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Ko niec wrze śnia i
po czą tek paź dzier ni -
ka to otwar cie no we -

go se zo nu mu zycz ne go, a wia do mo, że No wy
Jork po sia da jed ną z naj zna ko mit szych ofert
kul tu ral nych na świe cie.

W dzi siej szym ar ty ku le po dej mę trud ne za -
da nie przy bli że nia Pań stwu choć by w drob nej
za le d wie czę ści owe go fan ta stycz ne go nad cho -
dzą ce go se zo nu. Po nie waż ogrom na licz ba kon -
cer tów mo że każ de mu spra wić nie ma ły pro -
blem z wy bra niem od po wied nich pro po zy cji
mu zycz nych, któ re umi lą je sien no -zi mo we wie -
czo ry, po sta no wi łam sku pić się na kil ku czo -
ło wych in sty tu cjach mu zycz nych. Ja ko skrzy -
pacz ka mia łam oczy wi ście w za my śle roz po -
cząć na szą po dróż po ofer tach kon cer to wych
ta kich sal, jak Car ne gie Hall czy Lin coln Cen -
ter, jed nak że uwa gę mo ją zwró ci ła bar dzo moc -
na pol ska re pre zen ta cja na ga li otwie ra ją cej se -
zon w Me tro po li tan Ope ra, któ ra od by ła się 23
wrze śnia. Dwie naj waż niej sze ro le mę skie, w
tym ty tu ło wa ro la, w ope rze Czaj kow skie go Eu -
ge niusz Onie gin na le żą do Po la ków: Ma riu sza
Kwiet nia i Pio tra Be cza ły.

Bra vo, bra vis si mo dla na szych zna ko mi tych
śpie wa ków! Kra ko wia nin i ba ry ton Ma riusz
Kwie cień, na zy wa ny jest przez New York Ti -
me sa pol skim księ ciem sce ny ope ro wej. Tym
ra zem gwiaz da Ma riu sza bę dzie świe ci ła ja -
sno w no wej pro duk cji Me tro po li tan Ope ry,
gdzie to wa rzy szyć je mu bę dzie di wa sce ny ope -
ro wej, Ro sjan ka An na Ne treb ko. Uro dzo ny w
Cze cho wi cach Dzie dzi cach te nor Piotr Be cza -
ła za de biu to wał na to miast w Me tro po li tan w
2006 ro ku w ope rze Giu sep pe Ver die go Ri go -
let to. Wy stę po wał też na de skach słyn nych Co -
vent Gar den The atre czy La Sca li.

Je śli cho dzi o in ne te go rocz ne pro duk cje Me -
tro po li tan Ope ry, zde cy do wa nie war to wy brać
się na fan ta stycz ną ope rę Co si fan tut te Mo -
zar ta, któ ra za pew ni nam du żo roz ryw ki i do -
star czy pięk nych do znań mu zycz nych. Zna ny
jest też tak zwa ny efekt Mo zar ta, któ re go to
mu zy ka po tra fi nie tyl ko wpro wa dzić nas w
stan re lak sa cji, ob ni ża jąc ci śnie nie krwi, tęt -
no, wpły wa jąc tym zna ko mi cie na ser ce, ale
też sły sza no o ta kich efek tach, jak zwyż ka in -
te li gen cji i po pra wa zdol no ści my śle nia prze -
strzen ne go. Na po dium dy ry genc kim w Co si
fan tut te po wra ca uwiel bia ny przez pu blicz -
ność Ja mes Le vi ne.

