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[2] Andante
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Thomas Dyke Acland Tellefsen
(1823–1874)

Thomas Dyke Acland Tellefsen urodził się w Trondheim i dorastał w bardzo
aktywnym muzycznie środowisku. W maju 1842 roku wyjechał z Norwegii,
aby studiować muzykę w Paryżu. Odkąd tylko przybył do francuskiej stolicy
pragnął dołączyć do grona uczniów Chopina. Pod koniec 1844 roku doszło
do pierwszego spotkania z mistrzem, które zapoczątkowało regularne lekcje,
trwające do maja 1847 roku. Po śmierci Chopina Thomas Tellefsen przejął
paryskich uczniów mistrza, szybko zyskując opinię znakomitego nauczyciela
fortepianu.
Debiut pianistyczny Tellefsena miał miejsce 18 kwietnia 1851 roku w Paryżu
w Hôtel Lambert, rezydencji księcia Aleksandra Czartoryskiego. Recital ten
otrzymał znakomite recenzje i był momentem przełomowym w życiu artystycznym Tellefsena. W kolejnych latach jego koncerty zaliczano do najważniejszych
wydarzeń sezonu koncertowego. Tellefsen był poważnym, gruntownie
wykształconym muzykiem. Posiadał rozległą wiedzę z zakresu muzyki barokowej,
w szczególności – Johanna Sebastiana Bacha, a także znał prace teoretyków
XVIII wieku. W latach 50. i 60. XIX wieku Tellefsen miał możliwość zaprezentowania się jako ekspert w dziedzinie muzyki baroku podczas Concerts
Historiques (Koncertów Historycznych) śpiewaka Françoisa Delsarte’a oraz
dzięki opublikowaniu wybranych utworów C.Ph.E. Bacha oraz Rameau.
Miejskie Archiwum Trondheim / The Municipal Archives of Trondheim
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Thomas Tellefsen pozostawił po sobie w sumie 44 opusy. Lista jego dzieł zawiera
nie tylko miniatury fortepianowe czy mniejsze formy, takie jak walc, mazurek
czy nokturn, lecz także sześć dużych kompozycji kameralnych i dwa koncerty
fortepianowe. Oba koncerty zostały napisane około roku 1850 i nawiązywały
do wirtuozowskich tradycji wywodzących się od Fielda i Chopina.
I Koncert g-moll op. 8 na fortepian i orkiestrę powstał w latach 1847–1848.
Po raz pierwszy został wykonany 31 marca 1852 roku w Salle Pleyel w Paryżu,
z kompozytorem jako solistą. W pierwszej części pianista prezentuje materiał
tematyczny zaczerpnięty z ekspozycji orkiestry oraz nowe elementy. Pierwsza
część przetworzenia rozpoczyna się improwizacyjnym fragmentem bazującym
na głównym temacie, który przechodzi w przypominający nokturn temat zapożyczony z ekspozycji fortepianu. Drugą część Andante, w Es-dur, można opisać
jako nokturn z akompaniamentem orkiestry. Część ostatnia, Finale. Allegro,
jest grana attacca. Pierwszy temat to norweska melodia ludowa: marsz weselny.
Drugi temat posiada cechy norweskiego tańca ludowego zwanego halling.
Jednak temat ten mógł być również inspirowany polskim krakowiakiem, który
ma kilka cech wspólnych z hallingiem. Tym samym stanowiłby on nawiązanie
do Chopinowskiego Krakowiaka op. 14.
dr Ingrid Loe Dalaker
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Thomas Dyke Acland Tellefsen was born in Trondheim and grew up in a very
active music environment. In May 1842 Tellefsen left Norway in order to study
music in Paris. From the moment he arrived in the French capital he nurtured
a strong desire to become one of Chopin’s students, and at the end of 1844
their first meeting was arranged. This meeting led to regular teaching until May
1847. After the death of Chopin, Thomas Tellefsen took over a number of his
students in Paris and he soon gained a reputation as an excellent piano teacher.
Tellefsen gave his debut recital as a pianist in Paris on 18th April 1851 at Hôtel
Lambert, the residence of the Polish Prince Alexander Czartoryski. The recital
was Tellefsen’s artistic breakthrough and received a number of glowing reviews.
In the following years his concerts ranked among the major events of the concert
year. Tellefsen was a serious musician with thorough education. He had learned
a great deal about Baroque music, particularly about J.S. Bach, and was also
well schooled in the theorists of the 1700s. In the 1850s and 1860s Tellefsen
had the opportunity to demonstrate his knowledge of Baroque music through
the singer François Delsarte’s Concerts Historiques and the publishing of selected
works by C.P.E. Bach and Rameau.
Thomas Tellefsen wrote a total of 44 opuses. His list of works contains not
only a number of character pieces for the piano and smaller forms, such as
waltzes, mazurkas and nocturnes, but also six major chamber music compositions
and two piano concertos. The two concertos were both written in the years
around 1850 and are rooted in a virtuoso tradition following Field and Chopin.
Concerto No. 1 in G minor Op. 8 for piano and orchestra was written in 1847–
1848. The concerto received its first performance in Paris on 31st March, 1852,
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at the Salle Pleyel with the composer himself as soloist. In the first movement
the soloist presents thematic material from the orchestral exposition as well as
new material. The first part of the development section begins with an improvisatory passage based on the main theme, before continuing with a nocturnelike theme borrowed from the exposition in the solo piano part. The second
movement, Andante, in E flat major, can be characterized as a piano nocturne
with orchestral accompaniment. The final movement, Finale. Allegro, is played
attacca. The first theme is a Norwegian folk tune: a bridal march. The second
theme has characteristic traits derived from the Norwegian folk dance, halling.
However, the theme might as well be inspired by the Polish krakowiak, which
has several traits in common with the halling, and might then betray certain
similarities to Chopin’s Krakowiak Op. 14.
Ingrid Loe Dalaker, D.Arts

