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1.

rozpoczynamy nowy sezon artystyczny w Filharmonii Łódzkiej z wiarą, że nasze plany  
nie zostaną pokrzyżowane przez epidemię, ale uda nam się zrealizować je wszystkie  
z takim rozmachem, o jakim marzymy.
Dyrekcja i zespół Filharmonii przygotował na ten rok moc atrakcji. Utwory wspaniałych 
kompozytorów w interpretacjach znakomitych muzyków z Polski i świata.  
Wśród gości będą znani soliści i dyrygenci, a nawet Orkiestra Filharmonii Narodowej.
W tym sezonie wybierzemy też nowego chórmistrza spośród czterech kandydatów,  
którzy w ramach konkursu będą przygotowywać zespół do konkretnych wykonań.  
To oznacza, że Państwo również będą mogli wziąć udział w tym wyborze.
Jeżeli prawdą jest, jak twierdził Pitagoras, że „muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”, 
to oddajmy się jej bez reszty i już teraz rezerwujmy sobie piątkowe wieczory na chwile pełne 
artystycznych uniesień. I śledźmy ofertę Filharmonii. Zapraszam!

Marszałek Województwa Łódzkiego

SZANOWNI PAŃSTWO,



Informator Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina2. 3.

mówię te słowa rok przed końcem mojego 
pięcioletniego kontraktu na dyrektorowa-
nie w łódzkiej filharmonii. Nie, nie żegnam się 
z Państwem, ale to dobry moment na bilans… 
Z rzeczy zaplanowanych wielu nie udało mi się 
zrealizować – spowodowała to pandemia. Nie 
wiem, czy kiedykolwiek da się to nadrobić – w in-
nym momencie energia działania będzie inna, 
ale wiem, że podejmiemy próbę realizacji tych 
niedokonanych rzeczy – wspólnie, lub podejmie 
ją mój ewentualny następca czy też następczyni.
Rozpoczynając kontrakt w połowie roku 2017, 
zebrałem swoje pomysły w formie programu 
działania, który był i wciąż jest rodzajem dyrek-
torskiego zobowiązania. Z natury optymista, 
widzę przyszłość w jasnych barwach – i do-
strzegam w tej przyszłości, bliższej lub dalszej, 
te piękne idee wcielone w życie… Są piękne, 
bo jednoczące i sądzę, że każdy dyrektor  
tej filharmonii zechce je podjąć.
Pierwsza z nich to nagroda Orkiestry Symfo-
nicznej „Rubiny”, której nazwa mieni się znacze-
niami, w pierwszym jednak rzędzie nawiązując 
do nazwiska naszego patrona. Nagroda została 
pomyślana i miała być ustanowiona jako wyraz 
szacunku i uznania łódzkich filharmoników dla 
wybranych przez nich osobowości muzycznego 
świata. Nagroda byłaby przyznawana z udzia-
łem Orkiestry i niezbyt często, raczej co kilka lat. 
Materialną jej formą mógłby być miniaturowy 
przedmiot artystyczny, może nawet, na co 
wskazywałaby nazwa – biżuteryjny. 
Drugi pomysł, w moim odczuciu domagający 
się realizacji, to stworzenie w filharmonicznej 
przestrzeni wizualnego i silnie oddziałującego 
symbolu postaci Artura Rubinsteina. Brakuje mi 
takiej symbolicznej, skondensowanej w jednym 
punkcie, obecności naszego patrona – choć ta 
wielka postać ma swoje odbicie we wnętrzach 
FŁ, w sali koncertowej, na foyer, na ścieżce 
edukacyjnej, to jednak jest ono rozproszone. 
Czuję, że potrzebujemy jakiegoś mocniejsze-
go w odbiorze przedmiotu czy wyróżnionego, 
osobnego miejsca, które odzwierciedlałoby ideę 
Filharmonii imienia Rubinsteina i skupiałoby jak 
w soczewce uwagę wszystkich, którzy odwie-

dzają ten gmach. I nie chodzi mi o postument 
czy popiersie – na pytanie, jak miałby wyglądać 
taki obiekt i jak go stworzyć, mogliby odpowie-
dzieć artyści – sądzę, że powinniśmy zorganizo-
wać otwarty konkurs. 
Do tego punktu warto, moim zdaniem, dopi-
sać ogólny zamysł zintensyfikowania działań 
wokół postaci Rubinsteina, w tym podjęcie prób 
zdefiniowania przez specjalistów jego idiomu 
artystycznego – co jak dotąd nie powiodło się 
w wystarczającym stopniu.
Trzecia z kolei idea dotyczy Maestro Zdzisława 
Szostaka. Od dawna planujemy ucieleśnienie 
Jego wielkiego marzenia, jakim była rejestra-
cja na płycie „dzieła Jego życia”, Missa Latina. 
Przygotowania do tego przedsięwzięcia poczy-
niliśmy w 2020 roku, jednak zostały one prze-
rwane przez pandemię. Wypowiadając te słowa 
nadal nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy 
okoliczności pozwolą nam powrócić do prac nad 
rejestracją utworu, którego wykonanie wymaga 
udziału niemalże dwustu osób i warunków reali-
zacji godnych postaci Maestro.
Kolejna moja myśl odnosi się do innych artystów, 
którzy z pochodzenia także są łodzianami. Chodzi 
o Pawła Kleckiego oraz jeszcze mniej znanego, 
Romana Ryterbanda. Obaj byli kompozytorami, 
choć pierwszy z nich przeszedł do historii jako 
rozpoznawalny w skali globu dyrygent. Je-
stem zdania, a podziela je wiele osób, że warto 
przywrócić im należne miejsce w historii naszego 
miasta i świadomości jego mieszkańców. Pozo-
stawili po sobie interesującą spuściznę, która 
z pewnością zachwyci uważnych słuchaczy. 
I jeszcze refleksja. W każdej trudnej sytuacji 
można odnaleźć szanse. Taką odnalezioną 
szansą w pandemii, polem ziszczenia marzeń, 
był wysyp kameralnych inicjatyw artystów 
obu naszych zespołów: Orkiestry Symfonicz-
nej i Chóru. Zwykle zajęci przygotowaniami do 
wykonań repertuaru zaproponowanego przez 
dyrektora artystycznego, zyskali nagle wolny 
czas, który zapełnili działaniem wynikającym 
z ich kreatywności. To jeden z najlepszych 
dowodów na to, że artystą jest się z powołania 
i że artysta w każdych warunkach odczuwa 

DRODZY PAŃSTWO,

wiedziana na początku 2021 roku, że w po-
równaniu do innych zespołów, nasz nie utracił 
formy, bo mimo pandemii nie zabrakło wyzwań 
artystycznych. 
Są też powody do niepokoju. Bilans finansów 
FŁ wykazuje w bieżącym roku – nie mogło 
być inaczej – dramatyczny spadek dochodów 
instytucji. Myślę z lękiem o pierwszej połowie 
nadchodzącego sezonu artystycznego. Czy uda 
się zagrać tyle koncertów, ile sobie wymarzy-
liśmy, a Maestro Paweł Przytocki zaplanował? 
Czy zdołamy zrealizować wszystkie spotkania 
dla najmłodszych odbiorców, którzy po przerwie 
wracają w nasze progi? Czy okoliczności nie 
przerwą rozpoczynających się ponownie prób 
Chóru dla (nie)opornych? Czas pokaże.
Teraz najważniejsze jest wyjście z pandemii 
– w zdrowiu. Życzę tego wszystkim czytelnikom 
tego tekstu. Oby finalny rozrachunek radości 
i smutków objawił się uczuciem ulgi i uśmiechem 
na naszych twarzach. 

Dyrektor Filharmonii Łódzkiej 
im. Artura Rubinsteina

Spisała i opracowała Joanna Więckowska
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potrzebę dzielenia się z innymi własną emocjo-
nalnością i owocami swojego procesu twór-
czego. W czasie pandemii powstawały indywi-
dualne realizacje wideo i nagrania z pustej sali 
koncertowej. Okazało się, że granie koncertu 
transmitowanego na żywo nawet przy braku 
publiczności na widowni może być równie emo-
cjonujące jak występ przy pełnej sali. Zaskaki-
wało to, że motywacja, pobudzająca muzyków 
i jednocześnie wymuszająca najwyższe skupie-
nie, bywała jeszcze większa niż w komfortowych 
warunkach, kiedy nie ma zagrożenia. 
Te doznania umocniły mnie w przekonaniu, 
że artystów naprawdę trzeba kochać, bo 
potrzebują oni naszej miłości, jak my wszyscy 
powietrza. Gdy ta emocja będzie żywa, filhar-
monia pozostanie tym, do czego jest powołana: 
miejscem tworzenia sztuki – domem artystów. 
Zaryzykuję tezę, że odczuwając tę szczególną 
emocję każdy dyrektor będzie w stanie pokonać 
wszelkie trudności, które staną mu na drodze 
do realizacji jego misji. 
Chciałbym wyrazić także wdzięczność – i nie 
tylko wobec artystów. W tym trudnym czasie 
jeszcze wyraźniej zdałem sobie sprawę z tego, 
że współpracuję ze wspaniałymi, oddanymi 
idei ludźmi, którzy ani przez chwilę nie wątpili 
w wagę swojego udziału w dobrym funkcjono-
waniu instytucji. Dzięki pracy indywidualnej i ze-
społowej – przetrwaliśmy. Ten czas nas zbliżył. 
W tym kontekście ważne są także uwaga 
i zaufanie, jakimi nas tu, w filharmonii, obdarza 
Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
W najtrudniejszym 2020 roku zapewniono 
naszej instytucji możliwość bezpiecznego prze-
trwania tak kształtując rzeczywistość określoną 
paragrafami przepisów, by czas pandemii nie 
pozostawił w nas tylko tych najtrudniejszych 
wspomnień. Dzięki naszym Organizatorom pod-
czas lockdownu nie mieliśmy poczucia katastro-
fy ani zmarnowanego czasu, mogąc spożyt-
kować go na zadbanie o infrastrukturę, w tym 
zakup nowych instrumentów i inne niezbędne 
czynności. Istotne było także i to, że nasi artyści 
byli traktowani podmiotowo, że dzięki zorgani-
zowaniu alternatywnej działalności czuli się nie 
tylko zabezpieczeni finansowo, ale i potrakto-
wani z szacunkiem wobec ich potrzeb i ambicji. 
Mile brzmiała mi w uszach ich refleksja wypo-
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Fot. Dariusz Kulesza

DYREKTOR ARTYSTYCZNY
Paweł Przytocki

Fot. Ireneusz Skąpski

PIERWSZY DYRYGENT GOŚCINNY
Michał Nesterowicz

Fot. Łukasz Rajchert

KURATOR ORGANÓW
Krzysztof Urbaniak

ARTYSTKA REZYDENTKA 
Camille Thomas

Fot. Marcin Stępień Fot. Ben Russell
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I SKRZYPCE
Tomasz Gołębiewski – koncertmistrz
Dariusz Połać – koncertmistrz
Maciej Łabecki – koncertmistrz
Marta Niedźwiecka 
– zastępca koncertmistrza
Ewa Ambrożek
Tomasz Czapliński
Małgorzata Ignaczewska
Małgorzata Korpysz-Owczarek
Manfred Kucza
Janusz Łuczak
Joanna Łuczak
Zbigniew Marchel
Małgorzata Sowierka-Chmiel
Paweł Więckowski

II SKRZYPCE
Marta Kalińska – I głos 
Weronika Kretkowska – I głos
Krzysztof Łuciuk – I głos
Marek Stuczyński
Małgorzata Domańska
Joanna Góras
Jakub Kosmal
Monika Kosmal
Lidia Marchel
Izabela Matuszewska
Marzena Pawela-Zielińska
Elżbieta Puchalska
Paulina Wielgosińska
Beata Wilińska

ALTÓWKI
Alicja Pejska – I głos 
Joanna Krysińska-Gwarda – I głos  
Michał Członka - I głos
Jadwiga Domińczyk-Kuzan
Joanna Górkiewicz
Ewa Mańkowska
Mirosław Pejski
Patrycja Piotrowska
Jerzy Szurgot
Wojciech Wadlewski 

ORKIESTRA SYMFONICZNA 
FILHARMONII ŁÓDZKIEJ 
IM. A. RUBINSTEINA
W SEZONIE 2021/2022

WIOLONCZELE
Konrad Bukowian – koncertmistrz
Arkadiusz Włodarczyk  
– koncertmistrz
Konrad Cedzyński  
– zastępca koncertmistrza
Małgorzata Smyczyńska-Szulc  
– zastępca koncertmistrza
Maria Filipiak
Mariusz Flis
Anna Koprowska
Ewa Monkiewicz
Hanna Nicze
Karol Piszczorowicz
Jolanta Żebrowska

KONTRABASY
Grzegorz Wieczorek – I głos
Marek Furtak – zastępca I głosu 
Michał Przeździecki – zastępca  
I głosu 
Piotr Kozłowski
Jan Niedźwiecki
Andrzej Walczak
Jerzy Wikszemski
Jakub Wójcik

FLETY
Katarzyna Przybylska – I głos 
Joanna Woszczyk-Garbacz  
– zastępca I głosu 
Ewelina Zawiślak – zastępca I głosu 
Urszula Urbaniak-Borowska
Ewa Wypych-Babińska

OBOJE
Agata Piotrowska-Bartoszek  
– I głos
Paweł Żebrowski – I głos (rożek 
angielski)
Kamil Kuc

KLARNETY
Mirosław Kłys – I głos
Roman Pryliński – I głos
Stanisław Zdziarski – I głos
Maria Owczarek

FAGOTY
Dorota Cegielska – I głos
Krzysztof Kamiński – I głos
Michał Owczarek – zastępca I głosu 
Anna Szwedzka

WALTORNIE
Zbigniew Monkiewicz – I głos
Tomasz Sopur – I głos
Piotr Grzywiński
Łukasz Michalak
Ewelina Pietrzak
Roman Strembicki

TRĄBKI
Sławomir Cichor – I głos
Franciszek Wróbel – I głos
Michał Paśniczek – zastępca I głosu 
Andrzej Zachary

PUZONY 
Paweł Lisiecki – I głos
Adam Blacha – zastępca I głosu
Radosław Szulc – zastępca I głosu
Grzegorz Borko

TUBA
Michał Walczak – I głos

PERKUSJA
Tomasz Wrocławski – I głos
Dariusz Kaśnicki – zastępca I głosu
Sebastian Dworczak
Małgorzata Kolasa

HARFA
Beata Tarnowicz-Kamińska – I głos

FORTEPIAN
Marek Pająk – I głos 

AKOMPANIATOR
Zbigniew Rymarczyk

INSPEKTOR CHÓRU
Piotr Ranfeld

KOORDYNATOR CHÓRU
Maria Hubluk-Kaszuba

KONSULTANCI WOKALNI
Bartosz Szulc
Maria Hubluk-Kaszuba

CHÓR 
FILHARMONII ŁÓDZKIEJ 
IM. A. RUBINSTEINA
W SEZONIE 2021/2022

SOPRANY
Aleksandra Bednarz
Beata Edwards
Paulina Glinka
Edyta Jełowicka
Danuta Kamińska
Ewa Maciejewska
Marta Malarska
Monika Michalik
Henryka Rajch
Aleksandra Ryłko-Sutowicz
Marta Stępień
Magdalena Szymańska
Elżbieta Wójcik
Magdalena Zdzienicka
Justyna Zientala

ALTY
Renata Bilecka
Ewa Gramsz
Aleksandra Hawro-Łyko
Aleksandra Jabłońska-Kozub 
Jolanta Kania-Nowosielska
Joanna Kruszyńska
Anna Krysztofiak
Maja Skoblewska
Elżbieta Sobczyńska
Małgorzata Stadnicka
Dominika Stefańska
Kinga Tomczyk
Anna Wójcikowska

TENORY
Robert Bednarczyk
Grzegorz Głaszcz
Robert Grabowski
Michał Kluska
Michał Kubiak
Krzysztof Lachman
Adam Lewandowski
Piotr Matula
Łukasz Seta
Andrzej Wąsikiewicz
Piotr Wieczorek 
Mateusz Włodarczyk
Paweł Zięba
Paweł Żak

BASY
Sebastian Kondratowicz
Michał Kotynia
Jakub Kowalewski
Adrian Łęczycki
Piotr Mikka
Piotr Ranfeld
Seweryn Ropenga 
Michał Seta
Adam Suwald
Łukasz Szatkowski
Adam Tomczak
Rafał Wiecha
Mateusz Włodarczyk
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KALENDARIUM KONCERTÓW
W SEZONIE 2021/2022

11 WRZEŚNIA 2021 /19.00 

KONCERT INAUGURACYJNY
Julia Kociuban – fortepian
Paweł Przytocki – dyrygent
Maria Hubluk-Kaszuba – przygotowanie chóru 
/ dyrygent
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 TWARDOWSKI 
 BACEWICZ 
 SZOSTAKOWICZ