No wo jor scy fil har mo ni cy pre zen tu ją przed
na mi rów nie wspa nia ły, co cie ka wy se zon. Je -
śli cho dzi o mnie, na pew no wy bio rę się na je -
dy ny kon cert fil har mo ni ków w tym se zo nie wy -
ko na ny z bez sprzecz ną kró lo wą skrzy piec An -
ne So phie Mut ter, któ ra za gra 10 grud nia pięk -
ny kon cert skrzyp co wy cze skie go kom po zy to -
ra An to ni na Dwo rza ka. 24, 25 i 26 paź dzier ni -
ka usły szy my Con cer to gros so na trzy wio lon -
cze le z to wa rzy sze niem or kie stry na sze go zna -
ko mi te go kom po zy to ra Krzysz to fa Pen de rec -
kie go. So li sta mi bę dą kon cert mistrz wio lon cze -
li no wo jor skich fil har mo ni ków Car te ra Breya
ra zem z Ali cją We iler ste in i Da nie lem Mülle -
rem -Schot tem. Oprócz te go usły szy my skrzy -
pacz kę Ja ni ne Jan sen aż czte ry ra zy w pięk nym
kon cer cie skrzyp co wym na sze go Szy ma now -
skie go w dniach 21-24 ma ja 2014. War to wspo -
mnieć, że jed ną z in spi ra cji Szy ma now skie go
do na pi sa nia owe go kon cer tu był wiersz Ta de -
usza Mi ciń skie go Noc ma jo wa, a sam Szy ma -
now ski pi sał o dzie le w swo ich ko re spon den -
cjach: “Mu szę po wie dzieć, że je stem bar dzo kon -
tent z ca ło ści – znów róż ne no we nut ki – a za -
ra zem tro chę po wro tu do sta re go. – Ca łość strasz -
nie fan ta stycz na i nie ocze ki wa na”.

Te go rocz ny se zon bę dzie wy peł nio ny rów -
nież pięk ną mu zy ką for te pia no wą, po nie waż
ho no ro wy pa tro nat ar ty stycz ny nad se zo nem
no wo jor skich fil har mo ni ków obej mu je zna ko -
mi ty pia ni sta Yefim Bronf man. Usły szeć go bę -
dzie moż na już mię dzy 26 wrze śnia i 1 paź -
dzier ni ka w jed nym z naj słyn niej szych i naj -
bar dziej lu bia nych kon cer tów for te pia no wych:
Kon cer cie for te pia no wym b -moll nr 1 Czaj kow -
skie go. War to rów nież obej rzeć na ży wo in ną,
ale już jak że wiel ką le gen dę świa ta mu zy ki kla -
sycz nej: elek try zu ją ce go swo ją oso bo wo ścią

sce nicz ną we ne zu el skie go dy ry gen ta Gu sta vo
Du da me la w dniach 27-29 mar ca 2014.

Wśród naj waż niej szych wy da rzeń pro gra -
mo wych no we go se zo nu Car ne gie Hall ogło -
szo nych przez dy rek to ra ar ty stycz ne go Bry -
tyj czy ka Cli va Gil lin so na jest trzy ty go dnio wy
fe sti wal pt. Wie deń: mia sto ma rzeń, któ ry trwać
bę dzie od 21 lu te go do 16 mar ca 2014 i uho -
no ru je nie zwy kłą ar ty stycz ną spu ści znę jed -
nej z naj więk szych sto lic kul tu ry. Fe sti wal ofe -
ru je im pre zy w Car ne gie Hall oraz w 14 part -
ner skich or ga ni za cjach kul tu ral nych w ca łym
No wym Jor ku, gdzie usły szy my mię dzy in ny -
mi so li stów Ope ry Wie deń skiej w kon cer to -
wych pro duk cjach ope ry Woz zek kom po zy to -
ra Al ba na Ber ga (28 lu te go) i ope ry Sa lo me
Ri char da Straus sa (1 mar ca), jak i zna ko mi -
tych fil har mo ni ków wie deń skich pod ba tu tą
Fran za We lse ra -Mo sta (25-26 lu te go 2014) czy
Zu bi na Meh ty (16 mar ca 2014). Uro dzo ny we
Lwo wie i mó wią cy po pol sku pia ni sta Ema -
nu el Ax za bie rze nas na fa scy nu ją cą po dróż
mu zycz ny mi ścież ka mi kom po zy to ra Jo han -
ne sa Brahm sa. Na kon cer tach, któ re od bę dą
się w Car ne gie Hall 28 stycz nia, Ax we współ -
pra cy z mez zo so pra nist ką An ne So fie von Ot -
ter i wio lon cze li stą Yo -Yo Ma (23 lu te go) wy -
ko na pie śni, so na ty wio lon cze lo we i for te pia -
no we Brahm sa, wiel kie go ge niu sza ro man tycz -
nej mu zy ki nie miec kiej. Wiel bi cie li mu zy ki mi -
strza Jo han na Se ba stia na Ba cha ucie szy re ci -
tal uro dzo ne go na Wę grzech bry tyj skie go pia -
ni sty Andása Schif fa, któ ry wy ko na sześć par -
tit na for te pian so lo już 30 paź dzier ni ka w au -
dy to rium Ster na w Car ne gie Hall.

