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Małgorzata Zalewska– I skrzypce  
Jolanta Bartnik –          II  skrzypce
Dariusz Smoliński –      altówka 
Dorota Smolińska –      wiolonczela

PROGRAM
W. A. Mozart 

– Eine Kleine Nachtmusik cz. 1
A. Dworzak – Humoreska
D. Szostakowicz – Walc
E. Elgar – Salut d'amour 
J. Janovici – Walc
A. Piazzola – Libertango
J.  Strauss – Walc
F. Kreisler – Liebeslied
H. Arlen, E.Y. Harburg  

– Over the rainbow
J. Offenbach 

– Walc z operetki  "Wesoła wdówka"
A.  Piazzola – Jaloussie – tango
F.  Sinatra – Fly me to the moon
K. Anderson – The walzing cat

Kwartet smyczkowy PRIMO INCONTRO stara się 
prezentować to, co najpiękniejsze w kameralistyce 
polskiej i światowej. Tworzą go znakomici muzycy 
Warszawskiej  Opery  Kameralnej,  którzy  jako 
kameraliści,  odbyli  liczne  tournée  koncertowe 
krajowe i zagraniczne.

W  zależności  od  potrzeb  repertuarowych 
kwartet  dobiera  różnych  instrumentalistów  np. 
powiększając  zespół  o  kontrabas,  klarnet,  obój, 
saksofon, mandolinę, fortepian lub organy.

Kwartet przyjął zasadę „uprawiania muzyki 
właściwej miejscu”, która szybko znalazła uznanie 
i spowodowała szerokie zainteresowanie zespołem. 
Występując  na  licznych  festiwalach  i  koncertach 
otrzymywał znakomite recenzje. 

Jak  widać  choćby  z  programu  koncertu  
w Falenicy, zespół Primo Incontro (czyli Pierwsze 
Spotkanie)  ma  w  swym  repertuarze  dzieła  od 
baroku  do  współczesności,  miniatury  kameralne, 
muzykę filmową i operetkową, także taneczną oraz 
z pogranicza jazzu i bluesa.
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Poczytajmy,   co  o  muzyce  powiedzieli  znani 
pisarze:

Maria Kuncewicz: „Muzyka ma koronę w niebie, 
ale korzenie w ziemi”.

Wiesław  Myśliwski (Traktat  o  łuskaniu  fasoli): 
„Bóg jest muzyką, a dopiero potem wszechmocą”

Wiesław  Myśliwski (Kamień  na  kamieniu)  
„A zdarza się, że śmierć można odpędzić muzyką”.

Patrick  Süskind  (Kontrabasista) „Bo muzyka 
jest  czymś  bardzo  ludzkim.  Niezależnym  od 
polityki  i  historii.  Czymś  ludzkim  w  sensie 
ogólnym;  powiedziałbym,  że  muzyka  jest 
przyrodzonym  konstytutywnym  elementem 
ludzkiej duszy”.

Artur  Schopenhauer  (Zeszyty  1957-1972) 
„Muzyka...  mogłaby  do  pewnego  stopnia 
istnieć, gdyby nawet nie było w ogóle świata”.

Stefan Żeromski:  „Muzyka  – to  jest  wyłom, 
przez który dusza, jak więzień z więzienia leci 
czasem w regiony wolności. Muzyka  – to córa 
wszystkich muz”. 

Władysław  Reymont:  „Muzyka  to  chińska 
łamigłówka,  którą  każdy  rozwiązuje  po 
swojemu  
i zawsze dobrze, bo jest bez rozwiązania”. 

Lew Tołstoj: „Muzyka jest stenografią uczuć”.

Platon: „W  swej  głupocie  [ludzie]  doszli  do 
przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani 
zło,  a  jedynym  kryterium  jej  oceny  jest 
przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w 
sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią 
niemoralność i duch bezprawia”. 

Owidiusz: „Kto  nie  docenia  pieśni,  kobiet  i 
wina, zawsze będzie głupcem”.

Paul  Claudel: „Od  muzyki  piękniejsza  jest 
tylko cisza”.


