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piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
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18.03.2023
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Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription A2, Z2

Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

KAPUŁA
RENAUDIN VARY

Na koncerty zaprasza Carolina Toyota Wola – 
Partner Filharmonii Narodowej /  
Carolina Toyota Wola – Warsaw Philharmonic’s Partner 
warmly welcomes you to join us in these concerts



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Orchestra
Paweł Kapuła – dyrygent / conductor
Lucienne Renaudin Vary – trąbka / trumpet

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

Krzysztof Penderecki (1933–2020)

Concertino na trąbkę i orkiestrę /  
Concertino for trumpet and orchestra [12′]
(2015)

Andante
Larghetto
Intermezzo: Allegretto pesante
Vivo ma non troppo

Joseph Haydn (1732–1809)

Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur / Concerto for Trumpet  
and Orchestra in E flat major, Hob. VIIe:1 [17′]
(1796) 
(kadencje Krzysztofa Pendereckiego /  
cadenzas by Krzysztof Penderecki, 2001)

Allegro
Andante
Finale: Allegro

Maurice Ravel (1875–1937)

Suita Moja matka gęś / Suite Ma mère l’oye [21′]
(1911)

Pawana Śpiącej Królewny / Pavane de la Belle au bois dormant
Tomcio Paluch / Petit Poucet
Brzydulka, Cesarzowa pagód / Laideronnette, Impératrice des pagodes
Rozmowy Pięknej z Bestią / Les entretiens de la Belle et de la Bête 
Czarodziejski ogród / Le jardin féerique

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



Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Koncert Es-dur Haydna 
w styczniu 2014 roku (dyr. Jacek Kaspszyk, trąbka Gábor Boldoczki), suitę  
Moja matka gęś Ravela w marcu 2019 roku (dyr. Eiji Oue), Pawanę Faurégo w lutym 
1958 roku (dyr. Bohdan Wodiczko), a Morze Debussy’ego w styczniu 2018 roku  
(dyr. Jacek Kaspszyk). Concertino Pendereckiego zespół wykonuje po raz pierwszy.

The last time Warsaw Philharmonic Orchestra performed Haydn’s Concerto for  
Trumpet in E flat major was in January 2014 (cond. by Jacek Kaspszyk, trumpet  
by Gábor Boldoczki), Ravel’s Suite Ma mère l’oye – in March 2019 (cond. by Eiji Oue), 
Fauré’s Pavane in F sharp minor – in February 1958 (cond. by Bohdan Wodiczko)  
and Debussy’s La mer – in January 2018 (cond. by Jacek Kaspszyk). Penderecki’s 
Concertino will be performed by the Orchestra for the first time.

Gabriel Fauré (1845–1924)

Pawana fis-moll op. 50 / Pavane in F sharp minor, Op. 50 [7′]
(1887)

Claude Debussy (1862–1918)

Morze / La mer
trzy szkice symfoniczne / three symphonic sketches [23′]
(1905)

Od świtu do południa na morzu / De l’aube à midi sur la mer
Gra fal / Jeux de vagues
Rozmowa wiatru z morzem / Dialogue du vent et de la mer
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Omówienie  
programu

Małgorzata Gąsiorowska

Penderecki

Dwa pierwsze utwory, które znalazły się w programie dzisiejszego koncertu dzieli 
przestrzeń 219 lat. Cóż może je łączyć? Odpowiemy od razu – osoba twórcy, który 
nie wahał się wyznać: „Sprzeczność pomiędzy awangardą a tradycją wydawała mi 
się od początku pozorna. Nie można się oderwać od przeszłości muzycznej sensu 
stricto, ani tym bardziej od dziedzictwa kulturowego w najszerszym rozumieniu”. 

