
 

 

 

 

 

 

KONCERT KAMERALNY 

Wtorek, 16.02.2016, godz. 19:00 
Sala Wielka Dworu Artusa 
Bilety: 30/20 zł 
 
Artyści: 
Anna Maria STAŚKIEWICZ /skrzypce/ 
Jakub JAKOWICZ /skrzypce/ 
Avri LEVITAN /altówka/ 

W programie: 
W.A. Mozart, H.M. Górecki, B. Martinu, A.Dworzak 

Dorobek kameralny Mozarta jest wyjątkowo wszechstronny – zwłaszcza w porównaniu 
z twórczością Haydna czy Beethovena, skupiających się głównie na kwartetach 
smyczkowych i triach fortepianowych. Wyśmienicie grał na skrzypcach i altówce. 
Często grywał na tych instrumentach ze swoimi kompanami m.in. Michaelem 
Haydnem (młodszym bratem Józefa Haydna), który jest współautorem tego utworu. 
Ten duet jak i pięć innych został napisany dla biskupa Colloredo.  

Sonata na dwoje skrzypiec H.M.Góreckiego bez wątpienia potwierdza skłonność 
kopozytora do stosowania w swej muzyce wyraźnych, mocnych kontrastów 
wyrazowych – cechę, którą zachował i w późniejszej twórczości, dalekiej już od 
jakichkolwiek nawiązań do neoklasycyzmu.  

Martinu, jeden z z licznej grupy neoklasyków XX w., należy do najwybitniejszych 
kompozytorów czeskich. Już jako 8-letni chłopiec gra dobrze na skrzypcach. Jego 
kompozycje choć niewyróżniające się w zakresie środków technicznych i języka 
dźwiękowego są bardzo indywidualne i bezpośrednie w ekspresji.  

Od najwcześniejszych lat Dvorak sam jako instrumentalista grający na altówce, 
fortepianie i skrzypcach, często komponował muzykę kameralną. Wśród triów 
smyczkowych Dvoraka tylko Tercet C-dur op.74 można zaliczyć można do 
„prawdziwej” muzyki kameralnej. Autor skomponował go w styczniu 1887 roku w 
Pradze dla sąsiada Józefa Kruisa, dla którego napisana partia okazała się za trudna i 
prawykonanie odbyło się jednak bez jego udziału.   



Wydarzenie odbywa się w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec - Toruń 
2016. Więcej informacji na temat Festiwalu znajduje się na www.violintorun.tos.art.pl 

 

Mecenas Główny Festiwalu - Gmina Miasta Toruń 

Mecenasi: EDF Toruń, Nova Trading S.A., Apator S.A., Cukiernia Sowa, Targi 
Toruńskie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Współorganizacja: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat toruński 

Patronat honorowy: MKiDN, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 
Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski  

 

 

Biuro II MFS - kontakt 

       
Magdalena Bąk - koordynator     Patryk Stec 
nr tel. 56 644 83 05       nr tel. 56 642 43 78 
kom. 602 253 951        kom. 695 223 181 
violintorun@tos.art.pl      patryk@tos.art.pl 
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