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JAN SEBASTIAN BACH
1685-1750
Kantaty vol. 19: BWV 1551, 31,
13 1, 81 2 , 14 2, 26 2, Motet BWV
227 Jesu, meine Freude
Joanne Lunn, Katharine Fuge,
soprany; William Towers, Richard
Wyn Roberts 1, alt; Paul Agnew,
Julian Podger 1 , tenor; Gerald
Finley 1 , bas; Katharine Fuge 2 ,
William Towers 2 , Paul Agnew2 ,
Peter Harvey2
The Monteverdi Choir, English
Baroque Soloists, John Eliot
Gardiner, dyrygent
Soli Deo Gloria SDG 115, w. 2006, n.
2000  DDD 10733, 2CD  dystr.:
CMD Opole

Kantaty vol. 21: BWV 221, 231,
1271, 159 1, 1822, 542, 1 2
Ruth Holton 1, Malin Hartelius 2,
soprany; Claudia Schubert1, Nathalie Stutzmann, alty; James
Oxley1, James Gilchrist, tenory;
Peter Harvey 1,2, bas; Nathalie
Stutzmann 2, James Gilchrist2
The Choirs of Clare and Trinity
Colleges, Cambridge 1 , Monteverdi Choir 1,2, English Baroque
Soloists 1,2
John Eliot Gardiner, dyrygent
Soli Deo Gloria SDG 118, w. 2006, n.
2000  DDD 13504, 2CD  dystr.:
CMD Opole

Jestem wielkim zwolennikiem
muzycznych woja¿y Johna Eliota.
W przypadku dzie³ religijnych
Gardiner prezentuje nam je najczêciej na swój wiecki sposób. W wielu przypadkach ta filozofia wykonania wiêci³a prawdziwe triumfy. Gardiner jest cz³owie-

30

kiem sztuki, którego wi¹tyni¹ jest
scena, a nie cz³owiekiem ideologii, komunikuj¹cym siê ze s³uchaczem mistycznym jêzykiem pobo¿noci. Jednak to, co zachwyca w
jego Beethovenie, Haydnie czy
Haendlu w przypadku muzyki religijnej Bacha daje jej niepe³ny
wymiar. Owa nieco niekompletna wizja wiata Bachowskich kantat wg Gardinera nie bardzo mi
odpowiada. Jak s¹dzê, najciekawszych interpretacji powinnimy
szukaæ tam, gdzie muzyczny profesjonalizm jest punktem wyjcia,
a nie celem interpretacji. A u pielgrzymuj¹cego Gardinera wszystko
po staremu. Dwa kolejne woluminy kantat w stylu, który jednych
zadowala, innym nie oferuje nowej jakoci. W otoczeniu Leonhardta, Harnoncourta, Suzukiego
czy Herreweghe nie mieæ w³asnego wyrobionego profilu nie jest
³atwo. Najnowszym nagraniom nie
mo¿na wprawdzie odmówiæ profesjonalizmu, ale znalezienie pretekstu do zachwytu, to nie³atwe
zadanie. Gardiner jest dyrygentem
narzucaj¹cym zespo³owi obiektywizm, co sprawia, ¿e chóry i English Baroque Soloists s¹ niezwykle precyzyjni, ale jednoczenie
niezaanga¿owani. Gardiner zdaje
siê nie docieraæ do teologicznej
treci kantat; on je po prostu dobrze i rzeczowo odgrywa. Nieco
inaczej wygl¹da to w czêciach wykonywanych przez solistów i continuo. Tu obiektywizm dyrygenta
zostaje zrównowa¿ony subiektywnoci¹ wykonania, dziêki temu religijny jêzyk utworów Bacha jest
bardziej czytelny. Potwierdzenie
tego odnajdujemy w przepiêknie i
bardzo osobicie zapiewanej
przez Geralda Finleya arii basowej z kantaty BWV 13.
Rozmach Gardinerowskiego
przedsiêwziêcia wymusi³ pos³ugiwanie siê kilkoma zespo³ami solistów, chórzystów i instrumentalistów. Jest zatem rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e ostateczny efekt w du¿ej mierze sta³ siê dzie³em przypadku. Pierwsza p³yta woluminu
19. zwraca uwagê wietnie zapiewanymi partiami solowymi i absolutnie perfekcyjnymi chórem i
orkiestr¹. Nieco gorzej wypada
rozplanowanie muzycznych planów dwiêkowych: continuo zosta³o zbyt mocno schowane za
piewakami. Z drugiej p³yty daleka od idea³u jest kantata BWV

26. Szczególnie w partiach solowych i w orkiestrze s³ychaæ nazbyt manieryczne wykonanie.
Nadmierna afektacja (co byæ
mo¿e u Gardinera jest chêci¹ nadania bardziej osobistego wymiaru
muzyce Bacha) wp³ywa na jakoæ
brzmienia i poprawnoæ intonacji. Szybkie koloratury zostaj¹
pozbawione konturu i precyzyjnie
wypiewanej, niezwykle wyrafinowanej sk¹din¹d, rytmiki.
Nieco lepiej w tym zestawieniu wypada 21. wolumin. Pierwsz¹
p³ytê, zawieraj¹c¹ kantaty na wiêto Piêædziesi¹tnicy, rozpoczyna
przenikliwa interpretacja kantaty Jesus nahm zu sich die Zwölfe
BWV 22. Gardiner nada³ jej wymiar znany z doæ udanych realizacji Bachowskich pasji, które
zaproponowa³ na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych. S³ychaæ tu
wyranie, ¿e angielski dyrygent
jest gotowy do szybszych i bardziej
ekspresyjnych reakcji. Wykonanie
zdaje siê potwierdzaæ, ¿e zbiorowe prze¿ycia zespo³u potrafi¹
stworzyæ interpretacjê przepe³nion¹ zapa³em i jednoczenie
blisk¹ duchowi historii opowiedzianej na kartach Ewangelii. W

John Eliot Gardiner
fot.: Tony Buckingham

nastêpnej kantacie Du wahrer
Gott und Davids Sohn BWV 23,
co ponownie odnotowujê z satysfakcj¹, Gardinerowska rutyna ustêpuje zaanga¿owaniu. Wykonanie
mieci siê pomiêdzy taneczn¹ elegancj¹ i osobistym oraz naturalnym podejciem do emocjonalnego j¹dra muzyki. Piêknym fragmentem jest te¿ aria basowa Es
ist vollbracht pochodz¹ca z kantaty Sehet! Wir gehn hinauf gen
Jeruzalem BWV 159. P³yn¹cej z
g³êbi serca interpretacji Petera
Harveya towarzyszy przejmuj¹ca
partia oboju w wykonaniu wspania³ego Marcela Ponseele.
Druga p³yta tego woluminu
obejmuje kantaty na Niedzielê
Palmow¹, Trzeci¹ Niedzielê Postu  Oculi i Zwiastowanie Najwiêtszej Marii Panny. Nagranie
przykuwa uwagê przede wszystkim
obecnoci¹ Nathalie Stutzmann.
Jej zdumiewaj¹cy kontralt promienieje urokiem i elastycznoci¹. Dysponuj¹c tak niebywa³ymi
warunkami wokalnymi Stutzmann daleka jest jednak od taniej wirtuozerii.
Robert Majewski

CARL PHILIPP EMANUEL
BACH
1714-1788
Sonaty na violê da gamba i
basso continuo
Friederike Heumann, viola da
gamba; Gaetano Nasillo, wiolonczela; Dirk Börner, hammerflügel
Alpha 080  w. 2005, n. 2004  DDD,
6456  dystr.: CMD Opole

Maria Erdman

JAN SEBASTIAN BACH
1685-1750
Kantaty BWV207, 214
Carolyn Sampson, Ingeborg
Danz, Mark Padmore, Peter Kooy
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, dyrygent
Harmonia Mundi HMC 901860  w.
2005, n. 2004  DDD, 5611  dystr.:
CMD Opole

