
13 września 
Koncert „Papieski”

Wykonawcy:
Zespół Kameralny Camerata Vistula 

Program 

J.S. Bach – Ricercare a 6 
F. Schubert– Ave Maria 

L. van Beethoven – Kwartet smyczkowy op. 18 nr 4 część I Allegro
I.F. Dobrzyński – Andante cantabile z Kwintetu a- moll op. 40 

G.F. Haendel – Largo 
J. Pachelbel – Kanon 

J.S. Bach –Aria 
J. Gall – “Z dawna Polski Tyś Królową”

F. Schubert– Serenada 
R. Schumann – Marzenie 

fragmenty Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II

wykonują 
ks. Krzysztof Pietrzak
Agnieszka Kurowska

Wystawa

Dorota Żarska „Litania loretańska” (malarstwo)

Tomasz M. Wiśniewski „Tryptyk Rzymski” (video) 



O wykonawcach

Zespół  Kameralistów  CAMERATA  VISTULA  został  założony  w  1986 r.  przez
wiolonczelistę Andrzeja Wróbla, który pełni funkcję kierownika artystycznego Zespołu. Gromadzi
wybitnych instrumentalistów - solistów i kameralistów, jest jedynym w Polsce i jednym z niewielu
w Europie zespołów zajmujących się wykonywaniem tego rodzaju muzyki kameralnej. W ciągu
ponad 20 lat  osiągnął poziom, który daje mu prawo do występowania na wszystkich estradach
świata.

W repertuarze Cameraty znajdują się dzieła kameralne, powstałe od późnego baroku do
współczesności.  Bliska współpraca z wieloma kompozytorami sprawia, że Zespół ma w swoim
dorobku  liczne  prawykonania  utworów  polskich  kompozytorów  współczesnych.  Nagrał  wiele
pozycji  ze swojego repertuaru dla Polskiego Radia, a także dla radia BBC, Polskiej  Telewizji  i
wytwórni płytowych. Występował w salach koncertowych Polski, Belgii, Czech, Słowacji, Danii,
Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz w Meksyku, a także, z dużym
powodzeniem, na wielu renomowanych festiwalach, m.in. „Warszawska Jesień”, La Chaise Dieu
Festival, „Inventionen” w Berlinie, „Cervantino” w Meksyku, festiwal w Glasgow. Od roku 2003
Camerata Vistula corocznie bierze udział w Festiwalach Polskiej Muzyki Kameralnej.

Andrzej Wróbel 
Naukę gry na wiolonczeli ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie profesora
A. Rezlera.  Już podczas studiów grał w  Kwartecie  Polskim a także pracował w Warszawskiej
Operze  Kameralnej,  grał  wiele  koncertów  jako  solista.  Nagrał  dwie  płyty  z  polską  muzyką
współczesną. Od 1986 r. kierownictwo artystyczne CAMERATY VISTULI stanowi podstawową
część jego artystycznej działalności. Nie zapomina również o grze solowej. Co jakiś czas podejmuje
się rozmaitych wykonań: recitali, koncertów z orkiestrą. Był pierwszym wykonawcą wielu utworów
kompozytorów  współczesnych  -  polskich  i  innych  narodowości  (niemieckich,  belgijskich,
kanadyjskich i in.). Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Dorota Żarska

Architekt  wnętrz,  artysta  malarz,  absolwentka ASP w Warszawie,  specjalizuje się w
projektach architektury i aranżacji wnętrz sakralnych, publicznych i prywatnych. Projektuje meble
oraz uprawia malarstwo ścienne i sztalugowe. Ma w dorobku blisko 40 wystaw indywidualnych i
zbiorowych w kraju i za granicą. Realizowała m.in.: 

– projekt  kaplicy  Sióstr  Miłosierdzia  św.  Wincentego  a'  Paulo  p.w.  Matki  Boskiej
Częstochowskiej w Kartuzach (renowacja stacji Drogi Krzyżowej);

–  projekt kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym p.w.
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Ursusie;

–  projekt  przebudowy  wnętrza  neogotyckiego  kościoła  parafialnego  p.w.  św.  Kazimierza  w
Kartuzach (prezbiterium, ołtarze, chrzcielnica, ambonka, sedilla, sedia i ławki).

–  malarstwo ścienne (projekt i realizacja) W  Studio i Salonie Muzycznym Radia Wawa.

Dorota  Żarska  jest  autorką  książki  dla  dzieci  „Ptaki  Pana  Boga”  (2003)  podejmującej
zagadnienia z symboliki biblijnej w sztuce i literaturze oraz ilustratorką licznych książek dla
dzieci. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Miejsca Święte” (artykuły o sztuce).

Tomasz M. Wiśniewski

Artysta  grafik,  uprawia  grafikę  artystyczną,  użytkową  i  fotografię.  Absolwent  ASP  w
Warszawie,  projektuje  książki  – okładki,  ilustracje,  układ  typograficzny.  Autor  znaków
graficznych  i  grafiki  wielkoformatowej  – panneau.  Tworzy animacje w technice 2D. Ma w
dorobku  ponad  50  czołówek  (animacji  komputerowych)  dla  TV  i  około  45  wystaw
indywidualnych i zbiorowych (grafiki, collage, rysunki, akwarele). Jego prace znajdują się w
kolekcjach prywatnych (Polska, USA, Francja, Szwecja, Niemcy, Węgry, Japonia). 
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