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Kwartet w dwóch odsłonach 
 
 
Akademia Muzyczna w Łodzi i Zielona Łódź zapraszają na kolejny „Letni koncert w Altanie”. W najbliższą niedzielę 
14 sierpnia o godz. 17.00 w malowniczej scenerii Parku Źródliska I zabrzmi muzyka w wykonaniu łódzkiego 
kwartetu smyczkowego, złożonego z młodych utalentowanych instrumentalistów. Na program koncertu złożą się 
m.in. kompozycje Mozarta, Vivaldiego, Piazzolli i… aranżacja słynnej pieśni „O sole mio”. 

Podczas niedzielnego koncertu wystąpi kwartet smyczkowy w składzie: Grzegorz Warzecha (I skrzypce), Marek 
Ulański (II skrzypce), Dorota Stanisławska (altówka) oraz Marta Wróblewska (wiolonczela). Są to młodzi,  
doświadczeni artyści, laureaci konkursów muzycznych, aktywnie koncertujący nie tylko na terenie Łodzi. 

W ich wykonaniu usłyszeć będzie można znany „Kanon” Johanna Pachelbela, spopularyzowany w latach 70-tych 
dzięki nagraniom orkiestry Jeana-Françoisa Paillarda. Nie zabraknie również kompozycji niemieckich mistrzów 
kwartetu, a mianowicie Wolfganga Amadeusza Mozarta i Felixa Mendelssohna. W aranżacji na kwartet smyczkowy 
zabrzmi także pieśń „O sole mio” autorstwa Eduarda Di Capui. Poza tym zespół zagra „Wiosnę” z „Czterech pór roku” 
Antonia Vivaldiego oraz finałowa część Kwartetu „Amerykańskiego” Antonína Dvořáka. 

Drugą odsłoną kwartetu – już nie klasyczną, a rozrywkową – będą utwory powszechnie znane. Wykonane zostaną 
„Copacabana” Barry’ego Manilowa czy „Libertango” Astora Piazzolli, inspirowane muzyką południowoamerykańską. 
Tanecznym akcentem będzie również tango „Por una Cabeza” Carlosa Gardela, często wykorzystywane w filmach, 
m.in. w „Liście Schindlera” czy „Zapachu kobiety”.  

 
„Letnie koncerty w Altanie”  ǀ  program koncertu 14 sierpnia pt. „Kwartet w dwóch odsłonach”  

1. Johann Pachelbel – Kanon 
2. Wolfgang Amadeusz Mozart – Divertimento D-dur 
3. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Kwartet smyczkowy a-moll, cz. I 
4. Antonio Vivaldi – Wiosna 
5. Eduardo Di Capua – O sole mio 
6. Carlos Gardel – Por una Cabeza 
7. Barry Manilow – Copacabana 
8. Astor Piazzolla – Libertango 
9. Antonín Dvořák – Kwartet F-dur nr 12 „Amerykański”, cz. IV 

 
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź – www.zielonalodz.info ǀ Akademia Muzyczna w Łodzi – www.amuz.lodz.pl 