✮✮✮✮✮

Kolejny bachowski set Harmonii Mundi wykonaniu Collegium
Vocale Gent pod kierownictwem
Philippea Herreweghe prezentuje
dwie wieckie kantaty Vereinigte
Zwietracht der wechselnden Saiten BWV 207 i Tönet ihr Pauken! Erschallet, Trompeten BWV
214  dwa ciekawe, wietne od
ka¿dej strony dzie³a dojrza³ego
Bacha, zawieraj¹ce materia³ muzyczny przywodz¹cy na myl Oratorium na Bo¿e Narodzenie.
Kantata 207 powsta³a w roku
1726 z okazji nominacji lipskiego naukowca Gottlieba Kortte na
uniwersyteckiego profesora prawa. M³ody prawnik awansowa³ w
wieku zaledwie 28 lat, a rodowisko akademickie w którym cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹ wyst¹pi³o z ide¹ uczczenia tego wyda-

rzenia specjaln¹ kantat¹. Bach, z
uwagi na swoje inne liczne zajêcia wykorzysta³ w pisaniu tego
dzie³a muzykê z trzeciej czêci
pierwszego Koncertu brandenburskiego. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e celowo pracowa³ w jakikolwiek sposób na skróty, gdy¿
uczyni³ z tej przeróbki kontrapunktyczne arcydzie³o o du¿ym
stopniu trudnoci  nale¿y raczej
przypuszczaæ, ¿e napisanie po
prostu nowej muzyki kosztowa³oby go znacznie mniej pracy.
Kantatê 214 Bach napisa³ w
roku 1733 staraj¹c siê o tytu³ nadwornego kompozytora Króla
Polskiego i Elektora Saksonii
Augusta III i zadedykowa³ go ma³¿once króla Marii Józefie. Dzie³o wykonano w Lipsku, na placu
targowym  a starania Bacha o
zaszczytny tytu³ równie¿ uwieñczone zosta³y sukcesem.
Wykonanie Collegium Vocale
stoi na charakterystycznym dla
bachowskich interpretacji tego
zespo³u, wysokim poziomie. Przyjemnie jest poobcowaæ z tr¹bkami czystymi i prowadzonymi z
kunsztem równym portretowi trêbacza pêdzla Gerrita Dou ilustruj¹cemu ok³adkê p³yty. Mi³o równie¿ s³uchaæ wiadomych interpretacji solistów  cudnej i wie¿ej
jak wiosna Carolyn Sampson, stonowanej i ciep³ej Ingeborg Danz,
wietnego jak zwykle Marka Padmore i daj¹cego dobre i pewne
oparcie Petera Kooya, którym towarzyszy precyzyjny i lekki herreweghowski chór i wietna,
barwna orkiestra.
Obie kantaty dobrze oddaj¹
wieck¹ atmosferê ¿ycia muzycznego Lipska. Pozwalaj¹ ponadto
dostrzec Bacha nie tylko jako
kantora od w. Tomasza, lecz jako
prawdziwego directora musices
miasta i mo¿e wnikn¹æ g³êbiej w
istotê miejskiej kultury muzycznej Lipska doby bachowskiej.

EVARISTO FELICE
DALL’ABACO
1675-1742
Sonaty na skrzypce i b.c.; Sonaty na dwoje skrzypiec i b.c.
Insieme Strumentale di Roma
Stradivarius STR 33740  w. 2006, n.
2005  DDD, 6159

Evaristo Felice dall Abaco urodzi³ siê w Weronie, lecz wiêkszoæ
¿ycia spêdzi³ jako wierny poddany i
cz³onek dworu elektora bawarskiego Maksymiliana Emmanuela.
Pod¹¿aj¹c za swoim panem mia³
okazjê zaznajomiæ siê z panuj¹cymi trendami w muzyce europejskiej, w tym francuskiej. Ostatnie
lata ¿ycia spêdzi³ w Monachium.
Prezentowane nagranie to
wybór sonat skrzypcowych op. 1 i
sonat na dwoje skrzypiec op. 3.
Wykonawcy post¹pili inaczej
ni¿ to jest w zwyczaju i zamiast
nagraæ kompletny zbiór sonat z
jednego opusu, postanowili wybraæ
to co najbardziej reprezentatywne dla kompozytora z obu zbiorów sonat. Czy by³o to w³aciwe
posuniêcie? Nie znaj¹c ca³ej twórczoci kompozytora musimy polegaæ na wyborze muzyków. To co
nam prezentuj¹ brzmi znakomicie, muzyka jest najwy¿szych lotów. Inwencja melodyczna w poszczególnych sonatach jest wprost
niezwyk³a. Trudno zrozumieæ, ¿e
ta wyj¹tkowa muzyka nie cieszy
Maria Erdman siê uznaniem wykonawców.
Zespó³ Insieme Strumentale di
Roma dziêku twórczemu podejciu do tych dzie³ dostarcza nam
nagrania na najwy¿szym poziomie. S³uchacz nie odczuwa ani
chwili znu¿enia, obcuje z muzyk¹
z ogromnym zainteresowaniem do
ostatniego taktu. Polecam.
(sl)

CARL CZERNY
1791-1857
Symfonie nr 2 i 6
1770-1827
SWR Rundfunkorchester KaiserSonaty fortepianowe: c-moll lautern
op. 10 nr 1, F-dur op. 10 nr 2, D- Grzegorz Nowak, dyrygent
dur op. 10 nr 3, c-moll op. 13 Hänssler Classic CD 93.169  w. 2006,
n. 2004/5  DDD, 7342
Gerhard Oppitz, fortepian

LUDWIG

VAN

BEETHOVEN

Hänssler Classics CD 98.201  w. 2005,
n. 2004  DDD, 7451

✮✮✮✮

✮✮

Katalog wydawnictwa Hänssler
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On jest ojcem, my dzieæmi. Ci
z nas, którzy osi¹gnêli co wartociowego, nauczyli siê tego od niego  tymi s³owami Wolfgang
Amadeusz Mozart oddawa³ podziw
i estymê, któr¹ on sam i jemu
wspó³czeni darzyli Carla Philippa
Emanuela Bacha. To w³anie ten z
Bachów, nie za jego ojciec Johann Sebastian by³ w dobie rokoka
i klasycyzmu uwa¿any za najwiêkszego niemieckiego kompozytora.
Carl Philipp, podobnie jak jego
ojciec uprawia³ niemal wszystkie,
poza oper¹ gatunki muzyczne, a
kameralistyce powiêci³ szczególnie du¿o uwagi ze wzglêdu na swoj¹
pracê na dworze Fryderyka II Pruskiego i obowi¹zki opiekuna codziennych Abendmusiken króla.
Utwory na gambê Carla Philippa
stanowi¹ jednak szczególn¹ grupê,
jako ¿e viola nale¿a³a ju¿ w tym
czasie do reliktów przesz³oci.
Wci¹¿ jednak by³a symbolem arystokracji i Carl Philipp, który nie
obawia³ siê siêgania do korzeni w
wielu aspektach (niektórych s³usznych  takich jak pielêgnowanie
tradycji gry na klawikordzie, te
mniej chwalebne to po¿yczanie
sobie tatusiowych chora³ów do w³asnych dzie³) uzna³ j¹ za dobry nonik i nowych idei modnego stylu,
Empfindsamkeit. I nada³ jej tym
samym nowy wymiar  gamba okazuje siê byæ nie tylko sensualnym i
sonorystycznym narzêdziem, lecz
równie¿ transmiterem piewnoci,
melodyjnoci, a tak¿e burzliwych
emocji i dynamicznych treci
Sturm und Drang.
Friederike Heumann oraz partneruj¹cy jej na kopii Silbermannowskiego fortepianu Dirk Börner
i Gaetano Nasillo na wiolonczeli
przenosz¹ s³uchacza sonatami
gambowymi Carla Philippa w wiat
bogaty i wyrafinowany. Dwiêk

