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Fiharmonia Narodowa zaslEesa sob€ mo2lwo6Ö zm anyprogramu wykonawc6w
Podczas koncertöw obowi4zuiezakazfotos.afowana, f lmowan a, nagrywan a diwieku
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z matki polskiej zieDiaDki iojcazniemc,oneeo cze
skiego architekta (pieMotnre Jego nazwisko brzmialo Cze.ewenke)
Po ukodczeuiu Diemieckiego gin.azjun w PoznaDiui pobranru po
czatkowych lekcji nuzyi<i zDalazl si€ jako 15 lemi cblopak w BerliDie, gdzie otrzvnalbardzo porzadDe wyksztalcenie jako pianista, dyrygeDt i kompozytor. Majqc lar r9 debiutorv.]jako solista idyrygenr z

berhiska Shgakad€ nie, opublikowal przliete en!uzjastyczDie

I4'i?

Polstie, wreszcie zostai zaangazowany lako pedagog w konsen{atorum rheodora Kullaka, swego .iedawnego nAuczyciela Rok pöiniei, po orkiestrowlm debiucie w Poznaniu, przyjechal do Weina ru,
gdzie zaskar bri sobie dozgoDn+ sympang Fr anciszka Liszta, kr6rcmu
zreszta dedyko$ral swöj .i (on.c,1&rrqrdtron)r wkrötce grono iego

protektor6w i przylaci6lposzerzylo si9

\onBu

ow.

o

Johannesa Brahmsa, Hansä

Anronr€goRubir\.eini Dodz\w\pominaldies, iego.
rozwinigta w latach nlodzieiczvch, pasJa do mvilistwa ijazdvkonnej, nrepospolrte poczucie humoru i btyskothva inreligeDcja Jäko
piaDista kon.etro$,alw calyn orvczesnym muzyczrlyn Swiecie, byl
iwietrym dvrygenten i organizatorem sezonöw koncer towych
Zwiezany przvjainq z elit.t nuzyczDn zostal z czasem zAioiycielem

{.

t/o\Ir1\\rE\,tr rRocRr\1u

Tr"t-.t

szamorulachz marki pohkiej ziemiaDki i ojca zniemc,o,rego czeskiego ar chitekta (pie otnre Jego nazwisko brzmialo Czer€wenke).
Po ukonczeDiu Dienieckiego gimnazjuln w PoznaDiui pobraniu po
cz4tkowych lekcji nuzvki zDala,l si9 jako 15 letni chlopak w Berlinre, gdzie olrzynalbardzo porz+dnewlksztalceni€ jako piaDistä, dyrygent i kompozvtor. Majtc lat 19 debNtow.ijako solistai dyl,ge.r z
berünska SrngakadeDrie, opublikoilal przytgre enruzjasryczDie

la'i.s

?olrtic, wreszcie zostat zaangazowany lako pedagog w l<oDser$,atoriu

ft Theodora Kullaka,

swego nied awnego Dauczyciela

.iej, po orkiestrowym debiucre w Poznaniu, przyjechal

Rokpöi-

weifts ru,
gdziezaskärbil sobie dozgoDn+ synpatrg rranciszka Liszra, ktoremu
zreszt? dedyko$lal swöj I Ko tlceß fofteIidnan)) \Nktötce Etono jego
protektordw iprzylaci6lposzerzylo srQ o johannesa Drahmsa, Hansa
\on Bülowa r Ar)ton.ego Fubir{ei? DodzFw\pominald ie{ jego.
rozwinrgta wlatach nlodzieiczych, pasJa do mySlistwa ijazdvkonne,, nrepospoli!e poczucie humoru i blyskotliwa inteligencja lako
pianßtakoncer!o\\'al i! calym öwczesnym muzyczDym Swiecie, byl
Swiehrl'm dvrygentcln i organizarorem sezonöw koncertowlch
Zwi4zany przvjainr4 z elittt nruzyczDe zosta] z czasem zaloiycielem

