
Początki epoki romantyzmu przypadają na okres Cesarstwa Napoleońskiego i w sposób
wymowny obrazują sferę wpływów, jakim uległ ów  niezwykle nasycony emocjami  styl
w sztuce dźwięku XIXwiecznej Europy. Jednocześnie, co tyleż sprzeczne, jak i znamienne,
wzrasta emancypacja artystytwórcy i jego odrywanie się od społeczeństwa (od życia
codziennego) przy jednoczesnym zacieśnianiu więzów łączących go z ideałami własnego
narodu. I tak Weber nie jest wprawdzie „najbardziej niemiecki” ze wszystkich kompozytorów,
niemniej jego opera „Wolny strzelec” i patriotyczne pieśni na chór męski są ściśle związane
z tematyką narodową. Rossini jest w charakterystyczny sposób „włoski”, a Chopin absolutnie
„polski”. Berlioz wykazuje o wiele silniej, niż którykolwiek z jego poprzedników, upodobania
do opisowości, będącej przecież tradycyjną cechą francuskiej muzyki epoki baroku... A Wagner,
stylistycznie i gdy chodzi o sferę wpływów najbardziej międzynarodowy, w swoim nacjona
lizmie, emfatycznym głoszeniu germańskości, niebezpiecznie przekracza granice szowinizmu (!).

Muzyczny romantyzm rozbudził niemal wszystkie narody, od Rosji, Czech, Węgier,
Polski, Danii, Finlandii po Norwegię. Pieśni, muzyka instrumentalna w formie solowej
i kameralnej, koncerty, symfonie, opery, dramaty muzyczne stały się nośnikami treści
ogólnololudzkich, wołaniem o wolność, braterstwo, prawo do godności, miłości i szczęścia.

Muzyka przestała być domeną pałaców, lecz na dobre wkroczyła do mieszczańskich
domów. W dobrym tonie (rodzajem nobilitacji) stała się muzyczna edukcja, upowszechnił
obyczaj cotygodniowych koncertów, podczas których najczęściej śpiewano na głosy i tańczono
przy akompaniamencie fortepianu – instrumentu królującego w salonie. Najzdolniejsi
popisywali się w występach solowych i kameralnych.

Romantyzm okazał się okresem wirtuozerii kompozytorskiej i wykonawczej. Pojawiły
się pierwsze poważne instytucje kultury promujące muzykę najwyższych lotów...

Teresa KsięskaFalger z Przyjaciółmi

Dr Teresa KsięskaFalger jest absol
wentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz
nej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ta
deusza Żmudzińskiego. Uczestniczyła w kur
sach pianistycznych w Bejrucie, Weimarze,
Dusznikach. Zdobyła nagrody akompaniator
skie na III, IV i V Międzynarodowym Konkur
sie Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskie
go i Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz
Ogólnopolskim Konkursie im. Wolfganga Ama
deusza Mozarta w Gdańsku (w 1991). Jako
pianistka koncertowała w wielu miastach Pol
ski, a także w Libanie, Niemczech, Danii, Ho
landii, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, na
Węgrzech, w Austrii i w Korei Południowej.

Jest autorką wielu felietonów i recenzji
muzycznych.

Kierowała Wydziałem Artystycznym Uni
wersytetu Marii CurieSkłodowskiej oraz peł
niła funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Ju
liusza Osterwy w Lublinie. Była pedagogiem
klasy fortepianu i dyrektorem Ogólnokształ
cącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ka
rola Lipińskiego w Lublinie (w latach
1982–1991).

W Filharmonii im. Henryka Wieniaw
skiego w Lublinie w latach 1996–2003 była
dyrektorem naczelnym, a także, w okresie
1997–2009, dyrektorem artystycznym. Do
prowadziła do ukończenia prac budowlanych
związanych z nową siedzibą Filharmonii przy
ul. Marii CurieSkłodowskiej 5 oraz instalacją
organów Firmy Alexander Schuke z Poczda
mu. Reaktywowała festiwale: Nałęczowskie
Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny.
Wprowadziła do repertuaru Filharmonii dzie
ła G. Mahlera, A. Brucknera, H. M. Górec
kiego, W. Kilara, W. Lutosławskiego, K. Pen
dereckiego, H. Warsa, E. Czernego, M. Duba
ja, P. Hindemitha, estradowe wersje oper G.
Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P.
Czajkowskiego. W 1997 roku Filharmonia włą
czyła się w ogólnopolską ideę festiwalem Lu
belskie Forum Sztuki Współczesnej im. Wi

tolda Lutosławskiego. Zorganizowała wystę
py orkiestry Filharmonii poza granicami kraju:
w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001,
2002), w Danii (2000, 2001, 2004), we Wło
szech (2000, 2001, 2004), w Korei Południo
wej (1999  dwukrotnie), w Austrii (2003).
Stworzyła warunki finansowe i organizacyjne
do nagrania przez Filharmonię 7 płyt. W la
tach 20092010 prowadziła Festiwal Spotkań
Kultur CAPER LUBLINENSIS. Od 12 marca
2010 do 31 grudnia 2015 roku sprawowała
funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