Heumann ³¹czy w sobie tradycyjn¹
odwiecznoæ Savalla z odwag¹ i
pazurem Pandolfo, u których
Heumann studiowa³a w Scholi
Cantorum Basiliensis  trudno mi
wrêcz wyobraziæ sobie lepsz¹ barwê gamby dla muzyki Carla Philippa Emanuela Bacha. Na p³ycie,
poza dwiema sonatami D-dur Wq
127/H 559 i C-dur Wq 136/H 558
oraz Triem g-moll Wq 88/H 510
na wiolê i clavier obligé nagrano
dwa utwory na gambê solo Carla
Friedricha Abla (1723-1787), jednego z mi³oników i znawców violi w jej schy³kowym okresie. S³uchaj¹c tych utworów dosz³am do
wniosku, ¿e nie ka¿demu z instrumentów trafia siê ³abêdzi piew w
takim stylu, jak Adagio pour viole
de gambe czy koñcz¹ce tê rozkoszn¹ i intymn¹ p³ytê Postlude
pour viole de gambe seule. Gor¹co polecam  równie¿ w wersji ze
studiowaniem obrazu Dahla z
ok³adki, jako ilustracji. Ale to dla
tych, którzy nie boj¹ siê pop³akaæ
sobie podczas s³uchania
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jest bardzo nierówny. Prawdziwe
ratytasy repertuarowe stykaj¹ siê
z dzie³ami ogranymi, wietne interpretacje s¹ obok tych raczej
nieudanych. W przypadku prezentowanego nagrania po³¹czono
wietny repertuar z kiepskim wykonaniem.
Choæ poza Polsk¹ twórczoæ
Carla Czernyego wraca do ³ask, u
nas z powodu ignorancji jest wci¹¿
traktowana jako narzêdzie tortury
nad adeptami sztuki pianistycznej.
Tak te¿ podszed³ do jego twórczosci nasz rodak, Grzegorz Nowak.
Z jego nagrania wieje nud¹, odnosi
siê wra¿enie, ¿e jedynym jego celem by³o odegranie wszystkich nut
by zainkasowaæ nale¿ne wynagrodzenia i jak najszybciej zapomnieæ
o ca³ym przedsiêwziêciu. Orkiestra,
któr¹ Nowak dyryguje bardzo dobrze sprawdza siê w innych nagraniach firmy Hänssler. W tym jednak posz³a za przyk³adem dyrygenta. I tak bardzo ciekawa, czasem
nawet porywaj¹ca, muzyka Czernego nie zachwyca. Polecam melomanom konkurencyjne nagranie
Symfonii nr 2 w wydawnictwie Signum. W przypadku Symfonii nr
6 jestemy chyba skazani na
Hänsslera. A szkoda.
(sl)

ANTON DIABELLI
1781-1858
Duety gitarowe
Johannes Tappert i Thomas
Müller-Pering, gitary
MDG 603 1389-2  w. 2006, n. 2005 
DDD, 6604  dystr.: CMD Opole

✮✮✮✮

Oto prawdziwa gratka dla mi³oników gitary  Wariacje na temat Sroki z³odziejki Rossiniego
autorstwa kompozytora znanego
g³ównie dziêki wariacjom Beethovena. Prawie czterdziestominutowy utwór przypomina s³uchaczowi
najciekawsze fragmenty z opery, w
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Przed nami pierwszy wolumen
z sonatami Beethovena w interpretacji Gerharda Oppitza. Na takie przedsiêwziêcia spogl¹da siê z
dystansem, poniewa¿ wykonania
wszystkich 32 sonat klasyka podejmowa³o siê wielu wybitnych pianistów i to zarówno w salach koncertowych, jak i w sesjach nagraniowych. Oryginalnoæ gry narzuca siê wiêc jako jedno z g³ównych
kryteriów, szczególnie jeli mamy
do czynienia z osobowoci¹ wybitn¹, u której braków techniki
pianistycznej po prostu nie ma.
Oppitz, poza pewnymi wyj¹tkami, zaskoczy³ mnie bardzo pozytywnie. Pierwsza czêæ Sonaty
c-moll op. 10 otwieraj¹cej album
jest ju¿ zapowiedzi¹ wielkiej pianistyki. Artysta, przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej kultury dwiêkowej i klasycznej równowagi, nadaje pierwszemu tematowi wyj¹tkowo dramatyczny charakter. Emocje narastaj¹ stopniowo a¿ do repryzy, w której nastêpuje ich wybuch. Pianistê charakteryzuje te¿ (podobnie jak np.
Polliniego, czy Ashkenazego)
konsekwencja w przedstawianiu
ekspozycji, która przy powtórzeniu zawsze brzmi tak samo idealnie. Wbrew pozorom wielu pianistów nie gra z tak¹ precyzj¹,
choæby wielki Emil Gilels, u którego trudno nawet doszukaæ siê
logiki dokonywanych zmian. Czêci rodkowe sonat nakrelone s¹
w³aciw¹ dla nich epick¹ narracj¹,
z ciekawie pokazanymi drobiazgami, z nieco wiêkszym dystansem
ni¿ czêci skrajne cyklów. Pianista potrafi dwiêki i motywy z³o¿yæ w taki sposób, ¿e bez naruszania litery tekstu, s³uchacz ma wra¿enie innoci  oryginalnoci wykonania. Nade wszystko zawodzi,
a mo¿e po prostu nie zaskakuje
sonata op. 13  najbardziej znana z tych zawartych na kr¹¿ku.
S³ynna patetyczna brzmi tak, jak
ju¿ brzmia³a nie raz. Nic nowego,
ale te¿ nic niew³aciwego. Oppitz
umiejêtnie operuje te¿ czasem, co
szczególnie w sonacie op. 13 ma
znaczenie przy wprowadzaj¹cym
do ekspozycji Grave,
a póniej przy jego powrotach. Tej interpretacji brakuje mo¿e zdecydowanych sforzat i
dwiêcznoci forte w
niskim rejestrze.
Ca³a seria zawieraj¹ca sonaty Beethovena w
wykonaniu Oppitza zapowiada siê bardzo ciekawie. W moim przekonaniu nie jest to propozycja równa nagraniom
Kempffa, Kovacevicha,
czy nawet Ashkenazego, ale to dopiero pocz¹tek, wiêc z ostatecznymi porównaniami za-

czekam. Nie mamy do czynienia
z wielkim nowatorstwem, odczuwamy posmak oryginalnoci i na
pewno wielki szacunek wykonawcy do kompozycji. P³yta godna
zauwa¿enia.
Micha³ Szulakowski

LUDWIG
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BEETHOVEN

Kwartety smyczkowe op. 18
nr 1 i 4
Quatuor Mosaiques
Naïve E 8899  w. 2005, n. 2004  DDD,
5532

Kwartetów Beethovena na rynku p³ytowym jest bardzo wiele. Tym
razem now¹ pozycjê daje nam, wykonuj¹cy Kwartety op.18 nr 1 i 4
na dawnych instrumentach Quatuor Mosaiques. Krótkie spojrzenie
w przesz³oæ muzyków pozwala
snuæ nadziejê, i¿ istotnie znaj¹ siê
oni na rzeczy, bowiem wszyscy wywodz¹ siê z prowadzonego przez
Nikolausa Harnoncourta Concentus Musicus Wien. Zawarte na p³ycie utwory pochodz¹ z koñcówki
m³odzieñczego okresu twórczoci
Beethovena i zosta³y napisane w
latach 1799-1800.
Takie, jak s¹ te kwartety, taka
jest te¿ ich interpretacja. M³odzieñcza i ¿ywio³owa, lecz dok³adnie
przemylana i dojrza³a. Tych czworo wymienitych muzyków gra jak
jeden doskonale zgrany organizm.
Ka¿dy szczegó³, ka¿da fraza, akcent czy dynamika, wszystko jest
opanowane do perfekcji. Szczególnie s³yszalne jest to kiedy przychodzi do zmian planów  instrumenty

przenikaj¹ przez siebie z wielk¹ naturalnoci¹, separacja instrumentów w po³¹czeniu z ich zgraniem
jest fenomenalna. S³ychaæ w wielu
miejscach, ¿e ka¿dy z muzyków gra
inn¹ partiê, lecz wszystko to tworzy niesamowicie spójn¹ ca³oæ.
Artyci ujmuj¹ te¿ przygotowaniem
artykulacyjnym, gdzie nie ma nastawienia na grê legato, czy non
legato, lecz wszystko jest mocno
zró¿nicowane, co te¿ nadaje tym
interpretacjom wiele ¿ycia. Cz³onkowie kwartetu potrafi¹ prowadziæ
bowiem i idealne legato, jak te¿ nie
maj¹ najmniejszych problemów z
graniem bardzo selektywnym. Fenomenalnie s¹ te¿ kszta³towane
emocje, a napiêcie jest budowane z
najwy¿szym pietyzmem, co jest zas³ug¹ genialnej wrêcz precyzji grania i wielkiego wyczucia stylu Kwartetów. Przy tym ca³ym oddaniu partyturze Quatuor Mosaiques nie zatraci³ w³asnego stylu, bowiem graj¹
oni z wielk¹ pasj¹, którego to wra¿enia dope³nia jeszcze rozleg³a skala
dynamiczna i poetycko prowadzone linie melodyczne. Kolejn¹ zalet¹ tego kr¹¿ka s¹ te¿ same instrumenty, pochodz¹ce z XVII
i XVIII w. Lecz nie ma tutaj charakterystycznego, suchego brzmienia starych instrumentów, a jest
wrêcz odwrotnie  wszystko brzmi
na wskro nowoczenie. Nagranie
to jest te¿ wietnie zrealizowane,
bowiem instrumenty zosta³y nagrane bliskim mikrofonem i przekazuj¹ nam ca³e spektrum swojego
brzmienia.
Album ten wzbudza zreszt¹ pozytywne emocje od pierwszego zetkniêcia. Wydany w digipacku,
z ciekaw¹ ok³adk¹ i wietnie napisan¹, bogat¹ ksi¹¿eczk¹ tylko zachêca do s³uchania. Niebanalne
wykonania na dawnych instrumentach, gdzie s¹ one raczej rodkiem
a nie celem sprawiaj¹, ¿e p³yty tej
s³ucha siê z prawdziw¹ przyjemnoci¹, a poziom wykonawczy pozwala
j¹ zakwalifikowaæ do grona najlepszych w dziedzinie Kwartetów
Beethovena.
Jacek Krz¹ka³a

