
Nad miar mu zycz nych rocz nic, ja ki
zda rzył się w tym ro ku, uła twia
czy utrud nia ukła da nie pro gra mu
fe sti wa lu?

Za le ży od rocz nic. Je śli
na praw dę są waż ne,
pod su wa ją no we po -
my sły lub po rząd ku ją

te, któ re ma my, i to na ogół
w nad mia rze. Gdy na do da -
tek bo ha te rów owych rocz nic
po tra fi my w in te re su ją cy spo -
sób po wią zać z głów nym,
cho pi now skim nur tem fe sti -
wa lu, mo że oka zać się to je go
atu tem.…

Utwo ry jed ne go z te go rocz nych
bo ha te rów – Wi tol da Lu to sław -
skie go – gra ją wszy scy od kil ku
mie się cy. Te raz pro po nu je je „Cho -
pin i je go Eu ro pa”. Mo że
pu blicz ność ma już dość?

Lu to sław skie go ni gdy dość,
zwłasz cza na wa ka cyj nym fe -
sti wa lu ta kim jak nasz, któ ry
sta wia so bie też pew ne ce le
edu ka cyj ne. Umiesz cze nie je -
go utwo rów w kon tek ście
tra dy cji cho pi now skiej jest
fra pu ją ce.

Otrzy ma my daw kę hi sto rii mu zy ki:
od kon cer tów for te pia no wych
Cho pi na do kon cer tu for te pia no -
we go Lu to sław skie go?

Po ka za nie ewo lu cji tej
ogrom nie po pu lar nej for my
mu zycz nej mo że oka zać się
dla pu blicz no ści cie ka we.
Kon cert for te pia no wy za wsze
był atrak cyj ny w dzie jach mu -
zy ki, a nasz fe sti wal sta rał się
po ka zy wać, czym był
przed Cho pi nem, w je go epo -
ce i w cza sach póź niej szych.
Śle dzi my to, co by ło dla Cho -
pi na wzo rem, punk tem
od nie sie nia, co go ukształ to -

wa ło i jak po tem mu zy ka
Fry de ry ka wpły wa ła na in -
nych twór ców.

Dla cze go kom po zy to rzy współ -
cze śni tak rzad ko pi szą kon cer ty
na for te pian i or kie strę?

Dla te go że są tak atrak cyj -
ne, w prze szło ści po wsta ło
ty le ar cy dzieł. Od XVIII wie ku
od bi ja ją się w nich ko lej ne
prze mia ny sty li stycz ne w mu -
zy ce. Co wię cej – nie kie dy to
one wręcz dyk to wa ły te zmia -
ny. W kon cer tach
moż na do strzec, jak twór cy
szu ka ją no wych moż li wo ści
for te pia nu, a jed no cze śnie
na da ją tej for mie sym fo nicz ny
roz mach. Kom po zy to rzy na -
szych cza sów po strze ga ją je
ja ko rzecz wy eks plo ato wa ną.

                              dokończenie >2
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Bo ją się, że nie da się osią -
gnąć już ni cze go wię cej
po za śpiew no ścią for te pia nu
jak u Cho pi na czy Schu man -
na, gę stą fak tu rą
sym fo nicz ną jak u Brahm sa
lub pod kre śle niem moż li wo -
ści per ku syj nych for te pia nu,
jak ro bi li to Bar tok czy Pro -
ko fiew. 

Mie li śmy pró by syn te zy
tych nur tów u Szo sta ko wi cza
lub eks pe ry men tów na przy -
kład Paw ła Szy mań skie go, 
u któ re go for te pian prze sta je
ist nieć ja ko mu zycz ny idiom
z ogrom ną ga mą moż li wo ści. 

Wy my ślić coś no we go jest
sza le nie trud no, ale czę sto
po la tach ci szy i ma ni fe sta -
cyj ne go od cię cia się od te go,
co by ło, na stę pu je erup cja.
Tak więc ma my cie ka we pro -
po zy cje Krzysz to fa
Pen de rec kie go, So fii Gu baj -
du li ny, Al fre da Schnit t ke go
czy An drze ja Pa nuf ni ka. Je go
kon cert jest, mo im zda niem,
sta now czo nie do ce nio ny.

Wie rzy pan w przy szłość for te pia -
nu?

Ab so lut nie tak. A z dru giej
stro ny przed na mi mnó stwo
po my słów, jak na no wo od -
czy ty wać po waż ną część
utwo rów po przez po wra ca -
nie do daw nych
in stru men tów, któ rych 
ar ty ku la cja i dźwięk są tak
różne od współcze snych 
for te pia nów.

I po przez za po mnia nych ro dzi -
mych kom po zy to rów?

Tak że. Nasz fe sti wal ro bi to
z po czu cia obo wiąz ku, ale
i dla przy jem no ści. I oka zu je
się, że wie le ich utwo rów dzi -
siaj uka zu je nie do ce nia ne
do tąd wa lo ry.

Ta kie mu pia ni ście jak Nie miec 
To bias Koch pan za pro po no wał
mu zy kę Kur piń skie go, El sne ra,
Szy ma now skiej czy Do brzyń skie -
go, któ rą za gra pod czas re ci ta lu?

On przez nas zo stał za sy -
pa ny nu ta mi, wy bo ru
do ko ny wał sam.

Jak za gra nicz ni ar ty ści re agu ją
na nie zna ne im na zwi ska Ka ro la
Kur piń skie go czy Jó ze fa El sne ra?

Cza sem wręcz en tu zja -
stycz nie. Ża łu ję, że nie
do szedł w tym ro ku do skut -
ku pla no wa ny wy stęp
En sem ble Cri sto fo ri, któ ry
wręcz z okrzy kiem en tu zja -
zmu od krył Ron do i po lo ne-
za Fran cisz ka Les sla. 
Co wię cej, czę sto za gra nicz ni
ar ty ści zde cy do wa nie bar -
dziej życz li wie oce nia ją te
utwo ry niż my, Po la cy. Oczy -
wi ście wy ma ga to pew ne go
cza su. 

