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ArtON Quartet i Tomasz Strahl 
 

Bydgoski kwartet smyczkowy ArtON Quartet zaprosił do współpracy Tomasza Strahla – jednego  

z najwybitniejszych polskich wiolonczelistów. Ideą tego nowego projektu jest propagowanie 

nieszablonowego gatunku kameralnego – kwintetu smyczkowego z podwójną obsadą wiolonczel.  

Pragniemy państwu przedstawić piękną interpretację Kwintetu smyczkowego C-dur, ostatniego 

kameralnego dzieła Franza Schuberta, ukończonego zaledwie dwa miesiące przed śmiercią 

kompozytora. Kwintet do dziś zachwyca słuchaczy głębokim muzycznym liryzmem oraz 

nastrojowym bogactwem i uznawany jest za jedno z jego najwybitniejszych utworów muzyki 

kameralnej. Godną uwagi realizacją tego specyficznego gatunku kameralnego jest też kwintet 

Witolda Maliszewskiego, polskiego kompozytora przełomu XIX i XX w., ucznia Mikołaja Rimskiego-

Korsakowa. Maliszewski, późniejszy juror I Konkursu Chopinowskiego i współtwórca muzycznego 

życia akademickiego w międzywojennej Warszawie, swój kwintet napisał w 1904 roku – jako 

dyrektor konserwatorium w Odessie. Doskonałość formy, piękno melodii i klarowność faktury 

stawiał na pierwszym planie, przeciwstawiał się natomiast wszelkim modernizmom, odchodzeniu 

od systemu tonalnego i rozluźnieniu reguł kontrapunktu. 

 

 

 

Franz Schubert - Kwintet smyczkowy C-dur (D. 956 op. 163) 

Allegro ma non troppo – Adagio - Scherzo. Presto - Trio. Andante sostenuto - Allegretto 

 

B. Siarkiewicz - I skrzypce 

M. Mikołajczak-Lutrzykowska - II skrzypce 

A. Czupryńska - altówka 

M. Węglerska - I wiolonczela 

T. Strahl - II wiolonczela 
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Witold Maliszewski - Kwintet d-moll op.3 

          Allegro - Andante tranquillo – Scherzo - Allegro risoluto 

 

B. Siarkiewicz - I skrzypce  

M. Mikołajczak  - Lutrzykowska - II skrzypce 

A. Czupryńska - altówka  

T. Strahl - I wiolonczela  

M. Węglerska - II wiolonczela 

 

 

ArtON Quartet powstał w 2013 roku. Członkowie zespołu na co dzień związani są  

z  Capellą Bydgostiensis – kameralną orkiestrą należącą do grona najlepszych zespołów 

kameralnych w Polsce oraz z bydgoską Akademią Muzyczną. Artyści współpracują  

z najwybitniejszymi muzykami z całego świata. Nieustannie rozwijają swoją wielką pasję - 

wykonawstwo muzyki kameralnej. Współpracują z największymi firmami fonograficznymi 

tj. DUX, CD Accord, Deutsche Grammophone, Naxos. 

 

 

Tomasz Strahl – wiolonczelista, 

stypendysta Rządu Austriackiego, laureat 

kilku znaczących konkursów (Drezno, 

Poznań, Warszawa, San Sebastian  

w Hiszpanii). Prowadzi ożywioną działalność 

koncertową, współpracując z większością 

orkiestr symfonicznych w Polsce, 

koncertował w wielu krajach na Bliskim 

Wschodzie i w Japonii, dokonał wielu nagrań 

archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji. 

W 2001 otrzymał z rąk Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora. Jest 

laureatem nagrody Polskiej Akademii 

Fonograficznej Fryderyk 2003. Prowadzi 

również klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Warszawie. 

 

 