t/o\Iö\rL\rtr rRocRr\u

do

prezesem Diemi€ckich stowarzyszen PedagoC6w, potem takte muzyköw-wirtuozöw. A.gaZowalsrC sktrteczDie w dzi,l.nia n, rzecz
praw.ej i fi Dansowe) poprawy pozycii artystöw-wykonawc6w wobec
age.t6w koncertowych i dop!owadzil do Przyjlcra osobliwlch przeprs6w:,,podarku od luksusu instrtrmeft öw koncertowych" oraz,,po'
datkuodrozrywki" zaloiyiizs! <cesem prowadzil wsPdlnre z mtodszymbratem Filipem konseruatoria w Berlhie i Nowym lorku Bvl
autorenl do dzß ceDionych podr€cztikdw pedagogiki fortepianowei, opracowal i opublikowäl wszystkie dziela chopina i Schumanna,
i

otrzynalprestizowe i honorowe tltuty profesolskie, doktorskie' senatorskie lego opera M4rdt'ndia byla wystawioDa w nowojoßkiej

Metropolitan Opera, ale -podobnie jakMrü! Pade!ewskiego Die
utrzynala si9 dluzej w repettuarze Trwalszymsukcesem cieszytv
siC utwory kameralDe, ale zdecydowanre .ajwigkszym - komPozvcie
fortepunowe, zwlaszcza kilka cykli Ta,i.dDPol'ltt, (op. 3' 9' 19, 31,
40,.r7, r8, 66). obdarzonywielk4inwencjE melodyczna z doskonalyD wyczuciemczasu panowatnad tyt 'rolemotkiestry Szkota Liszta
i Brahmsa, podziw dla Chopha i czajkowskiego, ale tez p6iniejsza przyjain iwspotpraca z Gustawem Mahleretn okreSlaja klag iego
estetycznych (Tbor6w.

skonponowal Schar enka
31 päidzrernika w beiinskiej
Sali Beethovena. Solistkq byla uczennica kompoz)tora, Martha Siebold Enruzjazm pubLiczDoSci nre miatgranic, zasutw6ruznano za

Iv KoncertJovtepilnoDyi'mol op

Sr

w roku r9o8 iprzedstawiljako dyrygent

wspanialA pozycjq dla naiwybitnrejszych Pianistöw, zdolnych zdierzyö sr9 zjego technrcznyni trudnosciami Dzielo nauiqzuje do XIxwiecznych poprzed.ik6w kompozßora, ale Pod wieloma wzgledami
znacznie wvprzedza pdinie jsze slawne koncer ty RachnaDhowa
Epicki rozmach prerwszei czeici (stanowi?cei ponad Polowe caleJ

kompozycji l), z ma rszowym
tematem otwieraj?cym dzielo
w duchu Beethovena, przy
nosi w dalszyn cqgu zwarte
epizody narracyjne (cz. lI r,e2 zo ) ptzwodz4ce na
my31 bälety czajkowskiego),

teü1

liry.zne
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(111cz. Lento nßsto,

w

istocie b€dece pie3niowyn intelnezzem), zwieiczoDe pelnym rozmachu, efekrownyn
linalem, nawiqzuiqcym tematycznie do poczq.ku utworu
W kompozycji tej poi4czone
zostaly w swietne j 16wDowa'
dz€ $,ysokiej klasy wirtuozostwo panii forrepianu z symfoniczn4 powagq partii orkiestry Wystuchawsry nowego dziela Maurycy Ros€nthal, bodai najwybitnieJszy uczei Franciszka Liszta, powiedziat
do autorar,Wmlodo6ci stwotzyleit arcydzlelo, Koncert b-mo, reaz
w wieku dotzalyn dajesz 6wEtu utwdr porlraiacy dynainika i pe,
len mlodzienczego wigoru." w p6zniejszych latach
kompozyl or ./9s' o gral swdi now-y Konrert, m.in.
wrokulglowNowym Iorku pod dtrekcje custawa