Or kie stra XVIII Wie ku nie
od ra zu prze ko na ła się
do po my słu za gra nia mu zy ki
Cho pi na, bo spe cja li zo wa ła
się w epo ce kla sy cy zmu,
a wcze śniej ba ro ku. Szef 
or kie stry Frans Brüggen nie -
raz zaś po wta rzał mi, że ży cie
ar ty sty jest krót kie, więc
szko da go prze zna czać 
na coś in ne go niż zaj mo wa nie
się ar cy dzie ła mi. 

Mam te raz ogrom ną sa tys -
fak cję, że bę dzie dy ry go wał
„Bi twą pod Mo żaj skiem” Kur -
piń skie go i Kon cer tem
skrzyp co wym Fe lik sa Ja nie -
wi cza.

A bry tyj ska Or kie stra Wie ku
Oświe ce nia za gra „Baj kę” Sta ni -
sła wa Mo niusz ki.

Wy tro pi łem, że jej dy ry -
gent Ro ger Nor ring ton
wy ko ny wał kie dyś ten utwór,
co praw da, nie z or kie strą
gra ją cą na daw nych in stru -

men tach jak Bry tyj czy cy. Nie
mo głem jed nak po mi nąć
oka zji, by po słu chać, jak za -
brzmi „Baj ka” w ich
in ter pre ta cji.

No wo ścią jest ze sta wie nie w jed -
nym wie czo rze dwóch or kiestr:
współ cze snej – AU KSO – i gra ją -
cej na daw nych in stru men tach
Or kie stry XVIII Wie ku.

Pod pa trzy łem ten po mysł
przed la ty na fe sti wa lu w Am -
ster da mie, gdzie da wa no
se rie kon cer tów zde rza ją cych
mu zy kę daw ną w wy ko na niu
ze spo łu Fran sa Brügge na ze
współ cze sno ścią. Cie szy ły się
ogrom nym za in te re so wa niem
tak że mło dej pu blicz no ści
i wresz cie po mysł prze nio -
słem do Pol ski. 

Nie uda ło się jed nak zre ali -
zo wać go do koń ca, bo
chcia łem tę kon fron ta cję za -
koń czyć pew ną syn te zą.
Lu cia no Be rio na pi sał kie dyś
dla Fran sa Brügge na utwór,
któ ry za kła dał obec ność
na es tra dzie dwóch or kiestr
gra ją cych na in stru men tach

w stro jach o róż nej wy so ko ści
dźwię ku.

Fe sti wal ma sta łe gwiaz dy, jak
Mar tha Ar ge rich, Nel son Fre ire,
Ma ria João Pi res czy Nel son Go -
er ner. A ko go z no wych ar ty stów
chcia∏by pan szcze gól nie po le cić?

Wy stą pi Marc -André Ha -
me lin, za rów no z re ci ta lem,
jak i z Kon cer tem f -moll Cho -
pi na. Po raz pierw szy
przy je dzie na fe sti wal Fran -
cuz, świet ny pia ni sta
Je an -Ef flam Ba vo uzet. Bar -
dzo re ko men du ję
wio lon cze li stę Gau tie ra Ca -
puçona. Grał już u nas 
m.in. z bra tem, skrzyp kiem
Re nau dem, oraz z Mar thą Ar -
ge rich Kon cert po trój ny
Beetho ve na. 

Te raz z Fran kiem Bra ley em
przy go to wu je in te re su ją cy
re ci tal. Za de biu tu je na fe sti -
wa lu zna ny pol skiej
pu blicz no ści wspa nia ły har fi -
sta Xa vier de Ma istre, za gra
cie ka wy kon cert Bo iel dieu z
or kie strą AU KSO Mar ka Mo -
sia. Nie któ re na zwi ska

po łą czy li śmy zaś z kon kret -
ny mi utwo ra mi. Tak więc
dzię ki Ro ge ro wi Nor ring to -
no wi bę dzie my mie li
pierw sze w Pol sce wy ko na nie
Sym fo nii fan ta stycz nej Ber -
lio za na in stru men tach z
epo ki. 

Fe sti wal od czu wa kry zys eko no -
micz ny?

Po wiem ina czej, wciąż je -
ste śmy w sta nie pew ne go
pro wi zo rium. Nie ma od -
dziel ne go fi nan so wa nia
fe sti wa lu, choć od czu wa my
bar dzo do bre wspar cie ze
stro ny Mi ni ster stwa Kul tu ry.
Cią gle jed nak do koń ca nie
wie my, ile Na ro do wy In sty tut
Fry de ry ka Cho pi na mo że
wy dać na fe sti wal. A po -
za tym po czy nio ne
w ostat nim mo men cie pew ne
cię cia w te go rocz nym pro gra -
mie wy ni ka ły z fak tu, że
wzro sła ce na eu ro. Dla im pre -
zy ope ru ją cej bu dże tem kil ku
mi lio nów zło tych mia ło to
istot ne zna cze nie.                           

    —roz ma wiał Ja cek Mar czyń ski

Czwartek, 15 sierpnia
godz. 20 
KONCERT INAUGURACYJNY
Barry Douglas (fortepian),
Dang Thai Son (fortepian)
Rosyjska Orkiestra Narodowa
Krzysztof Penderecki
(dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: Muzyka żałobna;
Fryderyk Chopin: Koncert
fortepianowy e-moll;
Krzysztof Penderecki:
Koncert fortepianowy
„Zmartwychwstanie”
Filharmonia Narodowa

Piątek, 16 sierpnia
godz. 17
Tobias Koch (fortepian
historyczny)
w programie: Ka rol Kur piń -
ski: czte ry po lo ne zy,
Ma zu rek D -dur; Jó zef El sner:
Ron do à la ma zu rek C -dur;
Fry de ryk Cho pin: trzy ma zur -
ki; Ma ria Szy ma now ska:
Ma zu rek C -dur; Igna cy Fe liks
Do brzyń ski: Ma zu rek a -moll;
Ka rol Mi ku li: Ma zu rek f -moll;
Igna cy Fried man: Ma zu rek
C -dur; Fran ci szek Les sel: Wa -
ria cje a -moll; Ry szard
Wa gner: So na ta A -dur
Filharmonia Narodowa

godz. 20
Gerhard Oppitz (fortepian)
Rosyjska Orkiestra Narodowa
Mikhail Pletnev (dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: Livre pour
orchestre, Koncert
fortepianowy; Igor Strawiński:

