
Arvo Pärt                               - Magnificat
Arvo Pärt                         - Missa Syllabica
Henryk Mikołaj Górecki        - Zdrowaś bądź Maryja
Henryk Mikołaj Górecki                        - Totus Tuus
John Tavener                                - The Lamb
Arvo Pärt           - Sieben Magnificat-Antiphonen
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W kręgu
Mistyków Muzyki 

Arvo Pärt | Henryk Mikołaj Górecki | John Tavener

Pierwszym z nich jest genialny Arvo Pärt, którego muzyka porusza 
serca i dotyka duszy. Jego kompozycje są połączeniem wyważonej dra-
maturgii i przepięknej, sakralnej liryki. Nie przez przypadek jego 
dzieła stwarzają niepowtarzalny klimat medytacyjnej ekspresji, który 
intryguje miliony ludzi na całym świecie. Twórczość Arvo Pärta 
nawiązuje bowiem do hezychii (z gr. uciszenie), czyli praktyk medyta-
cyjno-ascetycznych mnichów ze Świętej Góry Atos. Najprostsze 
formy muzyczne ukazują muzykę pełną pokory, czystą i szlachetną. 
Dzieła Estończyka przeniknięte są na wskroś subtelną metazyką, 
stając się niejednokrotnie źródłem doznań mistycznych. 

Kolejnym Mistrzem jest koryfeusz XX-wiecznej muzyki polskiej - 
Henryk Mikołaj Górecki. Utwory tego wybitnego kompozytora
wzbogaciły polską muzykę oryginalnym podejściem do brzmienia, 
szczerością artystycznej wypowiedzi i głębią duchowej reeksji. Jego 
kompozycje zmieniały się tak jak i on zmieniał się jako człowiek.
Z czasem burzliwość została zastąpiona przez łagodność, głębokie 
emocje ujrzały światło dzienne, znaczenia nabrało słowo. Twórczość 
Góreckiego jest niezaprzeczalnie kontemplacyjna, ale i pełna energii
 i emocji.

TTrzecim Mistykiem, którego niezwykłe dzieła przedstawione są pod-
czas koncertu jest Sir John Kenneth Tavener. W programie znajduje 
się m.in. utwór „ e Lamb” napisany do słów genialnego XVIII-wie- 
cznego angielskiego poety i mistyka Williama Blake'a. Ten nace-
chowany symboliką utwór ukazuje niezwykłą osobowość artystyczną 
jednego z najbardziej znanych i utalentowanych kompozytorów 
brytyjskich ostatnich czasów.

„W kręgu Mistyków Muzyki” to wyjątkowy, tworzący przestrzeń do spojrzeniaw głąb duszy koncert na 
którego program składają się dzieła trzech wielkich mistrzów, których twórczość spotyka się
w nurcie minimalizmu duchowego. „W kręgu Mistyków Muzyki” to program skłaniający do reeksji, medy-
tacji i kontemplacji przy dźwiękach czystej, estetycznej i przepięknie harmonicznej muzyki wokalnej. 