Mahlera.
Smi€ra Ksawerego Scharw€nki w 1914 roku pozostata niemalniezauwaiona ledynie Hügo Leichrentr;LL, sld wny na uczyc iel esreryk i, hisrorii muzyki

opublikowalwspomnietrie zawierajq.e zdaDie, iz,,zDacze ejego sztd<i,
ieso ransa
jako pianisty i kompozyrora, ma rMsl4 w!rtoii hii kompozycji,

srorycznA. \iecalkiemodpowiadalororz€czywi.
siQ zmrenit, twdrczoid takich postaci,
jakschaMerka nre budz;la ju, n iczyjej ci€kawoici.
Mnieiwigcej od dwudziestu lat, najpierw w krajach anglosaskich,potemwNiemczech,ostatnio takzewPolsce poiawiaia sie inicja tywy przlw.r6cenia mxzyki Ksawerego schaMenki
estradomkoncertowym. Mamywtymdo odegrania swojerclg
wpra$,dzie samScharwenka uwatalsi€ za komporytora niemie,
ckiego, ale iego pochodzenie, wyksztatcenie, formacja czlowieka
skrzytowaDia kulttrrj \{,l es zcie slawa osiq1niera dziQki Taicoh pols&i", a w koicuokreslane lako,,rypowo polskie" takie iego cehy, iak
wygiad, inteligencJa, poczucie humoru i remperament, wysrarczajqco sihie kojarza go znaszq kulrurA, abywpisaötego tw6rca w obraz
dzie jöw muzyki polskiego pogranicza.

sto3ci swiat
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cvm domuryki)cxwcku nowych iderj przez dlugie lata znrcchccala

wykonawc6w spoza Anglii. Na szczgdcie mody sie zmieniri.t i dzij
ocena tw6.czoici Xx-wrecznych konryntrator6w tradycji rom.ntvcz
rcjpozwala doceDii iei rzecztwistq wartoiö. Ajestsig czyn detek
tow i,bo w Ptntlctathndmy doczyrienia z imponujqc:J .), e/ I
sszvsrldego, co nailepsze w muzyce symfodcznej przeloDN wiekdw
Suita orkiestrowa Tr,e Pan etr op. 32 powstawala w latach 1914- r 6
Konpozltor pokulval jE chetnie w pierwotnej wersji Da dwa fbr
tepiany - swoim uczennicom w St Pad's School for cnh w Hannncr
smith. Temu zatrudnieniu Holsta zawdzi€czamy zresztq uzycie tc i

skiego (w orygina le: dziewcztcego) chdru w osrätniejczF\. urwo,U
wprezentacjach tych bratüzral mlody, nieznary szerzej nuzyk Ad rian Boult. Nad instrumentacjE dziela pracowal kompozytor glöwnre
w loku 1916 i ki€dy przed zakoncz€niem wojny przygotoslual si-- do
koncen6w dla angielskich wo)sk walczEcych na kontyneDcie, doilie
dzial sig o in,cjatlvie Boulra wykonania fragmentöw planet w tan,

dynskiej queen's Hall Na koncert zaproszono tylko grono przvjaciöl, uczniöh' i kolegdw sukces byl nadzwyczajny w efckcje, gdv
Holst s'r,s t€powal d1a brytyjskich Zolnrdzyza granic4i Boult odnosil
kcesy Da wyspach z Pld,'era'i. wykorlval iednak wvbdr z suity,
trwajecvniedtuzcjnit3omiNt rakoceDiaDowdwczasgranicAakcepucji shrchaczy dlarowejnu,yki- Caloit zabrzmialä dopiero 1j listopadalg,o roku z udzialem Londyiskiej orldes rry synforicznei
su

pod dyrekc'A Albcrta Coaresä, choö niekrörzy rwredzq, te wla3ciwe
pierwsze w1,kon anic mialo miejsce ff iesi4c wcze(niej w Birmnrgham

poddFekcjaApplcby'eso Matthews. lakzwyi(le sukces üa wietu
ojcöw, a byl topoczEtek tiunrülnego
pochodu dzi€ la pnez g16$'nc ceDrra
nuzvczne iwiata, za6 dla konlpozvrora
slawv, o ktölqniedbali kLörcj r.czej

l/aretJ,

to
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czQi ciowa

$rita nr lrielkq

orkieslrg s!tutbniczDq z 6-glosowlnr

chören zeiskh (bcz slöw)w czfici
ostrtniej. l,oszczeg6lic cpizody odpo-

witrdajtlr dadowi plrnc
nccTtrcgo (rvedltrg

t sys teDru slo

-

ricdzy z poczqrku

wicku xx), a rac,ej-iciile möwitc
- ich ds trclogiczncnru i rnitologi.zncnnr (w ni rologii rzvmskiej) znac,e
niu. CyIl otwier. .in/,r Zriairu n'o/,,j'