Dla Krzysztofa Pendereckiego, bo to jego słowa zostały tu przytoczone, każdy temat 
z dziejów kultury, każdy styl historyczny był impulsem do stworzenia na jego bazie 
czegoś zupełnie nowego, odkrywczego, naznaczonego indywidualnym charakterem. 
W rozmowie, którą z artystą przeprowadzili Anna i Zbigniew Baranowie, Penderecki 
– znany z fascynacji późnym romantyzmem – przyznał: „Równie silnie pociąga mnie 
forma ludyczna, dająca możliwości kontrastów, paradoksu”. Czy to było głównym 
impulsem do napisania w 2015 roku Concertina na trąbkę C i orkiestrę? W sensie 
muzycznym pewnie tak, choć utwór powstał z inspiracji znanego węgierskiego 
trębacza Gábora Boldoczkiego, który podczas Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego 
w 2008 roku wykonał Koncert Es-dur Josepha Haydna z kadencjami napisanymi dużo 
wcześniej przez twórcę Raju utraconego! Kadencje te tak go zachwyciły, że poprosił 
mistrza o skomponowanie koncertu na trąbkę i orkiestrę. Partnerem zamówienia 
stał się zespół Sinfonietta Cracovia. 

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że Penderecki nawiązuje w tym utworze do 
epoki klasycyzmu muzycznego, czy ucieka się do stylizacji. Indywidualny styl 
kompozytora, obejmujący także przetworzone autocytaty, jest rozpoznawalny 
od pierwszych akordów orkiestry, które swoją siłą i zdecydowaniem zapowiadają 
ekspresjonistyczny dramat, jakże daleki od pogody wielu utrzymanych w klasycy-
stycznym duchu koncertów. Niewielki rozmiarami utwór Pendereckiego składa się 
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z czterech zróżnicowanych wewnętrznie części. Po orkiestrowym wstępie pojawia 
się trąbka da lontana, czyli „z oddali”. Kompozytor pragnie, aby głos tego instru-
mentu dobiegał zrazu gdzieś z głębi sceny, niczym zapowiedź mającego się roze-
grać dramatu. Pierwsza solowa fraza składa się z krótkich, często punktowanych 
motywów o meandrycznej, silnie schromatyzowanej linii. Motywy te, rozwijane 
i przekształcane, nadają ton całej części, tworząc różnego rodzaju interakcje mię-
dzy instrumentem solowym a instrumentami orkiestry, rzadko pojawiającej się 
w pełnym składzie. Trąbka używana jest zarówno z tłumikiem, jak i bez niego, ale 
w cadenzy pod koniec pierwszej części zastępuje ją skrzydłówka, instrument dęty 
o ciemniejszej barwie niż trąbka. Cadenza niepostrzeżenie przechodzi w część drugą 
(Larghetto), w której zagościł na moment modus liryczny, przywołujący zwroty 
melodyczne znane z innych utworów mistrza. Ten nastrój rozmarzenia nie trwa 
jednak długo. Po kilku dialogach instrumentu solowego z klarnetem i saksofo-
nem w muzyce wzrasta niepokój aż do momentu, kiedy skrzydłówka ustępuje na 
rzecz klasycznej trąbki. Ta jednak milczy, bowiem w Intermezzu rozpoczyna się 
przedziwny sabat. Niczym wyrok powtarzane są po dwa akordy blachy i kontraba-
sów, przypieczętowane głuchym uderzeniem wielkiego bębna i brzmiące bardziej 
demonicznie od akordów otwierających utwór. Ten złowrogi głos komentowany 
jest coraz dłuższymi odpowiedziami klarnetu basowego, wreszcie instrumentów 
smyczkowych i trąbki z orkiestry. Na koniec odzywa się trąbka solowa, wprowa-
dzając w część czwartą – szalone perpetuum mobile, przypominające niektóre sceny 
Króla Ubu, inkrustowane krótką kadencją solisty. Połączenie groteski z wirtuozerią 
to cechy tego błyskotliwego Concertina.