Ognisty ptak
Filharmonia Narodowa

Sobota, 17 sierpnia
godz. 20
Nikolai Lugansky (fortepian)
Rosyjska Orkiestra Narodowa
Mikhail Pletnev (dyrygent)
w programie: Sergiusz
Rachmaninow: III Koncert
fortepianowy d-moll;
Aleksander Głazunow: Pory
roku
Filharmonia Narodowa

Niedziela, 18 sierpnia
godz. 22 NADZWYCZAJNY
KONCERT KAMERALNY
Wojciech Świtała (fortepian)
Royal String Quartet
w programie: Fryderyk
Chopin: Largo (Preludium 
e-moll op. 28 nr 4); Witold
Lutosławski: Kwartet
smyczkowy; Henryk Mikołaj
Górecki: III Kwartet
smyczkowy „Pieśni śpiewają”
Kościół św. Krzyża

Poniedziałek, 19 sierpnia
godz. 17
Nikolay Khozyainov
(fortepian)
w programie: Joseph Haydn:
Sonata D-dur; Fryderyk
Chopin: Ballada F-dur
op. 38, Mazurki op. 7,
Barkarola Fis-dur op. 60;
Ferenc Liszt: „Liebesträume”,
Sonata h-moll
Filharmonia Narodowa

godz. 20
Nelson Goerner (fortepian)

Lena Neudauer (skrzypce)
Katarzyna Budnik-Gałązka
(altówka)
Marcin Zdunik (wiolonczela)
Janusz Widzyk (kontrabas)
w programie: Józef
Nowakowski: Kwintet
fortepianowy Es-dur; Franz
Schubert: Kwintet
fortepianowy A-dur „Pstrąg”
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

Wtorek, 20 sierpnia
godz. 17
Wojciech Świtała (fortepian)
Nederlands Blazers
Ensemble
w programie: Fryderyk
Chopin/Zygmunt Krauze:
Preludia (polskie
prawykonanie)
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 20
Cyprien Katsaris (fortepian)
w programie: Cyprien
Katsaris: Hommage à Liszt
(improwizacje na tematy
Verdiego, Wagnera);
Giuseppe Verdi: Preludium
z opery „Traviata”, Inno
e Marcia trionfale z „Aidy”;
Giuseppe Verdi/Ferenc Liszt:
„O Signore, dal tetto natio”
oraz „Salve Maria” 
z „Jerusalem”; 
Richard Wagner: „Elsas
Brautzug zum Münster” 
oraz „Lohengrins Verweis 
an Elsa” z „Lohengrina”; 
Richard Wagner/Ferenc
Liszt: „Isoldes Liebestod” 

z „Tristana i Izoldy”; Ludwig
van Beethoven: V Koncert
fortepianowy Es-dur
(transkrypcja na fortepian
solo: Cyprien Katsaris)
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

Środa, 21 sierpnia
godz. 17
Sebastian Knauer (fortepian
współczesny i historyczny)
w programie: Felix
Mendelssohn: Pieśni bez
słów – wybór, Albumblatt 
e-moll; Ludwig van
Beethoven: Sonata cis-moll
„Księżycowa”; Fryderyk
Chopin: dwa nokturny; Franz
Schubert: 4 Impromptus
op. 90
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 21
Barbara Wysocka (aktorka)
Polska Orkiestra Radiowa
Jacek Kaspszyk (dyrygent)
w programie: Spektakl
teatralny „Chopin bez
fortepianu”, reżyseria: Michał
Zadara
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

Czwartek, 22 sierpnia
godz. 17
Marc-André Hamelin
(fortepian)
w programie: Charles-
Valentin Alkan: „Aime-moi”;
Fryderyk Chopin: Sonata 
h-moll op. 58; Ferenc Liszt:
„Bénédiction de Dieu dans la

solitude” z cyklu 
„Harmonies poétiques et
religieuses”, „Venezia
e Napoli”
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 20
Ewa Podleś (kontralt)
Ewa Pobłocka (fortepian)
w programie: Fryderyk
Chopin: Nokturn, Impromptu
As-dur op. 29, Ballada 
As-dur op. 38 i pieśni: „Gdzie
lubi”, „Pierścień”, „Wojak”,
„Piosnka litewska”, „Śliczny
chłopiec”; Mieczysław
Karłowicz: „Zasmuconej”,
„Śpi w blaskach nocy”, 
„Z erotyków”, „Skąd
pierwsze gwiazdy”, „Z nową
wiosną”; Witold Lutosławski:
„Dzwony cerkiewne”, „Wiatr”;
Johannes Brahms: 
6 Klavierstücke, op. 118 
i „Zigeunerlieder”
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

Piątek, 23 sierpnia
godz. 17
Antonio Meneses
(wiolonczela)
Ma ria João Pi res (for te pian)
w programie: Franz
Schubert: Sonata 
a-moll „Arpeggione”;
Johannes Brahms: 
3 Intermezza, 
I sonata wiolonczelowa 
e-moll; Felix Mendelssohn:
„Lied ohne Worte”
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

>Stanisław
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gwiazdy
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Argerich 

i Maria
João
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Bywają pianiści, na których czeka się jak na odwiedziny dobrych znajomych. 
I tacy, których przyjazd może się okazać przyjemnym zaskoczeniem.

JA CEK MAR CZYŃ SKI

Nafe sti wa lu „Cho pin
i je go Eu ro pa”
szcze gól nie wy cze -
ki wa na jest naj bar -
dziej nie zwy kła

pia nist ka ostat nie go pół wie -
cza – Mar tha Ar ge rich. Tak że
dla te go że za wsze do ostat niej
wręcz chwi li nie wia do mo, czy
na pew no przy je dzie i co za gra. 

