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niedziela  /  19:30  /  Sunday  /  7.30 p.m.
Sala Koncertowa  /  Concert Hall

Recital fortepianowy  /  Piano Recital
Grigory Sokolov

Program / Programme

Henry Purcell (1659–1695)
wybór utworów na klawesyn w opracowaniu na fortepian /  
selection of harpsichord pieces in a piano arrangement [35′]

Ground w skali Gdur / Ground in Gamut G major, Z. 645

II Suita gmoll / Suite No. 2 in G minor, Z. 661 
(wyd./publ. 1696)

Prelude 
[Almand] 
Corant 
Saraband 

A New Irish Tune Gdur / A New Irish Tune in G major [Lilliburlero], Z. 646 
(wyd./publ. 1687)

A New Scotch Tune Gdur / A New Scotch Tune in G major, Z. 655 
(wyd./publ. 1687)

Trumpet Tune Cdur „Cibell” / Trumpet Tune in C major “Cibell”, ZT 678
(wyd./publ. 1696)

IV Suita amoll / Suite No. 4 in A minor, Z. 663
(wyd./publ. 1696)

Prelude 
Almand 
Corante 
Saraband 



Round O dmoll / Round O in D minor, ZT 684

VII Suita dmoll / Suite No. 7 in D minor, Z. 668
(wyd./publ. 1696)

Almand
Corant 
Hornpipe

Chaconne gmoll / Chaconne in G minor, ZT 680

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

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
15 Wariacji na temat własny i Fuga Esdur op. 35 /  
15 Variations and Fugue in E flat major, Op. 35 [27′]
(1802)

Introduzione col Basso del Thema: Allegretto vivace
Tema
Variazione I
Variazione II
Variazione III
Variazione IV
Variazione V
Variazione VI
Variazione VII: Canone all’ottava
Variazione VIII
Variazione IX
Variazione X
Variazione XI 
Variazione XII
Variazione XIII
Variazione XIV (minore)
Variazione XV: Largo (maggiore). Attacca Coda
Finale (alla Fuga): Allegro con brio

Johannes Brahms (1833–1897) 
Trzy intermezza op. 117 / Three Intermezzi, Op. 117 [18′] 
(1892)

nr 1 Es dur / in E flat major: Andante moderato
nr 2 bmoll / in B minor: Andante non troppo e con molto espressione 
nr 3 cismoll / in C sharp minor: Andante con moto 
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Grigory  
Sokolov

Dla pełnego odbioru piękna i fascynującej szczerości interpretacji Grigory’ego Sokolova 
niezbędne jest niepowtarzalne doświadczenie muzyki granej na żywo, tu i teraz. Poetyckie 
interpretacje rosyjskiego pianisty, które ożywają z mistyczną intensywnością podczas jego 
koncertów, wynikają z głębokiej wiedzy na temat utworów, znajdujących się w szerokim 
repertuarze artysty. Podczas swych recitali pianista wykonuje dzieła wszystkich epok: 
od transkrypcji średniowiecznej polifonii sakralnej, przez kompozycje Williama Byrda, 
Françoisa Couperina, JeanaPhilippe’a Rameau czy Johanna Jakoba Frobergera po muzykę 
Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Roberta Schumanna, 
Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa, a także przełomowe dla historii muzyki XX wieku 
dzieła Siergieja Prokofiewa, Maurice’a Ravela, Aleksandra Skriabina, Siergieja Rachmaninowa, 
Arnolda Schönberga i Igora Strawińskiego. Wśród pianistów jest powszechnie uznawany za 
jednego z największych wirtuozów tego instrumentu, artystę podziwianego za wizjonerską 
przenikliwość, urzekającą spontaniczność i bezkompromisowe oddanie muzyce.

Jego charyzmatyczna gra sprzyja osiągnięciu przez odbiorców takiego poziomu koncentracji, 
dzięki któremu nawet najbardziej znane kompozycje ukazują się w nowej perspektywie. Pod
czas recitali Grigory Sokolov wprowadza słuchaczy w intymny kontakt z muzyką, odsłaniając 
jej głębokie duchowe znaczenia, wykraczające poza poziom powierzchownej wirtuozerii 
i gwiazdorstwa. Sztuka pianisty opiera się na solidnych fundamentach jego unikatowej 
osobowości i indywidualnej wizji. 