17 WRZEŚNIA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
Bartosz Koziak – wiolonczela
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 MENDELSSOHN-HENSEL
 SCHUMANN 
 DVOŘÁK 

24 WRZEŚNIA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
Krzysztof Meisinger – gitara
Francesco Bottigliero – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 PIAZZOLLA/CHMIELARZ 
 BOTTIGLIERO 
 BIZET 

1 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00 
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI  
ŚW. MATEUSZA, UL. PIOTRKOWSKA 279/283

KONCERT ORATORYJNY
Aleksandra Kubas-Kruk – sopran
Karolina Sikora – mezzosopran
Rafał Bartmiński – tenor
Jarosław Bręk – bas
Jörg-Peter Weigle – dyrygent
Joanna Piech-Sławecka – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 
 BEETHOVEN

8 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
Bomsori Kim – skrzypce
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 MENDELSSOHN 
 NIELSEN 
 SCHUMANN 

10 PAŹDZIERNIKA 2021 /18.00 

GOŚCINNY KONCERT 
SYMFONICZNY*
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Andrzej Boreyko – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Narodowej

 KLECKI
 KARŁOWICZ
 BRAHMS

*  Mecenasem Polskiego Tournée Orkiestry 
Filharmonii Narodowej z okazji 120-lecia 
Filharmonii jest PGE Polska Grupa Energetyczna

15 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
KONCERT Z OKAZJI 60-LECIA PRACY 
TWÓRCZEJ ZYGMUNTA KRAUZEGO

Zygmunt Krauze – fortepian
Rafał Janiak – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 FAURÉ 
 KRAUZE 
 SIBELIUS 

19 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00

KONCERT „MUZYKA 
CZWARTEGO ŚWIATA”
Radical Polish Ansambl w składzie:
Maciej Filipczuk – kierownictwo muzyczne / 
skrzypce
Emilia Bolibrzuch – skrzypce
Łucja Siedlik – skrzypce
Maria Stępień – skrzypce
Mateusz Kowalski – skrzypce
Marcin Lorenc – skrzypce
Piotr Gwadera – dżaz (wiejski zestaw 
perkusyjny)

 SIELANKA 
 ŻAK 
 KUPCZAK

22 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
ROK DANTEGO W POLSCE*

Astrig Siranossian – wiolonczela
Massimiliano Caldi – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 
CZAJKOWSKI 

 SAINT-SAËNS
 

*  Partnerem koncertu jest Włoski Instytut Kultury 
w Warszawie

29 PAŹDZIERNIKA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
Anna Bernacka – mezzosopran
Bassem Akiki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 AKIKI 
 MAHLER
 KARŁOWICZ

5 LISTOPADA 2021 /10.00

KONCERT EDUKACYJNY* 
KOLORYSTYKA DŹWIĘKOWA
organizowany w ramach projektu  
„Młodzi na start”

Aleksander Dębicz – fortepian
Radosław Droń – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 
DEBUSSY/CAPLET 

 RAVEL 

*  Koncert dofinansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
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11 LISTOPADA 2021 /19.00

KONCERT KAMERALNY 
RECITAL Z OKAZJI  
DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

Andrzej Wierciński – fortepian

 PADEREWSKI
 CHOPIN
 

12 LISTOPADA 2021 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY 
Soyoung Yoon – skrzypce
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 KILAR 
 PIAZZOLLA/DESYATNIKOV 

 LUTOSŁAWSKI 
 KODÁLY
 BARTÓK 

14 LISTOPADA 2021 /17.00

RECITAL ORGANOWY 
Arvid Gast – organy

19 LISTOPADA 2021 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY 
JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN 
I 50-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ  
MAESTRO MARKA PIJAROWSKIEGO

Katarzyna Hołysz – sopran
Marek Pijarowski – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 WAGNER 
 BRUCKNER 
 

26 LISTOPADA 2021 /19.00
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI  
ŚW. MATEUSZA, UL. PIOTRKOWSKA 279/283

KONCERT ORATORYJNY 
OD TRENU DO LACRIMOSY

Iwona Hossa – sopran
Paweł Przytocki – dyrygent
Irina Bogdanovich – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 
 PENDERECKI 
 

3 GRUDNIA 2021 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
REZYDENCJA CAMILLE THOMAS W FŁ

Camille Thomas – wiolonczela
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 ELGAR 
 CZAJKOWSKI 
 

7 GRUDNIA 2021 /19.00 

KONCERT KAMERALNY 

10 GRUDNIA 2021 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY 
Grzegorz Niemczuk – fortepian
Tibor Bogányi – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 BEETHOVEN 
 LISZT 
 BRAHMS 

17 GRUDNIA 2021 /19.00 
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI  
ŚW. MATEUSZA, UL. PIOTRKOWSKA 279/283

KONCERT ORATORYJNY 
Joanna Freszel – sopran
Lilianna Zalesińska – alt
Tadeusz Szlenkier – tenor
Łukasz Konieczny – bas
Bartosz Szulc – bas
Thomas Roesner – dyrygent
Artur Koza – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 
 MENDELSSOHN 

18 GRUDNIA 2021 /19.00

JUBILEUSZOWE 
ŚWIĄTECZNE 
ROZŚPIEWANIE CHÓRU 
DLA (NIE)OPORNYCH
Mariusz Lewy – dyrygent

19 GRUDNIA 2021 /17.00

BOŻONARODZENIOWY 
KONCERT ORGANOWY 
Anna Zawisza – sopran
Marta Wróblewska – sopran
Maciej Gocman – tenor
Piotr Zawistowski – bas
Justyna Skatulnik – skrzypce barokowe
Katarzyna Cendlak – skrzypce barokowe
Krzysztof Urbaniak – organy barokowe / 
kierownictwo
Łukasz Mosur – pozytyw organowy
Joanna Cyrulik – klawesyn

 STRUTIUS 
 ERBENA 

 HAKENBERGER 
 ZANGIUS 
 SIEFERT

7 STYCZNIA 2022 /19.00

KONCERT NOWOROCZNY
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 RACHMANINOW 
 MENDELSSOHN 

8 STYCZNIA 2022 /19.00

KONCERT KARNAWAŁOWY 
Orkiestra salonowa Alla Vienna

 STRAUSS

14 STYCZNIA 2022 /19.00

KONCERT ORATORYJNY
Edyta Piasecka – sopran
Anna Radziejewska – mezzosopran
Zbigniew Pilch – dyrygent
Artur Koza – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ 

 HÄNDEL
 KRAUS 
 

18 STYCZNIA 2022 /19.00

KONCERT KAMERALNY
Meccore String Quartet w składzie: 
Wojciech Koprowski – skrzypce
Aleksandra Bryła – skrzypce
Michał Bryła – altówka
Marcin Mączyński – wiolonczela

 SZYMANOWSKI 
 LAKS 

 PADEREWSKI 
 BACEWICZ 



12. 13.

21 STYCZNIA 2022 /19.00 

KONCERT SYMFONICZNY
Sarah Traubel – sopran
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 STRAUSS 
 BRUCKNER  

28 STYCZNIA 2022 /19.00

KONCERT KARNAWAŁOWY 
Alexander Korsantia – fortepian
Noam Zur – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 CZAJKOWSKI 

30 STYCZNIA 2022 /17.00 

KARNAWAŁOWY KONCERT 
ORGANOWY 
Irina Lampen – organy
Jaana Jokimes – organy

1 LUTEGO 2022 /19.00 

KONCERT KAMERALNY
Piotr Pławner – skrzypce
Piotr Sałajczyk – fortepian

 WILLIAMS 
 IVES

 GLASS
 GERSHWIN 

4 LUTEGO 2022 /19:00

KONCERT ORATORYJNY 
Katarzyna Mackiewicz – sopran
Krystian Krzeszowiak – tenor
Tomasz Krzysica – tenor
Jerzy Butryn – bas
Łukasz Borowicz – dyrygent
Maciej Salski – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 HAYDN

11 LUTEGO 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY 
200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU 
REZYDENCJA CAMILLE THOMAS W FŁ

Bomsori Kim – skrzypce
Camille Thomas – wiolonczela
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 ŻELEŃSKI 
 BRAHMS 
 STRAUSS 

15 LUTEGO 2022 /19.00

RECITAL MISTRZOWSKI  
NA URODZINY 
FILHARMONII
Ewa Pobłocka – fortepian

  BACH

18 LUTEGO 2022 /19.00

KONCERT KARNAWAŁOWY 
Aleksandra Borkiewicz – sopran
Tomasz Gołębiewski – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 

25 LUTEGO 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
Antal Zalai – skrzypce
Justyna Kwarcińska – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 SAINT–SAËNS 
 RAVEL 

27 LUTEGO 2022 /17.00

KONCERT ORGANOWY 
Victor Baena – organy 
Mateusz Kamiński – organy

4 MARCA 2022 /10.00

KONCERT EDUKACYJNY 
TEMAT Z WARIACJAMI

Michał Balas – wiolonczela
Jakub Montewka – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

8 MARCA 2022 /19.00

KONCERT KAMERALNY

11 MARCA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
Arkadiusz Krupa – obój
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

 ANDRÉE
 MOZART 
 STENHAMMAR 

18 MARCA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
Sasha Mirkovic – altówka
Dawid Runtz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 BAIRD
 MAHLER 

20 MARCA 2022 /17.00

RECITAL ORGANOWY
Nathan Laube – organy

25 MARCA 2022 /19.00

KONCERT ORATORYJNY 
Hanna Sosnowska – sopran
Kacper Szelążek – kontratenor
Patryk Rymanowski – bas
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor
James Judd – dyrygent
Irina Bogdanovich – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ 

 BACH 



14. 15.

1 KWIETNIA 2022 /19.00 
SALA KONCERTOWA FŁ

5 KWIETNIA 2022 /19.00
SALA KONCERTOWA FILHARMONII 
NARODOWEJ, WARSZAWA, UL. JASNA 5

KONCERT SYMFONICZNY 
BEETHOVEN – OJCIEC  
WIELKIEJ SYMFONIKI 
26. WIELKANOCNY FESTIWAL 
BEETHOVENOWSKI

Arabella Steinbacher – skrzypce
Camille Thomas - wiolonczela
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 BEETHOVEN 
 ELGAR

 PROKOFIEW
 RAUTAVAARA

10 KWIETNIA 2022 /19.00 

KONCERT SPECJALNY 
W RAMACH WIELKANOCNEGO 
FESTIWALU BEETHOVENOWSKIEGO

Juan Perez Floristan – fortepian (I nagroda 
Konkursu Rubinsteina Tel Awiw 2021)
Avner Biron – dyrygent
The Israel Camerata Jerusalem 

 
 BEETHOVEN 

12 KWIETNIA 2022 /19.00 

KONCERT SPECJALNY 
PASYJNY KONCERT CHÓRU  
DLA (NIE)OPORNYCH

Mariusz Lewy – dyrygent
Chór dla (nie)opornych

22 KWIETNIA 2022 /19.00

KONCERT ORATORYJNY
Izabela Matuła – sopran
Mariusz Godlewski – baryton
Antoni Wit – dyrygent
Maciej Salski – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ

 BRAHMS 

29 KWIETNIA 2022 /19:00

KONCERT SYMFONICZNY
Pacho Flores – trąbka
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 MENDELSSOHN 
 HAYDN
 BRAHMS 

6 MAJA 2022 /10.00

KONCERT EDUKACYJNY 
Daniel Mieczkowski – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

13 MAJA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
Andrey Baranov – skrzypce
José Maria Moreno – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 RAVEL
 LALO 
 DE FALLA 

15 MAJA 2022 /17.00

KURATORSKI RECITAL 
ORGANOWY
Krzysztof Urbaniak – organy 

20 MAJA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY 
200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU 
REZYDENCJA CAMILLE THOMAS W FŁ

Camille Thomas – wiolonczela
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 LUTOSŁAWSKI 
 DVOŘÁK
 MIRECKI

27 MAJA 2022 /19.00

KONCERT ORATORYJNY 
Aleksandra Kubas–Kruk – sopran
Jakub Monowid – kontratenor
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor
Robert Gierlach – bas–baryton
Howard Griffiths – dyrygent
Joanna Piech–Sławecka – przygotowanie 
chóru
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ 

 HÄNDEL

3 CZERWCA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU

Mari Fukumoto – organy
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 SIKORA (prawykonanie)
 WIENIAWSKI 

10 CZERWCA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
Mariusz Patyra – skrzypce
Ricardo Casero – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

 ROSSINI 
 PAGANINI 
 MENDELSSOHN 

24 CZERWCA 2022 /19.00

KONCERT SYMFONICZNY
ZAKOŃCZENIE SEZONU 
ARTYSTYCZNEGO 2021/2022

Iwona Sobotka – sopran
Ewa Wolak – mezzosopran
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ 

 MAHLER 



Fot. Marcin Stępień



19.18.

Czy mimo wszelkich utrudnień można się spo-
dziewać artystów z dalekich stron?

– Tak, oczywiście. Wystąpią między innymi 
znana już łodzianom koreańska skrzypaczka 
Bomsori Kim, znakomite wiolonczelistki Camille 
Thomas i Astrig Siranossian. Po raz pierwszy 
przyjedzie do Łodzi Andriej Baranow, zwycięzca 
Konkursu Skrzypcowego Królowej Elżbiety, lider 
kwartetu smyczkowego im. Dawida Ojstracha. 
Wielu artystom zależy na tym, by wystąpić 
w Łodzi, i w tych trudnych czasach nie forsu-
ją nadmiernie wysokości swoich honorariów. 
W okresie wakacji miałem okazję spotykać się 
z osobami z branży muzycznej i po raz kolejny 
potwierdziło się, że filharmonia nosząca imię 
Rubinsteina nie jest anonimowa dla mene-
dżerów muzycznych w Europie. Uważa się ją 
za instytucję o znakomitej tradycji. Do uznania 
przyczynił się fakt, że w okresie lockdownu 
graliśmy dużo w sieci i dzięki temu byliśmy 
oglądani w wielu krajach świata. Zauważono 
nie tylko ciekawą propozycję programową, ale 
też wysoką dbałość o dźwięk i obraz oraz jakość 
przekazu. 
W tym sezonie warto zwrócić uwagę nie tylko 
na solistów, ale także na dyrygentów.  
Jörg-Peter Weigle z Berlina poprowadzi wyko-
nanie Missa solemnis Beethovena. Ten dyrygent 
znany jest także jako świetny chórmistrz, który 
wraz z swoim zespołem Philharmonischer Chor 
Berlin zrealizował koncerty oratoryjne w Filhar-
monii Berlińskiej. Jestem pewien, że praca z nim 

Przed nami trzeci sezon artystyczny nazna-
czony pandemią koronawirusa i towarzyszące 
jej ograniczenia. W jaki sposób wpływa to na 
planowanie pracy artystycznej?

– Pracujemy w sytuacji ciągłej niepewności. 
Fakt, że pod koniec minionego sezonu mogliśmy 
wreszcie zaprosić do filharmonii publiczność, 
nastroił wszystkich bardzo pozytywnie. Koncert 
finałowy dał nam świeżą, dobrą energię na 
całe wakacje i natchnął optymizmem. Przy-
gotowujemy nowy sezon, ale nie wiemy, czy 
wszystko odbędzie się zgodnie z planem, czy 
będziemy modyfikować ustalenia albo, nie daj 
Boże, nastąpi kolejny lockdown, spowodowany 
czwartą falą epidemii. Być może trzeba będzie 
wrócić do mniejszych form i kameralnych 
składów. Dlatego program rozpoczynającego 
się sezonu opracowałem w dwóch wariantach. 
Przykładowo, w programie październikowego 
koncertu, w którym Bomsori Kim zagra Koncert 
skrzypcowy Nielsena, znalazły się Wariacje na 
temat Enigmy Elgara, do których potrzebna 
jest orkiestra przynajmniej 70-osobowa; w razie 
potrzeby utwór ten można jednak zamienić 
na III Symfonię Schumanna, do której wystar-
czy skład 55-osobowy. Można też zamiast II 
Symfonii Rachmaninowa zagrać muzykę z II 
aktu baletu „Jezioro łabędzie” Czajkowskiego 
(jeden z koncertów grudniowych). Do ostatnie-
go momentu nie będzie wiadomo, który utwór 
zostanie wykonany, trzeba czekać na rozwój 
sytuacji. 

GDY NIE GRAMY,  
UCIEKA CZĘŚĆ ŻYCIA
Rozmowa z Pawłem Przytockim,  
dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej 

Paweł Przytocki, fot. Jerzy Maciej Koba
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okaże się owocna zarówno dla naszego chóru, 
jak i orkiestry. Brytyjski dyrygent James Judd 
poprowadzi w marcu Bachowską Pasję wg św. 
Jana. Inny Brytyjczyk, Howard Griffiths, przygo-
tuje wykonanie sztandarowego dzieła Händla  
– oratorium „Mesjasz”. Z grona polskich dyry-
gentów trzeba wymienić Marka Pijarowskiego, 
który obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, 
i Antoniego Wita, przyjeżdżającego do nas re-
gularnie w każdym sezonie. Będzie też Andrzej 
Boreyko z Orkiestrą Filharmonii Narodowej  
oraz Israel Camerata Jerusalem.

