Stawarz-Moszczyńska
Małgorzata Stupnicka

Korepetytorzy pianiści /
Répétiteurs
Ariadna Pustoła
Ewa Wilczyńska

Inspektor Chóru /
Choir Presonnel Manager
Dariusz Golec

Bibliotekarz / Librarian
Roman Wawreczko

20.05.2022
Friday / 7.30 pm / Concert Hall

21.05.2022
Saturday / 6 pm / Concert Hall
Symphonic Concert
Organ Concerts to Mark the 120th Anniversary of the Warsaw Philharmonic
The Warsaw Philharmonic Patron of the Year
PGE Polska Grupa Energetyczna
warmly welcomes you to join us in these concerts

Performers
Warsaw Philharmonic Orchestra
Warsaw Philharmonic Female Choir
Alexander Shelley – conductor
Paul Jacobs – organ
Bartosz Michałowski – choir director
Percussion orchestra in the Lou Harrison's Concerto:
Mateusz Bednarczyk
Tomasz Bielak
Piotr Domański
Wawrzyniec Dramowicz
Grzegorz Gorczyca
Jan Gralla
Daniel Kamiński
Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz
Roman Orłow
Paweł Pruszkowski

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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English summary

Programme

Short programme note

Raymond Murray Schafer (1933–2021)
Scorpius [9′]

Gniewomir Zajączkowski and Szymon Żuchowski

(1990)
first Polish performance

Lou Harrison (1917–2003)
Concerto for Organ and Percussion Orchestra [23′]
(1972–1973)

Allegro
Andante
Largo
Moderato
Allegro

∙∙∙

Intermission (ca. 20 min.)

Gustav Holst (1874–1934)
Planets, Op. 32 [51′]
suite for large symphony orchestra and female choir
(1914–1916)

Mars, the Bringer of War
Venus, the Bringer of Peace
Mercury, the Winged Messenger
Jupiter, the Bringer of Jollity
Saturn, the Bringer of Old Age
Uranus, the Magician
Neptune, the Mystic

24

In his Scorpius, Raymond Murray Schafer – a Canadian composer, educator, and
creator of acoustic ecology aimed at combating the effects of noise pollution – looks
up at the stars to gain distance and a better perspective of human affairs and to
express his indignation at things he finds damaging to society. Even under starry
skies, Scorpio can sting with the venom of intense sounds and robust ideas.
Lou Harrison, an American composer and explorer of different traditions, whose
goal is the fusion of various musical ingredients, recovers objects made by human
hands and of use to people that could end up being thrown away, and he harnesses
these objects to work with sound and create an American gamelan, from which
he selects several instruments and, in Concerto for Organ and Percussion Orchestra,
juxtaposes them with the organ, the most advanced musical instrument sanctified
by centuries of tradition.
In his Planets, Gustav Holst, a British composer, educator and pioneer of musical
education for women, gazes upwards, not to study inert celestial bodies, but rather
to find clues to the human condition in mythological and astrological traditions.
And he writes his music not to fill the cold, sterile studies and labs of scientists, but
to accompany people.
Gustav Holst, Raymond Murray Schafer, and Lou Harrison – three composers with
very different styles, lives, and attitudes to society and the musical environment,
who, nevertheless, have something in common. And this something is not only
their profession or propensity to experiment – be it with traditional folk songs,
the sounds of the city, or theoretically redundant objects. In all three cases, although
they may sometimes look at the stars and planets or wander offshore with their
thoughts, it is evident that the centre of their interests and creative needs is what
it is to be human – in the philosophical sense and in the tangible dimension – both
as the starting and the final point of their work.
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English summary

Performers’ notes

Paul Jacobs

Alexander Shelley

Heralded as “one of the major musicians of our time” by Alex Ross of The New Yorker
and as “America’s leading organ performer” by The Economist, the internationally
celebrated organist Paul Jacobs combines a probing intellect and extraordinary
technical mastery with an unusually large repertoire, both early music and
contemporary. He has performed to great critical acclaim on five continents and in
each of the fifty United States. The only organist ever to have won a Grammy Award.
The artist has given landmark performances of the complete works for solo organ by
Johann Sebastian Bach and Olivier Messiaen. A fierce advocate of the contemporary
music, Paul Jacobs has premiered works by Samuel Adler, Mason Bates, Michael
Daugherty, Bernd Richard Deutsch, John Harbison, Wayne Oquin, Stephen Paulus,
Christopher Theofanidis, and Christopher Rouse.

conductor
Born in London in October 1979, Alexander Shelley is a passionate and articulate
advocate for the role of music in society. He has spearheaded multiple award-winning
and ground-breaking projects, bringing symphonic music to new audiences.
He performs across six continents with the world’s finest orchestras and soloists,
including Gewandhausorchester, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre
de la Suisse Romande, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, the Helsinki, Hong
Kong, Luxembourg, Malaysian, Oslo, Rotterdam, São Paulo, Houston, Montreal,
Toronto, Munich, Singapore, Melbourne, Sydney and New Zealand philharmonics.
In September 2015, Alexander Shelley succeeded Pinchas Zukerman as Music
Director of Canada’s National Arts Centre Orchestra in Ontario, the youngest in
its history. With the ensemble, they have undertaken major tours of Canada and
Europe, commissioned ground-breaking projects. This season they complete a major
Robert Schumann and Johannes Brahms recording cycle and perform multiple
world premieres, including Philip Glass’s latest symphony, which they presented
at the Carnegie Hall.
Born to a celebrated concert pianists, Alexander Shelley studied cello and conducting in Germany and first gained widespread attention when he was unanimously
awarded Grand Prix at the 2005 Leeds Conductors Competition.
In August 2017, the artist concluded his eight-year tenure as Chief Conductor of
the Nürnberger Symphoniker. The partnership was hailed by press and audience
alike as a golden era for the orchestra, transforming the ensemble’s playing, education work and international touring activities. As of January 2015, he has served
as Principal Associate Conductor of London’s Royal Philharmonic Orchestra with
whom he curates an annual series of concerts at Cadogan Hall and tours both
nationally and internationally.