Po dwóch dekadach nieobecności w studiu nagraniowym Grigory Sokolov podpisał kon
trakt z Deutsche Grammophon. Współpraca ta umożliwiła prezentację różnych nagrań, 



zarejestrowanych podczas koncertów na żywo. Pierwszy album zawiera utwory Wolfganga 
Amadeusa Mozarta, Chopina, Bacha, Rameau i Skriabina wykonane podczas festiwalu w Salz
burgu (2008). Rok później ukazał się drugi krążek, przybliżający dzieła Schuberta i Beethovena. 
Trzeci album artysty, wydany w 2017 roku, prezentuje wykonane na żywo koncerty fortepia
nowe Mozarta i Rachmaninowa. Płytę wzbogacono także o film dokumentalny w reżyserii 
Nadii Zhdanovej, zatytułowany A Conversation That Never Was: a portrait of Grigory Sokolov, 
stanowiący kompilację wywiadów z przyjaciółmi i współpracownikami pianisty oraz nie
publikowanych wcześniej nagrań prywatnych. W 2020 roku ukazał się podwójny album 
z utworami Beethovena, Brahmsa i Mozarta. Kolejny projekt fonograficzny Grigory’ego 
Sokolova stanowi nagranie koncertowe z Pałacu Esterházy w Eisenstadt, zawierające trzy 
sonaty Josepha Haydna, cztery Impromptus D. 935 Franza Schuberta oraz obfity wybór bisów. 
Wydawnictwo ukaże się w 2022 roku.

The unique, unrepeatable nature of music made in the present moment is central to understanding 
the expressive beauty and compelling honesty of Grigory Sokolov’s art. The Russian pianist’s 
poetic interpretations, which come to life with mystical intensity in performance, arise from 
a profound knowledge of the works in his vast repertoire. His recital programmes span everything 
from transcriptions of medieval sacred polyphony and keyboard works by William Byrd, François 
Couperin, JeanPhilippe Rameau, and Johann Jakob Froberger to the music of Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Johannes 
Brahms and landmark 20thcentury compositions by Sergei Prokofiev, Maurice Ravel, Alexander 
Scriabin, Sergei Rachmaninov, Arnold Schönberg and Igor Stravinsky. He is widely recognized 
among pianophiles as one of today’s greatest pianists, an artist universally admired for his 
visionary insight, spellbinding spontaneity and uncompromising devotion to music.

Grigory Sokolov’s charismatic artistry holds power to cultivate the concentration necessary 
for audiences to contemplate even the most familiar compositions from fresh perspectives. 
In recital he draws listeners into a close relationship with the music, transcending matters of 
surface display and showmanship to reveal deeper spiritual meaning. His art rests on the rock
solid foundations of his unique personality and individual vision.

After two decades away from any kind of recording, Grigory Sokolov signed an exclusive 
contract with Deutsche Grammophon. Their partnership has made possible the publication of 
various recordings, all of them taken strictly from live concerts. For his first release the Russian 
pianist chose a concert that he had given in 2008 at the Salzburg Festival, featuring works by 
Wolfgang Amadeus Mozart, Chopin, Bach, Rameau and Scriabin; a second album followed 
a year later, with works by Schubert and Beethoven. His third album, released in 2017, presents 
live performances of piano concertos by Mozart and Rachmaninov. These CD recordings 
are accompanied by a DVD of Nadia Zhdanova’s documentary A Conversation That Never Was: 
a portrait of Grigory Sokolov, compiled from interviews with his friends and colleagues and from 
previously unreleased private recordings. A double CD with DVD in 2020 featuring works 
by Beethoven, Brahms and Mozart was followed in April 2022 by the release of a concert 
recording from the Esterházy Palace in Eisenstadt, of three sonatas by Joseph Haydn, the Four 
Impromptus, D. 935 by Schubert and a generous selection of encores.
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Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość 
zmiany programu i wykonawców. Podczas koncertu 
obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania  nagry
wania dźwięku. Prosimy również o wyłączenie telefonów 
komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change 
the programme and performers. It is prohibited to take 
photos, make videos and record sound during the concert. 
The audience is also kindly requested to switch off their 
mobile phones and digital watch alarms.
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