Czy pandemia podyktowała większy udział 
utworów kameralnych w repertuarze, podob-
nie jak było to w minionych miesiącach?

– Światowe pandemie kiedyś się kończą.  
Mam więc nadzieję, że do karnawału,  
najdalej do wiosny przyszłego roku, wrócimy  
do poprzedniego swobodnego działania  
i ruszymy pełną parą. 
Na początek sezonu zaproponowałem wykona-
nie Koncertu fortepianowego Grażyny Bacewicz 
z Julią Kociuban w roli solistki. Utwór ten został 
nagrany na płycie nominowanej do nagrody 
Fryderyk 2020 i nie był nigdy publicznie wyko-
nany w Łodzi. Nie chcę rezygnować z dużych 
koncertów oratoryjnych jesienią: zaplanowałem 
wykonanie Missa Solemnis Beethovena – to już 
trzeci termin! Dwukrotnie przekładaliśmy też 
oratorium „Paulus” Mendelssohna, które po-
czątkowo miało być częścią obchodów 50-lecia 
Chóru FŁ w marcu 2020 roku. Mam nadzieję, 
że w grudniu, przed Bożym Narodzeniem uda 
się wreszcie wykonać to dzieło i w ten sposób 
domknąć jubileusz. Koncerty oratoryjne odbędą 
się w kościele ewangelicko-augsburskim św. 
Mateusza przy ul. Piotrkowskiej. W naszej 
sali koncertowej przy 60-osobowym chórze 
i 80-osobowej orkiestrze nie dałoby się zacho-
wać wymaganego dystansu. Tymczasem w ko-
ściele św. Mateusza mam do dyspozycji dwa 
obszerne balkony w dwóch nawach bocznych 

– wymarzone miejsce dla chóru. Wykorzystałem 
je w ten sposób już przed laty, wykonując „Sie-
dem bram Jerozolimy” Pendereckiego. W ko-
ściele św. Mateusza odbędzie się też w listo-
padzie koncert „Penderecki in memoriam” pod 
symbolicznym tytułem „Od Trenu do Lacrimosy”. 
Zaczynam od jednego z najważniejszych dzieł, 
które otworzyły drzwi do kariery Pendereckie-
mu, mianowicie od „Trenu ofiarom Hiroszimy” 
z początku lat sześćdziesiątych, i kończę „Lacri-
mosą” z Polskiego Requiem. Te dwie kompozycje 
tworzą klamrę dla wyboru sopranowych pieśni 
z VIII Symfonii i z cyklu „Powiało na mnie morze 
snów”. Solistką będzie Iwona Hossa. W ten 
sposób uhonoruję postać Krzysztofa Penderec-
kiego, bo z powodu pandemii nie wykonaliśmy 
ani jednego koncertu monograficznego, który 
uczciłby pamięć tego wielkiego kompozytora, 
zmarłego w marcu ubiegłego roku. 

W jaki sposób jako dyrektor artystyczny planu-
je Pan aktywność chóru po odejściu długolet-
niego chórmistrza Dawida Bera?

– Cały nadchodzący sezon będzie swego rodza-
ju sezonem konkursowym. Podobnie jak zwykle, 
chór będzie brał udział w jednym koncercie 
w miesiącu. Zostało zaproszonych czterech dy-
rygentów, którzy będą przygotowywać zespół 
do konkretnych produkcji. Po takim sezonie chó-
rzyści będą mogli zdecydować, kogo spośród 
kandydatów chcą mieć za swego chórmistrza. 
Ja oczywiście też będę się temu przyglądać. 

Ważnym motywem nadchodzącego sezonu bę-
dzie rezydencja artystyczna Camille Thomas… 

– Ta francusko-belgijska wiolonczelistka jest 
dla mnie najważniejszym odkryciem artystycz-
nym okresu pandemii. To osoba nieprawdo-
podobnie kreatywna, a przy tym skromna 
i ujmująca swoim sposobem bycia. Decyzję 
o jej rezydencji podjąłem w grudniu 2020 roku 
i już wkrótce okazało się, że była to decyzja 
słuszna, bo obecnie Thomas dostaje propozy-

cje artystyczne z całego świata w najbardziej 
prestiżowych ośrodkach muzycznych. Wkrótce 
wystąpi między innymi w Los Angeles Philhar-
monic i w Pradze, przed nią także duże tournée 
w Japonii. Filharmonia Łódzka staje się ważną 
częścią jej działalności artystycznej. Dlatego 
oprócz koncertów abonamentowych w Filhar-
monii, mamy w planach wspólny występ na 
festiwalu Choriner Musiksommer w sierpniu 
2022, ale być może już wcześniej uda się wziąć 
udział w jednym z ważnych festiwali w Polsce. 

Czy planowana jest kontynuacja aktywności 
filharmoników w internecie?

– Chciałbym, żeby to była dalsza przyszłość. 
Żeby utrzymać transmisje na wysokim poziomie, 
trzeba inwestować w wytrawnych specjali-
stów ze świetnym sprzętem. Przygotowanie 
profesjonalnej transmisji dobrej jakości to duże 
koszty, a obawiam się, że rok 2022 będzie bar-
dzo trudny finansowo. Ponadto występowanie 
w internecie wymaga przebudowania sposobu 
myślenia. Muzycy filharmoniczni na co dzień 
występują dla publiczności na żywo. Inaczej się 
gra dla słuchaczy siedzących nieopodal, inaczej 
do mikrofonu. Jest to inny rodzaj skupienia,  
inny rodzaj napięcia. Nie wiem, czy pogodzenie 
jednego z drugim w przypadku filharmoni-
ków jest w ogóle możliwe. Inaczej to wygląda 
w operze.

Czy zauważył Pan jakieś zmiany w zwyczajach 
czy upodobaniach melomanów?

– Podczas jednego z wywiadów zostałem za-
pytany, czy będę zmieniał repertuar koncertów, 
bo ludzie bardziej niż wcześniej potrzebują teraz 

rozrywki, chcą zapomnieć o uciążliwościach 
dnia codziennego i teatry na przykład grają 
więcej komedii. To prawda, że żyjemy w trud-
nych czasach i świat dochodzi do granicy pod 
wieloma względami: klimatycznym, epidemio-
logicznym, społecznym. Ale spójrzmy na czasy 
dawniejsze: czy Michał Anioł żył we wspaniałych 
czasach? Czy Florencja w czasach Fra Angelico 
była oazą spokoju? Na pewno nie. Mimo to ci 
artyści nie starali się rozśmieszać odbiorców, 
zapewniać im poczucia „nadprogramowego 
optymizmu”. Muzycy również nie muszą tego 
robić. Rolą artystów jest wprowadzanie od-
biorców w stan zachwytu bądź też wzruszenia. 
Poszukiwanie prawdy i wolności to także ważny 
aspekt naszej działalności.

A jak Pan ocenia kondycję psychiczną artystów 
po tak zmiennym i niepewnym sezonie?

– Sądzę, że przez okres pandemii muzycy 
nabrali pewnego dystansu. Ten czas pozwolił 
nam dostrzec niewymierną wartość tego, co 
robimy na co dzień. Gdy nie gramy, ucieka część 
naszego życia. Dzięki takim trudnym przeżyciom 
lepiej zdajemy sobie sprawę, czym tak napraw-
dę jest nasza praca. Cieszymy się perspektywą 
inauguracji sezonu z udziałem publiczności. 
W przeszłości ludzkość nieraz zmagała się z epi-
demiami, choćby z grypą hiszpanką w okresie 
międzywojennym. Wówczas okres po pande-
mii też nie był łatwy, ale w polskiej sztuce dał 
impuls do zupełnie nowego otwarcia w postaci 
muzyki Karola Szymanowskiego. Być może teraz 
pandemia też wyda dobre owoce.

Rozmawiała Magdalena Sasin



23.22.

Piotr Matwiejczuk: W czerwcu tego roku wy-
stąpiła Pani w Łodzi po raz drugi. Koncertowa-
ła Pani również w innych miastach Polski. Czy 
udało się poznać trochę nasz kraj? Jakie ma 
Pani skojarzenia z polską kulturą?

– Camille Thomas: Po raz pierwszy 
przyjechałam do Polski dwa lata temu na 
koncert w Krakowie. W październiku ubiegłego 
roku w Gdańsku grałam Koncert potrójny 
Beethovena z Janem Lisieckim i Bomsori Kim 
pod dyrekcją Pawła Przytockiego. Dopiero więc 
zaczynam poznawać Polskę i bardzo się na to 
cieszę. Zdążyłam już zżyć się z fantastyczną 
polską publicznością, która jest inna od 
francuskiej. I wiem, że mamy ze sobą wiele 
wspólnego. Chodzi o emocje, których przede 
wszystkim szukam w muzyce. Ten rodzaj sztuki 
ożywa dopiero wówczas, gdy dźwięki wypełnimy 
życiem, radością, pasją. A jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy gra się dla słuchaczy, którzy czują 
podobnie. Polska publiczność odbiera muzykę 
bardziej emocjonalnie niż intelektualnie, co jest 
mi bliskie.

W swoich wypowiedziach zawsze podkreśla 
Pani znaczenie bezpośredniego kontaktu z od-
biorcą. Kiedy w ubiegłym roku występowanie 
przed publicznością było niemożliwe, stworzyła 
Pani – jako swego rodzaju rekompensatę – 
specjalny cykl koncertów.

– Wcale nie miałam takiego zamiaru, to 
wydarzyło się samo. Już po kilku dniach 
lockdownu, zamknięta w moim paryskim 

MUZYKA MOŻE BYĆ 
MEDYTACJĄ, DZIĘKI 
KTÓREJ ODDYCHAMY
Rozmowa z Camille Thomas, wioloczelistką rezydentką FŁ  
w sezonie 2021/2022

mieszkaniu, poczułam się bardzo przygnębiona. 
Granie we własnym pokoju dla samej siebie nie 
miało sensu. Oczywiście mogłam – jak wielu 
innych artystów – zorganizować transmisje 
z domu, ale uznałam, że potrzebna jest 
przestrzeń lepsza niż cztery ściany mieszkania. 
Najpierw więc wyszłam z wiolonczelą na 
dach kamienicy, ponieważ bardzo lubię 
spoglądać na świat z wysoka. Kiedy można 
już było grać w przestrzeniach publicznych, 
choć wciąż bez słuchaczy, skontaktowałam 
się chyba ze wszystkimi muzeami w Paryżu. 
Zaproponowałam, byśmy coś wspólnie zrobili. 
Chodziło o sygnał, że muzea – choć nie mogły 
udostępniać swoich zbiorów zwiedzającym 
– nie przestały działać, a muzycy nie umarli. 
Seria filmów, która powstała, była jedynym 
możliwym wówczas sposobem dzielenia się 
pięknem muzyki w pięknych wnętrzach. Przy 
okazji odkryłam mnóstwo niezwykłych miejsc, 
do których nie miałabym wstępu w normalnych 
okolicznościach. 

Ma Pani szeroki repertuar, ale mimo to po-
strzegam Panią jako artystkę bardzo mocno 
związaną z kulturą francuską. Może właśnie 
przez promowany w sieci wizerunek paryżanki.

– Oczywiście! Kulturę francuską mam we krwi, to 
moje dziedzictwo. W ramach edukacji muzycznej 
w Paryżu nabyłam pewnie szczególnego 
rodzaju wrażliwości. Ale staram się również 
wychodzić poza krąg rodzimej kultury. Dlatego 
gdy miałam 18 lat, zdecydowałam się na studia 

w Berlinie. Mieszkałam w Niemczech przez 
dekadę. Pewien szczególny rodzaj francuskiej 
elegancji mam zapewne zapisany w DNA, ale 
emocjonalnie zdecydowanie jestem Słowianką. 
Uwielbiam wielu polskich muzyków, bliska jest mi 
również żywiołowość żydowska. Czytam więcej 
literatury wschodnioeuropejskiej niż francuskiej. 
W dzieciństwie chciałam grać jak Rostropowicz. 
(śmiech)

Ujście tym słowiańskim emocjom na początku 
swojej drogi muzycznej dawała Pani w śpiewie. 

– W Chórze Dziecięcym Radia Francuskiego. 
Grałam już wówczas na wiolonczeli, ale moja 
mama uznała, że doświadczenie z głosem jako 
instrumentem muzycznym będzie dla mnie 
bardzo rozwijające i da mi szansę całościowego 
spojrzenia na muzykę, a nie tylko przez 
pryzmat wiolonczeli. Muszę przyznać jej rację – 
śpiewanie w chórze sprawiło, że łatwiej mi teraz 
„śpiewać” na wiolonczeli. 

Chyba wszyscy kompozytorzy – co najmniej do 
końca XIX wieku – mawiali, że na instrumencie 
powinno się śpiewać… 

Dla mnie gra na wiolonczeli nigdy nie była tylko 
odtwarzaniem nut. Staram się przy pomocy 
instrumentu mówić, śpiewać, mruczeć, płakać, 
śmiać się. Muzyka musi żyć. 

Jest Pani pierwszą wiolonczelistką, która 
podpisała kontrakt na wyłączność z wytwórnią 
Deutsche Grammophon. Czy to dla Pani ważne 
wydarzenie?

– Niezwykle ważne! Nigdy nie przypuszczałam, 
że będę należeć do tej wielkiej muzycznej 
rodziny, a moje nazwisko znajdzie się 
na legendarnej żółtej winiecie. To spełnienie 
moich dziecięcych marzeń. Kiedy cztery lata 
temu podpisywałam umowę, z jednej strony 
byłam szczęśliwa, ale z drugiej trochę się 
bałam i czułam wielką odpowiedzialność. 
Zastanawiałam się, czy na pewno na to 
zasługuję. Kontrakt z DG był też dla mnie 
impulsem do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Bardzo podoba mi się program Pani ostat-
niej płyty „Voice of Hope”, który też wykonała 
Pani w Łodzi w czerwcu 2021. Przypomina mi 
programy koncertów XIX-wiecznych, kiedy 

Fot. Sonia Sieff
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ludzie inaczej słuchali muzyki. Poza Koncertem 
wiolonczelowym Fazıla Saya album składa się 
z wielu drobnych utworów, w tym opracowań. 
Jest na nim i muzyka barokowa, i filmowa, są 
transkrypcje operowe. 

– Cieszę się, że spodobał się Panu ten pomysł, 
bo był ryzykowny. Współcześnie niewielu 
artystów wykonuje takie programy. Z reguły 
jesteśmy niewolnikami sztywnego schematu 
wieczoru w filharmonii: uwertura, koncert, 
symfonia. A ja chcę mieć większy wpływ 
na programy moich występów, dlatego 
zaproponowałam swego rodzaju podróż, której 
plan wymyśliłam. Dzięki temu mogę poczuć 
się trochę jak kompozytorka. Muszę przyznać, 
że na żywo wykonałam ten program po raz 
pierwszy właśnie w Łodzi. I bardzo mi się 
podobało! Chciałabym teraz go powtórzyć, 
ponieważ jest zdecydowanie bardziej osobisty 
od tradycyjnych występów, kiedy wykonuję 
jeden duży utwór. I na pewno ciekawszy dla 
publiczności. A mnie bardzo zależy na dotarciu 
do jak najszerszego kręgu słuchaczy. Uważam, 
że my, artyści, powinniśmy zastanowić się, jak 
to robimy. W końcu żyjemy w czasach, kiedy 
przede wszystkim słucha się piosenek, które 
z reguły trwają nie więcej niż pięć minut. 

W sezonie 2021/2022 będzie Pani artystką 
rezydentką w Filharmonii Łódzkiej. Co to dla 
Pani oznacza? Jaka jest relacja między rezy-
dującym artystą a instytucją i publicznością?

– Myślę, że dzięki temu, że będę w Łodzi 
kilka razy, uda mi się nawiązać głębszą 
relację z orkiestrą niż podczas jednorazowej 
współpracy. Członkowie dużych zespołów 
zwykle są dla solisty anonimowi. Mnie zależy 
na takim kontakcie, jaki ma się w zespole 
kameralnym, w którym wszyscy się znają, 
każdy jest ważny i tak samo zaangażowany 
w interpretację. Oczywiście można 
porozumiewać się tylko przy pomocy dźwięków 
– kontakt werbalny i nawiązanie znajomości 
nie są niezbędne, ale zawsze bardzo pomagają 
we wspólnym muzykowaniu. Podobnie jest 
z dyrygentem: kiedy zna się kogoś dobrze, 
można poczuć się swobodniej, pozwolić sobie 
na większe ryzyko, celniej reagować na to, co 
robi druga strona. Zmienia się również relacja 
z publicznością, która ma szansę poznać 
artystę rezydenta z wielu różnych stron. 
Współpraca z Filharmonią Łódzką będzie moim 
pierwszym tego rodzaju długoterminowym 
doświadczeniem. Bardzo się na to cieszę. 

Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, 
zagra Pani w Łodzi Koncert podwójny Johan-
nesa Brahmsa z Bomsori Kim, a także między 
innym „Grave” Witolda Lutosławskiego. Czy 
ten utwór to tylko ukłon w stronę polskiej 
publiczności, czy może Lutosławski jest bliskim 
Pani kompozytorem?

– Uwielbiam ten utwór! Dzieła Lutosławskiego, 
w tym „Grave” i „Koncert”, są niezwykle ważne 

Fot. Marcin Stępień Fot. Marcin Stępień

w XX-wiecznej literaturze wiolonczelowej.  
Od czasu studiów mam w swoim repertuarze 
również Wariację Sacherowską. Bardzo cenię 
muzykę Lutosławskiego i wykonuję ją nie tylko 
w Polsce. (śmiech)

Na maj przyszłego roku zaplanowała Pani 
także wykonanie Koncertu wiolonczelowego 
Edwarda Elgara.

– To jeden z najważniejszych i największych 
utworów w całej literaturze wiolonczelowej. 
Ostatni większy utwór, jaki Elgar w ogóle 
napisał. A komponował go tuż po I wojnie 
światowej, w czasie, gdy umierała jego żona. 
To niezwykle głęboka i poruszająca muzyka. 
Zawarta jest w niej – mimo okoliczności 
powstania – duma z człowieczeństwa, która 
pozwala nam przetrwać.

Czy cały czas gra Pani na słynnej wiolonczeli 
„Feuermann”?

– Tak, to instrument zbudowany przez 
Stradivariego w 1730 roku. Wypożyczyła mi go 
Nippon Music Foundation. Możliwość gry na tej 
wiolonczeli to jedna z najpiękniejszych rzeczy, 
jakie przytrafiły mi się w życiu. Chciałabym 
w nieodległej przyszłości wykonać na estradzie 
jakiś utwór Chopina.  A z nim wiąże się historia 
mojego stradivariusa. Należał on bowiem 
do jednego z najbliższych paryskich przyjaciół 
i współpracowników Chopina, Augusta 
Franchomme’a, wiolonczelisty i kompozytora. 
To dla niego Chopin skomponował Grand duo 
concertant E-dur na tematy z opery „Robert 
Diabeł” i Sonatę wiolonczelową. Franchomme 
grał dla umierającego Chopina na jego prośbę. 
Właśnie na tym instrumencie, który ja dziś 
mam…

Zaczęliśmy naszą rozmowę od emocji, które 
Pani zdaniem są w muzyce najważniejsze. 
W jednym z wywiadów mówiła Pani również 
o inspiracjach, które czerpie z metody teatral-
nej Stanisławskiego. Czy to oznacza, że nigdy 
nie zdarza się Pani wykonywać muzyki, która 
nie jest Pani bliska, której Pani nie podziwia?

– Tak! (śmiech) Oczywiście zdarza się,  
że jakiegoś utworu nie rozumiem albo wydaje 
mi się po prostu mało interesujący. Ale 
wówczas staram się zawsze wniknąć w tę 
muzykę, poznać historię, która się za nią kryje. 
W metodzie Stanisławskiego chodzi przecież 
o to, by nie starać się odgrywać danej postaci, 
tylko by się nią stać. Podobnie jest w muzyce 
– żeby zagrać jakiś utwór, trzeba go w pełni 
zrozumieć, uwierzyć w niego całym sercem, nie 
można mieć żadnych wątpliwości. Jeśli jakąś 
muzykę uważam za mało wartościową albo 
zupełnie mi się nie podoba, gram wówczas 
naprawdę źle. (śmiech)

Powiedziała Pani kiedyś, że lubi „takie formy 
ekspresji, które opowiadają jakąś ważną 
historię, dzięki której możemy oderwać się od 
codzienności”. Czy to jest Pani zdaniem naj-
ważniejsze zadanie muzyki?

– Myślę, że to główna rola sztuki w ogóle. Nie 
chodzi mi jednak o jakąś złudną ucieczkę od 
rzeczywistości, ale raczej o chwilowe oderwanie 
się od przyziemnego smutku i spojrzenie na 
życie z lotu ptaka. Muzyka może być swego 
rodzaju medytacją, dzięki której w ogóle 
oddychamy. Piękno ocala. 

Rozmawiał i opracował Piotr Matwiejczuk
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Okres pandemii koronawirusa SARS-CoV2 
przejdzie do historii nie tylko z powodu zagro-
żenia zdrowia w skali globalnej, ale także ze 
względu na wiele procesów społecznych, go-
spodarczych oraz kulturalnych, które się wtedy 
rozpoczęły i rozwinęły. COVID-19 i związane 
z nim lockdowny wpłynęły znacząco na kształt 
życia kulturalnego, zmieniając je w sposób nie-
przewidywalny. 
Na początku 2020 roku Filharmonia Łódzka 
przeżywała pomyślny okres. Zarówno w stycz-
niu, jak i w lutym odbyło się ok. 20 koncertów, 
transmisji operowych i warsztatów muzycz-
nych, zaś atrakcyjny karnawałowy repertuar 
sprawił, że z wypełnieniem widowni nie było 
najmniejszych problemów. Płyta z koncertami 
skrzypcowymi Emila Młynarskiego, nagrana 
przez Piotra Pławnera i Orkiestrę Symfonicz-
ną Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Pawła 
Przytockiego otrzymała Fryderyka – najbar-
dziej prestiżową nagrodę polskiego przemysłu 
fonograficznego. Nominacją do niej wyróżniono 
album, na którym Julia Kociuban interpretu-
je koncerty fortepianowe Grażyny Bacewicz 
i Aleksandra Tansmana z towarzyszeniem tej 
samej orkiestry i dyrygenta. Były to pierwsze 
Fryderyki w historii FŁ. 
Niestety, ten sukces nie mógł wybrzmieć… Za-
ledwie dzień po konferencji prasowej, podczas 
której prezentowano cenne statuetki, cały kraj 
żył już całkiem czym innym: pandemią i ograni-
czeniami w życiu społecznym oraz kulturalnym. 
Tamę dotychczasowej aktywności instytucji 
kultury położyło rozporządzenie Ministra Zdro-
wia, wprowadzające od 14 marca 2020 r. stan 
zagrożenia epidemicznego.

ŚWIAT BEZ KONCERTÓW 
NIE MOŻE ISTNIEĆ
Filharmonia Łódzka w czasie pandemii

Pandemia i lockdown to wydarzenia bez pre-
cedensu. Historia dostarcza co prawda opisów 
wcześniejszych pandemii, ale od początku 
było wiadomo, że to, z czym będziemy musieli 
się zmierzyć w XXI wieku, będzie pod wieloma 
względami odmienne, zważywszy na liczbę 
ludności, poziom globalizacji oraz intensywność 
wielu procesów społecznych. Wielkim atutem 
okazał się tu internet – globalna sieć umożliwi-
ła kontynuację pewnych aktywności w nowej 
formie. 
Wprowadzone obostrzenia okazały się szcze-
gólnie trudne dla artystów. Jedną z podstawo-
wych funkcji sztuki jest wszak funkcja komuni-
kacyjna1, która, jak pisze Marian Golka, „spełnia 
się wokół tej wartości, którą jest porozumienie”2. 
Nie trzeba dowodzić, jak utrudnione jest poro-
zumienie w obliczu braku normalnych kontak-
tów społecznych. Wymiar sztuki jako przekazu 
i oddziaływania podkreśla też słynna podwójnie 
alternatywna definicja Władysława Tatarkie-
wicza: „sztuka jest odtwarzaniem rzeczy bądź 
konstruowaniem form, bądź wyrażaniem prze-
żyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstru-
owania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź 
wzruszać, bądź wstrząsać”3. Wobec lockdownu 
w pierwszej chwili artyści stanęli bezradni: jak 
zachwycać, jak wzruszać, jak wstrząsać – wy-
łącznie przez internet? 
Okazało się to jednak konieczne – i możliwe. 
Lockdown trwał znacznie dłużej niż ktokolwiek 
początkowo mógł przypuszczać. Cały okres 
pandemii, obecnie w Polsce już półtorarocz-
ny – słowa te piszę pod koniec wakacji 2021 
roku – to przeplatające się okresy zaostrzeń 
i luzowań przepisów epidemiologicznych. Łódz-

kie środowisko artystyczne było na początku 
w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż to właśnie 
wśród twórców kultury rozpoczęła się w tym 
mieście transmisja wirusa; niezależnie od tego 
Łódź wielokrotnie trafiała na czołówki gazet jako 
miasto z wysoką liczbą zakażeń. Artyści to ludzie 
pracujący w wielu środowiskach, w tym w szkol-
nictwie, ludzie o bogatych kontaktach interper-
sonalnych – to, co zwykle jest atutem i źródłem 
inspiracji, stało się trudnością i zagrożeniem.
W Filharmonii Łódzkiej początkowy okres bez-
radności i chaosu trwał krótko. Wypracowano 
nowe metody funkcjonowania instytucji i dzia-
łalności artystycznej, które, jak miało się okazać, 
były potrzebne przez wiele kolejnych miesięcy. 
Tak o tym pierwszym okresie pandemii mówił 
dyrektor naczelny FŁ, Tomasz Bęben: „Prze-
stawiliśmy działalność filharmonii na inne tory 
funkcjonowania. Przenieśliśmy i nasze biura, 
i wyobraźnię do internetu. Zdaliśmy sobie spra-
wę z potrzeb naszych melomanów i koniecz-
ności utrzymania spokoju komunikacyjnego, 
z myślą o poczuciu bezpieczeństwa tych, którzy 
są naszymi stałymi odbiorcami. Nie kierowa-
ła nami myśl zrobienia wyników oglądalności 
czy nabicia odsłon. Naszym priorytetem było 
dostarczenie muzyki tym, którzy byli porzuce-
ni, zamknięci albo z innych przyczyn nie mogli 
sięgnąć po naszą ofertę. Robiliśmy wszystko 
dla tych, którzy za pomocą komórki i komputera 

mogli skorzystać z ekwiwalentu kontaktu z Fil-
harmonią Łódzką. Streaming to jedna z form 
naszej obecności”4. 
Jednym z pierwszych posunięć było publiczne 
i nieodpłatne udostępnienie przez Filharmonię 
Łódzką posiadanych nagrań audio i audiowizu-
alnych. W serwisie Soundcloud udostępniono 
nagrane przez FŁ płyty: „Emil Młynarski. Violin 
Concertos”, „Bacewicz. Tansman. Piano Concer-
tos”, „Masses”. We fragmentach publikowano 
materiał zarejestrowany podczas koncertów 
w styczniu i lutym 2020 r. Pierwszym mate-
riałem stworzonym podczas pandemii było 
nagranie Walca Wojciecha Kilara z filmu „Ziemia 
obiecana” Andrzeja Wajdy. Ponieważ artyści 
nie mogli się spotykać i wspólnie muzykować, 
nagrania dokonał każdy z nich osobno we 
własnym domu, jedynie za pomocą telefonu 
komórkowego. Zagrali pod kierunkiem swoje-
go szefa artystycznego Pawła Przytockiego, 
który, oczywiście, też dyrygował z domu. Film 
został opublikowany 12 kwietnia 2020 r. na 
profilu Filharmonii Łódzkiej na Facebooku jako 
wielkanocny podarek dla melomanów. To na-
granie było jednak czymś więcej niż świąteczną 
niespodzianką: utwór, nawiązujący do długiej 
historii Łodzi i jej filmowej tradycji, niósł nadzieję 
i przesłanie: „Jeszcze dla Was zagramy”. O tym, 
że ta wiadomość została odpowiednio odebra-
na, świadczyły liczne i żywe reakcje internau-

Walc
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tów, a także nominacja w plebiscycie „Energia 
kultury” 2020, organizowanym przez telewizję 
TOYA i Klub Wytwórnia.
Później powstały kolejne nagrania. Do naj-
bardziej pamiętnych należą: Hymn RP w Dniu 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) 2020 r. 
wykonany przez Chór FŁ pod dyrekcją Dawida 
Bera; Kujawiak i Oberek z cyklu „Cztery tańce 
polskie” Aleksandra Tasmana w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej FŁ pod dyrekcją Pawła 
Przytockiego; pieśń „Bella ciao” w interpretacji 
Chóru FŁ pod dyrekcją Dawida Bera; piosenka 
„Zamiast” (słowa: Magda Czapińska, muzyka: 
Włodzimierz Korcz) w wykonaniu Izy Połońskiej 
i Leszka Kołodziejskiego. Wszystkie te nagrania 
zostały opublikowane na Facebooku, który stał 
się platformą porozumienia między artystami 
i pozostałymi pracownikami FŁ a melomanami. 
Gdy pojawiła się możliwość spotykania się 
niewielkich grup muzyków na żywo, zrealizowa-
no pomysł transmitowania całych koncertów, 
których repertuar dostosowano do ograniczo-
nych możliwości. Dominowały utwory kame-

ralne, koncerty barokowe, niewielkie symfonie 
wczesnoklasyczne. Transmisja na żywo, w czasie 
rzeczywistym, dawała namiastkę obecności na 
koncercie, bycia świadkiem tworzenia muzyki  
hic et nunc. 
Internet ujawnił swój potencjał: nagrania docie-
rały nie tylko do łódzkich melomanów, stęsknio-
nych za wizytą w sali koncertowej, ale także do 
miłośników muzyki z innych miast Polski, a na-
wet za granicę. Owoce tej intensywnej działal-
ności w sieci okazały się dalekosiężne: na łódzką 
orkiestrę i chór zwrócili uwagę zagraniczni 
menedżerowie, doceniając zarówno dobór 
repertuaru, jak i dbałość o techniczną stronę 
realizacji transmisji. Jak podkreśla dyrektor 
artystyczny FŁ Paweł Przytocki, ułatwiło to ne-
gocjacje przed kolejnym sezonem artystycznym 
i pozyskanie zagranicznych artystów. 
Mogliśmy też obserwować fenomen polegający 
na komentowaniu na bieżąco koncertu przez 
słuchaczy, wyrażaniu reakcji na konkretne mo-
menty występu artystów, podziękowań (liczne 
i wciąż pojawiające się komentarze w oknie 

Paweł Przytocki, fot. Dariusz Kulesza

czatu, ikonki z serduszkami czy bukietami kwia-
tów). Świadomość licznej obecności słuchaczy 
i komentarze typu „dla takich chwil warto żyć” 
dodawały muzykom skrzydeł. Słuchacze coraz 
liczniej dołączali do nas przed ekranami kompu-
terów, telefonów, a także telewizorów – możli-
wość tę podsunęliśmy im, używając do promocji 
hasła: „Gramy w internecie, włącz telewizor!”. 
W pierwszym etapie nadawaliśmy na dwóch 
kanałach: FB i YT, później, z przyczyn organiza-
cyjno-technicznych koncerty online odbywały 
się wyłącznie na kanale YT. W tej niezwyczajnej 
muzycznej rzeczywistości odnaleźli się człon-
kowie naszych zespołów artystycznych, a także 
wybitni soliści i dyrygenci miary takiej jak Antoni 
Wit czy Tomasz Konieczny. Ten ostatni, zatrzy-
many przez pandemiczne obostrzenia w Hisz-
panii, wystąpił w ramach koncertu FŁ, prze-
syłając nagranie z madryckiego Teatro Real, 
stworzone specjalnie dla celów naszej transmi-
sji. Pomysł ten technicznie i wizerunkowo okazał 
się zdumiewającym sukcesem, został przyjęty 
przez publiczność wręcz entuzjastycznie.

W miesiącach letnich nadal odbywał się Wę-
drowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory 
Polski”, choć w nieco innej formule i z obo-
strzeniami epidemicznymi. Jego zapowiedzią 
w 2020 r. były „Kolory Polski. Impresje” – krótkie 
koncerty muzyków Orkiestry Symfonicznej FŁ 
nagrane w plenerze w miejscach koncertów 
festiwalu. 
W okresie lockdownu rozwijała się też interne-
towa działalność edukacyjna Filharmonii. Taka 
aktywność ma oczywiście swoje słabości – brak 
bezpośredniego kontaktu szczególnie daje się 
we znaki podczas pracy z dziećmi – jednak 
nieoczekiwanie ujawniły się ważne zalety: „Przy 
okazji udało nam się wypracować coś bardzo 
wartościowego: treści, które są wciąż obecne 
w internecie, można je obejrzeć, można do nich 
wrócić, które są fajne i ciekawe dla dzieciaków, 
ale są też wartościowe dla innych instruktorów, 
nauczycieli – mówiła Dominika Jakubowska, 
odpowiedzialna za edukację w Filharmonii 
Łódzkiej, podczas rozmowy z cyklu „Nasłuchi-
wanie” (publikacja na Facebooku 23.05.2021). 