organ

No other organist is repeatedly invited as soloist to perform with prestigious
orchestras, thus making him a pioneer in the movement for the revival of symphonic
music featuring the organ. He regularly appears with the Chicago Symphony
Orchestra, Cincinnati Symphony, Cleveland Orchestra, Edmonton Symphony,
Indianapolis Symphony, Kansas City Symphony, Los Angeles Philharmonic,
Luzerner Sinfonieorchester, Minnesota Orchestra, Montreal Symphony, Nashville
Symphony, National Symphony Orchestra, Pacific Symphony, Phoenix Symphony,
Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Toledo Symphony, and Utah
Symphony, among others.
Paul Jacobs studied at the Curtis Institute of Music in Philadelphia with organist
John Weaver and harpsichordist Lionel Party, and at Yale University with Thomas
Murray (organ). He joined the faculty of The Juilliard School in 2003, and was named
chairman of the organ department in 2004, one of the youngest faculty appointees
in the school’s history. In 2017, he received an honorary doctorate from Washington
& Jefferson College. In 2021, The American Guild of Organists named him recipient
of the International Performer of the Year Award.

In 2016, the conductor was awarded the ECHO prize for his second Deutsche Grammophon recording, Sergei Prokofiev’s Peter and the Wolf, and both the ECHO and
Deutsche Gründerpreis in his capacity as Artistic Director of the Deutsche Kammer
philharmonie Bremen’s “Zukunftslabor”.
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Z muzyką
o muzyce
Wprowadzenia do koncertów
symfonicznych

Serdecznie zapraszamy melomanów przed wszystkimi piątkowymi koncertami
symfonicznymi o godz. 18:30 na wykłady omawiające dzieła wykonywane danego
wieczoru.
Spotkania przygotowują wybitni polscy muzykolodzy oraz popularni dziennikarze
i krytycy muzyczni, którzy w ciekawy sposób opowiadają o utworach prezentowanych podczas koncertu. Wykłady ilustrują wybranymi przez siebie fragmentami
nagrań. Dzięki temu uczestnicy spotkań mogą w czasie koncertu słuchać dzieł
muzycznych z większą wiedzą i świadomością ich przebiegu.
Prelekcje odbywają się w Sali Kameralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są otwarte
dla posiadaczy biletów na dany koncert (lub jego sobotnie powtórzenie) oraz dla
członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.

Agata Kwiecińska
Absolwentka kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycz
nych Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia, prawo). W latach 2005–2019 związana
z Programem 2 Polskiego Radia, gdzie prowadziła m.in. autorskie audycje „Five o’clock”
i „Po herbacie”. Była Redaktor Naczelna portalu „Muzykoteka Szkolna” poświęconego edukacji
muzycznej, prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (dawniej
NInA). Współpracowała także z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i TVP Kultura
podczas Konkursów Chopinowskich w 2015 i 2021 roku. Publikowała m.in. w „Ruchu
Muzycznym”, dwutygodnik.com, „Tygodniku Powszechnym” i Polskiej Redakcji Deutsche
Welle. Obecnie kieruje Warszawskim Oddziałem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

20.05.2022
piątek / 18:30 / Sala Kameralna
Wykład prowadzi:
Agata Kwiecińska

27.05.2022
piątek / 18:30 / Sala Kameralna
Wykład prowadzi:
Iwona Lindstedt

Iwona Lindstedt
Iwona Lindstedt, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w kadencji
2020–2024 dyrektor tego Instytutu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim
historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej
twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła
muzycznego. Autorka czterech książek (ostatnio opublikowała monografię Kazimierza Serockiego) oraz licznych artykułów naukowych i tekstów popularnonaukowych publikowanych
m.in. w „Glissandzie” i „Ruchu Muzycznym”. Współtwórczyni szeregu portali internetowych
poświęconych kompozytorom XX wieku (na polmic.pl, kolekcji muzycznych na ninateka.pl,
mapofcomposers.pl, musicinmovement.eu). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP
„za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej”.

źródło: Wellcome Collection, Londyn

Kalendarz
koncertowy
24.05

w
 torek / 19:00
Sala Kameralna
Koncert kameralny

Agata Zubel – sopran
Muzycy Orkiestry
Filharmonii Narodowej
Maciej Tomasiewicz – dyrygent

29.05 niedziela

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

Piosenki z kapelusza

MacMillan / Kurtág / Koppel / Berio

Jarosław Praszczałek –
prowadzenie koncertów, dyrygent

27.05 piątek

31.05

Wykład wprowadzający
do koncertu: Iwona Lindstedt

Adam Kośmieja – fortepian

/ 18:30
Sala Kameralna

w
 torek / 19:00
Sala Kameralna
Scena Muzyki Polskiej

Sikorski / Serocki / Tansman

27.05

 iątek / 19:30
p
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny

Orkiestra Polskiego Radia
w Warszawie
Michał Klauza – dyrygent
Mozart

Konstelacje południowego nieba,
autor nieznany, XVIII w.
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