Carl Filtsch
(1830–1845)
Carl Filtsch jest jedną z zapomnianych osobowości XIX wieku. „Jeśli ten chłopiec
zdecyduje się koncertować – powiedział Liszt – będę musiał zamknąć interes”.
Niewielu osiągnęło w dzieciństwie tak olśniewające sukcesy jak Filtsch. Rozpoczął
karierę pianistyczną w wieku 6 lat, dając koncerty w rodzinnej Transylwanii. Niedługo
potem opuścił rodzinny dom, aby kontynuować muzyczną edukację w Wiedniu.
„Jak tylko mój ojciec i ja zdjęliśmy futra i płaszcze – pisał – popędziliśmy do sławnego
Mittaga… Nim stałem się jego uczniem, zaopiekował się mną Wieck (ojciec wielkiej
Klary)”. W wieku 10 lat, po debiucie na dworze cesarskim, Carl opuścił stolicę
Austrii. W grudniu 1841 roku zamieszkał wraz z bratem Josephem w Paryżu, gdzie
przez półtora roku pobierał lekcje u Chopina. W recenzji pożegnalnego występu
we Francji „Monde musical” porównał Filtscha z Mozartem, dodając: „takim też
pamiętamy Liszta sprzed 20 lat”. W Anglii, gdzie następnie przeprowadzili się bracia,
krytycy byli jeszcze bardziej wylewni. Jeden z nich pisał: „trzeba przyznać, że uczeń
[Filtsch] przerósł mistrza [Chopina]”.
Filtsch pozostawił po sobie spuściznę zawierającą nieopublikowane kompozycje różnego
rodzaju, wśród nich dwa utwory na pełną orkiestrę symfoniczną: Uwerturę (Ouvertüre)
oraz wielki Konzertstück („Concert-Stück”) na fortepian i orkiestrę. Uwertura D-dur
prawdopodobnie została skomponowana jako pierwsza. Do dziś przetrwał zarówno
wstępny szkic fortepianowy z naniesioną planowaną instrumentacją, jak i wersja robocza (a zarazem końcowa) całości. Utrzymana w formie sonatowej z powolnym wstępem,
charakteryzuje się naturalnym rozwojem muzycznym. Istotnym elementem Uwertury
jest rozbudowana koda, która wraz z orkiestracją całości nawiązuje do stylu Beethovena.
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Konzertstück h-moll, napisane w wieku 12 lat, to opus magnum Filtscha. Fakt, że
przypomina pierwszą część Koncertu e-moll op. 11 Chopina nie jest raczej zaskoczeniem. Wszak Filtsch uczył się zarówno gry na fortepianie, jak i kompozycji u Chopina,
który przy komponowaniu narzucał wykorzystywanie istniejących już schematów.
Wiadomo również, że Filtsch grywał Koncert e-moll, a nawet publicznie wykonał
go wraz z samym mistrzem przy drugim fortepianie. W Allegro z Koncertu e-moll
Chopina nie znajdziemy jednak kadencji, którą zawiera Konzertstück Filtscha. Długa
i imponująca kadencja, będąca środkiem ciężkości całego utworu, wykorzystuje
tematy, które już się wcześniej pojawiły. Szczególnie został potraktowany pierwszy
temat Konzertstück, bardzo umiejętnie przeobrażony w fugato.
Żaden z utworów symfonicznych Filtscha nie został wykonany za jego życia. Zimą
1843–1844, tuż przed wiedeńską premierą Konzertstück, kompozytor zasłabł za kulisami i prawykonanie nie doszło do skutku. Niedługo po tym zdarzeniu Filtsch zmarł,
na krótko przed swoimi piętnastymi urodzinami.
Sporządzone z wielką starannością partytury obu dzieł otrzymał po śmierci młodego
kompozytora jego starszy o siedemnaście lat brat i zarazem towarzysz podróży,
Joseph Filtsch, a następnie jego córka Irene Andrews. Rękopisy odziedziczył wnuk
pani Andrews, Sir Francis Loring (urodzony jako Francis Loring Gwynne-Evans),
któremu to jestem wdzięczny za oddanie do mojej dyspozycji wiele lat temu fotografii
wszystkich autografów nut oraz listów Carla Filtscha.
Ferdinand Gajewski
Westfield, New Jersey

