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Je dy ną gru pą mu zycz ną na sta łe zwią za ną
z tym obiek tem jest En sem ble ACJW, czy li Ze -
spół Aka de mii Car ne gie Hall, Ju il liard Scho -
ol i We ill Mu sic In sti tu te. Mia łam za szczyt i
wiel ką przy jem ność być pierw szą i jak do tej
po ry je dy ną Po lką, któ ra zo sta ła za pro szo na
do te go gro na wy bit nych mu zy ków. En sem -
ble ACJW zmie nia swo je sze re gi co dwa la ta.
Za pro sze nie otrzy ma łam od ów cze sne go dy -
rek to ra ar ty stycz ne go Car ne gie Hall, a obec -
ne go dzie ka na słyn ne go kon ser wa to rium Ju -
il liard Scho ol, Ary Gu ze li mia na. Mia łam więc
oka zję kon cer to wać wie lo krot nie na sce nach
Car ne gie Hall w so lo wych i ka me ral nych kon -
fi gu ra cjach, wspól nie z in ny mi pięt na sto ma wy -
bra ny mi mu zy ka mi z ca łe go świa ta. Pra gnę
więc po le cić nad cho dzą ce kon cer ty te go fan -
ta stycz ne go mło de go ze spo łu, któ re od bę dą się
11 kwiet nia oraz 10 ma ja, a w pro gra mie usły -
szy my mu zy kę Schu ber ta.

Car ne gie Hall ma łącz nie 3671 miejsc sie -
dzą cych, po dzie lo nych mię dzy trzy róż ne sa -
le. Głów na, no szą ca imię skrzyp ka Isa aca Ster -
na, by ła świad kiem nie zli czo nych kon cer tów
i im prez hi sto rycz nych: od jej pre mie ry w 1891
ro ku, po przez wy prze da ne kon cer ty le gen dar -
ne go pia ni sty Ho ro wit za w 1965 aż do fe no -
me nal nych Wie deń skich Fil har mo ni ków, któ -
rych mie li śmy oka zję wy słu chać zu peł nie nie -
daw no. Sa la ta skła da się z pię ciu po zio mów
i mie ści 2804 oso by. Au dy to rium Ster na, ze
sce ną Pe rel ma na, czy li obec ne na zy wa na w
skró cie Stern/Pe rel man, jest nie zwy kle wy so -
ką sa lą z za chwy ca ją cą aku sty ką, a od wie dza -
ją cy gór ny bal kon mu szą wspiąć się aż po 137
stop niach, je śli nie chcą uży wać win dy.

Dru ga rów nie sta ra sa la to do brze zna na
wśród mu zy ków ka me ral nych We ill Hall. Na -
zwa po cho dzi od na zwi ska by łe go dłu go let -
nie go prze wod ni czą ce go ra dy nad zor czej Car -
ne gie Hall San for da I. We il la oraz je go żo ny
Jo an. Sa la ta mie ści 268 osób i usy tu owa na
jest na dwóch po zio mach.

Naj now sze miej sce w Car ne gie Hall to no -
wo cze śnie skon fi gu ro wa na sa la na 599 słu -

cha czy pod na zwą Zan kel Hall, na zwa na imie -
niem jej głów nych spon so rów: Ju dy i Ar thu -
ra Zan ke lów. Mia łam wiel kie szczę ście grać
kil ka z pierw szych kon cer tów w no wo otwar -
tym Zan kel Hall w 2003 ro ku, jak i wie le wie -
le ra zy w póź niej szych la tach. Jest to pięk nie
za pro jek to wa na sa la, cho ciaż ma jed ną wa dę.
Otóż nie uda ło się ar chi tek tom cał ko wi cie wy -
ci szyć od gło sów do cho dzą cych z me tra, z któ -
rym sa la bez po śred nio są sia du je. Pa mię tam,
jak pod czas jed ne go z kon cer tów, gdy gra łam
bar dzo sub tel ne i ci che pia na w trio for te pia -
no wym Aaro na Co plan da pt. Vi tebsk, na gle –
ra zem z ko le żan ką wio lon cze list ką i ko le gą
pia ni stą – zdzi wie ni usły sze li śmy rów no mier -
ny, dość gło śny stu kot kół wa go nów me tra.
Zan kel Hall ma jed nak fan ta stycz ne moż li wo -
ści róż nych kon fi gu ra cji sce ny. Bar dzo do brze
wspo mi nam na przy kład kon cer ty z wio lon -
cze li stą Yo Yo Ma i je go Silk Ro ad En sem ble,
pod czas któ rych sce na by ła prze nie sio na na
sam śro dek sa li po mię dzy pu blicz ność, któ ra
ko li ście ota cza ła ar ty stów. W ta kim usta wie -
niu sa la ta mie ści o wie le mniej szą licz bę słu -
cha czy, ale zy sku je nie zwy kłą at mos fe rę in -
tym no ści.