Haydn

Jedyny Koncert na trąbkę i orkiestrę Josepha Haydna powstał w 1796 roku, niedługo po 
powrocie kompozytora z drugiej, pełnej sukcesów podróży do Anglii. Haydna zain-
teresowały eksperymenty nadwornego trębacza wiedeńskiego Antona Weidingera, 
który poszukiwał sposobów ulepszenia instrumentu i możliwości wydobycia zeń 
wszystkich dźwięków skali chromatycznej. Trąbka klapowa, na którą skomponowany 
został Koncert Es-dur, została w późniejszym czasie zastąpiona trąbką wentylową 
i dziś koncert wielkiego klasyka wykonuje się na takim właśnie instrumencie. 
Utwór składa się z trzech części, w których wykorzystane są wszystkie wirtuozow-
skie możliwości trąbki – szybkie, często chromatyczne przebiegi, tryle, łagodna 



7

Omówienie programu

kantylena. Część pierwsza to allegro sonatowe o bardzo wyrazistym pierwszym 
temacie, podanym na początku przez orkiestrę. Część druga (Andante) ma postać 
włoskiej siciliany. Część trzecia (Allegro) to rondo sonatowe z powracającym co 
jakiś czas żywiołowym refrenem. Koncert od jakiegoś czasu wykonuje się z trzema 
kadencjami (jedną w pierwszej części i dwoma w części trzeciej) skomponowanymi 
przez Krzysztofa Pendereckiego. Jak doszło do ich powstania? Odpowiedzi na to 
intrygujące pytanie udzieliła Joanna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, niegdyś uczen-
nica Maestro Pendereckiego. 5 lutego 1999 roku Krzysztof Penderecki dyrygował 
koncertem w San José w Kalifornii. W programie znalazł się właśnie Koncert Es-dur 
Haydna, a także jego Symfonia D-dur nr 104 oraz IV Symfonia „Adagio” polskiego twórcy. 
Solistą w Koncercie Haydna był James Dooley, główny trębacz miejscowej orkiestry, 
który tak się zachwycił sposobem dyrygowania i muzyką Pendereckiego, że poprosił 
go o skomponowanie kadencji do tego utworu. W krótkim czasie powstały aż trzy 
kadencje, które zostały przez krytyków określone jako zwierciadło klasycyzmu 
odbite w świetle współczesnych technik kompozytorskich. 

Pierwsza kadencja pojawia się na pięć taktów przed końcem pierwszej części. 
Początkowe popisy trąbki mają typowo klasyczny charakter, ale wraz z pojawieniem 
się dwóch rogów (!) przenosimy się w świat, w którym ginie klasyczna prostota. 
Trwa to tylko chwilę, trąbka w sposób absolutnie mistrzowski wtapia się na koniec 
w Haydnowską narrację. Druga kadencja, również z udziałem dwóch rogów, roz-
brzmiewa przed kolejnym pojawieniem się refrenu w części finałowej. I wreszcie 
trzecia kadencja, którą słyszymy z nieodłącznymi dwoma rogami pod koniec utworu, 
przybiera na chwilę postać wyrafinowanej parodii, oddając jednak ostatnie słowo 
twórcy Koncertu – Haydnowi.

Ravel

W 1908 roku Maurice Ravel skomponował suitę na fortepian na cztery ręce, której 
tytuł zaczerpnął ze zbioru bajek Charlesa Perraulta Ma mère l’oye, co zwyczajowo 
przekłada się jako Moja matka gęś. Według tłumaczki Marii Zagórskiej zwrot ten 
w tradycji francuskiej przysługuje niani opowiadającej dzieciom bajki. Suita Ravela, 
określona przez kompozytora jako „pięć utworów dziecięcych”, powstała dla wnuków 
zaprzyjaźnionego z kompozytorem rzeźbiarza Cypriana Godebskiego. Jak wiele 
innych dzieł fortepianowych i ta kompozycja doczekała się w 1911 roku autorskiej 
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transkrypcji na orkiestrę, potem zaś także wersji baletowej. W pełnej orkiestrowych 
barw partyturze nie brak efektów ilustracyjnych czy wręcz onomatopeicznych, 
gdy na przykład pikulina i flet imitują ćwierkanie ptaków, które zjadły Tomciowi 
Paluchowi okruszki chleba, rozrzucone wcześniej, by łatwiej było trafić do domu. 
W innym fragmencie groźnie brzmiący kontrafagot oznajmia przybycie Bestii wita-
jącej się z Piękną, a przemianę Bestii w Księcia anonsują solowe skrzypce. Z kolei 
część zatytułowana Brzydulka, Cesarzowa pagód brzmi całkiem orientalnie. Nie trzeba 
nawet znać tematu czy treści pięciu bajek, by poddać się czarowi muzyki Ravela.