LUDWIG

VAN

BEETHOVEN

Koncerty fortepianowe nr 4 op.
58 G-dur, op. 61a D-dur (transkrypcja koncertu skrzypcowego autorstwa kompozytora)
Boris Berezovsky, fortepian
Swedish Chamber Orchestra
Thomas Dausgaard, dyrygent
Simax Classics PSC 1280  w. 2005, w.
2001  DDD, 7208

✮✮✮✮✮

Jacek Krz¹ka³a

LUDWIG

VAN

BEETHOVEN

Sonaty fortepianowe nr 17,
21, 23
Fazil Say, fortepian
Naïve E 5016  w. 2005, n. 2005  DDD,
6237

✮✮✮✮

Oto muzyk, który wed³ug opinii krytyków ze wiata, ma w przysz³oci do³¹czyæ do grona asów
pianistyki. Czas poka¿e czy tak
siê stanie. Póki co 35. letni pianista walczy w wielkim stylu o mi³oæ melomanów, a co za tym idzie
o mocn¹ pozycjê na rynku. Niedawno ukaza³a siê p³yta z jego interpretacjami koncertów Mozarta, a ju¿ trzymam w rêkach nowe
przedsiêwziêcie, w którym turecki muzyk kreuje Beethovenowskie
sonaty. P³yta piêknie wydana, a na
niej trzy szlagiery; Apasionata,
Waldsteinowska i Burza. Posuniêcie s³uszne, bo wiêksza szansa na
sprzeda¿. Ryzyko wiêksze, bo i

znacznie wiêkszy materia³ porównawczy.
Fazil Say nie oszczêdza instrumentu, w efekcie czego mocn¹
stron¹ jego interpretacji s¹ wyrane kontrasty dynamiczne. Pianista prze¿ywa jeszcze okres m³odzieñczy i du¿o tu s³yszymy skrajnoci, tak¿e w sferze agogicznej.
Fortepian pod jego palcami brzmi
bardzo g³êboko, barwa jest ciemna i tajemnicza. Emocje bior¹
górê, ale nie na tyle, by zniekszta³ciæ czytelne pomys³y interpretacyjne. Forma poszczególnych sonat jest wewnêtrznie bardzo spójna. Poszczególne czêci staj¹
obok siebie tworz¹c zintegrowany cykl. Gra Turka jest bogata w
nowe, oryginalne pomys³y, które
bêd¹ dra¿niæ zatwardzia³ych rygorystów. Tak jest np. w Allegro con
moto  drugiej czêci Apasionaty, gdzie pianista wyranie bawi siê
artykulacj¹. Znakomita technika
pianistyczna pozwala Fazil Say
rozwijaæ tempa karko³omne, spotykane nieczêsto. Tak zadziwia
fina³ Apasionaty  Allegro ma
non troppo i pierwsza czêæ Sonaty Waldsteinowskiej  Allegro con brio. Mimo szybkoci
czytelne s¹ szczegó³y  przebiegi
gamowe i figuracje. Tempo niekiedy w nieznacznym stopniu
wp³ywa na puls gry, który bywa
zaburzony, nieco chwiejny.
Fazil Say jest pianist¹ bardzo
wra¿liwym, czu³ym na dwiêk instrumentu, potrafi¹cym pokazaæ
wiele planów melodycznych, wiele drobiazgów, które odkrywamy
wraz z kolejnym s³uchaniem p³yty. Mo¿e nazbyt du¿o w jego
Beethovenie jest podkrelonych
nut, akcentów, ale tylko mo¿e,
mo¿e... W muzyku drzemie jeszcze nie do koñca obudzony
ogromny potencja³.
Na koniec warto wspomnieæ,
¿e Fazil Say jest równie¿ kompozytorem i mi³onikiem jazzu, w
efekcie czego obok dzia³alnoci
typowej dla kszta³conego pianisty aran¿uje muzykê klasyczn¹ w
tym¿e stylu. Dla jednych wiêtokradztwo, dla innych dowód talentu. Có¿, mo¿e przed nami
nowa era muzyków otwartych na
novum, nie zamkniêtych w szablonach, a mimo to szanuj¹cych
literaturê i kanony wykonawcze.

tym s³ynn¹ uwerturê. Poza tym na
p³ycie znajduj¹ siê po raz pierwszy
nagrane Variationi sopra un tema
favorito op. 57 i Grande Sérénade op. 100. Bardzo ciekawy album
nagrany porzez dwóch gitarzystów
redniego pokolenia.
Polecam.
(sl)

AUGUSTE FAUCHARD
1881-1957
II Symfonia organowa; Le
mystère de Noël; In memoriam; Vexilla Regis
Friedhelm Flamme, organy
(Grandes Orgues de la Cathédrale de Laval)
IFO Records IFO00087  w. 2004, n,
2004  DDD, 7042  dystr.: GiGi Distribution

✮✮✮✮✮

Ma³o kto dzi pamiêta kim by³
Auguste Fauchard. Nic w tym dziwnego skoro organici nie siêgaj¹ po
jego twórczoæ. Doszuka³em siê
tylko dwóch p³yt powiêconych
temu kompozytorowi, obie zosta³y
nagrane przez tego samego organistê, na dodatek ich repertuar siê
czêciowo pokrywa. Pierwsza z
nich pojawi³a siê w 2001 r., kolejna, tu prezentowana, w 2004 r.
Fauchard mia³ tak wybitnych nauczycieli jak Guilmant, Widor, dIndy i w szczególnoci Louis Vierne,
którego wp³yw jest szczególnie zauwa¿alny. Nie znaczy to jednak, ¿e
twórczoæ Faucharda jest pozbawiona oryginalnoci. Pozostaj¹c w stylistyce XIX-wiecznej stworzy³ swój
niepowtarzalny styl, bardzo widoczny w jego czterech symfoniach organowych. S¹ to niew¹tpliwie utwory bardzo trudne, co wyjania ich
nieobecnoæ na koncertach czy nagraniach. Na szczêcie Friedhelm
Flamme tych trudnoci siê nie
przestraszy³. Jego wykonanie jest
porywaj¹ce, bez zarzutu.
Oto wspania³e wprowadzenie
Micha³ Szulakowski
w muzyczny wiat Augustea
Faucharda oraz wietna prezenLUDWIG VAN BEETHOVEN tacja organów katedry w Laval
Sonaty fortepianowe op. 31: autorstwa Aristidea Cavaillénr 16 G-dur, nr 17 d-moll Bu- Coll.
rza, nr 18 Es-dur
(sl)
Paul Lewis, fortepian
Harmonia Mundi HMC 901902  w.
2005, n. 2005  DDD, 7355  dystr.:
CMD Opole