9i o\o\\ r\ fllo,lt\\ll

Löndyn,
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ccadily Circus

(Maß, the Btingcr ofwat) - üpiomy marsz z dominujece rolE instrtrmentöwdetych, baruionych przeailiwymbrzmieniemsmyczköü

odczyrryano w tym o bmzie wizj9 zotnierskich grob6w,
groze woiny chemicznej i niszczac4 sitg broni pancemej. Tymczasern
muzykapowstala wiele miesi9cyprzed I wojnE {wiaLowa ini€ ma
z rlirn wydarz€niem ni. hspolnego. Skqdinqd zEstaiasiaiqce jest pocol kgno.

krewi€ristwo pomysldw kompozttorskch
fo niq
Po
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nitra Szostatowicza...

Malsie nastgpljje wenus. zlrtast nka pokofu (ve ß, the Bnnget of
-lit'yczr.y obraz z solowq partiA skzypiec. Pojawiajq si€ w Din

Peace)
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liczDe

craNi nrwiqzania

do

wczei,

niejszvch urwolö$, Holsra, a rak;e
do Oglr iJr..qo lt"ld Strawiriskrego,
r Ur n,rr .h o,*i.Jr.rnt,., Schönbcrga
i S.d .Sl'r?r07,J, ltalph.r Vaughana

Czqiatüecir -,Vc,* ,:l U*E)d/orD'
t).n 4 i. c ( M. t. Lfi)', t h e \\t ü tgul
It1u./'.!ai,, ro!onavajEce scherzo,
zar;rzeDr Dajl(ö!szy epizod suity. lego
osz^lamiajAc! psd Dada I zapiera dech
w piersiach, czenN sprzylaj4 wciqz

zmreniajacesieryhnyi jjpzyspieszajqce bhoDalneharnroDie
Nastgpujict poren /on,n: n.nlbsz.!q'nrtaii ] pitÜ, th! Br

ßet of
przenosi sluchaczyür tuigotliwAj bar$rDq przesrLzei jarmarku
rcdemzPict/rszli Sirawiiskiego Balladoütr chalakrer tej cz€6ci do

/ollln

t voir to'thee,

w

M)r

Colntry, stu4ce,dzi3 kibicom rugbyiako hynN

czesci pietejpojawia sie

Satu Z,iast

staroid (Satum,the Brin

set ofot.t Ase),awnzzni'r. nadciEsa Smierö, üwoluj4c paniczne
reakcje swoich ofiar. Sugest]^^Jnie izrgcznie siEga rutajHolstpo naj,

siynniejsze retoryczne ligurymarsza ialobnego od Beethovena
i chopina, poprzez Brahmsa po Rachmaninowa. podobno podczas

repetycyjnej, taka reakcla bylaby
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jemozliwa..

DalejUtu". czarcLlzicj (Un1 us,the
M ag d a

wryie dzio ny

z Uc z ni a

"),
r.d, roksitnrikd Paula Dukasa i doWAwrcny D)ten Sovizrlrzale \Yszada S traussa az prosi si9 o realizac)9 sceniczrlE, tak jest dynamicz.yi

roztanczony, baü,ny Iak przystalo
na czarodzieja, wypowiada na koniec magiczne zaklicre pianissino
wtremolo ü,ysokich smyczk6w
i wtedy attacc, pojardia sr9 Neph t. Mßlrk (Neptnle, the MJrsrd,