Fauré

Gabriel Fauré, mimo towarzyszącego mu za życia uznania, a nawet uwielbienia 
(o czym świadczą między innymi słowa zachwytu skierowane w liście do kom-
pozytora przez Marcela Prousta), do dziś jako twórca pozostaje w cieniu swoich 
wielkich współziomków, takich jak Claude Debussy czy Maurice Ravel (który był 
zresztą jednym z jego uczniów). Fauré to mistrz miniatury, urodzony liryk, co odczuć 
można, słuchając także jego najsławniejszego dzieła – Requiem op. 48. Wśród wielu 
utworów skomponowanych na fortepian znajduje się krótka Pawana, przeznaczona 
pierwotnie na fortepian i chór. W 1887 roku kompozytor dokonał transkrypcji utworu 
na orkiestrę. W tej wersji Pawana fis-moll op. 50 również może być wykonywana 
z chórem, do słów ekscentrycznego poety symbolisty Roberta de Montesquiou. 
Melancholijny, prosty temat dawnego tańca, ukazany na początku przez flet na tle 
pizzicata smyczków, potem zaś w różnych ujęciach instrumentacyjnych, nadaje ton 
całej kompozycji, na chwilę tylko ożywionej bardziej dramatyczną frazą.

Debussy

Morze – trzy szkice symfoniczne na orkiestrę Claude’a Debussy’ego z 1905 roku to 
jeden z najsłynniejszych utworów w całej literaturze symfonicznej. O tym barwnym, 
wspaniałym dziele napisano już całe tomy i trudno dodać cokolwiek nowego. Może 
warte przypomnienia są tylko niektóre fakty. La mer to kolejny utwór, w którym – 
mimo pozornie programowego tytułu – kompozytor nie zawarł żadnej opowieści. 
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Poddał się bogactwu uczuć, jakie budził w nim zawsze żywioł morza, odmalowując 
je subtelnymi barwami orkiestry. Przylgnęło do kompozytora określenie „impresjo-
nisty” dla porównania z malarzami, którzy poświęcili realizm swych dzieł na rzecz 
utrwalenia wrażeń, jakie wywoływała malowana przez nich natura, gra świateł 
i cieni. Trudno powiedzieć, by w utworze Debussy’ego nie było sugestywnych obra-
zów dźwiękowych – na przykład w drugiej części w krótkich dialogach instrumentów 
słyszymy „grę fal”, a w trzecim szkicu potężny podmuch wiatru przeciwstawiony jest 
spokojowi morskiej tafli. Brak tu jednak długich tematów oraz ich wielokrotnych 
przekształceń, kompozytor w mistrzowski sposób gra drobnymi motywami, ubiera-
jąc je w coraz to inne barwy orkiestry, poruszającej się w uwolnionej z tradycyjnej 
tonalności przestrzeni harmonicznej.

Short  
programme note

Małgorzata Gąsiorowska

Krzysztof Penderecki's Concertino for trumpet and orchestra was composed in 2015 
at the behest of the Hungarian trumpeter Gábor Boldoczki, who had performed 
Joseph Haydn’s Concerto in E flat major featuring cadenzas penned by Penderecki, 
at the 2008 Krzysztof Penderecki Festival. Small in size, Concertino consists of four 
internally diverse movements. The trumpet’s voice initially comes from the back of 
the stage before the soloist takes his proper place. In the cadenza, ending the first 
movement, the C trumpet is replaced by the flugelhorn, a wind instrument with 
a darker timbre than the trumpet. The subsequent gentle Larghetto is followed by 
two more movements, featuring once again the C trumpet.

Joseph Haydn’s only Concerto for Trumpet and Orchestra was penned in 1796, 
shortly after the composer returned from his second successful trip to England. 
The concerto was written for the “keyed trumpet”, which was later replaced by 
a valved trumpet. At the request of the American trumpeter James Dooley, Krzysztof 
Penderecki, who conducted the Haydn Concerto, composed three solo cadenzas, all 
of which feature two horns. The first cadenza appears in the first movement and 
the following two in the third.