✮✮✮✮

COST
ANZO FEST
A
OSTANZO
ESTA
1490-1545
Motety
Cantica Symphonia
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Po raz kolejny mam przyjemnoæ zaprezentowaæ Pañstwu p³ytê znakomitego rosyjskiego pianisty, Borysa Berezovskiego. Po
kameralnej p³ycie z Triami Szostakowicza i Rachmaninowa, solow¹ z utworami Chopina i Godowskiego, przyszed³ czas na utwory z orkiestr¹. Na swym nowym,
Beethovenowskim albumie, wraz
z Swedish Chamber Orchestra
Orebro pod dyrekcj¹ Thomasa
Dausgaarda wykonuje on IV Koncert G-dur op. 58 oraz Koncert
D-dur op. 61a, bêd¹cy dokonan¹
przez kompozytora transkrypcj¹
jego koncertu skrzypcowego.
Boris Berezovsky jest nietuzinkowym pianist¹, co te¿ po raz
kolejny potwierdza prezentowany
album. Jego wizja koncertów
Beethovena, jak to zwykle bywa w
przypadku rosyjskiego pianisty, jest
doskonale utrzymana w ramach
stylistycznych w³aciwych dla epoki klasycyzmu, lecz nie brak jej
pomys³u i osobistego podejcia. W
obu utworach pokazuje s³uchaczom swoje fenomenalne umiejêtnoci techniczne, które jednak¿e
nie przejawiaj¹ siê w postaci szybkich temp, lecz w niezwyk³ej interpretacji. Ujmuje Larghetto z
Koncertu D, gdzie te¿ Berezovsky,
graj¹c doæ szybko w dynamice piano, utrzymuje siê na granicy s³yszalnoci instrumentu, co te¿ zas³uguje na najwy¿szy podziw. Podobnie¿ koñcówka rodkowej czêci Koncertu G  ostatnie, g³êbokie i przejmuj¹ce dwiêki fortepianu na tle wiolonczel robi¹ niezwyk³e i emocjonuj¹ce wra¿enie.
Jednak¿e nie by³oby tej p³yty bez
Swedish Chamber Orchestra Orebro, która jest 38. osobow¹ orkiestr¹ kameraln¹. Pod dyrekcj¹
Thomasa Dausgaarda zespó³ ten
wymienicie sprawdza siê w muzyce Beethovena. Posiada niezwykle
lekkie brzmienie. Sam zespó³ na-

tomiast gra bardzo klarownie, a
co najwa¿niejsze  wietnie artykulacyjnie. Ka¿da nutka jest precyzyjna, a doskonale opracowana
warstwa muzyczna sprawia, ¿e s³ucha siê jej z wielk¹ przyjemnoci¹.
Ujmuj¹ nieraz drobne nutki, granie na kilka wyranie s³yszalnych
g³osów, czy te¿ bardzo lirycznie
prowadzone melodie i przebiegi.
Dope³niaj¹c bardzo dobrego obrazu orkiestry trzeba te¿ wspomnieæ,
¿e doskonale wspó³gra on z solist¹, a uzupe³nienia, czy wzajemne wymiany myli  wszystko to
wychodzi im doskonale.
Przed s³uchaniem tej p³yty, ciekaw by³em bardzo, jak znany g³ównie z muzyki neoromantycznej
Borys Berezovsky poradzi sobie z
dzie³ami Beethovena. Jak widaæ,
po raz kolejny mamy bardzo dobr¹
p³ytê. Mo¿e nie porywa w ca³oci,
lecz ma w sobie co, co sprawia, ¿e
s³ucha siê jej z przyjemnoci¹. I to
nie tylko za spraw¹ niebanalnej
pianistyki Rosjanina, ale równie¿
wymienitej orkiestry, która potrafi osi¹gn¹æ takie piano, przy którym s³ychaæ szum smyczków, co
te¿ samo w sobie mówi o jej wysokich umiejêtnociach. Album ten
jest jak najbardziej ciekawy i z pewnoci¹ ucieszy nie tylko fanów
Beethovena czy szukaj¹cych odmiennoci w muzyce.
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Paul Lewis  brytyjski pianiKees Boecke & Giuseppe Malet- sta, jak dotychczas najbardziej
to, dyrygenci
chyba ceniony za interpretacje
Stradivarius STR 11001  w. 2004, n. utworów Schuberta, siêga po so1996/2000/2001  DDD, 13311, 2CD naty Beethovena. Zapowiada
 dystr.: CCD.PL
kompletn¹ ich edycjê, otwiera j¹
szczególnie piêknymi cyklami z
op. 31. To dobry pomys³ na rozpoczêcie serii. Muzyk nie zacz¹³
od samych hitów, ani wed³ug chroChoæ za ¿ycia Constanzo Fe- nologii, ale nie zaburzy³ porz¹dku
sta znany by³ w ca³ej niemal¿e przypadkowym wyborem. HarmoEuropie to obecnie raczej rzadko nia Mundi piêkn¹ edytorsko
pojawia siê na p³ytach. Dlatego opraw¹ zapewni³a, ¿e p³yta Lewicieszyæ siê nale¿y, ¿e zas³u¿ona dla sa nie pozostanie niezauwa¿ona
promocji muzyki w³oskiej firma na sklepowych pó³kach. Ale czy
Stradivarius podjê³a siê nagrania to wystarczy, ¿eby nagranie zdojego muzyki. Pierwsza p³yta z jego by³o rozg³os i uznanie? Chyba zbyt
motetami pojawi³a siê ju¿ pod wiele Beethovena wród nowoci
koniec lat 90., teraz mamy tam- p³ytowych, a poniewa¿ wielkie
to nagranie uzupe³nione kolejnym nazwiska (Schiff, Oppitz) wziê³y
i wydane jako dwup³ytowy album. na warsztat Beethovena i jego
Zespó³ Cantica Symphonia sonaty, Brytyjczyk mo¿e mieæ k³osk³ada siê z dziesiêciu wokalistów pot ze szturmowaniem pêkaj¹cei trzech instrumentalistów. Na go w szwach rynku.
Sonaty zgromadzone w jednym
tych dwóch p³ytach stworzy³ unikaln¹, o krystalicznym niemal numerze katalogowym  op. 31
brzmieniu, interpretacjê.
prezentuj¹ siê jako zupe³nie ró¿(sl) ne. Jaki wiêc klucz dla ich interpretacji wybraæ? Szukaæ spójnoci, podkrelaæ skrajnoci? Dbaæ
o jednoæ w obrêbie cyklu? Czy
wewn¹trz ca³ego opusu?
Wiêkszoæ osób, które s³ucha³y gry Lewisa podskórnie czuje, ¿e
wszystko w niej jest w³aciwe. Jednak do kilku pomys³ów interpretacyjnych mo¿na mieæ zastrze¿enia. I tak z jednej strony pianicie
niewiele da siê zarzuciæ, z drugiej
mo¿na mieæ poczucie jakiego
dyskomfortu s³uchania. A gdzie
JERZY FRYDERYK HAENDEL pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci? W
1685-1759
os³uchanej Sonacie d-moll.
Arianna in Creta  opera Nie wiem, czy to nadmiar orygiHWV 32
nalnych rozwi¹zañ, czy ostro¿Mata Katsuli, sopran; Mary-El- noæ w ich przyjmowaniu, ale w³alen Nesi, mezzosopran; Irini Ka- nie ten cykl burzy zachwyt nad
raianni, mezzosopran; Marita gr¹ Brytyjczyka. Mo¿e to zbyt naPaparizou, mezzosopran; The- chalne wydobywanie motywów,
odora Baka, mezzosopran; Pe- mo¿e logika i porz¹dek, które dotros Magoulas, bas
minuj¹ w kulminacjach, zabijaj¹c
Orchestra of Patras
ostateczny romantyzuj¹cy ju¿ przeGeorge Petrou, dyrygent
cie¿ charakter sonaty? Nie mam
MDG 609 1375-2  w. 2005, n. 2005  jednak w¹tpliwoci co do kwalifiDDD, 16354  dystr.: CMD Opole
kacji technicznych Lewisa i umie✮✮✮✮✮
jêtnoci ich wykorzystywania.
Lekkoæ i swoboda w kszta³towaFirma MDG niestrudzenie niu bogatych artykulacyjnie fraz
kontynuuje nagrywanie dzie³ Ha- pierwszego tematu ostatniej z
endla. Prezentowana tu Arianna sonat, pozwala zapomnieæ o w³ain Creta odnios³a ogromy triumf snych wyobra¿eniach Beethovena,
w momencie swojej premiery i a fina³ tego¿ cyklu po mistrzowmia³a 17 wystawieñ. Jej libretto sku podkrela cechy stylu komoparte jest na Metamorfozach pozytora  zreszt¹ tutaj pia-
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rzony do wykonywania muzyki
Beethovena a tak¿e, i¿ równie¿
nale¿y do grona wielkich artystów.
Dziêki wielkiej wra¿liwoci, muzykalnoci i wspania³ej technice
muzyk sprawia, ¿e sonaty Beethovena brzmi¹ bardzo atrakcyjnie.
Bardzo interesuj¹co zosta³ u³o¿ony program na p³ytach. Artysta
podzieli³ sonaty wed³ug tonacji, a
nie chronologicznie jak siê to najczêciej zdarza. Pierwsza i ostatnia sonata na ka¿dej p³ycie s¹ w tej
samej tonacji, pozosta³e w tonacjach s¹siednich. W ten sposób
unikniêto pewnej monotonii stylistycznej.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za tym kompletem jest
dziesiat¹ p³yta z Wariacjami Diabellego zagranymi w sposób naprawdê wyj¹tkowy.
Polecam ten komplet sonat
fortepianowych Beethovena wszystkim tym, którzy lubi¹ zakupy przez
Micha³ Szulakowski internet lub podczas zagranicznych
podró¿y (brak dystrybucji w Polsce).
Chcê jeszcze zaznaczyæ, ¿e w niektórych utworach zauwa¿alny jest
lekki szum spowodowany nagraniem live. Mnie to jednak w ¿aden
sposób nie przeszkadza.