Po raz pierw szy Mar tha Ar ge -
rich wy stą pi ła na fe sti wa lu w
2006 r., bra wu ro wo wy ko nując
so lo wą par tię Kon cer tu c -moll
na for te pian i trąb kę Szo sta ko -
wi cza. Od 2009 r. jest sta łym go -
ściem, a wraz z nią przy jeż dża ją
doWar sza wy jej licz ni part ne rzy
mu zycz ni z róż nych po ko leń.

Energia ze spokojem

Przy ja cie lem Mar thy Ar ge -
rich jest przede wszyst kim Nel -
son Fre ire, choć na es tra dzie ten
bra zy lij ski pia ni sta wy da je się
jej cał ko wi tym prze ci wień -
stwem. Ona, gdy gra, za chwy ca
mło dzień czą wi tal no ścią i ener -
gią, on pro mie nie je spo ko jem.
Do sko na le jed nak ro zu mie ją
się, cze go przy kła dem był ich
wy stęp na in au gu ra cję Kon kur -
su Cho pi now skie go w 2010 r.
(by li wów czas je go ju ro ra mi).
Cu dow nie ba wi li się So na tą D -
-dur Mo zar ta na czte ry rę ce,
w fi na le po rwa li pu blicz ność

So na tą na dwa for te pia ny i per -
ku sję Bar to ka. W tym ro ku Nel -
son Fre ire obie cu je so lo wy re ci -
tal, „Wa ria cje na te mat Pa gi ni -
nie go” Lu to sław skie go i „No ce
w ogro dach Hisz pa nii” Ra ve la.
Mar tha Ar ge rich wy bra ła je den
ze swych ulu bio nych utwo -
rów – III Kon cert Pro ko fie wa.

W 2010 r. Mar tha Ar ge rich za -
sko czy ła in nym du etem – cał ko -
wi cie nie spo dzie wa nym, bo nie -
umiesz czo nym w pro gra mie.
ZMa rią João Pi res za gra ła so na -
tę Mo zar ta, po tem po dzie li ły się
wy ko na niem I Kon cer tu for te -
pia no we go Beetho ve na. Por tu -
gal skiej da mie pia ni sty ki mu sia -
ła spodo bać się at mos fe ra pa -
nu ją ca na tej cho pi now skiej im -
pre zie, gdyż od te go cza su przy -
jeż dża chęt nie. Jej gra jest ta ka
jak ona – kru cha, de li kat na, ale
nie sły cha nie ele ganc ka i peł na
wraż li wo ści. W tym ro ku obie -
cu je IV Kon cert for te pia no wy
Beetho ve na.

Swo ich fa nów ma ją wWar sza -
wie daw ni lau re aci Kon kur sów
Cho pi now skich. Jak Di na Yof fe,
któ ra w ry wa li za cji w 1975 r. da ła
się wy prze dzić tylko Kry stia no -
wi Zi mer ma no wi, czy trium fa tor
z 1980 r. Dang Thai Son, któ ry
po zo stał zna ko mi tym in ter pre -
ta to rem mu zy ki Cho pi na. Za gra
Kon cert e -moll, Yof fe przy go to -
wa ła coś wy jąt ko we go: za pre -
zen tu je oba kon cer ty cho pi now -
skie wwer sji bez or kie stry.

Ogrom ną po pu lar no ścią cie -
szy się pe cho wiec Kon kur su

Cho pi now skie go Nel son Go er -
ner. W 1995 r. nie do stał się do fi -
na łu, co uzna no wtedy za błąd
ju ry. Ar gen tyń czy ko wi nie prze -
szko dzi ło to wdal szym roz wo ju.
Stał się pia ni stą o wy ra zi stej
oso bo wo ści i bar dzo wszech -
stron nym, cze go do wo dem
niech bę dzie to, że po se rii fe sti -

wa lo wych re ci ta li oraz wy stę -
pów z or kie strą te raz za pre zen -
tu je się ja ko mu zyk ka me ra li sta.

Młodzież i debiuty

Sta łe związ ki z fe sti wa lem
„Cho pin i je go Eu ro pa” utrzy -

mu je też mło dzież. 18-let ni Jan
Li siec ki przy je dzie z Ka na dy już
po raz szó sty, a fe sti wal śle dzi
uważ nie, jak roz wi ja się je go ta -
lent od pierw szych chwil, gdy
jesz cze ja ko chło piec pre zen to -
wał się w kon cer tach Cho pi na.
Po jed nym z wy stę pów w War -
sza wie sze fo wie Deut sche
Gram mo phon zde cy do wa li się
pod pi sać z nim kon trakt pły to -
wy. W tym ro ku Jan Li siec ki wy -
brał III Kon cert for te pia no wy
Beetho ve na i sta nie przed trud -
ną kon fron ta cją, bo te go sa me -
go wie czo ru Ma ria João Pi res
też bę dzie gra ła Beetho ve na.

Za le d wie o dwa la ta star szy
od Ja na Li siec kie go jest Ben ja -
min Gro sve nor, był w War sza -
wie w 2010 r. Wte dy mó wio no
jesz cze, że to cu dow ne dziec ko
i „ta lent, ja kie go świat nie wi -
dział od le gen dar ne go de biu tu
Kis si na”, jak pi sał „Gra mo pho -
ne”. Te raz mo że po chwa lić się
wie lo ma na gro da mi za swe na -
gra nia, a bry tyj scy kry ty cy bar -
dzo chwa lą je go in ter pre ta cję
Kon cer tu for te pia no we go Brit -
te na. Prze ko na my się więc, czy
ma ją ra cję.

Za de biu tu je u nas Nie miec
To bias Koch, re ko men do wa ny
przez An dre asa Sta ie ra, któ re -
go gra na for te pia nach z epo ki
by ła en tu zja stycz nie przyj mo -
wa na na po przed nich edy cjach
fe sti wa lu. To bias Koch rów nież
spe cja li zu je się w tzw. sty lo wym
wy ko naw stwie, choć je go re -
per tu ar jest nie zwy kle zróż ni -

co wa ny, gry wa i awan gar do we -
go Stoc khau se na. Pod czas re ci -
ta lu po zo sta nie jed nak w krę gu
Cho pi na i kom po zy to rów mu
współ cze snych, choć na ko niec
szy ku je nie spo dzian kę – So na -
tę A -dur Wa gne ra.