Carl Filtsch, Litografia Josefa Kriehubera / Lithograph by Josef Kriehuber, 1844 (Wikipedia)
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Carl Filtsch is one of the forgotten personalities of nineteenth-century music. “When
this little one begins to tour,” said Liszt, “I will have to close up shop.” Few indeed
have enjoyed so brilliant a childhood as did Filtsch. At six he launched his pianistic
career with a tour in his native Transylvania. Not long thereafter Filtsch left home
to continue musical studies in Vienna. “No sooner had my father and I taken off our
furs and coats,” he wrote, “than we rushed to the great Mittag… Before becoming
his pupil, Wieck (the father of the great Clara) took me in hand.” When Carl was
ten, following a debut at court, he left the Austrian capital. By December, 1841, Carl
and his brother Joseph were settled in Paris, where Carl would enjoy the mentoring
of Chopin for the next year and a half. In its review of Filtsch’s farewell performance
in France, the “Monde musical” likened him to Mozart, adding “thus we remember
Liszt twenty years ago.” In England, where the brothers settled next, critics would
be more effusive still. “It must be admitted,” wrote one, “that the pupil [Filtsch]
surpassed the master [Chopin].”
Filtsch left a work portfolio containing unpublished compositions of every genre.
Foremost among these are two works for full orchestra: an Ouvertüre and a grand
Konzertstück (“Concert-Stück”) for piano and orchestra. The Ouvertüre in D was
probably composed first. Filtsch’s piano draft, with indications of the intended
orchestration, survives, as well as the composer’s working (and final) manuscript of
the full score. The movement is cast in sonata form with a slow introduction and
unfolds unremarkably. A substantial and developmental coda is included. This and
the orchestral writing in general are reminiscent of Beethoven.
The Konzertstück in B minor, written at twelve years of age, is Filtsch’s magnum
opus. That it is reminiscent of the first movement of the E-Minor Concerto Op. 11
of Chopin comes as little surprise. Filtsch was tutored in both piano and composi-
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tion by Chopin, who required he fashion his compositions on existing models. It is
known Filtsch played Chopin’s E-Minor Concerto and even performed it in public
with the composer at a second piano. Chopin’s opening Allegro lacks a cadenza.
Filtsch, however, included one in his Konzertstück. Long and impressive, indeed the
center of gravity of the entire piece, the cadenza ruminates upon themes which had
appeared heretofore. Special treatment is reserved for the opening theme, which is
skillfully developed in fugato.
Neither symphonic work was performed during Carl Filtsch’s lifetime. The composer,
about to premiere his Konzertstück in Vienna during the winter of 1843–1844, fell
ill in the theater wings and the debut miscarried. Soon thereafter Filtsch was dead,
days shy of his fifteenth birthday.
The carefully prepared full scores of both works passed at the composer’s death to
his brother and traveling companion, Joseph Filtsch – Carl’s senior by seventeen years,
thence to Joseph’s daughter, Irene Andrews. The manuscripts were inherited by Mrs.
Andrews’s grandson, the late Sir Francis Loring (né Francis Loring Gwynne-Evans),
to whom I am indebted for graciously placing at my disposal, many years ago,
photographs of all of Carl Filtsch’s musical manuscripts and letters.
Ferdinand Gajewski
Westfield, New Jersey
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Hubert Rutkowski
„Wrażliwy poeta dźwięku”; „można uznać grę pianisty za bliższą pewnych dawnych
tradycji wykonawczych Friedmana lub Paderewskiego, niż skłaniającą się do dzisiejszych, często zbyt zdyscyplinowanych i nieomylnie zestandaryzowanych koncepcji
wykonawczych”; „artysta ujmuje trafnym odczytaniem zawartej w utworach liryki,
a po umiejętności wirtuozowskie sięga tylko wtedy, gdy muzyka tego wymaga”
– tak pisze o pianiście polska, niemiecka oraz amerykańska prasa muzyczna.