nista pozwoli³ by emocje nieco
bardziej wydoby³y siê ponad równowagê intelektualn¹.
Lewis w ostatecznym rozrachunku daje s³uchaczowi ciekaw¹
propozycjê. Nie do koñca wygra³
z niezapomnianymi interpretacjami Sonaty d-moll, ale w pozosta³ych obu sonatach stworzy³ kreacje wystarczaj¹co atrakcyjne i
przekonuj¹ce. W¹tpiê jednak,
¿eby rednio zorientowany meloman mia³ problem ze znalezieniem równie ciekawej interpretacji w lepszej cenie. Na koniec przypomnê, ¿e w katalogu DG znajduje siê komplet sonat Beethovena
nagrany przez Wilhelma Kempffa. Krytycy s¹ zgodni, ¿e do tej pory
niewielu pianistom uda³o siê mu
dorównaæ w tym przedsiêwziêciu.
Na ostateczn¹ wizjê Paula Lewisa
trzeba jeszcze poczekaæ  zatem
czekajmy.

Stanis³aw Lubliñski

LUDWIG

VAN

BEETHOVEN

Wszystkie sonaty fortepianowe; Wariacje Diabellego
Georges Pludermacher, fortepian
Transart TR 101  w. 2005, n. 1998  DDD,
69221, 10CD

LUIGI BOCCHERINI
Koncertowym wydarzeniem
roku 1998 r. by³o niew¹tpliwie wykonanie wszystkich sonat fortepianowych Beethovena przez francuskiego pianistê Georgesa Pludermachera. Mia³o to miejsce w lipcu
i sierpniu podczas festiwalu Flâneries Musicales dété de Reims. Poniewa¿ koncerty te zosta³y nagrane wiêc mo¿na mia³o powiedzieæ,
¿e wydarzeniem fonograficznym
2005 r. by³o wydanie przez m³od¹
firmê francusk¹ Transart w³anie
tych nagrañ uzupe³nionych przez
Wariacje Diabellego op. 120.
Pianista w do³¹czonej ksi¹¿eczce skromnie przyznaje, ¿e swoim
nagraniem nie ma najmniejszego
zamiaru konkurowaæ z tytanami
fortepianu, którzy wczeniej ju¿
nagrali wszystkie sonaty Beethovena, takimi jak Schnabel, Horszowski, Kempf czy Brendel. S³uchaj¹c jednak tych nagrañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e jest to skromnoæ
na wyrost. Swoimi nagraniami Pludermacher dowodzi, ¿e jest stwo-

1742-1805
Quintetto nr. 5 Fandango;
La musica notturna della
strade di Madrid; Sinfonie:
op. 37 nr 3 i op. 35 nr 3
Rolf Lislevand, gitara
Le Concert des Nations
Jordi Savall, dyrygent
Alia Vox AV 9845  w. 2005, n. 2005 
DDDD, 7139  dystr.: CMD Opole

Jordi Savall i jego przyjaciele
postanowili tym razem przybli¿yæ
hiszpañski period w ¿yciu w³oskiego kompozytora Luigiego Boccheriniego. Boccherini odnalaz³ w Hiszpanii swój drugi dom, zyskuj¹c pracê, reputacjê i uznanie, zarówno
wród arystokracji, jak i wród ludu.
Nagrania zamieszczone na p³ycie
(poza Kwintetem gitarowym) pochodz¹ z wielce symptomatycznej
dla kompozytora dekady 17801790. Wówczas to, po okresie prosperity, zgromadzi³y siê nad g³ow¹
kompozytora czarne chmury. Naj-

JAN BRAHMS
1833-1897
Symfonia nr 2 D-dur op. 73,
Tañce wêgierskie nr. 1, 3, 10,
17-21
London Philharmonic Orchestra
Marin Alsop, dyrygent
Naxos 8.557429  w. 2005, n. 2005 
DDD, 6506  dystr.: CMD Opole

✮✮✮✮✮

P³yta z I Symfoni¹ Brahmsa
2005  DDD, 22442, 3CD  dystr.:
Music Island
pod batut¹ Marin Alsop zosta³a

✮✮✮

Tak naprawdê nie wiadomo,
czy Boccherini jest kompozytorem wszystkich koncertów wiolonczelowych, których autorstwo
mu siê przypisuje. Nie zachowa³y
siê ani ich autografy, ani lad po
nich w katalogu sporz¹dzonym
przez samego kompozytora. Badacz jego twórczoci, Y. Gérard
twierdzi, ¿e byæ mo¿e Boccherini
napisa³ do nich tylko partiê wiolonczeli. Spróbujmy jednak rozwa¿ania dotycz¹ce autentycznoci utworów zostawiæ specjalistom, sami natomiast siêgnijmy
po p³yty z ich nagraniami  tym
razem w wykonaniu w³oskich instrumentalistów. Enrica Sortiego,
graj¹cego Concerto grosso Krzysztofa Pendereckiego pod batut¹
kompozytora, mieli okazjê us³yszeæ na ¿ywo uczestnicy ubieg³orocznego Europejskiego Lata
Muzycznego w Berlinie. Do Niemiec w³oski wiolonczelista pojecha³ zaraz po nagraniu kompletu
koncertów wiolonczelowych
Boccheriniego, które wytwórnia
Brilliant Classics prezentuje w
swoim trzyp³ytowym wydawnictwie. Laureat paryskiego konkursu im. Rostropowicza, zdobywca
pierwszej nagrody na konkursie w
Helsinkach w 2002 r. i w Lyonie
w 2003 r., Sorti wystêpuje czêsto
podczas europejskich festiwali
muzycznych, jak widaæ z bardzo
ró¿norodnym repertuarem. W
jego dotychczasowym dorobku
p³ytowym znajdziemy m.in. sonaty Marcella i koncerty Vivaldiego.
Wspó³pracuje z kilkoma zespo³ami kameralnymi i orkiestrami,
jak Trio de Parma i Collegium
Pro Musica. P³yta z 12 koncertami Boccheriniego, czyli najnowszy album Sortiego, poprawnie
nagrana z udzia³em zespo³u Accademia I Filarmonici, specjalnie
mnie nie zauroczy³a (brak³o indywidualnoci?), ale te¿ nie przeraRobert Majewski zi³a. Oczywicie mi³o jest mieæ w
kolekcji koncerty nadwornego
kompozytora Fryderyka WilhelLUIGI BOCCHERINI
ma II Pruskiego w innym wyko12 Koncertów wiolonczelo- naniu, ni¿ muzyków niemiertelwych
nej Academy of St. Martin-inEnrico Bronzi, wiolonczela i dyry- the-Fields w wydaniu Philipsa...
gent; Accademia i Filarmonici di
Verona
Dorota Staszkiewicz
Brilliant Classics 92618  w. 2005, n.

niezwykle entuzjastycznie przyjêta, zdobywaj¹c uznanie wród krytyków i melomanów na ca³ym wiecie. W ubieg³ym roku Alsop nagra³a kolejn¹ p³ytê zawieraj¹c¹ II
Symfoniê Brahmsa, a tak¿e wybrane Tañce wêgierskie. W obu projektach bra³a udzia³ znakomita
London Philharmonic Orchestra.
Alsop jest niezwykle siln¹ i
dynamiczn¹ muzyczn¹ osobowoci¹, która potrafi powiêciæ du¿o
energii na to, ¿eby wymarzony
efekt koñcowy by³ zgodny z jej
zamys³em. Aby to osi¹gn¹æ balansuje miêdzy wizj¹ kompozytora a
interpretatorsk¹ nadbudow¹, próbuj¹c znaleæ zadowalaj¹cy konsensus. Z jednej strony jej realizacje s¹ niezwykle spójne i czytelne. Z drugiej strony Alsop nie boi
siê wykorzystywaæ w³asnych pomys³ów. W wypadku II Symfonii spiritus movens jest zrezygnowanie
z repetycji ekspozycji w I czêci,
przez co matematyczna relacja
miêdzy kolejnymi ustêpami nie
zaburza ca³ociowego obrazu
utworu. Klarowna i otwarta wizja
Alsop nie zostaje zm¹cona nawet poprzez nat³ok brahmsowskiej pracy tematycznej. Z kolei
umiejêtne wykorzystanie 4-dwiêkowego motta jeszcze g³êbiej integruje dzie³o.
Oprócz przejrzystej muzycznej architektury, równie mocnym
akcentem interpretacji Alsop jest
nasycenie emocjonalne. Artystka
proponuje du¿¹ dawkê optymizmu i pogody ducha. Oczywicie
pokrywa siê to z charakterem samego dzie³a (symfonia nazywana
Pastoraln¹), ale to orzewiaj¹ca interpretacja sprawia, ¿e II
Symfonia nabiera wiosennych
rumieñców. Nawet nieco mroczna II czêæ w tym wypadku wydaje
siê byæ bardziej promienna ni¿ w
rzeczywistoci. Sielankowa atmosfera powraca w IV czêci,
gdzie kontrapunktyczny zamys³

