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Podhale w Arsenale
Nie trzeba wyje¿d¿aæ z Wroc³awia, by poczuæ atmosferê wakacji i bliskoæ gór: ju¿ dzi o godz. 20 na dziedziñcu Arsena³u gociæ bêd¹ niezwykli artyci
 muzykuj¹ca rodzina z Bia³ego Dunajca. Góralska kapela Trebunie-Tutki dla festiwalowej publicznoci wykona m. in. najbardziej znane pieni Podhala,
które od wielu lat stanowi¹ prawdziw¹ kopalniê inspiracji dla kompozytorów i s³uchaczy.

Nieustaj¹ca moda na góralszczyznê zaczê³a siê dawno.
Za spraw¹ Tytusa Cha³ubiñskiego, zakopiañskiego lekarza, o Podhalu na prze³omie XIX i XX wieku zrobi³o siê
g³ono. Cha³ubiñski opisa³ bowiem walory klimatyczne
swojej miejscowoci. Odt¹d Tatry, a co za tym idzie równie¿ podgórskie wsie i miasteczka, sta³y siê regionem
odwiedzanym masowo, zw³aszcza podczas wakacji.
Spragnieni wypoczynku oraz kontaktu z koj¹c¹ przyrod¹
przybywali tam nie tylko taternicy i zwykli letnicy, lecz
tak¿e znani artyci: literaci, poeci, plastycy. Doæ przypomnieæ, ¿e gocili tam m. in. Henryk Sienkiewicz,
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz
Przerwa-Tetmajer czy Tadeusz ¯eleñski (Boy). Trudno
znaleæ choæ jednego m³odopolskiego poetê, który nie
podj¹³by w swojej twórczoci tematów i motywów tatrzañskich. Artyci ci darzyli najpiêkniejsze polskie góry
niezwyk³ym szacunkiem, czego wyrazem jest choæby
fragment wiersza Juliana Tuwima:
„K³aniaj siê górom, córeczko, k³aniaj siê górom,
Œniegom s³onecznie kipi¹cym, œwitom tatrzañskim.
Olœniewaj¹cym lazurom, olœnionym chmurom,
K³aniaj siê, córko, wysokim dniom zakopiañskim!”

wchodzi zawsze prym  skrzypce realizuj¹ce liniê melodyczn¹, oraz wtóruj¹cy im: sekund (skrzypce) i bas. W
obszarze górskim czasem wykorzystywana jest koza 
rodzaj dudów, z prost¹ piszcza³k¹ burdonow¹. Kozê
podhalañsk¹, maleñkie góralskie skrzypce z³óbcoki, fujarê wielkopostn¹ czy wielk¹ trombitê zobaczyæ i us³yszeæ bêdzie mo¿na ju¿ dzi, w otoczeniu innych instrumentów i wród piewu artystów z kapeli TrebunieTutki.
Trebunie-Tutki, muzykuj¹ca kilkupokoleniowa rodzina z
Bia³ego Dunajca, to profesjonalny zespó³ góralski, nale¿¹cy do najbardziej znanych w Polsce i za granic¹. Jego
liderem jest Krzysztof Trebunia  postaæ niezwykle barwna ze wzglêdu na urozmaicon¹ dzia³alnoæ artystyczn¹: nauczyciel muzyki góralskiej, kompozytor, poeta,
wykonawca, ale tak¿e architekt. Nie mniej uzdolnieni s¹
pozostali cz³onkowie zespo³u. W³adys³aw Trebunia to
muzyk, ale równie¿ absolwent krakowskiej Akademii
Sztuk Piêknych. Anna Trebunia-Wyrostek ukoñczy³a tê
sam¹ elitarn¹ uczelniê, ponadto gra na basach podha-