Antoni Wit, fot. Dariusz Kulesza
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– (…) Udało nam się skonstruować narzędzie, 
z którego jeszcze przez długi czas pedagodzy 
i instruktorzy będą mogli czerpać”. 
Materiały edukacyjne są publikowane na FB 
na specjalnie w tym celu utworzonym profilu 
„Od malucha do melomana”. Pod tym szyldem 
ukazywały się internetowe wersje znanych 
wcześniej aktywności: warsztaty Odkrywcy 
Muzyki, rozmowy o muzyce „Nasłuchiwanie”, 
prowadzone przez dziennikarkę muzyczną  
Agatę Kwiecińską. Zrealizowano też szereg 
nowych produkcji, takich jak kurs beatboxowy 
„Beatbox meets classics”, cykl „FILMharmonia”, 
prezentujący wybrane zagadnienia z historii 
i teraźniejszości FŁ w humorystyczny sposób, 
czy „Potyczki językowo-muzyczne” – cykl filmi-
ków na temat językowych zawiłości mówienia 
i pisania o muzyce. Publikowaliśmy na FB  
także nagrania Chóru dla (nie)opornych, przy-
gotowane w czasie pandemii pod kierunkiem 
Mariusza Lewego, m.in. „Zasmarkaną apokalip-
sę” czy utwór inspirowany piosenką „Siała  
baba mak”.

Przedmiotem troski dyrekcji było nie tylko stwo-
rzenie warunków aktywności dla artystów i po-
zostałych pracowników, ale także ich kondycja 
psychiczna – przymusowa izolacja bez określo-
nego horyzontu czasowego powoduje wszak 
niepewność, poczucie osamotnienia, odbiera 
motywację do działania. Nastroje pracowników 
artystycznych i administracyjnych Filharmonii 
Łódzkiej w pierwszym okresie pandemii zba-
dała Małgorzata Kaczmarek, kierownik Działu 
Organizacyjno-Programowego FŁ, zarazem 
doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego w dziedzinie nauk o zarządzaniu 
i jakości. Badania przeprowadzone techniką an-
kiety wykazały, że wiosenny lockdown u ponad 
połowy badanych spowodował pogorszenie 
nastroju i samopoczucia, a tym, czego najbar-
dziej wszystkim brakowało, była atmosfera prób 
i koncertów5. Jednocześnie jednak zauważono 
rozwój kompetencji technicznych, stymulowa-
ny przez wymóg pracy zdalnej. Ponad 60% 
badanych pozytywnie oceniło działania online, 
dostrzegając w nich więcej zalet niż zagrożeń. 

Fot. Marcin Stępień

Działalność koncertową online określano jako 
ciekawy artystycznie projekt (53% odpowiedzi), 
trwałą wartość dla instytucji (46%), a nawet 
okazję do pozyskania nowej publiczności (46%). 
Mimo dążenia do zapewnienia stabilności 
zatrudnienia przez dyrekcję FŁ aż 30% ankie-
towanych odczuwało zagrożenie utratą pracy, 
co można interpretować jako wpływ trudnej 
sytuacji całego sektora kultury w tym okresie 
w Polsce i za granicą. Jak podsumowuje Małgo-
rzata Kaczmarek, ankieta „pokazała sprawność 
działań filharmonii oraz ich pozytywny odbiór 
przez pracowników. (…) Takie ustawienie akcen-
tów i priorytetów w czasie wiosennego za-
mknięcia pozwoliło na zapewnienie stabilności 
emocji – przynajmniej w obszarze kadrowym”6.
Trwający tak długo okres pandemii ujawnił 
wielką siłę, jaka tkwi w sztuce: mimo poważnych 
problemów zdrowotnych i ekonomicznych, mimo 
zmartwień i lęków ludzie nie zaprzestali poszu-
kiwania przeżyć, których dostarczają artyści. 
Zwróciła na to uwagę wybitna skrzypaczka 
Agata Szymczewska w rozmowie z Agatą Kwie-

cińską („Nasłuchiwanie”): „Świat bez muzyki, 
świat bez koncertów, świat bez możliwości ob-
cowania ze sztuką zginie (…) i nie ma możliwości, 
żeby świat artystów został na zawsze skreślony 
i wyrzucony poza społeczeństwo”. 

Magdalena Sasin

1  M. Golka, Socjologiczny obraz sztuki, ars nova, Poznań 1996.
2  Ibidem, s. 202.
3  W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1982, 

s. 52.
4  V. Rogowska (2020), Tkwimy w tymczasowej rzeczywistości 

– wywiad z dyrektorem Filharmonii Łódzkiej Tomaszem Bęb-
nem, https://prestoportal.pl/tomasz-beben-tkwimy- w-tym-
czasowej-rzeczywistosci (dostęp: 17.07.2020).

5  M. Kaczmarek, W czasie wojny milkną muzy. Funkcjonowanie 
Filharmonii Łódzkiej w obszarze społecznym w czasie pande-
mii COVID-19, [w:] „Jednostka i jej otoczenie w obliczu pan-
demii COVID-19 – ujęcie interdyscyplinarne, red. naukowa I. 
Świątek-Barylska, wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 235-255.

6  Ibidem, s. 252.

Właściciel firmy Ars Sonora, Jakub Garbacz, skupiony na zapewnianiu transmisji jak najlepszej jakości – z dobrym skutkiem!  
Fot. Marcin Stępień
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W ostatnich latach do łask muzyków 
i słuchaczy wracają mało znane utwory 
kompozytorów polskich. Sprzyjał temu, 
paradoksalnie, okres pandemii, kiedy 
obostrzenia epidemiologiczne wymuszały 
poszukiwanie nowego repertuaru, 
przeznaczonego na mniej liczny skład 
wykonawczy. W bieżącym sezonie dyrektor 
artystyczny Filharmonii Łódzkiej Paweł 
Przytocki zaplanował cykl „200 lat polskiego 
romantyzmu”, chcąc udowodnić, że spośród 
twórców polskiej sztuki tej epoki nie tylko 
Chopin i Moniuszko są warci poznania. Choć od 
czasów romantycznych minęły już niemal dwa 

200 LAT POLSKIEGO 
ROMANTYZMU

stulecia, wciąż mało znana i niewystarczająco 
doceniana jest twórczość takich artystów, 
jak Władysław Żeleński, Franciszek Mirecki 
czy Józef Wieniawski. „200 lat polskiego 
romantyzmu” to także tytuł płyty, którą 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej 
pod kierunkiem Pawła Przytockiego planuje 
nagrać w czerwcu przyszłego roku. Znajdą się 
na niej utwory dwóch spośród wspomnianych
kompozytorów: Mireckiego i Wieniawskiego.
W latach 60. XIX wieku ruch turystyczny 
w Tatrach dopiero się rozpoczynał. Wtedy 
to w najwyższe polskie góry zawitał młody 
Władysław Żeleński, student filozofii i muzyki 
w Pradze. Wrażenia z górskich wycieczek 
utrwalił na kartach uwertury „W Tatrach”, której 
prawykonanie odbyło się w 1871 r. w Krakowie. 
Utwór początkowo nosił podtytuł „fantazja 
pasterska”, co może sugerować konkretną 
treść pozamuzyczną. Uwertura nie zawiera 
jednak elementów ilustracyjnych ani odniesień 
do folkloru podhalańskiego. Twórca oparł się 
tu na własnej inwencji melodycznej. Pierwsi 
krytycy chwalili „wstęp pełen poezyi”, „taniec 
góralski opracowany prześlicznie później 
w postaci fugi” oraz instrumentację „tak jasną 
i przejrzystą, jak u niewielu mistrzów spotkać 
można” (Jan Kleczyński) i zwracali uwagę, 
że jest to dzieło „malowniczo pomyślane, 
efektowne i nader zręcznie napisane, motywa 
jasno przeprowadzone, koloryt miejscowy 
dobrze pochwycony, z instrumentacyą bogatą 
i poprawnie traktowaną” (Władysław Wiślicki). 
Uwertura Żeleńskiego „W Tatrach” zostanie 
wykonana w Filharmonii Łódzkiej podczas 
koncertu 11 lutego 2022 r. 
Franciszek Mirecki, choć żył w latach 1791-1862,  
nie był zwolennikiem romantyzmu w muzyce. 
Uważał go za przejaw deformacji gustu 
i nazywał „prawdziwą utopią”, krytykując 
nawet warsztat Chopina. Był za to wielkim 

Władysław Żeleński, 1894; fot. Jules Mien; z zasobu Polony

Symfonia D-dur obok Uwertury dramatycznej 
„Guillaume le Taciturne” („Wilhelm Milczek”) 
op. 43 należy do najważniejszych utworów 
w dorobku tego kompozytora. Podobnie 
jak inne kompozycje orkiestrowe powstała 
w Brukseli, gdzie Wieniawski był nauczycielem 
gry fortepianowej w konserwatorium i zajmował 
się organizowaniem koncertów. Wykonanie 
utworu w sali koncertowej FŁ jest zaplanowane 
na 3 czerwca 2022 roku.

Magdalena Sasin

miłośnikiem muzyki włoskiej, zwłaszcza 
Rossiniego, co bez wątpliwości ukazuje w swoich 
dziełach operowych. Pozostawił też obfitą 
twórczość fortepianową, która oparta jest 
na klasycznych wzorcach, utwory kameralne, 
wokalno-instrumentalne oraz opracowania 
muzyki dawnej, świadczące o wybornej 
znajomości kontrapunktu. Mirecki był świetnym 
pedagogiem, w Krakowie założył i prowadził 
szkołę śpiewu dramatycznego, gdzie wychował 
wielu dobrych śpiewaków. Obecnie jest 
w zasadzie zapomniany, ale za życia cieszył się 
znaczącym uznaniem, głównie za granicą.  
Jego późna Symfonia c-moll, zdradzająca 
wzorce Beethovenowskie, zwraca uwagę 
bogatą instrumentacją. Utwór będzie mieć 
łódzkie prawykonanie 20 maja 2022 r.
Nigdy w Łodzi nie była wykonywana także 
Symfonia D-dur op. 49 Józefa Wieniawskiego, 
brata wirtuoza skrzypiec i kompozytora 
Henryka oraz prozaika i komediopisarza 
Juliana. Wspólnie z Henrykiem Józef 
występował jako cudowne dziecko w salach 
koncertowych m.in. Polski, Rosji, Niemiec, 
Austrii i Francji. W dorosłym życiu Józef 
Wieniawski był nie tylko kompozytorem, 
ale także znakomitym pianistą, pedagogiem, 
dyrygentem i organizatorem życia muzycznego. 

Franciszek Mirecki, rys. Józef Tadeusz Polkowski,  
„Tygodnik Ilustrowany” 1862: z zasobu Polony

Józef Wieniawski, https://imslp.org/wiki/

Z zasobu Polony
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Pod koniec zeszłego sezonu Filharmonia 
Łódzka zorganizowała Mistrzowskie Warsztaty 
Dyrygenckie. Uczestnikami kursu byli absol-
wenci i studenci polskich akademii muzycznych. 
Nowa inicjatywa FŁ zrodziła się z chęci pomocy 
w ich trudnej sytuacji wynikającej z pandemii 
– zajęcia z dyrygentury w sieci, brak kontaktu 
z orkiestrami. „Zaprosiłem do współpracy Geo-
rge’a Tchitchinadze, dyrektora artystycznego 
Filharmonii Bałtyckiej – mówił Paweł Przytocki, 
dyrektor artystyczny FŁ*. – Wyłoniliśmy ósemkę 
dyrygentów z całej Polski, spośród 26 podań, 
które napłynęły w ciągu tygodnia. Z tymi ludźmi 
pracowaliśmy bardzo intensywnie przez dwa 
tygodnie. To był chyba od 25 lat jedyny taki 
kurs w Polsce, trwający więcej niż tydzień, który 
dałby intensywny czas ćwiczeń wszystkim 
uczestnikom. (…) Okazało się, że zespół Orkiestry 
Symfonicznej FŁ potrzebował takiej współpracy 
z młodymi dyrygentami, a młodzi dyrygenci 
potrzebowali kontaktu z zawodową orkiestrą, 
który była dla nich przez cztery godziny w ciągu 
dnia niesłychanie pomocna i życzliwa.  
Na pewno wpłynęło to na rozwój artystyczny 
tych młodych ludzi”. 
Uczestnicy warsztatów mieli szansę na dosko-
nalenie swoich umiejętności podczas pracy 
z profesjonalnym zespołem i doświadczonymi 
dyrygentami. W pierwszej turze pod okiem 
George’a Tchitchinadze pracowali nad Sym-
fonią C-dur „Linzką” Mozarta i VII Symfonią 
A-dur Beethovena. W turze drugiej – słuchając 
wskazówek Pawła Przytockiego, poprowadzili 
fragmenty I Symfonii C-dur drugiego z wymie-
nionych wyżej kompozytorów i I Symfonii c-moll 

MŁODZI NA START 
Mistrzowskie Warsztaty Dyrygenckie 

Brahmsa. Warsztaty zakończyły się podzięko-
waniami i wręczeniem certyfikatów uczestnic-
twa. 
„Po warsztatach zrodziła się w mojej głowie 
myśl, aby kontynuować współpracę z tymi  
młodymi dyrygentami – powiedział Paweł  
Przytocki* – Oczywiście nie ze wszystkimi,  
bo nie jesteśmy w stanie, ale myślę, że konse-
kwencją tych warsztatów będzie próba skon-
struowania pewnego modelu współpracy, która 
dotyczyłaby zarówno asystowania podczas 
koncertów, jak i dyrygowania orkiestrą.  
(…) W trakcie warsztatów mogłem zobaczyć,  
jak wygląda ich współpraca z orkiestrą. (…) My-
ślę, że jest to okazja, by wrócić do tego, co było 
kiedyś modelem wzorcowym: relacji uczeń – 
mistrz. To dawało możliwość rozwoju artystycz-
nego i było czymś, co służyło budowaniu pewnej 
ciągłości pokoleniowej”. 
Koncerty uczestników warsztatów, pod hasłem 
„Młodzi na start!”, zaplanowane są w najbliższch 
kilkunastu miesiącach. 
Pierwszy z nich odbędzie się 5 listopada 2021. 
Poprowadzi go Radosław Droń. Koncert dofi-
nansowany jest z środków Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

*  Wywiad z Pawłem Przytockim pt. „Podajmy  
rękę młodym ludziom”, portal „Presto”, 15 czerwca 2021.

Od lewej: Paweł Przytocki, George Tchitchinadze, Radosław Droń, Artur Koza; fot. Dariusz Kulesza

Instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego współprowadzona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Agata Graczyk, fot. Dariusz Kulesza

Zofia Kiniorska z łódzkimi filharmonikami, fot. Dariusz Kulesza
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W ostatnim czasie pożegnaliśmy kilka ważnych 
dla świata muzycznego i dla naszej filharmonii 
osób.  
W lutym 2020 r. zmarł red. Jan Targowski, 
który wielokrotnie prowadził koncerty w FŁ 
i podczas festiwalu „Kolory Polski”. Był Przyja-
cielem muzyki i Filharmonii. Kiedy otrzymaliśmy 
wiadomość o jego śmierci, szef artystyczny FŁ 
Paweł Przytocki przygotowywał z Orkiestrą 
Symfoniczną VII Symfonię Brucknera – akurat 
w trakcie pisania tego właśnie utworu kompo-
zytor dowiedział się o śmierci Richarda Wagne-
ra i zadedykował swemu Mistrzowi jej część, 
Adagio. Łódzcy filharmonicy zadedykowali cały 
przygotowywany koncert Janowi Targowskie-
mu – rok później odbył się w FŁ koncert jazzowy 
(z udziałem filharmoników), poświęcony pamięci 
Redaktora. 

PRZYCHODZIMY, 
ODCHODZIMY...