Owidiusza. Opowiada historiê
s³ynnej Ariadny, córki kreteñskiego króla Minosa, uwiedzionej przez Tezeusza przyby³ego na
Kretê by zg³adziæ Minotaura. Jest
to dzie³o wyj¹tkowo ¿ywe, zawieraj¹ce wiele wybitnych momentów, jak np. s³ynny Menuet Ariadny w Uwerturze, wspania³e ritornello Tezeusza walcz¹cego z Minotaurem Qui ti sfido, o mostro
infame, niezapomniana, dramatyczna scena snu bohatera z pocz¹tku II aktu, czy wirtuozowskie, poruszajace arie Ariadny So,
che non e piu mio i Se nel bosco
resta solo.
Wykonanie ujmuje starannoci¹, wietn¹ intonacj¹, prostot¹
i lekkoci¹ brzmienia. Piêkne
brzmienie g³osów solistów, muzykalnoæ wykonawców oddaj¹cych
siê duchowi tej muzyki, to niew¹tpliwe atuty tego albumu.
Trzeba koniecznie pos³uchaæ
tego dzie³a.
(sl)

NAJI HAKIM
1955
Seattle Concerto na organy i
orkiestrê; Koncert na skrzypce i orkiestrê smyczkow¹
Marie-Bernadette Dufourcet, organy; Marion Delorme, skrzypce
Seattle Symphony; Ensemble Instrumental Vibrations
Gerard Schwarz, Nicolas Simon,
dyrygent
IFO Records IFO00322  w. 2004, n,
2004  DDD, 6734  dystr.: GiGi Distribution

✮✮✮✮

Naji Hakim, francuski organista i kompozytor pochodzenia libañskiego, znany jest g³ównie jako
wirtuoz organów. Z tym wiêkszym
zainteresowaniem siêgn¹³em po
p³ytê zawieraj¹c¹ dwa jego koncerty. Pierwszy z nich  organowy 
powsta³ na zamówienie American
Guild of Organists. Jego prawykonanie po³¹czone zosta³o z inauguracj¹ nowych organów w Benaroya
Hall w Seattle. Jest to kompozycja
radosna, lekka, ale nie banalna.
Weso³a czêæ pierwsza  Allegro
risoluto  ma charakter rapsodyczny, nastêpna  Adagio  to pieñ
wykonywana przez organy z towarzyszeniem smyczków. Czêæ ostatnia  Allegro con spirito  przypomina radosn¹ czêæ pierwsz¹.
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pierw spotka³a go mieræ pierwszej
¿ony, a w chwilê póniej umar³ opiekun i chlebodawca infant Don Louis de Burbon. Lata 80. XVIII stulecia zmusi³y muzyka do porzucenia idyllicznego ¿ycia w Arenas de
San Pedro i powrotu z szóstk¹ dzieci do Madrytu. Okaza³o siê, ¿e te
dramatyczne wydarzenia sta³y siê
bezporednio lub porednio inspiracj¹ do powstania wielu jego kompozycji.
Savall zdaje siê byæ wierny teorii
Hitchcocka, która g³osi, i¿ dobry
film powinien rozpocz¹æ siê trzêsieniem ziemi, a potem napiêcie
musi stopniowo rosn¹æ. P³ytê
otwiera rewelacyjna wersja Kwintetu gitarowego nr 4 D-dur z jednym
z najs³ynniejszych tematów Boccheriniego ukrytym w koñcz¹cym
kompozycjê fandango. Savall i solici Le Concert des Nations promieniej¹ radoci¹ grania, wdziêkiem
i witalnoci¹. Ich ognista, pe³na
namiêtnoci interpretacja doskonale oddaje afektywny idiom tej
kompozycji. Wyrafinowana lekkoæ
brzmienia gitary oraz godna podziwu wirtuozeria graj¹cego na niej
Rolfa Lislevanda zdaj¹ siê wype³niaæ energi¹ ka¿d¹ frazê. Muzycy
graj¹ jak w amoku, bardziej przypominaj¹c bêd¹cych w transie improwizacji jazzmanów, ni¿ grzecznych muzyków klasycznych.
Nie mniejsze wra¿enie wywiera tak¿e siedmioczêciowy Kwintet C-dur op. 30, który, jak chce
kompozytor, przywo³uje madryck¹ noc. Warto pos³uchaæ, jak
smyczki pizzicato imituj¹ dzwony, a skrzypce bêben towarzysz¹cy
rejteruj¹cym ¿o³nierzom. Dodatkowym atutem p³yty  i kto wie,
czy nie najwiêksz¹ niespodziank¹
 jest nagranie Symfonii d-moll
op. 37 nr 3. Burzliwe wykonanie
godne jest preromantycznego nurtu nacechowanego indywidualizmem, emocjonalnoci¹. Savall
nie ma ¿adnych trudnoci w p³ynnym przeistaczaniu muzycznych
kontrastów. Jak ma³o kto potrafi
spi¹æ niewidzialn¹ nici¹ skrajnoci: gwa³townoæ, wewnêtrzn¹
pasjê i zapalczywoæ orkiestrowych tutti z miêkkociami i powabami interludiów.
Ka¿da chwila spêdzona z muzyk¹ Boccheriniego w wykonaniu
Jordi Savalla i jego Le Concert des
Nations to chwila odwiêtna.
Szczêciarz z tego Savalla, bo wci¹¿
ma jeszcze tyle do odkrycia.
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Koncert skrzypcowy powsta³
dla uczennicy kompozytora, Marion Delorm. W formie klasycznej stworzony jest na kszta³t muzyki baletowej. Czêci ekstremalne zawieraj¹ wiele pierwiastków
tanecznych, czêæ rodkowa zachwyca swoj¹ melodyk¹ i dwoma
tematami wykorzystuj¹cymi ró¿ne rejestry instrumentu.
Bardzo ciekawa muzyka w
wietnym wykonaniu. Szczególnie
zachwyca Seattle Symphony pod
batut¹ Gerarda Schwarza znana z
wielu doskona³ych nagrañ muzyki
amerykañskiej.
(sl)

kompozytora wspó³gra z nieco
liryczn¹, acz nie pozbawion¹ werwy, wizj¹ dyrygentki.
Drug¹ czêæ p³yty wype³nia 8
Tañców wêgierskich, z których
trzy pierwsze zorkiestrowa³ sam
Brahms, pozosta³e za Dworzak.
Zarejestrowane tañce mimo, ¿e
nie obejmuj¹ ca³oci cyklu, pozwalaj¹ unaoczniæ ich ró¿norodnoæ, zarówno w doborze rodków kompozytorskich jak i pod
wzglêdem nastroju. Pocz¹wszy od
weso³ego, tanecznego i zaczepnego Tañca g-moll, poprzez nostalgiczny i romantyczny fismoll, a¿ po figlarny i nieco psotny Taniec b-moll.
Projekt z symfoniczn¹ muzyk¹ Brahmsa przewiduje nagranie wszystkich symfonii kompozytora wraz z pomniejszymi dzie³ami orkiestrowymi. Marin Alsop
posiada du¿e dowiadczenie w pracy z wybranym zestawem utworów
jednego twórcy. P³yty zawieraj¹ce
komplet utworów orkiestrowych
np. Samuela Barbera czy Piotra
SIGFRID KARG-ELERT
Czajkowskiego by³y znacz¹cymi
wydarzeniami na rynku fonogra1877-1933
ficznym, co znajduje potwierdzePieni
Markus Schäfer, tenor; Ernst Bre- nia tak¿e przy projekcie z dzie³ami Brahmsa.
idenbach, fortepian