Dwóch panów 
po pięćdziesiątce

Moc ną po zy cję w mu zycz -
nym świe cie ma ją Fran cuz Je -
an -Ef flam Ba vo uzet i uro dzo ny
w Mont re alu Marc -André Ha -
me lin. Są zna ni w Pol sce, Ba vo -
uzet pod bił w 2009 r. pu blicz -
ność Fil har mo nii Na ro do wej,
za graw szy w cią gu dwóch wie -
czo rów pięć kon cer tów Pro ko -
fie wa. Ani jed nak on, ani Ha me -
lin nie by li do tej po ry go ść mi
fe sti wa lu „Cho pin i je go Eu ro -
pa”, choć są ar ty sta mi o ogrom -
nym do rob ku. Obaj nie daw no
skoń czy li pięć dzie siąt kę. 

Ha me lin cza sa mi rów nież
kom po nu je, ale przede wszyst -
kim jest pia ni stą. W 2000 r. zdo -
był na gro dę Gra mo pho ne Ma -
ga zi ne In stru men tal za na gra -
nie Cho pi now skich etiud. W
War sza wie za gra Kon cert f -moll
Cho pi na i wy stą pi z re ci ta lem. 

Swój re ci tal bę dzie też miał
Je an -Ef flam Ba vo uzet, o któ -
rym z ko lei ame ry kań ska pra sa
po je go to urnée w 2012 r. pi sa ła,
że to je den z naj in te li gent niej -
szych pia ni stów na szych cza -
sów. ∑
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Duety starych przyjaciół, 
niespodzianki nowych gości

godz. 21
Ewa Pobłocka (fortepian)
Marc-André Hamelin
(fortepian)
Robert Cohen (wiolonczela)
Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk (dyrygent)
w programie: Wi told Lu to -
sław ski: IV Sym fo nia, Kon cert
for te pia no wy, Kon cert wio lon -
cze lo wy; Fry de ryk Cho pin:
Kon cert for te pia no wy f -moll
Filharmonia Narodowa

Sobota, 24 sierpnia
godz. 19
Piotr Anderszewski
(fortepian)
Belcea Quartet
w programie: Wol fgang Ama -
deus Mo zart: Kwar tet
smyczko wy B -dur; 
Ben ja min Brit ten: I Kwar tet
smycz ko wy D -dur; Dmi tri
Szo sta ko wicz: Kwin tet for te -
pia no wy g -moll
Filharmonia Narodowa

godz. 22
Gautier Capuçon
(wiolonczela)
Frank Braley (fortepian)
w programie: Felix
Mendelssohn: II Sonata
D-dur; Benjamin Britten:
Sonata C-dur; Fryderyk
Chopin: Sonata g-moll
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

Niedziela, 25 sierpnia
godz. 17
Akiko Ebi (fortepian
historyczny)

Dina Yoffe (fortepian
historyczny)
Or kie stra XVIII Wie ku
Frans Brüggen (dy ry gent)
w pro gra mie: 
Ka rol Kur piń ski: „Bi twa
pod Mo żaj skiem”;
Fry de ryk Cho pin: 
Wa ria cje na te mat arii „La ci
da rem la ma no”, 
Fan ta zja na te ma ty pol skie 
A -dur, Kon cert for te pia no wy
e -moll
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 21
Ma ria João Pi res (fortepian)
Jan Lisiecki (fortepian)
Orkiestra Kameralna AUKSO
Marek Moś (dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: Preludia 
i fuga; Ludwig van Beethoven:
IV Koncert fortepianowy 
G-dur, III Koncert
fortepianowy c-moll
Filharmonia Narodowa

godz. 23
Prezentacja filmu 
„Bloody Daughter”
reż. Stéphanie Argerich
Muzeum Fryderyka Chopina

Poniedziałek, 26 sierpnia
godz. 18
Leszek Możdżer (fortepian)
Aleksandra Kuls (skrzypce)
Ryszard Groblewski (altówka)
Orkiestra Kameralna AUKSO
Marek Moś (dyrygent)
w programie: Krzysztof
Penderecki: Concerto doppio; 

Henryk Mikołaj Górecki:
Koncert na fortepian 
i orkiestrę smyczkową
Thomas Zehetmair
(skrzypce)
Ruth Killius (altówka)
Orkiestra XVIII Wieku
Frans Brüggen (dyrygent)
w programie: Wolfgang
Amadeus Mozart: Sinfonia
Concertante
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 21
Nelson Freire (fortepian)
w programie: Wol fgang Ama -
deusz Mo zart: So na ta A -dur
KV 331; Jo han nes Brahms:
Ca pric cio d -moll, In ter mez zo
E -dur, Bal la da g -moll, 4 Kla -
vierstücke; Prokofiew: 8
Visions fugitives, Op.22;
Granados: Quejas o la Maja y
el Ruiseñor z cyklu Goyescas;
Fry de ryk Cho pin: Bal la da 
f -moll op. 52, Ber ceu se
op. 57, Po lo nez As -dur op. 53
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 23 
Prezentacja filmu 
„Bloody Daughter”
reż. Stéphanie Argerich
Muzeum Fryderyka Chopina

Wtorek, 27 sierpnia
godz. 20
Xavier de Maistre (harfa)
Orkiestra Kameralna AUKSO
Marek Moś (dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: Uwertura

smyczkowa, François-Adrien
Boieldieu: Koncert na harfę
i orkiestrę C-dur
Zbigniew Pilch (skrzypce)
Orkiestra XVIII Wieku
Frans Brüggen (dyrygent)
w programie: Feliks
Janiewicz: V Koncert
skrzypcowy e-moll, Johannes
Brahms: Wariacje B-dur
na temat Haydna
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 21
Prezentacja filmu 
„Bloody Daughter”
reż. Stéphanie Argerich
Muzeum Fryderyka Chopina

Środa, 28 sierpnia
godz. 20
Martha Argerich (fortepian)
Nelson Freire (fortepian)
Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia
Jacek Kaspszyk (dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: Koncert
na orkiestrę, Manuel de Falla:
„Noce w ogrodach Hiszpanii”,
Sergiusz Prokofiew:
III Koncert fortepianowy
C-dur, Witold Lutosławski:
„Wariacje na temat
Paganiniego” – wersja
na fortepian i orkiestrę
Filharmonia Narodowa