Latem zeszłego roku odeszła Jadwiga Szurgot, 
Artystka Chóru Filharmonii Łódzkiej, która przez 
35 lat zaśpiewała z tym zespołem (w grupie 
altów) niezliczoną ilość razy, biorąc udział 
w niezapomnianych wykonaniach wielkich dzieł 
muzycznych. Została zapamiętana jako osoba 
niezwykle pogodna, życzliwa i uczynna.
W grudniu 2020 r. zmarł nagle prof. Mirosław  
Pietkiewicz, nestor polskich organistów, przez 
wiele lat związany z Akademią Muzyczną 
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadził 
klasę organów. Słuchacze wysoko cenili sztukę 
wykonawczą Profesora, który wielokrotnie 
dowodził swojego talentu podczas recitali 
solowych lub koncertów organowych z udzia-
łem Orkiestry Symfonicznej FŁ. Filharmonia 
współpracowała z prof. Pietkiewiczem także 
w ramach cyklu koncertów Muzyka w Starym 
Klasztorze. Profesora, erudytę z wielkim poczu-
ciem humoru, wyróżniała skromność i pokora 
wobec muzyki. Miał swoje stałe, ulubione miej-
sce na widowni, można Go było spotkać także 
za kulisami, gdy gratulował artystom i dzielił się 
swoimi wrażeniami po koncercie. 
W styczniu 2021 roku jak grom z jasnego nieba 
spadła na nas wiadomość o śmierci prof. dra 
hab. Janusza Kopczyńskiego – pierwszego obo-
isty Orkiestry Symfonicznej FŁ, której członkiem 
był od stycznia 1975 roku. Koncertował także 
solo i w zespołach kameralnych, znakomicie 
godząc idiom kameralisty-solisty z zamiłowa-
niem do pracy zespołowej. W Akademii Muzycz-
nej prowadził klasę oboju. W pracy był uważny, 
skrupulatny i zawsze świetnie przygotowany, 
odznaczał się nieprzeciętną wiedzą o muzyce. 
Wszyscy bardzo mocno przeżyli to odejście – 
niespodziewanie zniknął znakomity Artysta, Ko-
lega o niebywałej kulturze osobistej i fantastycz-
nym poczuciu humoru, życzliwy, pełen empatii 

Jadwiga Szurgot, fot. z FB FŁ

i szacunku wobec innych ludzi. Wciąż trudno 
uwierzyć, że nie ma Go już między nami…
W tym samym czasie dotarła do nas wiado-
mość o śmierci Wiesława Tomczyka, muzyka 
Orkiestry Symfonicznej FŁ w latach 1961-1988. 
Wiesław Tomczyk był wirtuozem fletu, zwłasz-
cza piccolo, uczniem jednego z największych 
mistrzów tego instrumentu – prof. Augustyna 
Boczka. Wraz z równie znakomitymi muzykami: 
Józefem Ciepłuchą, Feliksem Jasińskim, Józe-
fem Szczególskim i Czesławem Jareckim grał 
w kwintecie instrumentów dętych.
W czerwcu w Tbilisi odbyły się uroczystości 
pogrzebowe Rewaza Głowelego, który odszedł 
w marcu 2020 roku. Rewaz Głoweli chciał 
spocząć na rodzinnej ziemi – długo nie było to 
możliwe ze względu na pandemię. Ten znakomity 
skrzypek, muzyk Orkiestry Symfonicznej FŁ w la-
tach 1979-2011, był współtwórcą wielu koncer-
tów i często brał udział w zagranicznych tournée. 
Gruzin z urodzenia, w Polsce spędził większą 
część swojego życia. Koledzy zapamiętali go jako 
osobę serdeczną, pogodną i pomocną. 
W sierpniu zmarła Barbara Trojanowska, 
wspaniała Artystka, przez ponad 40 lat skrzy-
paczka Orkiestry Symfonicznej FŁ, wychowanka 
znakomitych artystów: Ireny Dubiskiej i Francisz-
ka Jamrego. Pełniła też funkcję koncertmistrza 
Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda 
Lutosławskiego. Występowała też jako solistka 
i w składach kameralnych. Wspólnie z pianistką 
Elżbietą Tyszecką nagrała szereg płyt z utwora-
mi mniej znanych polskich kompozytorów,  
m.in. Władysława Żeleńskiego, Zygmunta Sto-
jowskiego, Mieczysława Weinberga, Aleksandra 
Tansmana. Wszystkim brakuje Jej uśmiechu, 
energii, temperamentu, siły i woli życia…
Wraz z każdą z tych Osób odeszła także cząstka 
tych, którzy zostali, stratę poniósł również świat 
sztuki. Mimo to jednak osobowości te sym-
bolicznie będą trwać w przestrzeni, w której 
zanurzona jest Filharmonia Łódzka. Status tej 
instytucji i filharmonicznej wspólnoty tworzą 
bowiem nie tylko teraźniejszość, nie tylko plany 
na przyszłość, lecz także pamięć Postaci, które 
wpływały na jej losy i kształtowały jej obraz 
w przeszłości. 

Koncert poświęcony pamięci red. Jana Targowskiego, 27.02.2021; 
fot. Marcin Stępień

Prof. Mirosław Pietkiewicz gratuluje dyrygentowi (prof. Andrzejowi 
Bauerowi) po koncercie w FŁ (7.12.2018), fot. Dariusz Kulesza 

Janusz Kopczyński z Pawłem Żebrowskim, 14.02.2020  
(„Carmina Burana”); fot. Marcin Stępień

Barbara Trojanowska z łódzkimi filharmonikami, Instytut Europejski 
w Łodzi, 1.05.2004; fot. Krzysztof Łuciuk, AFŁ
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W minionym sezonie Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu Piotr Gliński przyznał 
Chórowi FŁ Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Odznaczenie to nadaje się osobom 
szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie 
twórczości artystycznej, działalności kulturalnej 
oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Jest ono wyrazem uznania dla wybitnych 
zasług i wieloletniej pracy na rzecz rozwoju 
naszego regionu i kraju.
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Zięba przekazał na ręce Tomasza 
Bębna, dyrektora FŁ, list od Marszałka Woje-
wództwa Grzegorza Schreibera. „Działalność 
osób odznaczonych medalami ‘Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis’ zasługuje na wdzięczność 
wszystkich – napisał Marszałek. – Dziękuję za 
to, co robią Państwo dla województwa. Życzę, 
żeby kolejne lata były równie twórcze, pełne 
nowych pomysłów i osiągnięć, aby były źródłem 
satysfakcji zawodowej i osobistej, a dla nas 
powodem do dumy”.

Od lewej: Zbigniew Zięba i Tomasz Bęben, fot. FŁ

O tym, że ostatnie lata były dla Chóru FŁ wyjąt-
kowo twórcze, świadczą znakomite recenzje kon-
certujących w tym czasie z zespołem dyrygen-
tów: Marka Pijarowskiego, Łukasza Borowicza, 
Andriya Yurkevycha, José Marii Florência, Kaia 
Bumanna, Vladimira Kiradjieva, Mykoły Diadiu-
ry czy Olivera von Dohnányi. „Zespół cechuje 
znakomita emisja wokalna, otwartość i gotowość 
współpracy artystycznej, tak potrzebnej w kre-
owaniu dzieł oratoryjnych, elastyczne porusza-
nie się w repertuarze różnych epok, przyjazna 
i serdeczna atmosfera podczas prób – mówił 
Łukasz Borowicz. „Osiągnięty w ostatnich latach 
niezwykle wysoki poziom artystyczny Chóru 
Filharmonii im. Artura Rubinsteina bezsprzecznie 
plasuje ten zespół w pierwszej lidze europejskich 
formacji tego typu – ocenia Marek Pijarowski. 
– Zawsze, kiedy mam sposobność współpra-
cy z tym wspaniałym Chórem, pozostaję pod 
ogromnym wrażeniem czystości jego brzmienia, 
nienagannej emisji, wyrazistej dykcji, wrażliwości 
na barwę dźwięku i ogromnego zaangażowania 
oraz twórczej pasji”.

SREBRNA GLORIA DLA CHÓRU
Ostatni z koncertów zamykających sezon 
2020/2021, poprowadzony przez Dawida Bera, 
był zarazem ostatnim występem Chóru FŁ pod 
kierunkiem swego długoletniego chórmistrza. 
Solistami owego wieczoru byli: Iwona Socha 
– sopran, Marta Malarska – sopran, Krzysztof 
Lachman – tenor, Krzysztof Urbaniak – organy, 
Zbigniew Rymarczyk i Tomasz Kaszuba  
– fortepian, Sławomir Cichor, Michał Paśniczek 
i Franciszek Wróbel – trąbki, Małgorzata Kolasa 
– instrumenty perkusyjne. Zostały wykonane 
utwory Gabrielego i Poulenca (w opracowaniu 
Jakuba Kowalewskiego) oraz dwa współczesne: 
Gloria Sławomira Kaczorowskiego i „Cantus 
Regratiatorius” Krzysztofa Grzeszczaka. 

Odbyło się także pożegnanie Chórmistrza 
na estradzie, z podziękowaniami, wręczeniem 
pamiątek przez członków Chóru oraz dyplomu 
„Lidera kultury” przez Wicemarszałka Woje-
wództwa Łódzkiego Zbigniewa Ziębę.  
Dawid Ber był Chórmistrzem FŁ od 2011 do 
2021 roku. W utworach wybranych przez niego 
na ten ostatni koncert, jak sam mówił, był 
mocno obecny temat wdzięczności. Dziękując 
za dotychczasową pracę twórczą i spędzoną 
wspólnie dekadę, pozostajemy z nadzieją na 
nowe wspólne projekty, nowe wyzwania,  
wierząc, że jeszcze niejeden raz Dawid Ber 
poprowadzi Chór FŁ jako dyrygent.

Wszystkie fot. Marcin Stępień

POŻEGNANIE CHÓRMISTRZA
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W tym sezonie Chór będzie pracować pod kie-
runkiem, kolejno, czterech dyrygentów – kandy-
datów na stanowisko chórmistrza FŁ. Zostali oni 
wyłonieni w konkursie ogłoszonym po rezygnacji 
z tej funkcji dotychczasowego chórmistrza, 
Dawida Bera. Po zakończeniu sezonu sezonu 
2021/2022 zostanie wybrany chórmistrz.
Pierwszy z kandydatów to urodzona w Sankt 
Petersburgu dyrygentka (i kompozytorka)  
Irina Bogdanovich, która od 1999 roku mieszka 
w Polsce. Ukończyła z wyróżnieniem wydziały 
muzyczne w Moskwie (dyrygentura chóralna) 
i w Jekaterynburgu, odbyła też staż w klasie 
dyrygentury symfonicznej prof. Tomasza Bu-
gaja na UMFC. W roku 2002 wygrała konkurs 

SEZON Z CZWORGIEM 

Kandydaci na chórmistrza FŁ

na stanowisko dyrygenta Chóru Akademickiego 
UW – pod jej kierunkiem zespół zdobył liczne 
nagrody, w tym Fryderyka za udział w nagraniu 
płyty „Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski” 
i nominację do tej nagrody za „Całonocne czu-
wanie” Rachmaninowa z płyty wydanej przez 
Chór UW. Obok rozbudowanego repertuaru 
a cappella prowadzi też dzieła orkiestrowe,  
podejmuje się też działań naukowo-eduka- 
cyjnych. 
Kolejny kandydat, Artur Koza, jest absolwentem 
OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi i AM im. K. Li-
pińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury 
symfoniczno-operowej prof. Mieczysława 
Gawrońskiego oraz gitary klasycznej prof. Piotra 

Irina Bogdanovich Artur Koza

Zaleskiego. Współpracował z NFM we Wrocła-
wiu i Teatrem Wielkim w Poznaniu, jest dyrygen-
tem-asystentem Polskiego Narodowego Chóru 
Młodzieżowego, w którym wcześniej śpiewał. 
Brał udział w nagraniu płyty „Śpiewajmy! Młodzi 
młodym” nominowanej do Fryderyka. Prowadził 
wykonania oper, musicali, utworów oratoryj-
nych, symfonicznych i kameralnych. 
Joanna Piech-Sławecka – dyrygentka, oboist-
ka, nauczyciel akademicki, chórmistrz, logopeda, 
trenerka emisji głosu. Współpracuje z Chórem 
Kameralnym UAM w Poznaniu, z którym koncer-
tuje w kraju i za granicą. Brała udział w wykona-
niach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych 
w salach koncertowych i w nagraniach dla 
Polskiego Radia, przygotowała m.in. kilka płyt 
z Chórem Kameralnym UAM. Była dyrygentem 
asystentem Polskiego Narodowego Chóru Mło-
dzieżowego, jest współzałożycielką i dyrygentką 
chóru ProVocalis oraz kierownikiem muzycznym 
zespołu Sanctimonialis autem femina, który 
interpretuje utwory polskiego baroku. Wraz 
z tym zespołem nagrała płytę ze zbiorem dwu-
chórowych pieśni i motetów (wyd. Ars Sonora). 

W 2021 zdobyła Grand Prix Ogólnopolskiego 
Konkursu im. G.G. Gorczyckiego w Poznaniu. 
Jest także konsultantem, trenerem wokalnym 
i chórmistrzem w projektach i spektaklach 
teatralnych. 
Maciej Salski, absolwent Studiów Chóralistyki  
w łódzkiej AM i podyplomowych studiów 
z zakresu dyrygentury chóralnej na UMFC 
w Warszawie, uczestniczył też w kursach chór-
mistrzowskich m.in. w Legnicy oraz w Haarlem 
(Holandia). W latach 2001-2011 był etatowym 
pracownikiem Chóru FŁ, z którym występował 
również w charakterze dyrygenta. Obecnie 
pełni funkcję kierownika Chóru Teatru Wiel-
kiego w Łodzi, prowadzi chóry szkolne i Chór 
Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki 
w Radomsku. Założyciel i szef Jazzowego Chóru 
Wytwórni. Wielokrotnie dyrygował składami 
kameralnymi podczas festiwalu Musica Moder-
na w łódzkiej AM. Oprócz działalności chórmi-
strzowskiej i dyrygenckiej jest autorem muzyki 
do nagradzanych w kraju i za granicą filmów 
krótkometrażowych studentów łódzkiej szkoły 
filmowej.

Joanna Piech-Sławecka Maciej Salski
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Wieloautorska publikacja pt. „Wspólnym gło-
sem. 50 lat Chóru Filharmonii Łódzkiej”, wydana 
w 2020 roku z okazji jubileuszu, przedstawia 
historię i teraźniejszość chóru łódzkiej filhar-
monii oraz zagadnienie śpiewu zespołowego 
z różnych punktów widzenia. Teksty napisali 
dziennikarze, archiwiści, naukowcy specjali-
zujący się w chóralistyce oraz muzycy, w tym 
filharmoniczni chórzyści, którzy podzielili się 
swoimi wspomnieniami. Publikacja powstała 
pod redakcją Marzeny Bomanowskiej, dyrektor 
Muzeum Kinematografii w Łodzi i doświadczo-
nej dziennikarki specjalizującej się w tematyce 
kulturalnej. Wysmakowane edytorsko wydaw-
nictwo nawiązuje graficznie do książki „Filhar-
monia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż 
w czasie”, wydanej z okazji stulecia FŁ. Książka 
zawiera wiele archiwalnych zdjęć oraz plakatów, 
dołączona jest do niej płyta z mszami G. Fauré, 
K. Grzeszczaka i J. Whitbourne'a w wykona-
niu zespołu. Projekt i skład albumu wykonało 
Studio Desgin. 
„Zachęcam do lektury książki o Chórze FŁ, 
do podróży w czasie, która zapewne pochłonie 
Państwa wyobraźnię i uzmysłowi wartość, jaką 
jest wysiłek podejmowany przez ludzi utalen-
towanych i pełnych pasji – a tacy tworzą ten 
zespół – na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu 
lat” – mówił dyrektor FŁ Tomasz Bęben podczas 
premiery albumu. 
Książkę „Wspólnym głosem. 50 lat Chóru  
Filharmonii Łódzkiej” można jeszcze nabyć  
w kasie biletowej FŁ. 

WSPÓLNYM GŁOSEM – KSIĄŻKA 

Przed koncertem inaugurującym sezon arty-
styczny 2021/2022 otwieramy na foyer wysta-
wę: „Wspólnym głosem. Chór FŁ na tle tradycji 
chóralnych Łodzi” w analogowej, pełnej wersji. 
Wystawa postała wiele miesięcy wcześniej, 
jednak z powodu pandemicznych obostrzeń 
mogliśmy ją prezentować jedynie jako wirtualną 
(jest nadal dostępna na https://filharmonia.
lodz.pl/pl/wystawa-o-chorze-fl-i-tradycjach
-choralnych-lodzi).  

WSPÓLNYM GŁOSEM – WYSTAWA 

Bożena Pellowska-Chudobińska, archiwistka 
FŁ i kuratorka tej ekspozycji, tak komentowała 
treść wystawy: „Począwszy od najdawniejszych 
zachowanych w Łodzi informacji dotyczących 
śpiewu chóralnego, historia ta prowadzi odbior-
cę przez czas zaborów, odzyskiwania wolności,  
II wojnę światową, lata powojenne, po powsta-
nie działającego przez 15 lat niezawodowego 
Chóru przy Filharmonii Łódzkiej i utworzenie 
wiosną 1969 roku Chóru Filharmonii Łódzkiej”.
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REALNE BARDZIEJ  
NIŻ RZECZYWISTOŚĆ

W lutym 2020 r. otworzyliśmy w FŁ wystawę 
prac wybitnego fotografika Jerzego Neuge-
bauera, zorganizowaną z okazji 105. rocznicy 
powstania FŁ i 90. urodzin artysty. Jej kurato-
rem była dr hab. Leokadia Bartoszko, Prezes 
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZPAF. Tego wieczoru 
Jerzy Neugebauer został odznaczony Złotym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  
Na wystawie pt. „Realne bardziej niż rzeczy-
wistość” („Fotografia jest bardziej realna niż 
rzeczywistość” – słowa Alfreda Stieglitza) 
eksponowane były portrety artystów, fotografia 
teatralna i reportażowa. Jerzy Neugebauer jest 
związany z Łodzią, współpracował ze wszystkimi 
łódzkimi teatrami, m.in. Wielkim, Nowym,  
Powszechnym, Jaracza. Dokumentował 
m.in. pracę zespołu Kazimierza Dejmka. 
Spośród zaprezentowanych 80 fotografii 
artysty, o charakterze artystycznym i dokumen-
talnym, dla melomanów szczególnie interesu-
jące były zdjęcia patrona Filharmonii Łódzkiej, 
Artura Rubinsteina, zrobione podczas jego 
wizyty i koncertu w Łodzi w 1975 r. Niestety, 
obostrzenia pandemiczne, które spowodowały 
zamknięcie gmachu FŁ dla publiczności,  
nie pozwoliły cieszyć się wystawą tak długo, 
jak byśmy chcieli…

Szanowny Panie Jerzy, pięknie dziękujemy 
za Pana zdjęcia i za to, że zechciał je Pan  
pokazać w przestrzeni Filharmonii. 