czylicz€3i ostahia. wlacä tu zna.y
tüZz Marsa i Saanld efekrwtelokrotDego powtarza.ra statycznej fi gury, p6l wi€ku p6zniei wykorzystywany do przesadyprzez tw6rc6w
muzyki repetycyjnej dia osiesnig'
cia sranu transu U Holstajesttopo'
mysl 3wiezy, nadzwyczajnie sku-

teczrry- Neptu Przenosinas do
Niebä lub w Kosnos, gdzie zosta
nremy otoczeni delikatDie poruszänym brzmienrem chöru a elskiego.
DziS takre efekty produkie sig ma
sowo w domowych studiachelekko
Dicznych, ale weze przedinfornatycznel trz€ ba bylo niei naPrawde

wielkq wyobrainig, aby c03 podobNa tym konczysi€ oryginalna su-

da

cotress'o {rase rs:a)

ita Holsta Jednakczterylataprzed
imiercre kompoz!'tora astroDo
mowie od kryh kolejna, nieznana
wczeiniej pla,1et9, nazwanq Plulorl. Holst chcnl nawet uzuPehrii
swöjcykl, ale Die zEzyl. Zrobil to w roktrrooo cohr Malthews i zatytulowal sw6j epizod P/lllf ott odno|iciel (Pl'tto, thc Roßßet) w dzi.
sreFzych rcalizacjach cz9stokorzysta si€ z tego dopelnienra.

GRZEGORZ MICHALSKI

MarekPijarowski
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Dyryge.t s2ef Orkestry Frlharmonl Poznanskiel
Absolwent wroclawsk el Akadem, [4uzycznej
w k as e dyrygeritury Tadeusza Strugaly Swo.
je !m ejetno6c, doskona il na miedzynarodo.
wych kußach m strowskich w weimarze pod
Irerunkiem. nie2yjaceso ]u2. znakom teso dy
rygenla lotewskiego, Aryida lansonsa Od
l97a roku bylzw tzany z Flharmo. a Wroclawskq - poczqtkowo,ako äsystent dyrygenra,
pöi.,ej jako I dyryseit w grudn u 1974 rok!
zdobyll nagroda oraz spec,a nq nasroda or
k estry F, harmoni S qsk e, w Ogölnopolsk m
Konk!rs e Dyrysencklm w katowicach
Sukces tei przyniösl mlodem! dyrvgenrow
lczne zaproszen a. wsröcl ktörych szczesö ne
znaczen e m aly propozycje wyslQpöw w Fi.
harmonil Narodoweirz Wle ka Ork estra syr.
fon.znq Po sk eqo Radra w k€towcach
W 1977 rok! !:yskal stypendiunr rzqd! austriackieso, ktöre umo;lwio mu wyjazddo
Wiednia, sd2re prze:9 mies ecy rozw,alswöj
dyrys€ncki talent w slvnnei Hochschu e für
M!s k und Darstelende kunst pod kier!nkiem
(arla österreich€ra Wtym tez czasiezerknql
si9 bezpo6rednro ze szr!kA rak ch m strzöw
batuty, iak Herbe( von (arajan, Leon.rd Bern,
sle n, Georq So tlczy C/aud o Abbado
W roku r980 Marek Prlarowsk zosta po
wolany na stanowisko dyrektora naczelne
go artystycznego F lharmon i Wroclawsk er
tednoczesn e przejql obowiqzk dyrektora ar
tystycznego F€stiwa u Po skrel Nauzyk Wspöl
czesnet we wroclaw ! - obie te funkcje pelnil

rok! W latach 2002-2005 byldyrek
(ystycz nym Fi ha rmonii Lödzk el oraz
I dyrygentem Fi harmon i Krakowskiej
!larek Pit.rowski zajmowal röwireZ stanowisko dyrektora altystyczneso Miedzynarodo.
wego Festwalu Choprnowskiego w D!sz.i
do 2OO'r
tore m

a

Od sezon! 20072008lest dyrygentem.sze.
fem Orkiestry Frlharmoni Poznaiskrel
N epperwanie od ponad 30 ar artysta w ramach dzlalalnosc dyrygenck €j wspölpracu
,e ze wszystk m orklestiam li harmonlcznymi
rr.drowymiw Polsce w elokrotn e koncer
towälza granicE, prowadzQc polsk e orkie
stry, m n i Ork €stre Filharmonri Narodowej