Je śli cho dzi o sa mą hi sto rię bu dyn ku, to był
on w po sia da niu ro dzi ny An drew Car ne gie do
ro ku 1925, gdy wdo wa po Car ne gie sprze da -

ła go de we lo pe ro wi Ro ber to wi E. Si mo no wi.
Gdy Si mon zmarł w 1935 r., bu dy nek prze jął
je go syn Ro bert ju nior. W po ło wie lat 50. zmia -
ny w bran ży mu zycz nej spo wo do wa ły, że Si -
mon za ofe ro wał Car ne gie Hall do sprze da ży
No wo jor skim Fil har mo ni kom, któ rzy re zer wo -
wa li tu więk szość dat kon cer to wych każ de go
ro ku. Or kie stra od rzu ci ła jed nak tę pro po zy -
cję, po nie waż za mie rza ła już wte dy prze nieść
się do Lin coln Cen ter, któ re by ło jesz cze na
wcze snym eta pie pla no wa nia. W tym cza sie
pa no wa ło tak że po wszech ne prze ko na nie, że
w No wym Jor ku nie uda się utrzy mać dwóch
głów nych sa lach kon cer to wych: Car ne gie
Hall i Lin coln Cen ter. W ob li czu utra ty głów -
ne go na jem cy sa li – No wo jor skich Fil har mo -
ni ków – Ro bert Si mon zo stał zmu szo ny do wy -
sta wie nia bu dyn ku na sprze daż. Umo wa z de -
we lo pe rem ko mer cyj nym jed nak że nie do szła
do skut ku, i bu dy nek, po prze pro wadz ce fil -
har mo ni ków do Lin coln Cen ter, miał być ro -
ze bra ny. Oca lał je dy nie dzię ki wiel kiej ak cji
słyn ne go skrzyp ka Isa aca Ster na, któ ry zwró -
cił uwa gę me diów i ca łej opi nii pu blicz nej i
na gło śnił spra wę roz biór ki. Pod pre sją gru py
kie ro wa nej przez Ster na, w któ rą ar ty sta za -
an ga żo wał wie le zna nych po sta ci świa ta kul -
tu ry i show -biz ne su, mia sto No wy Jork od ku -
pi ło Car ne gie Hall od Si mo na za 5 mi lio nów

do la rów, a bu dy nek zo stał uzna ny za na ro do -
wy po mnik hi sto rycz ny w 1962 ro ku.

W cza sie mo jej re zy den cji w Car ne gie Hall
po zna łam dy rek to ra głów ne go i ar ty stycz ne -
go Car ne gie Hall – Cli ve’a Gil lin so na, za wsze
bar dzo cie płe go dla ar ty stów, otwar te go, do -
stęp ne go i chęt ne go do po mo cy. Gil lin son ma
bar dzo cie ka wą i zu peł nie nie ty po wą hi sto rię.
Sam był pro fe sjo nal nym wio lon cze li stą, po -
cho dzą cym z ro dzi ny mu zy ków, gdy pew ne -
go dnia zo stał po pro szo ny przez człon ków swo -
jej or kie stry, Lon don Sym pho ny Or che stra, któ -
rej w tym cza sie gro zi ło ban kruc two, by zo -
stał jej me ne dże rem. Gil lin son szyb ko oka zał
się ge niu szem me ne dżer skim i fi nan so wym, i
pod niósł w krót kim cza sie or kie strę z kom plet -
ne go sta nu upa dło ści na wy ży ny. Tym sa mym
stwo rzył no wy mo del kie ro wa nia ta ką in sty -
tu cją jak or kie stra. Zo sta ło to oczy wi ście za -
uwa żo ne w USA i w 2006 ro ku Gil lin son zo -
stał naj waż niej szą i naj po tęż niej szą oso bą w
świe cie mu zy ki kla sycz nej: za rząd cą i de cy -
den tem fi nan so wym oraz ar ty stycz nym słyn -
nej Car ne gie Hall, któ ra obec nie pod je go kie -
row nic twem mie wa się fi nan so wo le piej niż
kie dy kol wiek.