Omówienie programu / Short programme note 
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Maurice Ravel wrote his suite Ma mère l'oye – 5 pièces enfantines in 1908 for the grand-
children of the composer’s friend, the sculptor Cyprian Godebski. Inspired by Charles 
Perrault’s fairy tales, the initial version for piano for four hands was transcribed by 
the composer for orchestra in 1911.

Gabriel Fauré’s Pavane, Op. 50, modelled on the early dance of the same name, was 
initially conceived for piano and chorus. In 1887, the composer transcribed the same 
work for an orchestra. In this version, Pavane can also be performed with a chorus 
and text by the eccentric poet-symbolist Robert de Montesquiou.

La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre from 1905 established Claude 
Debussy’s reputation as an impressionist composer, all thanks to his novel approach 
to the question of musical narrative, which does not develop on the basis of long 
themes and their successive developments, but instead consists of short sound 
impressions that form a fascinating whole.
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Paweł 
Kapuła
dyrygent / conductor

Okrzyknięty „nadzieją polskiej dyrygentury” (Polskie Radio) dyrygent młodego 
pokolenia, wyróżniający się imponującą płynnością warsztatu i dojrzałą interpretacją 
szerokiego repertuaru symfoniczno-operowego. Od czasu debiutu z Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej w  Warszawie w  2016 roku, kiedy zastąpił Stanisława 
Skrowaczewskiego, koncertuje z najważniejszymi orkiestrami w kraju.

Najważniejszymi wydarzeniami w bieżącym sezonie artystycznym Pawła Kapuły 
są m.in. koncerty z Württembergische Philharmonie Reutlingen, Brandenburger 
Symphoniker, Georgisches Kammerorchester, „Transylvania” State Philharmonic 
Orchestra of Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Sibiu, a także ponowne występy 
z wieloma orkiestrami filharmonicznymi w Polsce, takimi jak Orkiestra Filharmonii 
Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Ponadto 
na sezon 2022/2023 zaplanowana jest rejestracja (audio i video) wszystkich koncertów 
fortepianowych Ludwiga van Beethovena z  Prague Philharmonic Orchestra 
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i amerykańskim pianistą Reedem Tetzloffem we współpracy z reżyserem Paulem 
Carasco. Wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie Paweł Kapuła realizuje 
cyklicznie liczne projekty nagraniowe, głównie rejestracje utworów mniej znanych 
kompozytorów polskich. 

W lutym 2021 roku Paweł Kapuła objął stanowisko pierwszego dyrygenta gościnnego 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Bydgoszczy. W latach 2016–2019 przez trzy kolejne sezony artystyczne doskonalił 
swoje umiejętności, pełniąc rolę dyrygenta asystenta Jacka Kaspszyka w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. Był także asystentem Andrzeja Boreyki w Belgian 
National Orchestra (2016). Występował na takich festiwalach, jak La Folle Journée 
w Warszawie, Probaltica w Toruniu i Bydgoski Festiwal Myzyczny.

Jest wychowankiem klasy dyrygentury symfoniczno-operowej Tadeusza Stru-
gały w Akademii Muzycznej w Krakowie, a dyplom uzyskał w klasie Stanisława 
Krawczyńskiego. Był finalistą I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygen-
tury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu (2013), podczas którego otrzymał 
wyróżnienie.

Hailed by Polish Radio as “a real hope for Polish conducting”, Paweł Kapuła is one of 
the finest conductors of the younger generation, acclaimed for his exciting, fresh, 
and highly captivating interpretations coupled with an excellent conducting tech-
nique. Since his highly acclaimed debut with the Warsaw Philharmonic Orchestra 
in 2016, when he stepped in for Stanisław Skrowaczewski, he has conducted all 
the major orchestras in Poland. 