fot. Carolina Ramirez

Ważnym momentem w karierze Huberta Rutkowskiego było nagranie dzieł fortepianowych Juliana Fontany, przyjaciela i ucznia Fryderyka Chopina, oraz utworów
Teodora Leszetyckiego dla wytwórni Acte Préalable (2007, 2008). W Roku Chopinowskim 2010 artysta nagrał płytę Pupils of Chopin z muzyką uczniów Fryderyka
Chopina, która została wydana przez NAXOS. Od tego czasu Hubert Rutkowski
prowadzi aktywną działalność koncertową w większości krajów Europy, Azji,
Ameryki Łacińskiej i USA. Występował m.in. w ramach Schleswig-Holstein Musik
Festival, „Raritäten der Klaviermusik” w Schloss vor Husum, Festiwalu Pianistyki
Polskiej w Słupsku oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura
Rubinsteina w Łodzi.
Artysta zdobył wiele nagród w międzynarodowych i krajowych konkursach
pianistycznych, m.in. Nagrodę Główną Konkursu Chopinowskiego w Hanowerze
(2007), wyróżnienie „Medalla per Unanimitat” w 52. Międzynarodowym Konkursie
Muzycznym im. Marii Canals w Barcelonie (2006), I nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2000) oraz III
nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
w Wilnie (1999).
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Hubert Rutkowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Po ukończeniu studiów w Warszawie odbył studia doktoranckie
w macierzystej uczelni, jak również mistrzowskie studia podyplomowe w Hochschule
für Musik und Theater w Hamburgu. W kwietniu 2010 roku został zatrudniony na
stanowisku profesora Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, zostając
jednym z najmłodszych profesorów tej uczelni. Od listopada 2011 roku prowadzi
również klasę fortepianu w Hochschule für Künste w Bremie.

Hubert Rutkowski
“A sensitive poet of sound”; “the pianist’s way of playing may be regarded as akin
to the old performance traditions of Friedman or Paderewski rather than leaning
towards the contemporary, very often too disciplined and unerringly standardized,
performance concepts”; “the artist captivates with the way he accurately reads the
lyricism comprised in music and reaches for virtuoso skills only when needed” – this
is how the Polish, German and American music press writes about Hubert Rutkowski.
The recording of piano works by Julian Fontana, Fryderyk Chopin’s friend and
pupil, as well as piano pieces by Theodor Leschetizky for Acte Préalable (2007, 2008)
was a significant moment in Hubert Rutkowski’s career. In the Chopin Year 2010,
he recorded for NAXOS a CD entitled Pupils of Chopin with piano works composed
by Chopin’s disciples. Since then, he has been giving performances in numerous
countries in Europe, Asia, Latin American and the USA. He performed at the
Schleswig-Holstein Music Festival, the “Rarities of Piano Music” Festival in Husum
Castle in Germany, the Polish Piano Festival in Słupsk and at the Artur Rubinstein
Piano Festival in Łódź, Poland.
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Hubert Rutkowski has won prizes in many international and national piano competitions, including the Grand Prix of the Chopin Competition in Hannover (2007); the
distinction “Medalla per Unanimitat” in the 52nd International Maria Canals Music
Competition in Barcelona (2006); the 1st prize in the Polish National Fryderyk Chopin
Piano Competition in Warsaw (2000); and the 3rd prize in the International Fryderyk
Chopin Piano Competition in Vilnius (1999).
Following his graduation from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw,
Hubert Rutkowski completed doctoral studies in his alma mater. Afterwards, he set
off for the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, where he completed postgraduate studies for piano masters. Since April 2010, he has served at the Hochschule
für Musik und Theater in Hamburg as one of the youngest professors at that university. Since November 2011, he has also taught a piano class at the Hochschule für
Künste in Bremen.