Czwartek, 29 sierpnia
godz. 14
Setne urodziny prof. Jana
Ekiera
Maraton Chopinowski

Wystawa poświęcona
Profesorowi
Muzeum Fryderyka Chopina

godz. 17
Jean-Efflam Bavouzet
(fortepian)
w programie: Ludwig van
Beethoven: Sonata g-moll
i Sonata G-dur op. 49,
Sonata C-dur
„Waldsteinowska”; Claude
Debussy: Preludia (zeszyt 1)
Studio Koncertowe PR 
im. Lutosławskiego

godz. 20
Ewa Podleś (kontralt)
Nicholas Angelich (fortepian)
Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia
Alexander Liebreich
(dyrygent)
w programie: Witold
Lutosławski: III Symfonia;
Karol Szymanowski: Trzy
fragmenty z poematów
Kasprowicza; Johannes
Brahms: II Koncert
fortepianowy B-dur
Filharmonia Narodowa

Piątek, 30 sierpnia
godz. 17
Dina Yoffe (fortepian)
w programie: Fryderyk
Chopin: Koncert e-moll
i Koncert f-moll (wersje
na fortepian solo)
Filharmonia Narodowa

godz. 20
Benjamin Grosvenor
(fortepian)

Nelson Goerner (fortepian)
Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia
Alexander Liebreich
(dyrygent)
w programie: Paweł
Szymański: „Sostenuto”;
Benjamin Britten: Koncert
fortepianowy; Piotr
Czajkowski: I Koncert
fortepianowy b-moll
Filharmonia Narodowa

Sobota, 31 sierpnia
godz. 20 KONCERT
FINAŁOWY
Nikolai Demidenko (fortepian
historyczny)
The Orchestra of the Age of
Enlightenment
Sir Roger Norrington
(dyrygent)
w programie: 
Stanisław Moniuszko:
Uwertura „Bajka”; 
Fryderyk Chopin: Koncert
fortepianowy e-moll; Hector
Berlioz: „Symfonia
fantastyczna”
Filharmonia Narodowa

Niedziela, 1 września
godz. 20 NADZWYCZAJNY
KONCERT ORATORYJNY
Carmen Giannattasio (sopran)
Mariana Pentcheva (alt)
Gustavo Porta (tenor)
Rafał Siwek (bas)
Chór i Orkiestra Filharmonii
Narodowej
Jacek Kaspszyk (dyrygent)
w programie: Giuseppe
Verdi: „Requiem”
Filharmonia Narodowa

≥Benjamin Grosvenor

≥Marc-André Hamelin ≥Tobias Koch

≥Jean-Efflam Bavouzet
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Jej mat ką jest oczy wi ście Mar tha Ar ge rich,
oj cem –nie mniej zna ko mi ty pia ni sta, star -
szy o rok Ste phen Ko va ce vich, Ame ry ka -

nin uro dzo ny w San Die go, któ re go oj cem był
Chor wat. Z Mar thą po zna li się w po ło wie lat
60., gdy ona po zwy cię stwie w Kon kur sie Cho -
pi now skim za miesz ka ła w Lon dy nie. Fou
Ts’ong za brał ją pew ne go wie czo ru na wy stęp
Ko va ce vi cha. Grał IV Kon cert Beetho ve na,
Mar tha by ła pod ogrom nym wra że niem.

Na le ży do męż czyzn bar dzo waż nych w jej
ży ciu. Przez kil ka lat miesz ka li ra zem, choć mał -
żeń stwa nie pla no wa li. Łą czy ła ich mi łość i ar ty -
stycz na pa sja, ale pod jed nym da chem nie by ło
ła two, głów nie z po wo du róż ne go try bu ży cia.
On jest nie sły cha nie po ukła da ny, miał więc sta -
łe, po ran ne go dzi ny ćwi czeń. Ona pra co wa ła,
gdy mia ła ocho tę, naj czę ściej w no cy.

Roz sta li się i ze szli po now nie, ale na wet gdy
ich dro gi osta tecz nie się ro ze szły, pozo sta ła
przy jaźń. Ni gdy nie gra li ra zem. Z te go związ ku
pozo sta ła je dy na wspól na pły ta, za re je stro wa -
na w 1977 r. – „En blanc et no ir” De bus sy’ego i
uro dzo na dwa la ta wcze śniej córka Stépha nie.

W po ło wie lat 80. Mar tha Ar ge rich prze nio -
sła się do Ge ne wy, gdzie wy na ję ła sta ry sie ro ci -
niec. Przez jej dom
prze wi ja ło się mnó -
stwo lu dzi, drzwi ni gdy
nie by ły za mknię te na
klucz, cza sem to ko lej -
ni go ście od pro wa dza -
li do szko ły Stépha nie.
A gdy mat ka wy jeż dża -
ła na to urnée, dziew -
czyn ką zaj mo wa ła się
star sza sio stra, An nie,
owoc mał żeń stwa
Mar thy z dy ry gen tem
Char le sem Du to item.

Sa ma Mar tha by ła
jed nak na swój spo sób
bar dzo opie kuń cza
wo bec naj młod szej

cór ki, jak by chcia ła w ten spo sób spła cić dług
wo bec dwóch star szych có rek. Kie dy się uro -
dzi ły, nie by ła jesz cze go to wa do ro li mat ki.

Ob raz te go nie zwy kłe go dzie ciń stwa znaj -
dzie my w fil mie „Blo ody Dau gh ter”. W swo im
do ku men cie Stépha nie Ar ge rich chce jed nak
rów nież opo wie dzieć o ro dzi cach. – Kie dy
zdra dzi ła nam swój po mysł, by li śmy za chwy ce -
ni – wspo mi na ją pro du cen ci fil mu Luc Pe ter i
Pier re Oli vier Bar det. – Tyl ko ona mo gła bo -
wiem zbli żyć się do tej dwój ki ar ty stów, któ rzy
tak bar dzo oba wia ją się ka me ry. Ale jed no cze -
śnie w fil mie Stépha nie mó wi wła snym gło sem,
prze ka zu je nam swo ją wła sną hi sto rię.

