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Filharmonia Szczecihska, Klub 13 Muz, Zespot Szkot Muzycznych

Klarnet w roli gtownej
PRZEZ ostatnie pî c dni
Szczecin rozbrzmiewat
muzykq. Tym razem w roli
gtownej wystqpH klarnet.
W VI Zachodniopomorskim
Festiwalu Klarnetowym
uczestniczyli znakomici
instrumentalisci,
kompozytorzy, dyrygenci oraz
uczestnicy konkursu.

To najwie_ksze tego typu wyda-
rzenie w Polsce i jedno z najwi^k-
szych w Europie. Dzie_ki niemu
melomani uczestniczyli w koncer-
tach i recitalach znanych artystow.

Kulminacja. by! pia.tkowy kon-
cert festiwalowy w Filharmonii
Szczecinskiej z udzialem Krze-
simira De.bskiego. Kompozytor
i dyrygent poprowadzil szczecinska,
orkiestre. w ,,Koncercie na trzy
klarnety" wlasnego autorstwa.
TrzyczQSciowy utwor muzyki
wspolczesnej, dzie.ki ktoremu,
co podkreslal kompozytor, pu-
blicznosc wstapila do grona elity
uczestnicza.cej w koncertach tego
gatunku, pokonal mniej znanq
tworczosc kompozytora. Partie
solowe wykonywali znakomici
klarnecisci: Woytek Mrozek, Karel
Dohnal i Krzysztof Grzybowski.
Doktor klarnetu (co podkreslal
dyrygent) ̂ yoytek Mrozek wystajiil
kilkakrotnie. Publicznosc brawa-
mi doceniata jego wykonania na
rozmaitych klarnetach, zarowno
kompozycji Krzesimira De.bskie-
go, jak i Orlanda Jacinta Garcii.
Ten drugi artysta - kompozytor,
pedagog, profesor z Uniwersytetu
Miami - byt gosciem specjalnym
tego wieczoru. Pod jego toerunkiem

/Concert w filharmonii poprowadzif Krzesimir Dqbski. Fot Robert STACHNIK

muzycy wykonali nastrojowy utwor
muzyki wspotczesnej ,,Wiatr z od-
dali". Wieczor zakonczyly kompo-
zycje muzyki filmowej Krzesimira
De.bskiego, m.in. Taniec huculski
na klarnet i orkiestrQ (solo Woy-

recitalu w Klubie 13 Muz wysta.-
pi! klarnecista Riccardo Crocilla
z Wloch. Zebranym podobaty sie.
jego interpretacje utworow wspol-
czesnych kompozytorow. Solistom
towarzyszyla szczecinska pianistka,

tek Mrozek), ktore szczecinska— kameralistka Karolina Stanczyk
publicznosc nagradzata gromkimi Rownie wazna., jak koncertowa,
brawami i prosbami o bis. Korn^, uylu ILI^JC honkursowa festiwalu.

oc p«JtScy W auli ZSM wyst^pito 130 solistowpozytor stwierdzil, ze choc ]
rezyserzy nie doceniaja. klarnetu,
jest to wspaniaty instrument z ca-
rym spektrum mozliwosci.

Pokazaly to rowniez pozostale
koncerty i recitale podczas festi-
walu, jak Koncert Poludniowy
w sobote. w auli Zespolu Szkol
Muzycznych, organizatora festi-
walu. Wysta.pili w nim znakomici
absolwenci tej szkoly: klarnecista
Radoslaw Herdzik i pianista Sla-
womir Wilk, wykonuja,cy z fmezjq
m.in. senate, Brahmsa i preludia
Gershwina. Natomiast w sobotnim

i 20 zespolow kameralnych. Pre-
zentacje te ocenialo mi^dzynaro-
dowe jury pod przewodnictwem
Francois Sauzeau z Francji, ktory
w czwartkowy wieczor wysta.pil
w Klubie 13 Muz w koncercie
,,Gwiazdy Festiwalu". Publicznosc
docenila jego interpretacje na
klarnecie utworow Oliviera Mes-
siaena, Claude Debussy, Roberta
Schumanna i Francisa Poulenca.
Konkursowi i koncertom towa-
rzyszyly prezentacje, warsztaty
i wyklady. Elzbieta KUBERA