Among the highlights of Paweł Kapuła’s current season are engagements with 
the Württembergische Philharmonie Reutlingen, Brandenburger Symphoniker, 
Georgisches Kammerorchester, “Transylvania” State Philharmonic Orchestra of 
Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Sibiu and returns to many Polish philharmonic 
orchestras, including the  Warsaw Philharmonic Orchestra, Polish National 
Radio Symphony Orchestra in Katowice, Beethoven Academy Orchestra, Polish 
Baltic Philharmonic Symphony Orchestra, Orchestra of the Karol Szymanowski 
Philharmonic in Krakow. This season, highlights also include a collaboration with 
the Prague Philharmonic Orchestra, the American pianist Reed Tetzloff and film 
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director Paul Carasco to film and record all five Beethoven Piano Concertos as well as 
Paweł Kapuła’s continued championing of neglected Polish composers in numerous 
recordings with Polish Radio Orchestra in Warsaw.

In February 2021, Paweł Kapuła was appointed Principal Guest Conductor of 
the Igancy Jan Paderewski Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz. For three 
consecutive seasons, in the years 2016–2019, he worked as Assistant Conductor 
at the Warsaw Philharmonic to its Music Director Jacek Kaspszyk. He was also 
Assistant to Andrzej Boreyko at the Belgian National Orchestra (2016). He appeared 
in festivals such as La Folle Journée in Warsaw, Probaltica in Toruń and Bydgoszcz 
Music Festival.

Paweł Kapuła studied symphonic-operatic conducting with Tadeusz Strugała and 
Stanisław Krawczyński at the Academy of Music in Krakow. He was a finalist at 
the 1st Adam Kopyciński Student Conducting Competition in Wroclaw in 2013 where 
he also received a distinction award. 

Lucienne  
Renaudin Vary
trąbka / trumpet

Laureatka francuskiej nagrody Victoires de la Musique Classique 2016 w kate-
gorii Révélation Soliste Instrumental znalazła się wśród 30 znakomitych młodych 
muzyków na liście Classic FM i Juliana Lloyda Webbera „30 under 30” w 2021 roku.

24-letnia Lucienne Renaudin Vary koncertuje z czołowymi orkiestrami, takimi jak 
Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Royal Philharmonic Orchestra, 
Netherlands Philharmonic Orchestra, Kammerakademie Potsdam, Orchestre National 
de France, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Les Siècles, Les Violons du Roy, 
Orchestre national d’Auvergne, Beethoven Orchester Bonn, BBC Concert Orchestra, 
London Chamber Orchestra, Orchestra Ensemble Kanazawa (Japonia), Orkiestra 
Filharmonii Narodowej w Warszawie, pod batutą takich dyrygentów, jak Paavo 
Järvi, Barbara Hannigan, François-Xavier Roth, Eun Sun Kim, Vladimir Ashkenazy, 
Tugan Sokhiev, Sascha Goetzel, Jan Willem de Vriend, Christopher Warren-Green, 
Lawrence Foster, Michael Sanderling i Ruth Reinhardt. Artystka występowała także 
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podczas festiwali, takich jak Snape Proms, Festival de Pâques w Aix-en-Provence, 
Rheingau Musik Festival, Flâneries Musicales de Reims, La Folle Journée de Nantes, 
Cartagena Festival de Música czy Gstaad Menuhin Festival, na którym ma 5-letnią 
rezydencję jako Menuhin’s Heritage Artist. Lucienne Renaudin Vary jest równie 
rozchwytywana jako artystka jazzowa i ma swój własny kwartet. Występowała 
przed Wyntonem Marsalisem podczas festiwalu Jazz in Marciac w 2018 i 2022 roku.

Dotychczas pod szyldem Warner Classics ukazały się albumy: The Voice of the Trumpet 
(2017), nagrany z Orchestre National de Lille i Rolandem Villazónem, Mademoiselle 
in New York (2019) z Billem Elliottem i BBC Concert Orchestra oraz Piazzolla Stories 
(2021), zarejestrowany z okazji 100. rocznicy urodzin kompozytora z Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo i Saschą Goetzelem, za który artystka została odzna-
czona nagrodą Opus Klassik w kategorii Młody Artysta Roku. Czwarty album Trumpet 
Concertos, nagrany z Luzerner Sinfonieorchester pod batutą Michaela Sanderlinga, 
ukazał się jesienią 2022 roku.