fot. Juliusz Multarzyński

Polska Orkiestra Radiowa
Historia Polskiej Orkiestry Radiowej sięga lat przedwojennych. W 1945 roku stanowisko dyrektora artystycznego zespołu objął Stefan Rachoń, skrzypek i dyrygent,
kolejno po nim: Włodzimierz Kamirski, Jan Pruszak, Mieczysław Nowakowski.
Za kadencji Tadeusza Strugały (1990–1993) orkiestra uzyskała dzisiejszą nazwę
i przeniosła się do nowej siedziby – Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda
Lutosławskiego. W latach 1993–2006 szefem artystycznym Polskiej Orkiestry
Radiowej był Wojciech Rajski.
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W marcu 2007 na stanowisko dyrektora artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej
został powołany Łukasz Borowicz, który współpracował już z orkiestrą od kilku
lat, prowadząc koncerty i realizując nagrania. Nagrana wspólnie płyta z utworami
Schumanna (z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim) otrzymała w 2007 roku nagrodę
Fryderyka. Sezon koncertowy 2007/2008 Polska Orkiestra Radiowa zainaugurowała
koncertowym wykonaniem opery Falstaff Verdiego, a w marcu 2008, podczas 12.
Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, wykonała operę Lodoïska
Cherubiniego przygotowaną pod opieką artystyczną Christy Ludwig. Obie te opery
zostały wydane przez Polskie Radio, a nagranie Lodoïski było nominowane do Midem
Classical Award i Fryderyka.
Sezon 2008/2009 orkiestra rozpoczęła koncertowym wykonaniem opery Maria
Statkowskiego (również ukazała się na płycie), następnie nagrała z solistką Joanną
Kurkowicz wszystkie koncerty skrzypcowe Grażyny Bacewicz, które wydało Polskie
Radio w koprodukcji z wytwórnią Chandos. Podczas 13. Wielkanocnego Festiwalu
zaprezentowała operę Der Berggeist Spohra, także wydaną na płytach CD. We współpracy z wytwórnią cpo zostały wydane na 3 płytach nagrania radiowe utworów
Panufnika pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
Kontynuacją prezentacji podczas Festiwali Wielkanocnych i na płytach mniej znanych
oper jest wykonanie w 2010 roku opery Euryanthe Webera, w 2011 Marii Padilii
Donizettiego, a w 2012 L’amore dei tre re Montemezziego. Orkiestra nagrała ponadto
operę Laksa Bezdomna jaskółka – było to pierwsze w Polsce wykonanie dzieła
w oryginalnej wersji francuskiej. Kolejną ważną premierą było koncertowe wykonanie
i nagranie przypomnianej po ponad 150 latach opery Dobrzyńskiego Monbar, czyli
Flibustierowie, a sezon 2011/2012 rozpoczął się przypomnieniem polskiej opery
Nowowiejskiego Legenda Bałtyku.
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W najbliższym czasie będą kontynuowane nagrania z wybitnymi polskimi śpiewakami.
Ukazały się już płyty z Piotrem Beczałą (Orfeo), z Arturem Rucińskim (Polskie Radio)
i z Mariuszem Kwietniem (Harmonia Mundi). W fazie realizacji jest kolejna płyta
z Piotrem Beczałą.