Zdję cia krę co no w wie lu kra jach: w War sza -
wie pod czas wy stę pów Mar thy Ar ge rich i w Ja -
po nii, gdzie ma swój fe sti wal, w Wiel kiej Bry ta -
nii, gdzie miesz ka Ste phen Ko va ce vich, a tak że
w Bel gii, gdzie kie dyś żył tam wraz z Mar thą.
Film po ka zu je obo je ar ty stów w co dzien nym,
pry wat nym ży ciu oraz pod czas prób i kon cer -
tów. Stépha nie wy bra ła się też do Ar gen ty ny,
ro dzin ne go kra ju mat ki. Część zdjęć po wsta ła
w ich obec nym wspól nym do mu w Szwaj ca rii.

Pod czas fe sti wa lu od bę dą się trzy wie czor ne
po ka zy fil mu „Blo ody Dau gh ter” w Mu zeum
Cho pi na.                                            —Ja cek Mar czyń ski

Matka widziana
oczami córki

Stéphanie Argerich mówi, że musiała nakręcić 
„Bloody Daughter”, by lepiej poznać też własne życie. 

Teraz pokaże film w Warszawie.
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Słowa zamiast nut
„Chopin bez fortepianu” to teatralny projekt, który przygotował reżyser Michał Zadara

JACEK CIEŚLAK

Ty tuł spek ta klu brzmi
pa ra dok sal nie, ale ide -
al nie wy ra ża je go isto tę:
pu blicz ność usły szy

oba kon cer ty – f -moll i e -
-moll – bez par tii for te pia nu.

– Trzy la ta te mu Ja cek Ka sp -
szyk opo wie dział mi hi sto rię
o tym, jak wsku tek na głe go zda -
rze nia or kie stra zo sta ła po zba -
wio na pia ni sty – mó wi Mi chał
Za da ra. – Wyj ście z tej trud nej
sy tu acji zna lazł skrzy pek, któ ry
opo wie dział pu blicz no ści opar -
tii, któ rą miał wy ko nać ko le ga.
Słu cha cze by li szczę śli wi, po -
nie waż na resz cie do wie dzie li
się o na tu rze mu zy ki.

Re ży ser uznał, że to wspa nia -
ły po mysł na spek takl i bez pre -
ce den so wa szan sa po łą cze nia
te atru i mu zy ki po waż nej w jed -
nym dzie le. Za zwy czaj or kie stra
jest bo wiem na dru gim pla nie
al bo ak to rzy są in stru men tem
w or kie strze.

Za miast so lo wej par tii for te -
pia nu pu blicz ność usły szy pół -
to ra go dzin ny mo no log w in ter -
pre ta cji Bar ba ry Wy soc kiej.
Wzor cem jest „Wiel ka im pro wi -
za cja” Mic kie wi cza, a te ma ta mi:

dom i bez dom ność, ży cie
i śmierć, zdro wie i cho ro ba,
pięk no i brzy do ta, Pol ska i jej
od rzu ce nie. 

In spi ra cji do star czy ły książ ki
o Cho pi nie – Gi de'a i Iwasz kie -
wi cza. Au to rzy prze pro wa dzi li
też wy wia dy zpia ni sta mi Ja nem
Kle czyń skim, Ja nu szem Olej ni -
cza kiem, Ma cie jem Grzy bow -
skim, a tak że mu zy ko lo ga mi
Mar ci nem Gmy zem i Mo ni ką

Pa siecz nik. – Nie bra ku je w tych
tek stach ele men tów kry tycz -
nych na te mat kul tu ry pol skiej,
za czerp nię tych od Sta ni sła wa
Brzo zow skie go, oraz kul tu ry
wogó le opar tych naprze my śle -

niach Fry de ry ka Nie tz sche -
go – za zna cza Mi chał Za da -
ra. – Zaj mu je my się kwe stią, co
na sza kul tu ra zro bi ła zCho pi na.

Iro nicz nie sko men to wał to
Ta de usz Ró że wicz w „Kar to te -

ce”, cy tu jąc myśl Schu man na, że
„Cho pin ukrył ar ma ty w kwia -
tach”.

– Wszy scy wie my, że twór -
czość Cho pi na zo sta ła spro wa -
dzo na do ba na łu: tę sk no ty

za Pol ską i wierzb pła czą -
cych – za uwa ża in sce ni za tor. –
Tym cza sem był on sza le nie am -
bit ny, no wa tor ski, ra dy kal ny.
Za po mi na się rów nież o tym, że
do brze czuł się w Pa ry żu i wca le
nie chciał stam tąd wy jeż dżać,
bo po do ba ło mu się miej skie,
ko smo po li tycz ne ży cie.

Za da ra pod kre śla, że oba for -
te pia no we dzie ła są owo cem
cza sów re wo lu cji prze my sło -
wej. – Mam na my śli dy so nan se,
na głe urwa nia te ma tów, po szar -
pa ną for mę – mó wi re ży -
ser. – Z ko lei cia ło Cho pi na zo -
sta ło po cię te na je go ży cze nie,
ser ce wy ję to, bo oba wiał się, że
prze bu dzi się w gro bie. Iko ną
stał się ob raz roz trza ska ne go
for te pia nu, o któ rym pi sał Nor -
wid. Te wszyst kie wąt ki wpły nę -
ły na mo je my śle nie o for mie
spek ta klu.

Pol ską Or kie strę Ra dio wą
pro wa dzi Ja cek Ka sp szyk. 