Wio lon cze li sta Yo -Yo Ma po raz ko lej ny już
przy wo zi do Car ne gie Hall swój barw ny ka -
ra wan mu zy ków kul tu ry wschod niej, któ ra po -
cho dzi ze słyn ne go je dwab ne go szla ku łą czą -
ce go Chi ny z Eu ro pą i Bli skim Wscho dem. 16
paź dzier ni ka w Car ne gie Hall usły szy my
więc Silk Ro ad En sem ble i ta kich wir tu ozów,
jak San de ep Das, hin du ski mistrz gry na ta bli,
czy per skie go wir tu oza gry na ke man cheh Kay -
ha na Kal ho ra. Bę dzie to na pew no bar dzo cie -
ka wy, ko lo ro wy i dość moc no im pro wi zo wa -
ny kon cert z sil ną ener gią twór czą pły ną cą od
ar ty stów, któ rych Yo -Yo Ma zgro ma dził wo -
kół sie bie z my ślą roz po wszech nia nia pięk nej
tra dy cyj nej mu zy ki azja tyc kiej.

13 i 14 li sto pa da w Car ne gie Hall le gen dar -
ny dy ry gent Mi cha el Til son Tho mas ze swo -
ją or kie strą San Fran ci sco Sym pho ny za pre -
zen tu ją mu zy kę Co plan da i Mah le ra, w któ rej
Tho mas się spe cja li zu je.

Pol skie ak cen ty po now nie za gosz czą w Car -
ne gie Hall 14 grud nia, gdy nie miec ka skrzy pacz -
ka An na So phie Mut ter, tym ra zem w re ci ta lu,
w 25. rocz ni cę jej de biu tu w Car ne gie Hall, wy -
ko na świa to wą pre mie rę utwo ru Krzysz to fa Pen -
de rec kie go pt. La Fo lia, na pi sa ne go spe cjal nie
dla niej. Te go sa me go wie czo ru usły szy my też
zna ko mi ty otwór Wi tol da Lu to sław skie go pt. Par -
ti ta, któ ry skrzy pacz ka wy ko na na re ci ta lu ra -
zem z pia ni stą Lam ber tem Or ki sem.

