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VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” 
Zakopane, 3-10 września 2016 

informacja prasowa z dnia 28.06.2016 

VIII edycja festiwalu „Muzyka na Szczytach” zabrzmi w tym roku w Zakopanem 
od 3 do 10 września. Wystąpią światowe gwiazdy kameralistyki - Shirley Brill, 
Jonathan Aner, Olga Pasiecznik i Royal String Quartet. Dyrektorem 
artystycznym festiwalu jest jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów 
Paweł Mykietyn. 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest pojęcie „czasu”. Pod Tatrami 
zaprezentowane zostaną kompozycje pochodzące z różnych epok. Po raz pierwszy 
obok muzyki współczesnej zagości muzyka dawna. Artyści zagrają arcydzieła 
Roberta Schumana, Oliviera Messiaena, Césara Francka i Domenica Scarlattiego, 
które wybrzmią zarówno w oryginale jak i we współczesnych aranżacjach. Koncerty 
odbywać się będą w nowoczesnym gmachu kościoła św. Krzyża oraz zabytkowym 
kościele św. Klemensa na Pęksowym Brzyzku. 

Inauguracja festiwalu odbędzie się 3 września o godzinie 19.00. Wystąpią Karol 
Kozłowski (tenor), który wraz ze swoim młodszym bratem – Mischą, wykonają cykl 
pieśni Dichterliebe, należących do arcydzieł twórczości R. Schumanna. W drugiej 
części koncertu usłyszymy Royal String Quartet, jeden z najbardziej dynamicznie 
działających kwartetów smyczkowych na świecie. 

Duża część programu zostanie poświęcona twórczości O. Messiaena. Do 
najwybitniejszych dzieł francuskiego kompozytora należy Quatuor pour la fin du 
temps, skomponowany podczas niewoli artysty w obozie jenieckim w Görlitz. 
Kompozycja zalicza się do najbardziej znaczących utworów kameralnych XX wieku. 
9 września wykonają go: wybitna izraelska klarnecistka Shirley Brill oraz zdobywca 
nagród w najważniejszych konkursach pianistycznych na świecie, Jonathan Aner. 
Towarzyszy im będą skrzypaczka Izabella Szałaj-Zimak oraz wiolonczelista Michał 
Pepol. Na festiwalu w Zakopanem wystąpią również Olga Pasiecznik i {oh!} Orkiestra 
Historyczna, LutosAir Quintet oraz wielu innych znakomitych artystów. 
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VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” 
organizowany jest przez Stowarzyszenie im. M. Karłowicza w Zakopanem. 
Wydarzenie finansowane jest m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urząd Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Zakopane. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. 

Kontakt: 
Jakub Krzeszowski 
Biuro Prasowe Festiwalu „Muzyka na Szczytach" 
+48 500 785 338 media@karlowicz.org 
www.muzykanaszczytach.com www.karlowicz.org 
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