lañskich, piewa i tañczy. Jan Trebunia jest budowniczym instrumentów góralskich i absolwentem Szko³y
Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, za
Andrzej Wyrostek dzia³a w znanych zespo³ach folklorystycznych, graj¹c na kontrabasie i skrzypcach.
Trebunie-Tutki to zespó³ niezwyk³y, bowiem jego cz³onkowie próbuj¹ stworzyæ now¹ muzykê góralsk¹,
wzbogacaj¹c rodzimy folklor bardziej wspó³czesnymi
melodiami i tekstami. Interesuj¹ ich te¿ awangardowe
aran¿acje. Tak wiêc czêsto muzyka Podhala jest tu ³¹czona z trendami modnymi w muzyce rozrywkowej.
Warto wspomnieæ, ¿e wyrazem sukcesu, jaki osi¹gnê³a
kapela jest czêste zapraszanie zespo³u do udzia³u w
presti¿owych festiwalach folklorystycznych w Europie,
Azji i Ameryce Pó³nocnej, liczne nagrody i wyró¿nienia
oraz udzia³ w filmach i spektaklach teatralnych. Szykuje
siê wiêc festiwalowa uczta nie tylko dla fanów góralszczyzny.
Agnieszka Misiak

Góry z bliska
Fascynowa³y jednak nie tylko malownicze wierchy, surowe granie czy tajemnicze siklawy. Zadziwia³a równie¿ kultura góralska  specyficzna gwara, ciekawa architektura i niespotykana nigdzie muzyka, któr¹ cechuje
m. in. opadaj¹ca linia melodyczna kszta³towana w
oparciu o skalê góralsk¹, z podwy¿szonym czwartym
stopniem i bez dwiêku prowadz¹cego. Czasem bywa
ona w pieniach wzbogacana wyskaniem, czyli wysokim okrzykiem.
Przepiêkne s¹ tamtejsze nuty  schematy harmoniczno-rytmiczne, staj¹ce siê melodi¹ dopiero w momencie
wykonania. Atrakcyjne pozosta³y tak¿e tañce podhalañskie  góralski (mê¿czyzny z kobiet¹) i zbójnicki 
wykonywany przez grupê mê¿czyzn, wymagaj¹cy du¿ej
sprawnoci fizycznej.

GÓRALSKO SI£A
Wieczór muzyki góralskiej

(m. in.: Góralsko si³a, Twój czas, Jo c³ek wolny,
Tatry Wysokie, Majowe piewki, Nutko moja, Hej
Hanko, Hej w górê...)

Wieczór 12.07

(niedziela)

godz. 20

Ewa Pob³ocka  fortepian
Jan Stanienda  skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA
W. A. Mozart  Symfonia G-dur nr 10 KV 74
J. Haydn  Koncert fortepianowy G-dur Hob. XVIII:4
J. Haydn  Koncert fortepianowy D-dur Hob. XVIII:11
J. Haydn  Symfonia fis-moll nr 45 Po¿egnalna Hob. I:45

Przygotowany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddzia³ we Wroc³awiu
dla WIECZORÓW W ARSENALE
Pogoda w dniach od 10.07 do 12.07.2009

KONCERTOWA
POGODA
Weekend zapowiada siê pogodnie i ciep³o,
jedynie w pi¹tkowe popo³udnie wystêpowaæ
bêd¹ przelotne opady deszczu (mo¿liwe burze),
które jednak powinny wieczorem zanikaæ.
Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do
25°C, a wieczorami bêdzie spadaæ do oko³o 2017 °C. Wiatr bêdzie na ogó³ s³aby (10 do 15
km/h), z kierunków zachodnich.