W okresie od maja 2010 do grudnia
2014 roku prowadziła autorski cykl koncer
tów muzyki klasycznej w Radiu Lublin oraz
 co realizuje nadal – festiwal form solowych
i kameralnych pn. Harmonie Starego Miasta.
Od września 2012 roku, organizuje autorski
projekt pn. Międzynarodowy Festiwal  An
drzej Nikodemowicz  Czas i Dźwięk, którego
pierwsza edycja, w ocenie czytelników „Ga
zety Wyborczej” należała do dziesięciu naj
ważniejszych wydarzeń kulturalnych Lublina.
W roku 2013, w 100. rocznicę urodzin Witol
da Lutosławskiego, z jej inicjatywy odbył się
cykl 8 koncertów pn. Spotkania z Lutosław
skim.

Teresa KsięskaFalger była wielokrotnie
wyróżniana i nagradzana, m.in. przez Mini
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005
roku medalem Zasłużony Kulturze Gloria Ar
tis. W 2011 roku otrzymała tytuł Bene Meri
tus Terrae Lublinensi, a w następnym roku
Medal Prezydenta Miasta Lublin. W czerwcu
2012 roku Senat Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie wyróżnił Te
resę KsięskąFalger Honorowym Medalem
„W uznaniu zasług dla polskiej kultury mu
zycznej”. Z okazji Jubileuszu 40lecia pracy
artystycznej, a także „W uznaniu zasług na
rzecz rozwoju lubelskiej kultury” we wrześniu
2014 roku otrzymała – przyznany przez Pre
zydenta Miasta Lublin  Medal Unii Lubelskiej.
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AUKCJA  LALKI Z BRZEŚCIA
W białoruskim Brześciu od pół roku przebywa kilkaset czeczeńskich rodzin, uciekających ze

swojej ojczyzny wskutek trwających nadal prześladowań ze strony władz. Są to przeważnie duże
rodziny, z czworgiem, pięciorgiem czy siedmiorgiem dzieci. Nie mogą uzyskać zgody na wjazd na
teren Unii Europejskiej. Część z nich, z małymi dziećmi, koczuje na dworcu kolejowym, nie mając
dostępu do łazienek i często nie dojadając. Matki z rodzin żyjących na dworcu szyją lalki
z elementami sztuki czeczeńskiej. Te lalki są sprzedawane w Polsce, a pieniądze trafiają do
Brześcia. Dzięki temu wspomniane rodziny mogą zakupić pieluchy i lekarstwa dla dzieci oraz
żywność.



Koncert odbędzie się
w poniedziałek 13 lutego 2017 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a,
tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

W programie usłyszymy:
Witold Lutosławski  Trzy fragmenty na flet i harfę: Magia, Odys na Itace, Presto
MarcBerthomieuPięćniuansównafletiharfę:Pathetico,Lascivo,Idyllico,Exotic, Dolcissimo

Bela Bartok  Tańce rumuńskie
Piotr Czajkowski  Walc sentymentalny

Riccardo Drigo  ValseBluette
Camille SaintSaens  Havanaise op. 83

Henryk Wieniawski – Polonez koncertowy Ddur op. 4
Johannes Brahms – Dwa tańce węgierskie (nr 9 i 16 )

Piotr Czajkowski  Taniec rosyjski z baletu „Jezioro łabędzie”
Pablo de Sarasate – Melodie cygańskie op. 20

JOANNA KRZEMIŃSKA
Naukę gry na flecie rozpoczęła w wieku

12 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Oskara Kolberga w Warszawie. W 2001 r.
ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st.
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
fletu Dagmary Tondery oraz Grażyny Zbijow
skiej, a w 2006 r. studia w Akademii Muzycz
nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla
sie fletu prof. Elżbiety GajewskiejGadzina.

Brała udział w licznych kursach fleto
wych, m.in. u prof. Jerzego Mrozika, prof. Je
ana Pierrea Rampala, prof. Janosa Balinta,
prof. Grzegorza Cimoszki, prof. Petera Luka
sa Grafa, prof. Philippea Bernolda, prof. Fe
derici Lotti.