Oczy wi ście go rą co po le cam też kon cer ty
uko cha nej przez pu blicz ność mu zy ki ka me ral -
nej z cy klu Cham ber Mu sic So cie ty w Lin coln
Cen ter. Dy rek to rzy ar ty stycz ni, a za ra zem zna -
ko mi ci wir tu ozi: wio lon cze li sta Da vid Finc -
kel i pia nist ka Wu Han stwo rzy li wy jąt ko wo
bo ga ty i cza ru ją cy re per tu ar dla pu blicz no ści
do ce nia ją cej per łę mu zy ki kla sycz nej, czy li mu -
zy kę ka me ral ną – mo ją ulu bio ną for mę mu -
zy ki. 14 grud nia usły szy my prze pięk ny kwin -
tet for te pia no wy An to ni na Dwo rza ka w wy -
ko na niu le gen dar ne go pia ni sty Me na he ma Pres -
sle ra, któ ry – w zna ko mi tym to wa rzy stwie
kwar te tu smycz ko we go Emer son, pia nist ki Wu
Han, wio lon cze li sty Da vi da Finc ke la i skrzyp -
ka Da nie la Ho pe’a – bę dzie świę to wał swo je
90. uro dzi ny i kon cert ów bę dzie je go ar ty -
stycz nym be ne fi sem i za ra zem hoł dem od da -
nym ar ty ście. New York Cham ber Mu si cians
na kon cer cie, któ ry od bę dzie się 26 kwiet na
w przy tul nych, a za ra zem pięk nych po miesz -
cze niach Di Men na Cen ter for Clas si cal Mu -
sic, za pre zen tu ją go ścia spe cjal ne go: ge nial -
ne go skrzyp ka Phi li pa Set ze ra, dzie wię cio krot -
ne go zdo byw cę na gro dy Gram my. W pro gra -
mie za po wie dzia ne są utwo ry wspa nia łych ro -
man ty ków: Brahm sa i Schu ber ta. Do zo ba cze -
nia na kon cer tach!

JO AN NA KA CZO ROW SKA

muzyka

W INTERNECIE:
Więcej in for ma cji na stro nach:
car ne gie hall.org
lin coln cen ter.org
ny cham ber mu si cians.com
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Me tro po li tan Ope ra otwie ra se zon 2013 Eu ge niu szem Onie gi nem Pio tra Czaj kow skie go, w któ rym
w ro li ty tu !o wej wy st" pu je pol ski ba ry ton Ma riusz Kwie cie#

Zu peł nie ina czej kon fron tu je się z trud nym
dzie dzic twem ka ba ret Po !ar w Bur de lu Mi cha -
ła Wal cza ka i Ma cie ja Łu bień skie go wy stę pu -
ją cy w Te atrze WAR Sa wy. Ich Go rącz ka po -
wstań czej no cy – ske cze, ko men ta rze ty pu ko -
me dii stand -up i pio sen ki – roz wi ja się wo kół
przy gód po wstań ca Wie sła wa, któ ry przez nie -
praw do po dob ny tu nel łą czą cy epo ki znaj du je
się w dzi siej szej War sza wie, by zdo być po sił -
ki dla wy ga sa ją ce go po wsta nia. Sa ty ra na
współ cze snych hip ste rów mie sza się z po li -
tycz ny mi dow ci pa mi i do cin ka mi pod ad re -
sem Han ny Gro nie wicz -Waltz, pa ni pre zy dent
mia sta; żar ty o ge jow skim lob by z pod ci na -
niem sen ty men tal nych skrzy de łek lu dziom, któ -
rzy w Mu zeum PW za chę ca ją dzie ci do strze -
la nia i po dzi wia nia cmen tar nych mo gił. 

Ka ba re to wą for mę wy brał też Krzysz tof
War li kow ski dla swe go no we go przed sta wie -
nia, Ka ba ret war szaw ski. 5-go dzin ny spek -
takl oto czy ła au ra sen sa cji jesz cze przed pre -
mie rą. Nie dzi wi mnie to z trzech za sad ni -
czych po wo dów. Po pierw sze, War li kow ski
za słu gu je na spe cjal ną uwa gę dzię ki ja ko ści
swej pra cy i od wa dze po szu ki wań. Oglą da -
łam Opo wie "ci afry ka# skie we d$ug Szek spi -
ra, wcze śniej sze przed sta wie nie o po dob nie
wa gne row skim roz ma chu i uwa żam je za jed -
no z naj trud niej szych, lecz i naj cie kaw szych
ar ty stycz nych osią gnięć. Z Kró la Le ara,
Kup ca we nec kie go i Otel la War li kow ski wy -
cią ga wąt ki róż nych wer sji nie speł nio ne go po -
żą da nia. Szek spi row ski tekst sku pio ny na po -
sta ciach Le ara, Shy loc ka i Otel la zde rza z mo -
no lo ga mi na pi sa ny mi przez Waj di Mo uawa -
da dla ich ko bie cych part ne rów i prze ciw ni -
ków: Kor de lii, Por cji i Des de mo ny. 