Jerzy Neugebauer, autoportret

Aktorka Barbara Kwiatkowska z wizytą w FŁ, z prawej Henryk Czyż, 1957;  
fot. Jerzy Neugebauer

Artur Rubinstein z Henrykiem Czyżem i łódzkimi filharmonikami, próba do koncertu 30.05.1975;  
fot. Jerzy Neugebauer
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BABY BOOM BUM
sobota /10.00 /11.00 /12.00 
/16.00 /17.00
niedziela /10.00 /11.00 /12.00 
9-10 października
13-14 listopada
11-12 grudnia
15-16 stycznia
19-20 lutego
26-27 marca
9-10 kwietnia
7-8 maja
25-26 czerwca

ZAJĘCIA DLA DZIECI 
W SEZONIE 2021/2022
ODKRYWCY MUZYKI
sobota /11.00 – warsztaty 
/12.30 – koncert
23 października
20 listopada
18 grudnia
22 stycznia
12 lutego
12 marca
23 kwietnia
21 maja
11 czerwca

46.

FILHARMONIA Z KLASĄ  
Informacje o zajęciach  
dla przedszkoli  
– w kasie biletowej FŁ oraz na:  
https://www.facebook.com/
odmaluchadomelomana

Fot. Dariusz Kulesza

47.
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W sezonie 2021/2022 powstaje w naszej 
filharmonii sekcja edukacji. Dlaczego teraz? Po 
co, skoro aktywni na tym polu jesteśmy od lat? 
Robimy warsztaty, prelekcje, spotkania, filmy, 
wywiady z muzykami, o muzykach i o muzyce. 
Organizujemy oczywiście koncerty, w których 
opowiadamy, tłumaczymy, badamy i do-
świadczamy złożonej materii, jaką jest muzyka. 
Ostatnio postanowiliśmy zmierzyć się z trud-
nym wobec wysokich standardów internetowej 
publiczności medium – Facebookiem. Wymusiły 
to na nas obostrzenia związane z pandemią – 
kolejne lockdowny. Powstał profil FŁ  
„Od malucha do melomana”, na którym pu-
blikowaliśmy rozmowy, warsztaty, propozycje 
muzycznych zabaw dla dzieci oraz muzycz-
ne prezenty w postaci np. pandemicznego 
hitu „Zasmarkana apokalipsa” w wykonaniu 
Chóru dla (nie)opornych. Profil jest firmowany 
postacią Arturka, nawiązującego oczywiście 
do Artura Rubinsteina, patrona FŁ. 
W sezonie 2021/2022 będziemy kontynuować 
ulubione Państwa cykle, ale planujemy też  
nowości. Na profilu pojawią się już wkrótce 
nowe treści, m.in. spotkania z najnowszą  
muzyką w towarzystwie Artura Zagajewskiego 

APETYT NA MUZYKĘ
Edukacja w świecie realnym i wirtualnym

czy rozmowy przeprowadzone z najważniej-
szymi łódzkimi kompozytorami przez Annę 
Wojciechowską.
Ale najważniejsze, że w październiku, stęsknieni, 
wreszcie będziemy mogli znowu powitać „w re-
alu” naszą familijną rodzinę: Baby Boom Bum, 
czyli rodziców z niemowlętami i bardzo małymi 
dziećmi. Wracają do gmachu FŁ również Od-
krywcy Muzyki z warsztatami i koncertami oraz 
długo wyczekiwane próby (nie)opornych. Także 
w programie koncertów symfonicznych znajdą 
Państwo kilka propozycji o charakterze eduka-
cyjnym, w które zaangażowana jest Orkiestra 
Symfoniczna FŁ. Naszych muzyków można 
będzie poznać bliżej podczas prowadzonych 
przez nich warsztatów „Filharmonii z klasą”  
dla szkół podstawowych i przedszkoli. 
Czasem ktoś pyta: Kto prowadzi edukację  
w Filharmonii Łódzkiej? Myślę: nasza publicz-
ność. Bo to publiczność zadaje najciekawsze 
pytania, dzieli się odważnymi refleksjami,  
nie boi się mówić, co myśli, czego potrzebuje, 
ma apetyt na muzykę i wyjątkową energię – to 
nas bardzo inspiruje. Edukacja powstaje dla 
Państwa, przez Państwa i z Państwa udziałem.  
Już dzisiaj dziękujemy Państwu za udział w ko-
lejnym wspólnym sezonie, życząc jednocześnie 
nam wszystkim poszerzania muzycznych hory-
zontów i wielu ekscytujących spotkań z ludźmi 
i muzyką.

Dominika Jakubowska

Wiosną 2020 r. na Facebooku rozpoczął 
działalność nowy profil, administrowany przez 
Filharmonię Łódzką: „Od malucha do meloma-
na”. To miejsce dla działań edukacyjnych, które 
w czasie pandemii z konieczności przeniosły się 
do globalnej sieci. Z dnia na dzień wypełnia się 
ono ciekawymi treściami dla osób zaintereso-
wanych muzyką: nie tylko dla tytułowych malu-
chów, ale także dla starszych, a nawet całkiem 
dorosłych melomanów. 
Edukacja przez internet ma swoje oczywiste 
ograniczenia, związane przede wszystkim z bra-
kiem bezpośredniego kontaktu. Okres pandemii 
ujawnił jednak nieoczekiwane plusy takiej dzia-
łalności: facebookowy profil stał się miejscem 
gromadzenia wartościowych materiałów edu-
kacyjnych dostępnych dla wszystkich bezpłatnie 
i bez ograniczeń. Mogą z nich korzystać nauczy-
ciele placówek wszystkich szczebli, instruktorzy 
domów kultury, rodzice i inni zainteresowani. 
„Twarzą” profilu „Od malucha do melomana” 
jest Arturek – rysunkowa postać chłopca za-
interesowanego muzyką, ciekawego, dociekli-
wego i… nieco łobuzerskiego. Inspirowaliśmy się 
oczywiście postacią Artura Rubinsteina – ge-
nialnego pianisty-wirtuoza, patrona Filharmonii 
Łódzkiej, który przez całe swoje długie życie nie 
zatracił dziecięcej ciekawości i radości istnienia. 
Arturek prowadzi zwłaszcza młodszych melo-
manów przez zawiłości muzycznej terminologii 
i udowadnia, że dzięki dźwiękom i z nimi można 
się znakomicie bawić.
W minionym sezonie w sieci odbywały się 
zajęcia warsztatowe, znane wcześniej w wersji 

stacjonarnej w budynku Filharmonii Łódzkiej. 
Warsztaty „Odkrywcy muzyki” poprzedzają 
comiesięczne koncerty pod tym samym tytułem. 
Dzieci w wieku od 4 do 8 lat (w podziale na trzy 
grupy wiekowe) śpiewają piosenki, tańczą,  
grają na prostych instrumentach, naśladują 
dźwięki występujące w naturze i uczą się uważ-
nie słuchać. Internetowa odsłona warsztatów 
wymaga zachęty i pomocy rodziców lub innych 
dorosłych opiekunów, ale dzięki temu także oni 
mają szansę głębiej zainteresować się muzy-
ką i zgromadzić pomysły na ciekawe zabawy 
z dziećmi.
Dla nastolatków przeznaczony jest kurs beat-
boxowy „Beatbox meets classics” prowadzony 
przez beatboxera Desera, dla młodzieży i do-
rosłych – cykl „Potyczki językowo-muzyczne” na 
temat językowych zawiłości mówienia i pisania 
o muzyce, przygotowany przez Magdalenę 
Sasin z Działu Rozwoju i Reklamy FŁ. Wszyscy 
oglądali z zainteresowaniem – i mogą oglądać 
nadal, pełne humoru filmy pod tytułem „FILM-
harmonia Łódzka”, w których Konrad Domagała 
opowiada o tej zacnej instytucji. 
W tym sezonie na profilu pojawią się filmiki 
„Słyszeć więcej”, zwracające uwagę na środo-
wisko dźwiękowe wokół nas i dźwięki różnego 
pochodzenia, nie tylko muzyczne. Odwiedzimy 
ciekawe dźwiękowo miejsca – dworzec kolejo-
wy, zoo, komorę bezechową i inne – by poznać 
i docenić brzmieniowe bogactwo otaczającego 
nas świata. 

OD MALUCHA  
DO MELOMANA
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Milo nam ponownie powitać w gmachu FŁ 
członków Chóru dla (nie)opornych. Amatorski 
chór Filharmonii Łódzkiej to propozycja dla 
tych wszystkich, którzy lubią śpiewać. Na co-
tygodniowych próbach, prowadzonych przez 
profesjonalnego dyrygenta, chórzyści nie tylko 
poznają nowe utwory i uczą się prawidłowej 
emisji głosu, ale także świetnie się bawią. By 
zostać członkiem Chóru dla (nie)opornych, nie 
trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani 
znać nut. Kandydaci nie przechodzą przesłu-
chania. Niezbędne jest jedno: zapał do śpiewa-
nia! Wystarczy przyjść na dowolną próbę chóru 
i zgłosić swoją chęć przyłączenia się do zespołu. 
Próby Chóru dla (nie)opornych odbywają się 
w każdy poniedziałek o g. 19.30. O szczegó-
ły związane z opłatami kwartalnymi mogą 
Państwo pytać w kasie biletowej FŁ. Udział 
w pierwszej próbie jest bezpłatny.

WRACAJĄ (NIE)OPORNI!

50.

NASŁUCHUJEMY!
„Muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się 
słowa” – mówił Claude Debussy. Na szczęście, 
choć kompozytorzy zwykle nie chcą mówić 
o dźwiękach i objaśniać swoich dzieł, chętnie 
czynią to muzykolodzy, dyrygenci, pedagodzy, 
a nawet sami słuchacze. Bo o muzyce war-
to rozmawiać. Dlatego w edukacyjnej ofercie 
Filharmonii Łódzkiej znalazł się cykl „Nasłuchi-
wanie”, do którego Agata Kwiecińska zaprasza 
znakomitych gości – muzyków i osoby związane 
ze środowiskiem muzycznym. Cykl ten konty-
nuuje ideę odbywającego się wcześniej Salonu 
Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej, poszerzając jego 
formułę i czyniąc ją bardziej otwartą.
Agata Kwiecińska ma doświadczenie jako 
dziennikarka radiowa i redaktorka wydawnictw 
muzycznych. „Czy tego chcemy, czy nie – żyje-
my otoczeni dźwiękami – mówi. – Wiele z nich 
to muzyka – sącząca się z wszelkiego rodzaju 
odbiorników, nie zawsze ta, której chcemy słu-
chać. Wielka ilość bodźców sprawia, że musimy 
je selekcjonować, a część ignorować. A czasem 
warto nasłuchiwać, żeby nie przegapić tego, 
co naprawdę ciekawe. Muzyka wciąż pozostaje 
najbardziej enigmatyczną dziedziną sztuki, języ-
kiem samym w sobie, który trudno przełożyć na 
słowa. Ale spróbujemy i z gronem znakomitych 
gości o muzyce będziemy dyskutować. O tym, 
jak jej słuchać, jak ją rozumieć i jak mieć z niej 
frajdę”.
Cykl skierowany jest do melomanów i przyjaciół 
Filharmonii Łódzkiej, a także wszystkich zain-
teresowanych muzyką i chcących poznać bliżej 
ciekawe osobowości ze świata kultury. Pierwsze 
spotkanie – w styczniu 2020 r. – poświęcone 
było pamięci zmarłego maestro Zdzisława Szo-
staka. Jego gośćmi byli Dorota Filipczyk – córka 
Profesora, Jacek Filipczyk – zięć oraz muzycy 
i przyjaciele artysty. W drugim spotkaniu wziął 
udział Marcin Gmys – muzykolog, redaktor na-
czelny Radia Chopin. 

Kolejne „Nasłuchiwania” z powodu pandemii 
koronawirusa musiały zmienić formułę i przez 
półtora roku odbywały się online. Rozmowy 
skupiały się w znacznym stopniu na realiach 
funkcjonowania artystów i życia muzyczne-
go w okresie lockdownu. Opowiadali o tym 
między innymi skrzypaczka Agata Szymczew-
ska, skrzypek Piotr Pławner oraz bas-baryton 
Tomasz Konieczny. Małgorzata Bosek, dyrek-
torka Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława 
Moniuszki w Łodzi, dzieliła się doświadczeniami 
organizowania szkolnictwa artystycznego 
w okresie pandemii. Kilka spotkań dotyczyło 
edukacji: o muzycznych zajęciach przez internet, 
ich trudnościach i nieoczekiwanych zaletach 
opowiadały Izabela Wałaszewska, Marzena 
Chmielarz-Borowiec i Dominika Jakubowska. 
Kamil Laszuk i Jakub Kozik, twórcy Musiconu, 
przedstawiali stworzony przez siebie instru-
ment i opisywali jego różnorodne zastosowania. 
Ponadto gośćmi Agaty Kwiecińskiej byli też: 
sopranistka Iwona Sobotka, kompozytor Ignacy 
Zalewski, autor napisanego na zamówienie 
Filharmonii Łódzkiej „Koncertu w formie tańca 
na skrzypce, kontrabas i orkiestrę” oraz redak-
torka książki jubileuszowej Chóru FŁ „Wspólnym 
głosem” Marzena Bomanowska. 
W najbliższych miesiącach spotkania z cy-
klu „Nasłuchiwanie” nadal będą się odbywać 
online. 

Magdalena Sasin

Prowadzenie: Agata
Kwiecińska

NASŁUCHIWANIE
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Richard Strauss, „Ariadna na Naxos”, fot. Marty Sohl / Met

53.

MET: LIVE IN HD 
PLAN TRANSMISJI 
W SEZONIE 2021/2022

9 PAŹDZIERNIKA 2021 /18.55
Modest Musorgski
BORYS GODUNOW

23 PAŹDZIERNIKA 2021 /18.55
Terence Blanchard
(libretto: Kasi Lemmons)
FIRE SHUT UP IN MY BONES

4 GRUDNIA 2021 /18.55
Matthew Aucoin 
(libretto: Sarah Ruhl)
EURYDICE

29 STYCZNIA 2021 /18.55
Giuseppe Verdi
RIGOLETTO

12 LUTEGO 2022 /18.55
Jules Massenet
KOPCIUSZEK

12 MARCA 2022 /18.55
Richard Strauss
ARIADNA NA NAKSOS

26 MARCA 2022 /18.55
Giuseppe Verdi
DON CARLOS

7 MAJA 2022 /18.55
Giacomo Puccini
TURANDOT

21 MAJA 2022 /18.55
Gaetano Donizetti
ŁUCJA Z LAMMERMOORU

4 CZERWCA 2022 /18.55
Brett Dean 
(libretto: Matthew Jocelyn)
HAMLET
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Za nami 22. Wędrowny Festiwal Filharmo-
nii Łódzkiej „Kolory Polski”. Zorganizowaliśmy 
11 koncertów w wykonaniu artystów Orkiestry 
Symfonicznej i Chóru FŁ oraz zaproszonych 
gości. Odbyły się one w obiektach sakralnych, 
w wakacyjne weekendy od 24 lipca  
do 29 sierpnia 2021. Festiwal zainaugurowa-
liśmy w Gidlach, potem, kolejno, odwiedziliśmy 
Skierniewice, Lutomiersk, Zgierz, Krośniewice, 
Piotrków Trybunalski, Charłupię Małą, Zelów, 
Wieluń i Łowicz. Finał 22. „Kolorów Polski”  
odbył się w łódzkiej archikatedrze. 
W większości koncertów wzięli udział łódzcy 
filharmonicy, którzy specjalnie na tę okoliczność 
przygotowali nowe propozycje repertuarowe. 
Zaprezentowali się głównie w składach kame-
ralnych, wystąpił m.in. Kwintet dęty Wind 5, 
Classic Brass Quintet, Apertus Quartet, zespół 
smyczkowo-fagotowy NO-NET. W programie 
koncertów dominowała muzyka klasyczna, 
świecka i religijna, od baroku do czasów naj-
nowszych. We wnętrzach kościołów zabrzmiały 
utwory Johanna Sebastiana Bacha, Antonia 
Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta, Franza Schuberta, George’a Gershwina, 
Grażyny Bacewicz. Program festiwalu zadowolił 
miłośników muzyki dawnej wykonywanej na 
instrumentach z epoki (występy zespołów Royal 
Baroque Ensemble, La Viva Fiamma), utworów 
z XX i XXI wieku, a także muzyki wokalno-in-
strumentalnej. Letni festiwal to dobra okazja, 
by zaprezentować prawdziwe „evergreeny” 

PO RAZ 22.  
WĘDROWALIŚMY Z MUZYKĄ

muzyki klasycznej w różnych aranżacjach 
– toteż nie zabrakło np. Mozartowskiej „Eine 
kleine Nachtmusik”, „Summertime” Gershwina 
czy uwertury do „Wilhelma Tella” Rossiniego. 
Tegoroczne „Kolory” zamknął występ Chóru FŁ 
pod dyrekcją wieloletniego chórmistrza zespołu, 
Dawida Bera, z nowym programem obejmują-
cym współczesną muzykę chóralną. 
Mamy nadzieję, że tęsknota publiczności za 
bezpośrednim kontaktem z muzyką i muzykami, 
za wspólnym jej słuchaniem w gronie znajo-
mych, która wzmogła się podczas pandemii, zo-
stała choć po części zaspokojona. Festiwalową 
publiczność zaprosiliśmy do udziału w badaniu 
prowadzonym dla FŁ w ramach prac wykony-
wanych w Katedrze Psychologii Ekonomicznej 
i Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warsza-
wie. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej 
dopasować ofertę Filharmonii do preferencji 
i potrzeb mieszkańców województwa. Jeszcze 
do końca września można wypełnić ankietę on-
line – pod adresem: bit.ly/badanie_filharmonia 
lub po zeskanowaniu kodu QR (poniżej).