(w Niemczech), W,e kE Orkiestra symfoniczna
Poskl€so Radla(w Hlszpaniiiwe Francti). ork,esve Slnlon a Vaßovra (w Hiszpani), orkie,
slrq F lh€rmoni Krakowsk ej(we Francji) Dy
rysowat w w,ekszoScikrajöw europejsk ch,
a tak2e na Kubie. w USA, Kanadzre, KoreiPoludnioweJ, ch nach I lueksyk! wspötpracuje
6ci6 € z Orkiesüa PrezydenckE w Ankaze oraz
Texas Nalsic Festivalw Houston (USA)
W 1997 roku

otrzymalz rak Prezydenra

Rze

czypospolite, Polskiej tytul na!kowy profesora
szt!k muzycznych Zajmuje sia pracq dydak.
lycznq, prowadzac klase dyrysent!ry w Aka.

demi Muzycznel we Wroclawi!

na Unrwersy-

teci€ Muzycznym w Warszawie
w Fllharmonii Narodowe, wysrQpuje reg!lar.
nle, ostatnio w 2009 i2ol1roku

Alexander
Markovich

*r
A

Urodzony w r964 roku w rodzinie mlzyköw.
Alex€nder [46rkovich zostal przyjaty do mo
skewsk €j Szkoly Muzycznet im cnies nych
w w,eku 6 lat Jako 13 latek zdobyl nasrodQ
w Rad owym Konk!rsie N4lzycziym d € N4lo.

dziezyw Pradze SiudiowalEtre na fortepianie
oraz dyrygent!re w Konserwator um Mosk ew
sk m W l99O roku wyemigrowaldo zrae/a przytAlobywatelstwo tecro pahsrwa Parr.
nerowal lakrm w elkim muzykom, täk Vadrm
Repin iMax m Vengerov, a ieso t6lent szyb,
ko zwröc luwase miedzynarodowei p!blcz,
noici i krytyköw muzycznych W pötnleiszym
okesie arlysta wspölpracowalz takiml lnstru
mentalstam,jak m in sergerNaka.iakov Ju
llan R.chlln. lda HaendeliGö.ard Causse
Wystqpowal w prestl;owych salach koncertowych Swiatai wigmore Ha lw Londynre, Car
nes e Hallw Nowvm JorkLr. FiharmoniiBerld,
skej. He cha Hatarb!t w Tel Awiwie, S!nrory
Ha lw Tok o oraz lhö6tre des Champs-Elys6es
w Paryzu R€cenzent plsma Sftad nazwal A e
randra Markovicha .,muzyk em äbso utnie zna-

Z niciatywy Neeme Jarviego arlysta deb u
towälz Detrol Symphony Orchesva Sukces
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witold Row ckr. Ainärs Rublk s, lerzy Semkow
Slanisläw skrow.czewski. Väc av Smetäöek,
AntoniWit, Bohdan wodrczko, Carlo Zecchi
oraz sol6c,i MarthaArserich, Piotr Beczala.
Rafal B echacz, Gäbor Bo doczki, Pavo
Bresllk, Särah Chang, Andrzej Dobber,
Helen Donath, Wotclech Drabow cz,lean
Fournier Ma colm Fragee A exander
Gavrylyuk, Mon q!e Haas. dä Haende/,
AndrzejH olski, Phflppe Jaroussky, SumiJo,
Ryszard Karczykowski, Anton na K€wecka,
olcra Kern, Joanna Kozlowska. c don Kremer.

chrstopher Hoswood

Konslanty Andrzej Kulka, A eksandra KLrrzak.