Otrzy mu je my tryp tyk, któ ry w dra ma tycz -
ny spo sób ob ja wia sta ro grec kie olśnie nie zro -
zu mie niem, jak bli sko sprzy mie rzo ne są Eros
i Ta na tos. Jak groź nie zde rza ją się i łą czą zmy -
sło wa Mi łość i Śmierć. Jak osob ny “Ja” zma -
gam się z “Ob cym”, roz dzie le ni prze pa ścią ra -
sy, płci czy wie ku. Jest to te atr zbli żo ny w am -
bi cji do wiel kiej ope ry, gdzie fu zja ele men tów
wi zu al nych, in te lek tu al nych i emo cjo nal nych,
roz wi ja ją ca się w ogrom nej prze strze ni i cza -
sie, zmie rza ku efek to wi “to tal nej sztu ki”. 

Po dru gie, No wy Te atr stał się już jed nym
z new ral gicz nych punk tów na ma pie kul tu ral -
nej War sza wy. To pre cy zyj nie zgra ny, sta ły ze -
spół te atral ny. To miej sce spo tkań w księ gar -
ni, ka wiar ni, na warsz ta tach dla dzie ci, na wie -
czo rach au tor skich i na wy sta wach. To te atr
nie tyl ko  ja ko “przed sta wie nie”, ale tak że ja -
ko pul su ją ce ży ciem “po lis”.

Po trze cie, bo je stem wdzięcz na za prze kor -
nie na tchnio ną sce nę, któ ra za my ka Opo wie -
ści afry kań skie. We dług ryt micz nych wska zó -
wek wspa nia łej Sta ni sła wy Ce liń skiej, Król Le -
ar, Shy lock i Otel lo, Kor de lia, Por cja i Des -
de mo na, An to nio i Yago, wszy scy po rzu ca ją
swo je trud ne i nie unik nio ne ro le cier pią cych,
sa mot nych, roz dar tych, i umie ra ją cych. Łą czą
się w pro stym tań cu sal sa – raz, dwa, trzy i raz,
dwa, trzy i raz, dwa trzy – w zwy kłej, a pięk -
nej afir ma cji ży cia.

GRA $Y NA DRA BIK

Ka zi mierz Kutz, Pi! ta stro na "wia ta, w ada pta -
cji i re !y se rii Ro ber ta Ta lar czy ka. Sce no gra fia i
ko stiu my: Ewa Sa ta lec ka, "wia t#o: Ma ria Ma chow -
ska, mu zy ka: Prze my s#aw So kó#. Wy st$ pu j%: Bar -
t#o miej B#asz czy& ski, Da riusz Choj nac ki, An drzej
Do pie ra #a, Bar ba ra Lu bos, Ewa Le "niak, Mar cin
Sza forz, Ar tur 'wi$s, i in. Te atr 'l% ski im. Wy -
spia& skie go w Ka to wi cach, przed sta wie nie w War -
sza wie, 21 wrze "nia, w Te atrze Pol skim.

Opo wie "ci afry ka# skie we d$ug Szek spi ra, w re -
!y se rii Krzysz to fa War li kow skie go. Ada pta cja:
Krzysz tof War li kow ski, Piotr Grusz czy& ski; sce -
no gra fia i ko stiu my: Ma# go rza ta Szcz$ "niak, mu -
zy ka: Pa we# My kie tyn. Wy st$ pu j%: Sta ni s#a wa Ce -
li& ska, Ewa Da# kow ska, Adam Fe ren cy, Woj ciech
Ka la rus, Ma rek Ka li ta, Zyg munt Ma la no wicz, Ma -
ja Osta szew ska, Piotr Po lak, Ja cek Po nie dzia #ek,
Mag da le na Po p#aw ska. 15 wrze "nia, No wy Te -
atr,War sza wa; www.no wy te atr.org.


