
nily nawet Bacha do wynalezienia pieciostrunowej viola pomposa, in¬
strumenti! posredniego miçdzy wiolonczelq a altówkq. Charakter suit
wiolonczelowych Bacha przypomina suity francuskie.

III. Leon Boëllmann (1862—1897) cieszyl siç w niedlugiem swem
zyciu wielkiem powodzeniem jako kompozytor i organista przy kosciele
St, Vincent de Paul w Paryzu. Oglosit ogólem 68 dziel, wsród nich
zas utwory tej wartosci jak sto kompozycyi organowych p. t. Heures
mystiques, symfoniç F-dur, waryacye symfoniczne na wiolonczelç z tow.
orkiestry, nagrodzonq na jednym z konkursów, Fantaisie dialoguée
na organy i orkiestrç i t. d. Urodzony i wychowany w Alzacyi tqczyl
Boëllmann w swoim talencie cechy kultury muzycznej Niemiec i Francyi.

NAJBLIZSZE KONCERTY.
Szósty koncert abonamentowy, poswiçcony w cafosci muzyce pol-

skiej, odbçdzie siç dnia 18 grudnia z udzialem pianistki Matgorzaty
Melville-Liszniewskiej i
Juliana Pulikowskiego,
skrzypka, prof, konserwa-
toryum kijowskiego. P.
Melville-Liszniewska jest
na estradzie krakowskiej
nowem zjawiskiem, i bez-
wqtpienia zyska sobie tu
te same sympatye, które
juz posiada we Lwowie.
Mloda Amerykanka, je-
dna z najlepszych nie-
gdys uczennic Leszety-
ckiego, poslubiwszy Po-
laka, zainteresowala siç
zywo muzykq polskq, któ-
rq, jak stwierdzita kilka-
krotnie krytyka lwowska,
odczuwa ze zdumiewajq-
cq intuicyq. Wystçpujqc
czçsto w Anglii i Niem-
czech staía siç p. Mel¬
ville pionierkq muzyki
polskiej. Wtasnie swiezo Matgorzata Melville-Liszniewska.

■
- SÍ v. - - m

w listopadzie wystçpujqc
w Londynie grala kon¬
cert Melcera, który po-

wtórzy w^Berlinie ; w pro-
gramach recitalów zawsze
tez zamieszcza kompo-
zycye polskie. W Kra-
kowie wykona p. Melvil¬
le-Liszniewska Rózyckie-
go trzy Etudy, Szymano-
wskiego,Waryacye B moll
Op. 3, Friedmana trans-
skrypcyç ,,Wiosny" Mo-
niuszki i caty szereg u-
tworów Chopina. Razem
z prof. Pulikowskim ode-
gra Melcera piçknq i efe-
ktownq sonatç G dur na
fortepian i skrzypce.
Prof. Pulikowski po¬

siada w Krakowie wyro-

bionq opiniç, jako arty-
sta powazny, który zalety

Julian Pulikowski. Joachimowskiej szkofy iq-
czy z temperamentem, wyrazqjqcym siç jçdrnie i szlachetnie. Program
wybornego skrzypka obejmuje, prócz sonaty Melcera, koncert skrzyp-
cowy Karlowicza, Nokturn Rózyckiego i trzy utwory zupelnie u nas
nieznanego mlodego kompozytora polskiego, Marcelego Popfawskiego.

Sprzedaz biletów na koncert p. Charles Cahier, zapowiedziany na
dzieh 4 stycznia 1912, rozpocznie siç w kasie Starego Teatru we srodç
dna 13 b. m. P. Cahier, która przed trzema laty wywarta u nas glç-
bokie wrazenie, wybrala na program arye z „Tytusa" Mozarta, z ,,Or-
feusza" Glucka i „Samsona i Dalili'.LSt, Saensa, nadto piesni Braliïnsa,-
Mahlera i in.

Dalsze koncerty w styczniu: 18 Raul Pugno, 23 Fryderyk Kreisler.
Yvette Guilbert, której wieczór jest przedmiotem zywego zaintere-

sowania, wystqpi dnia 8 lutego. Bilety bçdq wydawane dopiero w po-
íowie stycznia.

SALA STAREGO TEATRU. 12 GRUDNIA 1911.

V. KONCERT ABONAMENTOWY

PABLO

CASALS
1. J. HAYDN:

WIOLONCZELISTA.

PROGRAM.