Jako muzyk orkiestrowy występowała
pod batutą wielu wybitnych dyrygentów: Woj
ciecha Rajskiego, Jose Florencio Jr., Jacka
Kaspszyka, Grzegorza Mielimąki, Bogusława
Madeja, Jerzego Maksymiuka, Piotra Borkow
skiego, Mirosława Jacka Błaszczyka, Ryszar
da Zimaka.

Koncertowała z wieloma orkiestrami, m.in.
odbyła dwumiesięczne tournée po Chinach
z Ladies First Symphony Orchestra, wzięła
udział w Koncercie Prezydenckim w Bibliote
ce Aleksandryjskiej w Aleksandrii (Egipt) z Or
kiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej
Warsaw Wind, odbyła tournée po Niemczech

z Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie
pod batutą Wojciecha Rajskiego z Ivo Pogo
relichem. Na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym Off Cinema w Poznaniu wzięła
udział w koncercie muzyki do filmu „Ostatni
rozkaz” pod dyrekcją kompozytora Rafała Roz
musa.

Współpracowała również z Orkiestrą
Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu, Królewską Orkiestrą Symfonicz
ną w Warszawie, Filharmonią Kaliską, Płoc
ką Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Lu
belską.

Od 2006 r. jest flecistką orkiestry Te
atru Muzycznego w Lublinie, a od 2010 r.
członkiem rozrywkowej orkiestry Perfect Girls
and Friends pod dyrekcją Wojciecha Zieliń
skiego, z którą współtworzy dwa projekty: Per
fect Symfonicznie oraz Chopin Symphony Jazz
Project.

Prowadzi klasę fletu w Ogólnokształcą
cej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karo
la Lipińskiego w Lublinie oraz Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego
Jana Paderewkiego w Chełmie.

We wrześniu 2015 r. wzięła udział w wy
konaniu Koncertu kameralnego Andrzeja Ni
kodemowicza podczas koncertu w ramach „IV
Międzynarodowego Festiwalu Andrzej Niko
demowicz – Czas i Dźwięk”.

Wystąpią

Joanna Krzemińska – flet, Agnieszka Miedzwiecka – harfa
Nurłan Alimbajew – skrzypce,

Teresa KsięskaFalger – fortepian i słowo o muzyce
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AGNIESZKA MIEDZWIECKA – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, w kla
sie harfy. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych har
fistów i pedagogów m.in. Isabelle Moretti, Elżbietę Szmyt, Susan McDonald. Współpracuje
z Teatrem Muzycznym w Lublinie i z Filharmonią Lubelską. Jest pedagogiem w Ogólno
kształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

NURŁAN ALIMBAJEW
 ur. 5 grudnia 1966 r. w Almaty  Kazachstan
Wykształcenie: 19881992 Państwowe
Konserwatorium im N. RimskiegoKorsako
wa w SanktPetersburgu (Rosja) w klasie
skrzypiec pod kierunkiem doc. A. Fishera
i prof. A. Riabinkowa; 19741985 Centralna
Republikańska Szkoła Muzyczna III st. im.
K. Bajseitowoj Ałmaty (Kazachstan), w klasie
skrzypiec prof. I. Rachimowoj.
Doświadczenie zawodowe: 1994do dziś
 I Koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Fil
harmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniaw
skiego w Lublinie; 1995  udział w Międzyna
rodowym Konkursie Skrzypcowym im. L.
Mozarta w Augsburgu (Niemcy); 19921994 
solista  tutti Orkiestry Symfonicznej Filhar
monii im. Henryka Wieniawskiego w Lubli

nie; 1992do dziś  nauczyciel klasy skrzypiec
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej III
st. im. K. Lipińskiego w Lublinie; 19901991
 członek Orkiestry Kameralnej „Soliści Le
ningradu" w SanktPetersburgu (Rosja)
Inne doświadczenia artystyczne: 2003
2007  uczestnik Kursów Mistrzowskich z J.
Staniędą, Y. Klessem, G. Żyslinem; 1997do
dziś  założyciel i kierownik (I skrzypce)
kwartetu WIENIAWSKIKWARTET; 1998
1999  współpraca z orkiestrami kameralny
mi z Wrocławia, Warszawy i Torunia; 1997
do dziś  liczne recitale solowe organizowane
we współpracy z Towarzystwem Muzycznym
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
Urzędem Miasta Lublin oraz Lubelskim
Urzędem Wojewódzkim.




