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Informacja prasowa, lipiec 2014 r. 
 
Przełom i wyłom 
Wizyta Orkiestry Młodzieżowej Północnej Nardenii-Westfalii w Polsce 
 
Rok 2014 stwarza okazję, by przypomnieć o I wojnie światowej. Upamiętnianie tej wielkiej 
cezury XX wieku uwzględnia wszelkie możliwe aspekty i przeróżne punkty widzenia. Także 
w sztuce pamięć jest wciąż żywa. 
 
Orkiestra Młodzieżowa Północnej Nadrenii-Westfalii (Landesjugendorchester NRW) mierzy 
się z tematem rocznicy w szczególny sposób, realizując nowatorski projekt w ramach szeroko 
zakrojonej współpracy z muzycznymi partnerami z Polski i z Berlina. W czterech miejscach – 
we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Berlinie – 98 młodych muzyków wykona utwory 
powstałe tuż przed wojną, tym samym przywołując listopad 1918 , miesiąc, w którym 
zakończyła się I wojna światowa, ale także miesiąc, w którym kompozytor Arnold Schönberg 
wezwał do nowego rodzaju krytyki muzycznej.  
 
Kompozytorzy Alban Berg i Max Reger należeli do awangardy, która na początku XX wieku 
była bardzo kontrowersyjna i często spotykała się z głośnymi wyrazami dezaprobaty. Stało 
się tak chociażby podczas prapremiery dzieła Berga, 5 pieśni na sopran i orkiestrę wg 
„Widokówek pocztowych Petera Altenberga“ op. 4 w Wiedniu w roku 1913, które przeszły do 
historii muzyki jako „koncert rękoczynów“. Oscar Straus, kompozytor „Czaru walca“, 
faktycznie spoliczkował dyrygenta Arnolda Schönberga, który opowiadał się za innowacją i 
przełomem w muzyce oraz był zwolennikiem dzieł Berga, Regera i Weberna. W ostoi muzyki, 
jaką był Wiedeń, Straus wywołał tym samym niemały skandal. 
 
W XXI wieku wydarzenie to może wydać się młodym ludziom raczej zabawne, powstaje więc 
pytanie, w jaki sposób można współcześnie oddać ducha tego wówczas tak znaczaceg 
kierunku w sztuce? We współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie, ze Szkołą 
Muzyczną we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 
odbędzie się moderowany koncert warsztatowy, podczas którego będzie można przekonać 
się, co dokładnie wydarzyło się wtedy i dlaczego Arnold Schönberg założył w listopadzie 1918 
Verein für musikalische Privataufführungen (Stowarzyszenie Prywatnych Wykonań 
Muzycznych). 
 
W orkiestrze razem z najwybitniejszymi młodymi muzykami z Nadrenii Północnej Westfalii 
zagrają także studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jako solistka wystąpi 
młoda sopranistka Esther Dierkes. Hubert Buchberger odpowiedzialny jest za produkcję.  
 
Organizatorem tournée jest Stowarzyszenie wspierające młodzieżowe zespoły muzyczne w 
Północnej Nardenii-Westfalii we współpracy z Przedstawicielstwem kraju związkowego 
Północna Nadrenia-Westfalia w Berlinie oraz przy wsparciu Goethe-Institut.  
W fazie przygotowawczej Orkiestra Młodzieżowa będzie ćwiczyć program w Akademii 
Muzycznej Północnej Nadrenii-Westfalii w Heek-Nienborg. 
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Program koncertu: 

• Arnold Schönberg: 5 utworów orkiestrowych op. 16 , wersja oryginalna z 1909  
• Franz Schubert: 2 pieśni – „Memnon“ D541 i „Nacht und Träume“ D 827, 

opracowanie na orkiestrę Max Reger, 1913/14 
• Alban Berg: 5 pieśni na sopran i orkiestrę wg „Widokówek pocztowych Petera 

Altenberga“ op. 4, 1912 
• Max Reger: Prolog symfoniczny do tragedii op. 108, 1908 

 
 
Terminy koncertów: 
05.10.2014 Filharmonia Wrocławska (godz. 18.00) 
07.10.2014 Filharmonia Krakowska (godz. 19.30) 
09.10.2014 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (godz. 19.00) 
10.10.2014 Universität der Künste Berlin (godz. 20.00) 
18.10.2014 WDR Funkhaus Köln (godz. 19.00) 
 
 
 
Więcej informacji (w jęz. niemieckim): www.ljo.lje-nrw.de 
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