Polish Radio Symphony Orchestra
The orchestra’s history goes back to years before World War II. In 1945 the post of
the Orchestra’s artistic director was filled by the violinist and conductor Stefan Rachoń,
followed by Włodzimierz Kamirski, Jan Pruszak and Mieczysław Nowakowski. During
the tenure of Tadeusz Strugała (1990–1993), the ensemble was given its present
name and moved to the brand-new Witold Lutosławski Polish Radio Concert Hall.
In 1993–2006 the position of the Orchestra’s artistic director was held by Wojciech
Rajski.
In March 2007 Łukasz Borowicz, who had already performed and made recordings
with the orchestra for a number of years, was appointed its artistic director.
The Orchestra’s CD featuring Schumann’s works – conducted by Borowicz, with
the cellist Dominik Połoński – won the Fryderyk Award of the Polish recording
industry (2007). The Orchestra inaugurated the 2007-08 season with a concert
performance of Verdi’s Falstaff, and in March 2008 presented Cherubini’s Lodoïska
at the 12th Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw (staged under the
artistic supervision of Christa Ludwig). Both operas were released on CDs by Polish
Radio, and the Lodoïska album was nominated for the Midem Classical Award
as well as the Fryderyk Award.
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The 2008-09 season began with a concert performance of the opera Maria by the
Polish composer Statkowski (released on CD). The Orchestra also recorded Grażyna
Bacewicz’s complete violin concertos (with Joanna Kurkowicz as soloist), co-produced
by Polish Radio and Chandos. During the 13th Ludwig van Beethoven Easter Festival,
the Polish Radio Symphony Orchestra performed Spohr’s opera Der Berggeist (also
released on CDs). The Orchestra’s 3CD-album of Panufnik’s works recorded under
Łukasz Borowicz was a joint project with cpo.
The orchestra continued its Easter Festival performances and subsequent CD releases
of the lesser known operatic repertoire with Weber’s Euryanthe (2010), Donizetti’s
Maria Padilla (2011) and Montemezzi’s L’amore dei tre re (2012). They also recorded
Laks’s opera L’Hirondelle inattendue (the first Polish performance of the original
French version). Another important premiere was the concert performance and
CD release of Dobrzyński’s opera Monbar or the Filibusters (2010), unearthed after
150 years. The 2011-12 season opened with a production of Nowowiejski’s opera
The Legend of the Baltic.
In the coming months, the orchestra will continue its series of recordings with leading
Polish singers. The releases to date include recordings with Piotr Beczała (for Orfeo),
Artur Ruciński (for Polish Radio) and Mariusz Kwiecień (for Harmonia Mundi).
A new CD with Piotr Beczała is forthcoming.
Translation: Michał Kubicki
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Łukasz Borowicz
Dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej od marca 2007 roku. Urodził się
w 1977 roku w Warszawie. Studiował w klasie Bogusława Madeya w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tam też uzyskał tytuł doktora
w dziedzinie dyrygentury pod kierunkiem Antoniego Wita. Był asystentem Ivána
Fischera w Budapest Festival Orchestra (sezon 2000/2001), Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej (2002–2005), następnie Kazimierza Korda w Teatrze Wielkim –
– Operze Narodowej (2005–2006). Od 2006 roku Łukasz Borowicz pełni funkcję
pierwszego dyrygenta gościnnego Filharmonii Poznańskiej. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i laureatem nagród w czterech konkursach dyrygenckich:
w Trydencie (1999), Atenach (2000), Porto (2002) i Bambergu (2004). W styczniu
2008 roku został wyróżniony Paszportem „Polityki”, a w październiku 2011 roku
nagrodą „Koryfeusz Muzyki Polskiej”.

fot. Justyna Mielniczuk

Dyrygował wieloma znakomitymi orkiestrami, m.in. Konzerthausorchester Berlin,
Komische Oper Berlin, NDR Radiophilharmonie Hannover, MDR Sinfonieorchester
Leipzig, Düsseldorfer Symphoniker, Staatskapelle Halle, Orkiestrą Opery w Marsylii,
I Pomeriggi Musicali (Mediolan), Słowacką Radiową Orkiestrą Symfoniczną, Praską
Orkiestrą Symfoniczną FOK, Narodową Filharmoniczną Orkiestrą Rosji, Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Narodowej Ukrainy i większością polskich orkiestr symfonicznych.
W ramach koncertów i nagrań z Polską Orkiestrą Radiową Łukasz Borowicz wykonuje wiele zapomnianych dzieł operowych, jak Flis Moniuszki, Bezdomna jaskółka
Laksa (EDA Records), oraz wydane na płytach przez Polskie Radio: Maria Statkowskiego, Przygoda króla Artura Bacewicz i Monbar czyli Flibustierowie Dobrzyńskiego,
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a podczas Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van Beethovena, we współpracy z Polskim Radiem: Lodoïska Cherubiniego, Berggeist Spohra, Euryanthe Webera, Maria
Padilla Donizettiego i L’amore dei tre re Montemezziego.
Dla wytwórni Chandos nagrał komplet koncertów skrzypcowych Grażyny Bacewicz
(solistka – Joanna Kurkowicz), a dla wytwórni cpo rejestruje komplet dzieł symfonicznych Andrzeja Panufnika z Polską Orkiestrą Radiową oraz Konzerthausorchester
Berlin. Jego nagrania zostały nagrodzone BBC Music Magazine’s „Orchestral Choice”
(sierpień 2010), Diapason d’Or (marzec 2010), dwukrotnie nagrodą Fryderyk (2007,
2010), a także nominowane do Midem Classical Award (2008) i Preis der Deutschen
Schallplattenkritik (2009).