Koncert D dur

2. J. S. BACH:

Allegro moderato
Adagio
Allegro (cadenza de Pablo Casals)
Suita G dur
Prélude
Allemande
Courante

Sarabande

Menuette

Gigue
3. L. BOËLLMANN : Variations symphoniques
4. FAURÉ: Elégie

Sicilienne

POPPER: Mazourka
KLENGEL: Scherzo

Akompaniament : Prof. EM1L LAMBERG (Paryz).

Poczqtek o godz. 7V2 wieczorem. Dtuzszq przerwç oznajmi znak dzwonka.
Podczas wykonywania poszczególnych czçsci programu drzwi do sali zamkniçte.

GABRYELSKA
:: KRZYSZTOFORY, KRAKÓW ::
WYNAJMUJE 1 SPRZEDAJE P1ERWSZORZÇDNYCH FABRYK
FORTEP1ANY, P1AN1NA, HARMONIA 1 PiANOLE ZA GOTÓWKÇ
:: LUB NA SPEATY NAWET DWUDZIESTOM1ESIÇCZNE. ::

INSTRUMENTY UZYWANE OD CEN NAJNIZSZYCH.
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: ZOSTAL OTWARTY -

W KRZYSZTOFORACH (RYNEK Gt. L. 35)
W SALACH MAGAZYNU FORTEPIANÓW FIRMY

B.GABRYEL3KA
AU TOROWIE DZIEL WYSTAWIONYCH:

Axentowicz, Boznañska, Czajkowski St., Dembicki, Falat, Felsztynski, Filipkiewicz,
Frycz, Hofmann, Kamocki, Karpinski, Kruszewski, Dr Kunzek, Malczewski, Makarewicz,
Mehoffer, Pautsch, Pochwalski K., Podgórski, Sichulski, Stanisiawski, Unierzycki,
□ □ Uziembto, Weiss, Wyczólkowski, Wyspianski, Zelechowski, Zainecki. □□

WSTÇP WOLNY. o SPRZEDAZ NA SPLATY DO 20 MIESIÇCY.
SALON OTWARTY OD GODZINY 9 RANO DO GODZINY 7 WIECZÓR.
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Mme Charles Cahier.

GLOSSY DO PROGRAMU.
I. Obok swietnego skrzypka Tomasiniego, día klórego pisa) Haydn

koncerty skrzypcowe, bylo w orkiestrze nadwornej Esterhazych, w Ei-
senstadt kilku znakomitych wiolonczelistów jak VeigI, Küffel, Marteau
i Kraft, pobudzajqcych Haydna do twórczosci dia tego instrumentu.
Nie wszystkie z kilku napisanych przez Haydna koncertów wioloncze-
lowych zachowaly siç do dzisiejszego dnia. Z. pomiçdzy zachowanych
zywotnosci^ cieszy siç tylko jeden, koncert D-dur, najdíuzszy miçdzy
nimi. Wyróznia siç on, zdaniem monografisty Haydna, C. F. Pohla,
od innych koncertów pod kazdym wzglçdem. Instrument solowy ma

wiçcej polotu, elegancyi, jest wyposazony bogaciej, kantylena pomy-
slana wdziçczniej, instrumentacya bardziej wyszukana i efektowniejsza.
Ustçp srodkowy, adagio, raczej andante A-dur ma piçkne rysy, nie
jest glçbokie, ale bardzo szlachetne. — Finale, allegro 8/s, utrzymane
w zwyczajnej formie ronda w nastroju lekkim i pogodnym, mniej wiçcej
jak u -wiçkszej czçàq fin alé koceitów,Jc y tep ianowych Mpzarta.

II. Szesc suit Jana Seb. Bacha na wiolonczelç solo pochodzi z czasu
pobytu jego w Coethen. Sq one w rodzaju swoim tak samo skoñczone
jak utwory na same skrzypce. Uzycie gry akordowej jest tu naturalnie
minimalne. Bach nie wprowadza w nich nawet nietrudnej do wyko-
nania epizodycznej dwuglosowosci. W przeciwieñstwie wiçc do boga-
tego polifonicznie stylu utworów Bacha na solowe skrzypce, styl suit
wiolonczelowych jest homofoniczny ; wplywala na to okolicznosc, ze
do wiolonczeli, czyli wielkich skrzypiec „vlola grande" — uzywano
w Niemczech smyczka sztywnego. Te niedogodnosci techniczne sklo-

CZCIONKAMI DRUKARNI LUDOWEJ W KRAKOWIE, UL. FiLIPA L. 11.