Lucienne Renaudin Vary w 2019 roku została uhonorowana Arthur Waser Prize 
przez szwajcarską Arthur Waser Foundation jako pierwsza kobieta w historii tej 
nagrody dla młodych muzyków.
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Winner of the French Victoires de la Musique Classique 2016 in the Révélation Soliste 
Instrumental category and named as one of Classic FM’s ‘30 Under 30’ by Julian 
Lloyd Webber in 2021, 24-year-old Lucienne Renaudin Vary has been a guest of major 
orchestras such as the Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Royal 
Philharmonic Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Kammerakademie 
Potsdam, Orchestre National de France, Orchestre national du Capitole de  Toulouse, 
Les Siècles, Les Violons du Roy, Orchestre national d’Auvergne, Beethoven Orchester 
Bonn, BBC Concert Orchestra, London Chamber Orchestra, Orchestra Ensemble 
Kanazawa in Japan, Warsaw Philharmonic Orchestra, under conductors such 
as Paavo Järvi, Barbara Hannigan, François-Xavier Roth, Eun Sun Kim, Vladimir 
Ashkenazy, Tugan Sokhiev, Sascha Goetzel, Jan Willem de Vriend, Christopher 
Warren-Green, Lawrence Foster, Michael Sanderling, and Ruth Reinhardt. The artist 
has also performed during festivals, including the Snape Proms, Festival de Pâques 
in Aix-en-Provence, Rheingau Musik Festival, Flâneries Musicales de Reims, La Folle 
Journée de Nantes, Cartagena Festival de Música, and Gstaad Menuhin Festival 
where she has a 5-year residency as a Menuhin’s Heritage Artist. Lucienne Renaudin 
Vary is equally sought after as a jazz artist and has her own quartet. She opened for 
Wynton Marsalis at Jazz in Marciac in 2018 and 2022.

To date, released albums on Warner Classics are: The Voice of the Trumpet (2017) 
recorded with the Orchestre National de Lille and Rolando Villazón, Mademoiselle 
in New York (2019) with Bill Elliott and the BBC Concert Orchestra, and Piazzolla 
Stories in 2021 for the composer’s 100th anniversary of the birth with the Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo and Sascha Goetzel. For this album Lucienne 
Renaudin Vary received the Opus Klassik award in the Young Artist category. 
Her fourth album, with the Luzerner Sinfonieorchester and Michael Sanderling 
featuring some of the most famous trumpet concertos of the repertoire and some 
surprises, was released in the fall 2022.

In 2019, Lucienne Renaudin Vary received the Arthur Waser Prize from the Swiss 
Arthur Waser Foundation, becoming the first ever woman to receive this prize 
rewarding young musicians.



Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor artystyczny /
Music and Artistic Director

Piotr Wacławik
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
Justyna Bogusiewicz
Kornelia Grądzka
Julia Iwanciw
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska

II Skrzypce / 
Second Violins

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

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
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
Radosław Jarocki

Wiolonczele / Cellos

Karolina  
Jaroszewska-Rajewska

solistka / soloist
Aleksandra Ohar- 

-Sprawka
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
Michał Kotowski
Marcin Wiliński
Maciej Dobrzański
Jakub Langiewicz
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Flety / Flutes

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo / Piccolo

Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski

Rożek angielski / 
Cor anglais

Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe

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

Trąbki / Trumpets

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy /  
Bass Trombone

Krzysztof Kott

Tuba / Tuba

Arkadiusz Więdlak

Kotły / Timpani

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

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

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Michał Sołtysik
Kamil Watkowski

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna  
estrady / Stagehands

Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Krzysztof Mączka
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki



O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks

Serdecznie zapraszamy melomanów przed 
piątkowymi koncertami symfonicznymi 
o godz. 18:30 na wprowadzenia omawia-
jące dzieła wykonywane danego wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w przystępny 
dla każdego sposób opowiadają o utworach 
wykonywanych podczas wieczornego kon-
certu. Swoją wypowiedź ilustrują wybra-
nymi przez siebie fragmentami nagrań 
i prezentacjami na ekranie. Dzięki temu 
uczestnicy spotkań mogą w czasie kon-
certu słuchać dzieł muzycznych z większą 
wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Wprowadzenia odbywają się w Sali Kame-
ralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są 
otwarte dla posiadaczy biletów i abona-
mentów na dany koncert (lub jego sobot-
nie powtórzenie) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii.