Łukasz Borowicz
He has served as artistic director of the Polish Radio Symphony Orchestra since
March 2007. Born in 1977 in Warsaw, he studied with Bogusław Madey at the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw, where he also later obtained a doctoral
degree in conducting under the supervision of Antoni Wit. He was Iván Fischer’s
assistant with the Budapest Festival Orchestra (2000/01), Antoni Wit’s at Warsaw
Philharmonic (2002–2005), and Kazimierz Kord’s at the Grand Theatre – Polish
National Opera in Warsaw (2005–2006). Since 2006 he has been the first guest
conductor of Poznań Philharmonic. He has received several grants from the Ministry
of Culture and is a prize-winner of four conducting competitions: in Trent (1999),
Athens (2000), Porto (2002) and Bamberg (2004). In January 2008 he was granted
the “Passport” Award of the ”Polityka” weekly and in October 2011 – the “Coryphaeus
of Polish Music” Award.
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He has appeared with many outstanding ensembles including the Konzerthausorchester from Berlin, Komische Oper in Berlin, NDR Radiophilharmonie in Hannover,
MDR Sinfonieorchester in Leipzig, Düsseldorfer Symphoniker, Staatskapelle in Halle,
Orchestra of the Opéra de Marseille, I Pomeriggi Musicali in Milan, the Slovak Radio
Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra FOK, the National Philharmonic
of Russia, the Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine, and
most Polish symphony orchestras.
With the Polish Radio Symphony Orchestra, Łukasz Borowicz gives performances of
forgotten operas, such as Moniuszko’s The Raftsman, Laks’s L’Hirondelle inattendue
(EDA Records) and works released on CDs by Polish Radio: Statkowski’s Maria,
Bacewicz’s The Adventure of King Arthur and Dobrzyński’s Monbar or the Filibusters,
and during the Ludwig van Beethoven Easter Festivals in Warsaw, in co-production
with Polish Radio: Cherubini’s Lodoïska, Spohr’s Berggeist, Weber’s Euryanthe,
Donizetti’s Maria Padilla, and Montemezzi’s L’amore dei tre re.
For the Chandos label, Borowicz has recorded Grażyna Bacewicz’s complete violin
concerti (with Joanna Kurkowicz as soloist). For the cpo label, he is now recording
the complete symphonic works of Andrzej Panufnik with the Polish Radio Symphony
Orchestra and the Konzerthausorchester from Berlin. His recordings have been
awarded the BBC Music Magazine’s “Orchestral Choice” (August 2010), Diapason
d’Or (March 2010) and two Fryderyk Awards (2007, 2010), as well as being
nominated for the MIDEM Classical Award (2008) and the Preis der Deutschen
Schallplattenkritik (2009).
Translation: Michał Kubicki
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Thomas Tellefsen • Carl Filtsch

13:33
6:13
8:48

Carl Filtsch (1830 –1845)
[4] Ouvertüre na orkiestrę D-dur / for orchestra in D major
[5] Konzertstück na fortepian i orkiestrę h-moll /

7:23
15:29

for piano and orchestra in B minor
TT 52:00

Hubert Rutkowski fortepian / piano [1] [2] [3] [5]
Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Symphony Orchestra
Łukasz Borowicz dyrygent / conductor

Made in Poland

Thomas Tellefsen • Carl Filtsch
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Thomas Tellefsen • Carl Filtsch
Hubert Rutkowski / Polish Radio Symphony Orchestra / Borowicz

I Koncert fortepianowy g-moll op. 8
Piano Concerto No. 1 in G minor Op. 8
[1] Allegro moderato
[2] Andante
[3] Finale. Allegro

Thomas Tellefsen • Carl Filtsch
Hubert Rutkowski / Polish Radio Symphony Orchestra / Borowicz

Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823 –1874)
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