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Trebunie-Tutki:
normalny 60 z³, ulgowy 45 z³

Na góralsk¹ nutê
Muzyka góralska zyskuje swój szczególny klimat g³ównie dziêki tamtejszym znakomitym kapelom. W ich sk³ad

Symfonia po¿egnalna
Zanim w niedzielê wybrzmi¹ ostatnie dwiêki Symfonii Po¿egnalnej publicznoæ us³yszy jeszcze znakomit¹ polsk¹ pianistkê Ewê Pob³ock¹ w dwóch
koncertach fortepianowych Haydna.
Mocnym akcentem zakoñcz¹ siê w niedzielê tegoroczne Wieczory w Arsenale (pocz¹tek jak zwykle o godz.
20). Gwiazd¹ fina³owego koncertu bêdzie wybitna

polska pianistka Ewa Pob³ocka, która wyst¹pi z Orkiestr¹ Kameraln¹ Wratislavia pod kierunkiem Jana
Staniendy.

Patronat Medialny:

Dofinansowano ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mecenat:

Srebrny
Sponsor:

BILETY:

Ewy Pob³ockiej nie trzeba bli¿ej przedstawiaæ wroc³awskiej publicznoci. Nazwisko pianistki sta³o siê g³one
ju¿ w 1980 r., kiedy zosta³a laureatk¹ Miêdzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.
W latach, które nast¹pi³y po konkursowych sukcesach
Ewa Pob³ocka stale potwierdza³a swoj¹ wysok¹ pozycjê artystyczn¹. Nie da³a siê zaszufladkowaæ jako jedynie chopinistka (choæ jej nagrania utworów Fryderyka
Chopina ciesz¹ siê du¿ym uznaniem), ale bardzo
wiadomie i ciekawie kszta³tuje swój repertuar pianistyczny. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmuje muzyka wspó³czesna, artystka jest wybitn¹ interpretatork¹
m. in. koncertów fortepianowych Lutos³awskiego, Panufnika czy Szymañskiego. Jednoczenie nie zaniedbuje wielkiej klasyki, o czym wiadcz¹ jej nagrania, w
tym kompletu partit J. S. Bacha. Nie ogranicza siê
jednak wy³¹cznie do dzia³alnoci solistycznej, jest
bardzo cenion¹ kameralistk¹, wspó³pracuj¹c¹ z artystami tej miary, jak Jadwiga Rappé, Ewa Podle, Olga
Pasiecznik czy Krzysztof Jakowicz.
Podczas niedzielnego Wieczoru w Arsenale Ewa

Sponsorzy:

Pob³ocka wykona solow¹ partiê w dwóch dzie³ach
Haydna: w Koncercie fortepianowym G-dur i Koncercie fortepianowym D-dur. Tym samym festiwal w
ostatnim dniu raz jeszcze uczci obchodzony w³anie w
ca³ym muzycznym wiecie Rok Haydna. Muzyce
Haydna towarzyszyæ bêdzie tak¿e wczesna, dzieciêca
Symfonia G-dur KV 74 Mozarta. Jak wiadomo, Haydna
i Mozarta ³¹czy³a serdeczna przyjañ.
Na zakoñczenie niedzielnego koncertu nast¹pi prawdziwe muzyczne po¿egnanie. Orkiestra Kameralna
Wratislavia pod kierunkiem Jana Staniendy, dyrektora
artystycznego festiwalu, zagra Symfoniê fis-moll nr 45
Po¿egnaln¹ Josepha Haydna. W utworze tym autor
Stworzenia wiata da³ dowody swojej pomys³owoci i poczucia humoru. W ostatniej czêci
dzie³a muzycy po kolei opuszczaj¹ estradê, a¿ do
pozostania jedynie dwóch skrzypków, którzy sami
koñcz¹ symfoniê. W ten sposób Haydn upomnia³ siê o
nale¿ny urlop dla swoich muzyków. W niedzielê
przekonamy siê, czy wroc³awska publicznoæ puci
Wratislaviê na urlop bez ¿adnego bisu.
Artur Bielecki

· OKiS Rynek Ratusz 24 (tel. 071 342 22 91) · Na godzinê przed koncertami w Arsenale · Festiwalowa Kasa Internetowa · PROMOCA!! Bilety kupowane przez internet  10% taniej!