We encourage all music lovers to attend 
our special lectures at 6.30 p.m. before each 
Friday symphony concert, in which they 
will be able to learn more about the works 
that are to be performed on that particular 
evening.

These meetings are organised by out-
stand ing Polish musicologists, popular 
journalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights into, 
the works planned for the upcoming con-
certs. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This pro-
vides audiences with more knowledge and 
awareness of the process behind the music 
they will later hear during the  perfor-
mances themselves.

The lectures are held in the Chamber Music 
Hall (entrance from ul. Sienkiewicza) and 
are free for holders of tickets and sub-
scriptions for those particular concerts 
covered by the lectures (or tickets to their 
Saturday reprise), as well as for members 
of the Friends of the Warsaw Philharmo-
nic Club. Please note that the lectures are 
delivered in Polish.



17.03.2023 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Paweł Kapuła

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Marcin Majchrowski

Muzykolog i  dziennikarz muzyczny 
związany z Programem 2 Polskiego Radia 
oraz Polskim Radiem Chopin. Prezenter 
autorskich audycji w paśmie przedpołu-
dniowym (Kanon Dwójki) oraz komenta-
tor transmisji koncertów (Filharmonia 
Dwójki) i spektakli opero wych (Wieczór 
operowy, Opera pod gwiazdami). Twórca 
audycji mono graficznych poświęco-
nych muzyce klasycyzmu, romantyzmu 
i XX wieku. W Roku Moniuszkowskim 
(2019) zaprezentował komplet pieśni 
Stanisława Moniuszki opublikowanych 
w  Śpiewnikach domowych (codzienna 
Anto logia prezentowana była na antenie 
„Dwójki”). W Polskim Radiu Chopin pro-
wadził m.in. autorski cykl poświęcony 
historii romantycznego koncertu fortepia-
nowego i cykl poświęcony wykonawstwu 
dzieł Fryderyka Chopina pt. Interpretacja 
niejedno ma imię. Autor tekstów publicy-
stycznych, recenzji i wywiadów publi-
kowanych w  prasie. Laureat „Złotego 
Mikrofonu” 2010 – prestiżowej nagrody 
Polskiego Radia.

Musicologist and music journalist 
assosiated with Polish Radio Channel 2 
and Polish Radio Chopin. He has his own 
original midday show (“Kanon Dwójki”) 
and is a commentator during broadcasts 
of concerts (“Filharmonia Dwójki”) and 
opera performances (“Wieczór operowy” 
and “Opera pod gwiazdami”). Cre ator and 
presenter of monographic programmes 
on Classical, Romantic and 20th-century 
music. In the Year of Moniuszko (2019), he 
presented Stanisław Moniuszko’s complete 
songs published as Śpiewniki domowe 
(the anthology was presented every day on 
Polish Radio Channel 2). On Polish Radio 
Chopin, he presents, inter alia, an original 
show on the  history of the  Romantic 
piano concerto and a  programme on 
the  perfor mance of Fryderyk Chopin’s 
oeuvre called “Interpretacja niejedno ma 
imię”. He writes columns, reviews and 
inter views published in the press. Marcin 
Majchrowski is the winner of a Golden 
Microphone 2010, which is a prestigious 
award of Polish Radio.

Następne wprowadzenie 24.03.2023 
poprowadzi Iwona Lindstedt,  
muzykolog, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego. Gościem specjalnym 
będzie Marta Ptaszyńska.

The next Pre-Concert Talk, on 24.03.2023, 
will be hosted by Iwona Lindstedt, 
musicologist, professor at the University 
of Warsaw. The special guest will be 
Marta Ptaszyńska. 
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