orkiestra

Serse Leiferkus, Jula Lezhneva, Christiai

lharmonii Poznaiskiel na/eiy
do najbardzieiznanych, cen onych
polskch ork estr symfon cznych Wystapule
w naiwaz.iejs,ych 06rodkach muzycznych
w kaju ipoza reao aran camr Zespöl
koncertow€l w prawiewszystkich kralach
Starego Kontynentu Uczestniczylw w elu
znaczEcych zäsranrcznych festiwa ach
muzycznych, m n: Romaeuropa.Vila Medici,
K ssinser Sommer, Ankarä Sanat Festival ,
Festwochen Herenhausen, Bregenzer
Fruhlins, Dresdner [4us kfestspre e. Chor ner
Musiksommer Ork estra towarzyszyla
uczestnikom pie.wszego powolennego
(onk!ß! chop,nowski€so w Warszaw e,
a od 1952 roku akompanru,e finalstom
Mred:ynarodoweso Konkursu Skzypcoweso
rn Henryka W en awskieso w Poznanru Jest
glöwnym :espolem symfonicznym fesnwa u
Poznaiska Wiosna f,4uzyczna, bierze takze
ud2ra{w fest walach Waßzawska lesreÄ
iWratislav a Canrans CzQsto uczestn czy
w prawykonaniach utworöwwspölczesnych
kompozytoröw po skich zagran,cznych Do
wä2nych wydarzei w histo zespolu nale:y
wystep przed Papie2em lanem Pawlem I
F

Z Orkjestra koncertowali

6wia towei slawy
dyrysenci: Hermann Abendroth. Roberto

Benz, Waler an Bierd atew, Henryk Czy2,

Lrndbe.q, Bernard Ladysz. Adam N4akowicz.

Wto d Malcuzynski, Annlck Massis,A brecht
lohannes Mos€r,
Leszek !lo2d2€r. V ktoria Mulova, Sergel
Nakariakov w eslaw Ochman, catrick
Oh sson, Dawid lqor Oistrachowie. cerhard
Oppitz. Emmanuel Pah!d, Ewa Podled,
[4aunzio Po lini, Samue Rame, Vadim Repin,
Rug erro Ricci, Swiatoslaw Richter, l,ldclslaw
Rostropowic:, Artur Rubinstein, A exandrä
soumm. Göran Söllscher, Akiko Suwanal.
Henryk Szeryng. Steian a Toczyska, S mon
Trpöeski, f,laxrm Vengerov ArcadiVo odos,
Wanda witkomtrska, Narciso Yepes, Kryshan
f,4ayer, Francesco rve i,

orklestra

F

lharmoni Poznanskiel ma

w dorobku nagrania z muzykq symfon cznq.
operowq ibaletowe dla rad a, telewziioraz na
plyty CD (soriv Classica. Po m!sic. wlchtel
Records, Polskie Nagrania/Muza, Larso
Records, Dux, CD Accord, Naxos)
sa q koncertowq Fiharmon r Poznanski€j jesr
Au a Uniwersytetu im Adama Mickiewrcza
w Poznaniu, znana w Europiez doskonalel
aklsryk przepreknet architeklury w sty u
neorenesansowym, mogeca pomie6ciö l0oo

Orkiestra Filharmonii Poznariskiej

Slawomlr

Ja

rmolow cz

Malgorzata st.zyzowska

zo /ro.'o:o'r

Chör Zeriski Filharmonii Narodowej
HENRyK

worNARowst(
KAZIM IERZ

B

(

ERowNtK cHöRU

UKAT DYRYGFNT

(ätarzyna
A eksändra

B enEs
Bo.iecka

Grazyna Cesarczyk

r"4a9dalena Dobrowo ska
Monrka Dobrzynsla (rys ali

Elzbeta Colebrowska Kapt!r
Aoz€na

crabowsta

J!styna ledynak.Ob oza
lolanta (aczyisla Lech. o
Krystyna Lewandowska
Ma gorzara

It

Boiena Ko odz er.uyk

towska
lr'r,oslawa Uarc rkew cz

Sam tE Slwan ranr
Barbara Sz.zerbaczew'.2
rvlalgorzara

!!oJ.'al

Ma gou ata SFodn

Nla gorzara

ewsla

St!pn.la

koreperytorzy.piahi6ci

koreperytor woka ista