Wieluń. Paulina Glinka – sopran, Maria Hubluk-Kaszuba – sopran, Dominika Stefańska – mezzosopran,  
Paweł Żak – tenor, Bartosz Szulc – bas; fot. Marcin Stępień

Krośniewice. Kwintet dęty Wind 5 w składzie: Ewelina Zawiślak – flet, Agata Piotrowska-Bartoszek – obój,  
Roman Pryliński – klarnet, Krzysztof Kamiński, – fagot, Zbigniew Monkiewicz – waltornia; fot. Dariusz Kulesza

Zelów. Sławomir Cichor – trąbka, Apertus Quartet w składzie: Marta Kalińska – I skrzypce, Paulina Wielgosińska – II skrzypce,  
Małgorzata Sowierka-Chmiel – altówka, Maria Katarzyna Filipiak – wiolonczela; fot. Marcin Stępień
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ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW 
W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022
Ceny w tabelach nie dotyczą odbywających się w siedzibie Filharmonii imprez organizatorów zewnętrznych.

CENY BILETÓW 

RODZAJ 
WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY ABONAMENT

Koncerty 
symfoniczne

I strefa II strefa I strefa i II strefa

normalny 48 PLN normalny 34 PLN
5 wybranych koncertów 

-50% rabatu
od ceny biletu normalnego
(obwiązuje do 31.12.2021)

ulgowy 36 PLN ulgowy 24 PLN

Specjalne koncerty 
symfoniczne

normalny 60 PLN normalny 50 PLN

ulgowy 50 PLN ulgowy 40 PLN

Na nadzwyczajne koncerty symfoniczne ceny biletów ustalane są indywidualnie przez Dyrekcję FŁ

RODZAJ WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY

Koncerty kameralne i organowe
normalny 32 PLN

ulgowy 22 PLN
Koncerty szkolne, współorganizowane ze szkołami muzycznymi 15 PLN

Koncerty jazzowe 
normalny 40 PLN

ulgowy 30 PLN

Koncerty dla młodego słuchacza
normalny 35 PLN

ulgowy 25 PLN

KONCERTY

MET

KONCERTY SYMFONICZNE

RODZAJ 
WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY ABONAMENT

Transmisje 
„The Metropolian 
Opera Live in HD”

I strefa II strefa III strefa I strefa II strefa

80 PLN 60 PLN 40 PLN

Pojedynczy  
bilet 

w abonamencie: 
48 PLN

Pojedynczy  
bilet 

w abonamencie: 
36 PLN

RODZAJ 
WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY ABONAMENT

Warsztaty dla dzieci 
„Odkrywcy muzyki” 20 PLN Pojedynczy bilet w abonamencie: 18 PLN

Koncert 
„Odkrywcy muzyki”

10 PLN (dla dzieci 
do 3 lat: 5 PLN) –

Warsztaty dla dzieci 
„Baby Boom Bum” 30 PLN

Przy zakupie minimum 3 warsztatów  
cena pojedynczego biletu w abonamencie: 

24 PLN

Koncerty  
familijne

Normalny: 32 PLN,  
ulgowy: 22 PLN;  

rodzinny dla 3  
i więcej osób: 16 PLN

–

KONCERTY

MET
TRANSMISJE MET



58. Dyrekcja Filharmonii uprzejmie informuje, że w polityce cenowej 
w sezonie 2021/2022 mogą nastąpić zmiany. 

Ceny biletów na koncerty specjalne i wysokość rabatów 
w ramach akcji promocyjnych są ustalane indywidualnie.

KASA BILETOWA 
tel. 42 664 79 79
bilety@filharmonia.lodz.pl
godziny otwarcia 
poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek: 10.00-20.00
środa: 10.00-18.00, czwartek: 10.00-18.00
piątek: 10.00-20.00, godzinę przed każdym
koncertem, podczas pierwszej przerwy w koncercie
Honorujemy karty płatnicze. 
Bilety można nabyć www.filharmonia.lodz.pl  
oraz poprzez serwis internetowy Bilety24. 

BIURO OBSŁUGI SŁUCHACZA
BOS zajmuje się sprzedażą biletów dla grup zorganizowanych
oraz współpracą z firmami i instytucjami.
Kontakt: 
Anna Gaik, tel.: 693 380 085, 42 664 79 99
anna.gaik@filharmonia.lodz.pl
Michalina Kraszkiewicz, 732 749 999,  
michalina.kraszkiewicz@filharmonia.lodz.pl

BILETY ULGOWE
Na koncerty w Sali koncertowej w każdej strefie cenowej 
oraz w Sali kameralnej obowiązują bilety normalne i ulgowe. 
Ulgi przysługują: uczniom, studentom (studiów I i II stopnia 
oraz doktoranckich), emerytom, rencistom i osobom 
z niepełnosprawnościami. Uczniowie szkół artystycznych 
i studenci uczelni artystycznych mogą kupić bilety ze specjalną, 
dodatkową zniżką (bilet specjalny).
Bilety ulgowe nie obowiązują na cykle: „The Met: Live in HD”, 
„Odkrywcy muzyki”, „Baby Boom Bum”, a także na koncerty 
szkolne (na które jest jedna cena biletów na całej sali). 

REZERWACJE
Można zarezerwować bilet na wybrany koncert. Rezerwacji 
dokonuje się osobiście, telefonicznie (w kasie biletowej) lub 
e-mailem. Zarezerwowane bilety, należy wykupić w ciągu 14 dni, 
jednak nie później niż na trzy dni przed koncertem. Jeśli bilety 
nie zostaną wykupione w tym terminie, rezerwacja zostanie 
anulowana. 
Należność za bilety zarezerwowane prosimy wpłacać  
na numer rachunku: 51 1020 3352 0000 1902 0242 2756

ZWROTY
Kasa zwraca pieniądze za zakupione bilety do dnia 
poprzedzającego koncert, na który je zakupiono. Należy okazać 
paragon fiskalny. Bilety zakupione online i w abonamencie  
nie podlegają zwrotowi.

RABATY
W sezonie artystycznym 2021/2022 Filharmonia Łódzka 
honoruje Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych i Kartę 
Seniora Województwa Łódzkiego. Szczegóły i zasady tych 
rabatów znajdują się na: www.filharmonia.lodz.pl (zakładka 
BILETY / INFORMACJE OGÓLNE). O rabaty można również 
pytać w kasie biletowej FŁ.

Fot. Marcin Stępień
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Wnętrza Filharmonii Łódzkiej to eleganckie 
i funkcjonalne przestrzenie, które nie tylko 
goszczą artystów i melomanów, ale także 
służą organizatorom wielu przedsięwzięć 
o różnorodnym charakterze: kulturalnym, 
naukowym, biznesowym. Mogą Państwo 
wynająć Salę koncertową, Salę kameralną, 
foyer lub inne pomieszczenia, w zależności 
od potrzeb. 
Nowoczesny budynek, zaprojektowany przez 
krakowskiego projektanta Romualda Loeglera 
i oddany do użytku w grudniu 2004 roku, 
usytuowany jest w ścisłym centrum Łodzi: 
tuż obok słynnej ulicy Piotrkowskiej, nieopodal 
centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura 
i ultranowoczesnego dworca Łódź Fabryczna. 
W pobliżu znajduje się wiele hoteli oraz bogata 
baza gastronomiczna: restauracje, kawiarnie 
i puby. 
Gmach filharmonii, wykonany z betonu 
architektonicznego, indyjskiego granitu, kilku 
rodzajów szkła i metalu, zajmuje powierzchnię 
ponad 4 tysięcy m2. Jest przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego 
fasada nawiązuje do architektury Domu 
Koncertowego Ignacego Vogla z przełomu XIX 
i XX wieku, który znajdował się w tym samym 
miejscu i był jednym z pierwszych miejsc 
koncertów Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, 
która w roku 2015 obchodziła jubileusz stulecia. 
Gmach wyróżniono II nagrodą w konkursie 
„Budowa roku 2004” i nagrodą SARP 
za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony 
ze środków publicznych w roku 2004.

SALA KONCERTOWA

liczba miejsc: 658, w 22 rzędach i 7 lożach
powierzchnia całkowita: 789 m2

powierzchnia estrady: 265 m2

W Sali Koncertowej z równym powodzeniem 
można zorganizować koncert muzyki poważ-
nej, recital piosenki, jak i konferencję naukową. 
Występowały tu zarówno gwiazdy muzyki po-
ważnej: Krystian Zimerman, Ivo Pogorelić, Lang 
Lang, Rafał Blechacz, Midori, Elina Garanča, 
Maria Guleghina, Mariusz Kwiecień, jak i roz-
rywkowej – Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau, 
kabaret Ani Mru Mru, Edyta Geppert, Justyna 
Steczkowska, Maryla Rodowicz, Ryszard Ryn-
kowski, Perfect, Stare Dobre Małżeństwo i wielu 
innych znakomitych wykonawców. 
Elegancki wystrój, znakomita akustyka i profe-
sjonalne nagłośnienie czynią z sali koncertowej 
także salę konferencyjną z zaawansowa-
nym zapleczem technicznym. Dysponujemy 
opuszczanym nad estradę ekranem, zaawan-
sowanym technicznie rzutnikiem, stolikami 
konferencyjnymi ukrytymi w fotelach; można 
przeprowadzić prezentacje przy użyciu kom-
putera zarówno z reżyserki, jak i bezpośrednio 
z estrady. Odbywały się tu między innymi: 
konferencja „Łódź – Bergen: współczesne meto-
dy zarządzania w kulturze”, sympozja Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego, Regionalny Kon-
gres Kultury 2011, VIII Ogólnopolska Konferencja 
„Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń”.
Salę zdobi unikalny zestaw organów: instrumen-
tu barokowego i romantycznego. Filharmonia 
Łódzka jako jedyna w Europie może pochwalić 
się posiadaniem dwu zupełnie niezależnych in-
strumentów tego typu; ich projekt i budowa były 
największym projektem organowym realizowa-
nym w Polsce od kilkudziesięciu lat.

PRZESTRZENIE 
DO WYNAJĘCIA

SALA KAMERALNA

liczba miejsc: 100
powierzchnia: 188 m2 
kawiarnia: 135 m2

To eleganckie wnętrze o neutralnym wystroju 
znajduje się w podziemiach budynku. Po-
wierzchnię tej sali można powiększyć niemal 
dwukrotnie, rozsuwając ruchomą ścianę, 
oddzielającą ją od kawiarni. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Sali Kameralnej usytuowane jest 
eleganckie foyer – najlepsze miejsce do spotkań 
w kameralnym gronie przy lampce wina.

INNE PRZESTRZENIE

Foyer piwnica: powierzchnia 128 m2

Foyer I piętro: powierzchnia 339 m2

Foyer II piętro: powierzchnia 407 m2

Foyer IV piętro: powierzchnia 76 m2

Na poziomie -1 znajduje się kawiarnia, która 
potencjalnym najemcom oferuje usługi gastro-
nomiczne i cateringowe. Można też wynająć 
pokoje hotelowe, mieszczące się na górnych 
piętrach budynku.

***

Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczeń 
w Filharmonii Łódzkiej proszone są o kontakt 
z kierownikiem działu infrastruktury: 
Elżbieta Latek, tel. 42 664 79 50, 
elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl
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ADMINISTRACJA
DYREKTOR / DYREKTOR FESTIWALU „KOLORY POLSKI” 
Tomasz Bęben 
sekretariat@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 18

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Edward Chudzik
42 664 79 18

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 
Paweł Przytocki 
sekretariat@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 18

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Maria Opłatek 
maria.oplatek@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 31

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
Katarzyna Krawczyk 
katarzyna.krawczyk@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 23

KIEROWNIK DZIAŁU INFRASTRUKTURY (WYNAJMY) 
Elżbieta Latek 
elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 50

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO- 
-GOSPODARCZEGO 
Barbara Przygodzka 
barbara.przygodzka@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 30 
536 489 999

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-REMONTOWEGO 
Iwona Miśkiewicz 
i.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 60

SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH 
Grażyna Turkowska 
g.turkowska@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 33

RADCA PRAWNY 
Katarzyna Pasek 
k.pasek@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 32

ARCHIWUM 
Bożena Pellowska-Chudobińska 
b.pellowska.chudobinska@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 53

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO- 
-PROGRAMOWEGO  
Małgorzata Kaczmarek 
m.kaczmarek@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 97

KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ  
/ KURATOR FESTIWALU „KOLORY POLSKI” 
Dominika Jakubowska 
d.jakubowska@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 97

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWY 
42 664 79 97 
Joanna Kruszyńska 
519 580 590

Paulina Kołodziejczyk 
519 580 636

KIEROWNIK DZIAŁU ROZWOJU I REKLAMY 
Sylwia Lewicka 
sylwia.lewicka@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 99 
663 200 902

BIURO OBSŁUGI SŁUCHACZA 
42 664 79 99 
Anna Gaik  
anna.gaik@filharmonia.lodz.pl 
693 380 085

Michalina Kraszkiewicz
michalina.kraszkiewicz@filharmonia.lodz.pl 
732 749 999

KONTAKT Z MEDIAMI / WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 
Karolina Albińska 
karolina.albinska@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 76 
533 373 131

WYDAWNICTWA / STRONA WWW 
Joanna Więckowska 
joanna.wieckowska@filharmonia.lodz.pl 
42 664 79 76

Magdalena Sasin 
magdalena.sasin@filharmonia.lodz.pl 
733 581 111

SOCIAL MEDIA 
Anna Sapieha 
anna.sapieha@filharmonia.lodz.pl 
510 022 523

KOORDYNATOR FESTIWALU „KOLORY POLSKI” / 
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI W REGIONIE 
Anna Gaik 
anna.gaik@filharmonia.lodz.pl 
693 380 085

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź 

INFORMACJE, REZERWACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW
42 664 79 79 / bilety@filharmonia.lodz.pl

KASA BILETOWA CZYNNA:
•  poniedziałek, środa, czwartek 10.00–18.00
•  wtorek, piątek 10.00–20.00
•  godzinę przed każdym koncertem

Honorujemy karty płatnicze.
Bilety można kupować na stronie internetowej Filharmonii:  
www.filharmonia.lodz.pl oraz na portalu Bilety24

Dyrekcja FŁ uprzejmie informuje, że repertuar może ulec zmianie.

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię Łódzką  
oznacza akceptację REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ FŁ dostępnego w kasie biletowej i na stronie FŁ.  
Zgodnie z wytycznymi związanymi z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2  
obowiązują dodatkowe zasady organizacji widowni i poruszania się publiczności  
w budynku FŁ, dostępne na stronie https://filharmonia.lodz.pl/bilety-FAQ

Patroni medialni:

Partner technologiczny:

REDAKCJA/KOREKTA
Dział Rozwoju i Reklamy FŁ

TEKSTY
Magdalena Sasin, Joanna Więckowska, Dominika Jakubowska, Piotr Matwiejczuk

PROJEKT GRAFICZNY
Mamastudio

SKŁAD, ŁAMANIE
www.media-press.com.pl / Beata Gawłowska

Skład zakończono 10.09.2021 r.

Instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego współprowadzona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
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