Sko ro Pań stwo po zna li już dzie je te go ma -
gicz ne go miej sca, zachęcam do wy brania się
na nad cho dzą ce do sko na łe kon cer ty, choć by na
Fil har mo ni ków Mo na chij skich 11 i 12 kwiet -
nia pod dy rek cją Lo ri na Ma aze la lub na re ci -
tal pia nist ki Mit su ko Uchi dy, któ ra za pro po -
nu je nam 9 kwiet nia mu zy kę Schu ber ta i Beetho -
ve na. 2 ma ja zaś po le cam kon cert mo jej ulu -
bio nej Or kie stry Fi la del fij skiej pod dy rek cją
Yan nic ka Nézet -Ségu ina, pod czas któ re go
usły szy my Sym fo nię nr 9 Bruck ne ra, Ada gio
na smycz ki Bar be ra i Kon cert skrzyp co wy nr 1
Bar to ka w wy ko na niu mło dej wy bit nej skrzy -
pacz ki Li sy Ba tia shvi li. A kto nie lu bi wiel kich
sal kon cer to wych, jak Car ne gie Hall, i chce się
ze mną spo tkać oso bi ście na ma łych, in tym -
nych mu zycz nych sa lo nach, po le cam kon cert
z cy klu New York Cham ber Mu si cians, któ ry
od bę dzie się 26 kwiet nia. Wraz z dzie wię cio -
krot nym zdo byw cą na gro dy Gram my, skrzyp -
kiem Phi li pem Set ze rem z naj słyn niej sze go
kwar te tu na świe cie: Emer son i gro nem in nych
fan ta stycz nych mło dych mu zy ków bę dzie my
grać ro man tycz ny kon cert skła da ją cy się w ca -
ło ści z mu zy ki Jo han ne sa Brahm sa (Scan di na -
vian Ho use, 58 Park Ave., 38 St., godz 7:00
wiecz.). Do zo ba cze nia na kon cer tach! p

JO AN NA KA CZO ROW SKAZa pro sze nie do Car ne gie Hall

Kro nos Qu ar tet

Car ne gie Hall jest naj bar dziej pre sti żo wą
sa lą kon cer to wą na świe cie, za rów no 

dla mu zy ki kla sycz nej, jak i po pu lar nej,
pre zen tu ją cą na swo ich sce nach 

oko ło 250 wy stę pów w każ dym se zo nie.

28 mar ca od był się w Car ne gie Hall kon cert kwar te tu Kro nos, w 40. rocz ni cę ist nie nia ze spo łu wiel ce za słu żo ne go dla współ cze snej mu zy ki. Wśród licz nych mu zy ków -go ści, któ rzy do łą cza li w nie któ -
rych utwo rach, zna la zły sie tak że czte ry mło dzie żo we ze spo ły. Kie dy mu zy cy usta wi li się na sce nie do wy ko na nia El Si na lo en se Se ve ria no Bri se no, Da vid Har ring ton, kie row nik Kro no sa, przed sta wił
ich z uśmie chem: “Oto przy szłość mu zy ki!” Mi ło, że wśród tej “przy szło ści” zna la zła się Zo sia Ste ger, pol sko -ame ry kań ska skrzy pacz ka w Pan no nia Qu ar tet (dru ga z le wej). GD
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