Pra pre mie ra „Cho pi na bez
for te pia nu” od by ła się wio sną
te go ro ku w Te atrze im. Sło -
wac kie go w Kra ko wie. Pro jekt
zo stał zre ali zo wa ny przez Fun -
da cję Szko ły Go spo dar ki i Ad -
mi ni stra cji Pu blicz nej za ło żo -
nej przez prof. Je rze go Hau -
sne ra. ∑

Publiczność
usłyszy monolog 
o domu 
i bezdomności,
życiu i śmierci,
zdrowiu i chorobie,
pięknie i brzydocie,
Polsce 
i jej odrzuceniu

≥Twórcy spektaklu: dyrygent Jacek Kaspszyk, reżyser Michał Zadara i aktorka Barbara Wysocka

Cho pin bar dzo ce nił 
„Re qu iem” Mo zar ta, ale gdy by
usły szał dzie ło Ver die go, 
był by za chwy co ny.

Giu sep pe Ver di ukoń czył
„Re qu iem” 35 lat po
śmier ci Cho pi na. Utwór

po wsta wał zresz tą dłu go, a
kom po zy tor nie był do nie go
spe cjal nie prze ko na ny, choć to
on w 1868 ro ku na wia do mość o
śmier ci Ros si nie go zwró cił się
do wło skich twór ców, by uczcić
je go pa mięć wspól nie na pi sa ną
mszą ża łob ną. Sam stwo rzył
„La cri mo sę”, in ni do kom po no -
wa li po zo sta łe czę ści.

Wza jem ne in try gi spra wi ły
jed nak, że owo zbio ro we „Re -
qu iem” nie mo gło do cze kać się
pu blicz ne go wy ko na nia. Zde -
ner wo wa ny Ver di wy co fał więc
swój ma nu skrypt i scho wał do
szu fla dy. Na ma wia no go, by
kon ty nu ował pra cę, ale upar cie
od po wia dał, że po wsta ło już ty -
le mszy dla zmar łych i jesz cze
jed na nie jest po trzeb na.

Do pie ro śmierć je go przy ja -
cie la, Ales san dra Man zo nie go,
wy bit ne go wło skie go po ety,
spra wi ła, że zmie nił zda nie. To
dla nie go w 1874 roku ukoń czył
„Re qu iem”, któ rym dał ko lej ny
do wód nie zwy kłe go ta len tu. Je -
go dzie ło jest bo wiem rze czy wi -
ście wy jąt ko we.

Ver di zna ko mi cie po łą czył
swe ope ro we do świad cze nia z
bo ga ty mi tra dy cja mi mu zy ki
re li gij nej. Jest w tym utwo rze
pięk no me lo dii i urok po pi so -
wych arii czy du etów, a jed no -
cze śnie mu zy kę prze peł nia nie -
zwy kły żal i uczu cio wa żar li -
wość. Nic dziw ne go, że o „Re qu -

iem” Ver die go mó wi się, że sta ła
się ulu bio ną ope rą Pa na Bo ga.
Opi nię tę za pew ne po dzie lił by
Cho pin, któ re mu mu zy ka ope -
ro wa by ła bar dzo bli ska.

Nie jest to wszak że je dy ny
po wód, dla któ re go „Re qu iem”
zna la zło się obec nie w pro gra -
mie fe sti wa lu „Cho pin i je go Eu -
ro pa”. Świat ob cho dzi prze cież
Rok Ver die go ogło szo ny z oka zji
200. rocz ni cy uro dzin kom po -
zy to ra. Sam zaś utwór wpi su je
się do sko na le w za ini cjo wa ną
kil ka lat te mu ideę pre zen to wa -
nia na fe sti wa lu ro man tycz nych
mszy ża łob nych.

Po mysł skry sta li zo wał się w
2010 ro ku po wy ko na niu w
war szaw skiej ba zy li ce Świę te go
Krzy ża „Re qu iem” Mo zar ta” w
161. rocz ni cę śmier ci Fry de ry ka
Cho pi na. Przy go to wał je zna ko -
mi ty bel gij ski dy ry gent Phi lip -
pe Her re we ghe z gra ją cą na
XIX -wiecz nych in stru men tach
Or che stre des Champs -Elysées,
z chó ra mi z Gan da wy i Sie ny
oraz czwór ką so li stów.

Ar cy dzie ło Mo zar ta zo sta ło
wów czas włą czo ne w li tur gię
mszy św., ca łość zaś utrwa lo no
na DVD. Po wsta ło na praw dę
wy jąt ko we wy daw nic two, wy -
róż nia ją ce się spo śród se tek in -
nych re je stra cji Mo zar tow skie -
go „Re qu iem”. Pły ta sta ła się zaś
po cząt kiem no wej se rii wy daw -
ni czej Na ro do we go In sty tu tu
Fry de ry ka Cho pi na.

Pod czas siód mej edy cji fe sti -
wa lu w tym sa mym war szaw -
skim ko ście le Phi lip pe Her re -
we ghe z Or che stre des
Champs -Elysées, Il se Eerens
(so pran), An drew Fo ste rem -Wi -
liam sem (ba ry ton) oraz z Col le -
gium Vo ca le Gent wy ko nał

„Nie miec kie re qu iem” Brahm -
sa. Był to nie zwy kły wie czór, bo
Brahm sow skie dzie ło sto sun -
ko wo rzad ko by wa gry wa ne w
świą ty niach. Ten kon cert tak że
zna lazł się na pły cie DVD.

Współorganizatorem tego
wykonania „Re qu iem” Ver die -
go jest Filharmonia Narodowa.
A jej dy ry gent i no wy dy rek tor
ar ty stycz ny, Ja cek Ka sp szyk,
wra ca do tra dy cji swe go po -
przed ni ka sprzed lat na dy rek -
tor skim sta no wi sku, Ka zi mie -
rza Kor da. On bo wiem za wsze 
1 wrze śnia – w rocz ni cę wy bu -
chu II woj ny świa to wej – przy -
go to wy wał w War sza wie spe -
cjal ny kon cert wła śnie z „Re qu -
iem” Ver die go.

                               —Ja cek Mar czyń ski

≥W dokumencie Stéphanie Argerich opowiada także o swych rodzicach,
pianistach Marcie Argerich i Stephenie Kovacevichu

Jak powstała
ulubiona opera 
Pana Boga

Bilety na festiwal do nabycia 
w Internecie (www.eventim.pl), 

w salonach EMPIK i w kasach 
Muzeum Chopina, 

ul. Okólnik 1 
(wtorek-niedziela, godz. 11-20).
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