NCA 60152-215  w. 2006, n. 2005 
SACD, 6232

Katarzyna Fortuna

✮✮✮✮✮

Karg-Elert, jeli w ogóle jest
w Polsce znany, to tylko organistom. Ten równienik Feliksa
Nowowiejskiego mia³ jednak w
swoim dorobku równie¿ inne ni¿
organowe dzie³a, w tym pieni.
Niestety, o ile jego muzyka organowa i fortepianowa prze¿ywa
renesans ju¿ od pocz¹tku lat 70.,
o tyle pieni s¹ wci¹¿ nieznane.
Dlatego godna pochwa³y jest inicjatywa Markusa Schäfera polegaj¹ca na ich nagraniu. Jego interpretacja jest na bardzo wysokim poziomie i pozwala nam odkryæ urok tych zapomnianych arcydzie³. Ernst Breidenbach, wyk³adowca w Darmstad, towarzyszy
piewakowi tak jak tego wymaga³a estetyka pocz¹tku XX w. Bardzo udane nagranie otwieraj¹ce
nowe perspektywy.
(sl)

JAN BRAHMS

Koncerty fortepianowe nr 1 i
2; Scherzo op. 4; 4 Ballady op.
10; 8 Utworów op. 76; 7 Fantazji op. 116; 3 Intermezza op.
117; 6 Utworów op. 118; 4 Utwory op. 119; 2 Rapsodie op. 79;
16 Walców op. 39; Wariacje i
fuga na temat Haendla op. 24
Stephen Kovacevich, fortepian
London Symphony Orchestra
Colin Davis, dyrygent
Philips 475 7160  w. 2005, n. 1969/
1980/1982/1985  ADD/DDD, 27905,
4CD  dystr.: Universal Music Polska

✮✮✮✮

LOUIS MASSONNEAU
1766-1848
Trzy kwartety obojowe
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Stephen Kovacevich nale¿y do
cis³ej czo³ówki interpretatorów
muzyki Brahmsa. Tym razem firma Philips postanowi³a daæ szerszy
pogl¹d na sztukê pianistyczn¹ amerykañskiego pianisty, i wyda³o czterop³ytowy album, prezentuj¹cy
spor¹ iloæ utworów na fortepian
solo, a tak¿e oba Koncerty fortepianowe z Colinem Davisem i London Symphony Orchestra. Mamy

wiêc szerokie spektrum dzie³, których daty nagrañ zawieraj¹ siê w szesnastoletnim przedziale czasowym.
Albumu tego zacz¹³em s³uchaæ
od ostatniej w kolejnoci p³yty, z
Rapsodiami op. 79. Walcami op.
39 oraz Wariacjami i Fug¹ na temat Haendla. Pierwsz¹ rzecz¹,
charakterystyczn¹ dla wiêkszoci
tych nagrañ, s¹ szybkie tempa stosowane przez amerykañskiego pianistê, który poza sam¹ agogik¹ gra
nadzwyczaj ¿ywio³owo, nie oszczêdzaj¹c przy tym prawego peda³u.
Rapsodie s¹ wiêc popisem wietnej
techniki, wyczucia stylu i muzykalnoci artysty. Steven Kovacevich
zrobi³ z tych utworów prawdziw¹
burzê, gdzie emocje oraz g³êbokie i
mocne brzmienie fortepianu pozostawiaj¹ niezatarte wra¿enia. Zupe³nie inny klimat panuje natomiast
w Wariacjach. Utwór z natury rzeczy oparty o klasycystyczne i barokowe brzmienia, pod palcami Amerykanina brzmi znakomicie, jest to
zdecydowanie jedna z najlepszych
interpretacji w ca³ym albumie. Momentami dowcipny, kiedy trzeba to
powa¿ny, ale jak najbardziej trzymaj¹cy siê swojego, w³aciwego
wariacjom, stylu. I chocia¿ w utworze tym Kovacevich równie¿ trzyma doæ szybkie tempo, to nale¿y
wspomnieæ, ¿e wszystko to co tworzy³o klimat Rapsodii ust¹pi³o miejsca osobistej wizji pianisty i fenomenalnie opracowanemu w najdrobniejszych szczegó³ach tekstowi, co da³o w efekcie niezwykle muzykaln¹ i ciekaw¹ interpretacjê.
Zreszt¹, wiêkszoæ utworów Kovacevich gra nie oszczêdzaj¹c fortepianu, na ile siê da to burzliwie
i pe³ni¹ ró¿norodnych
emocji. Lecz potrafi siê
te¿ wietnie wyciszyæ i
popisaæ kantylen¹, jak
choæby w Balladzie hmoll z op. 10, gdzie liryzm i przenikaj¹ce g³êbi¹ brzmienia pokazuj¹
inn¹ stronê pianistyki
amerykañskiego pianisty.
Koncerty natomiast
cechuje ju¿ nieco spokojniejsze granie ni¿ utwory
solowe. Nie ma w nich
tak wielkiego rozwichrzenia i emocji, ale pianista pozostaje wierny
swojemu stylowi. Chocia¿
szybkie  to w zasadzie
nie odczuwa siê tego podczas s³uchania, lecz niesie to za sob¹ pewne konsekwencje. Jedn¹ z cech
szybkiej gry jest niejednokrotnie brak spokojnego
i lirycznego grania co
wolniejszych czy ciekawszych muzycznie fragmentów, ale nie mo¿na
tego absolutnie powiedzieæ o interpretacji
Amerykanina. Chocia¿

nieraz gna, a wióry lec¹ z fortepianu, to jest wiele miejsc, których s³ucha siê z zapartym tchem jak choæby krótkich fragmentów umieszczonych w rodku II czêci  Allegro Appasionato z Koncertu Bdur. Kilkanacie taktów, które porywa i pozwala zag³êbiæ siê w tej
muzyce. Colin Davis i LSO dodaj¹
ca³oci potêgi. Warstwa orkiestrowa bowiem jest nastawiona na granie g³ównych motywów, nie ma wiêc
u nich studiów nad partytur¹, ale
jest mocne i g³êbokie brzmienie,
które w swej interpretacji wietnie
uzupe³nia siê z wizj¹ pianisty.
Album ten ma zarówno mocniejsze, jak i s³absze momenty. Czasami jest zbyt du¿o t³oku w muzyce,
oddania siê jej piêknu, a góruj¹
emocje i technika, jakkolwiek przy
tym wszystkim nie brak wielkiej
muzykalnoci. Na pewno robi wra¿enie przy pierwszym s³uchaniu 
tempa i czasem wrêcz znêcanie siê
(ale jak¿e przyjemne w tej muzyce)
nad fortepianem mog¹ dziwiæ, lub
budziæ mieszane uczucia w pierwszej chwili. Lecz po d³u¿szym s³uchaniu dochodzi siê do wniosku, ¿e
tak w³anie powinien byæ grany
Brahms. Kiedy siê wróci do innych
wykonañ, bije z nich jaki spokój i
grzecznoæ, lecz brakuje czasami
polotu i rozmachu interpretacji
Kovacevicha. Znakomita dawka
zdrowej pianistyki, która mo¿e nie
porywa w ka¿dej nucie, za to mamy
wiatowej klasy wykonania w bardzo indywidualnym podejciu, które z pewnoci¹ warto poznaæ.
Jacek Krz¹ka³a

MAX BRUCH
1838-1920
Koncert skrzypcowy nr 1
g-moll op. 26; Tañce szwedzkie op. 63; Symfonia nr 1
Es-dur op. 28
Pamela Frank, skrzypce
Academy of the St. Martin in the
Fields
Sir Neville Mariner, dyrygent
Hänssler Classics CD 98.390  w. 2005,
n. 2001  DDD, 6322

✮✮✮✮

Ensemble Più
Audite 92.562  w. 2005, n. 2005 
SACD, 4040  dystr.: CCD.PL

✮✮✮✮✮

Zupe³nie nieznany niemiecki
kompozytor Louis Massonneau
doczeka³ siê swojej p³yty monograficznej zawieraj¹cej trzy kwartety obojowe. Nagra³ je Ensemble
Più, który te¿ odkry³ te urocze
utwory w Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern w Schwerinie. Taka przedsiêbiorczoæ
muzyków cieszy, gdy¿ w dzisiejszych czasach jedynym sposobem
na zaistnienie w wiadomoci
melomanów jest oryginalnoæ
po³¹czona z wykonawstwem na
najwy¿szym poziomie. A ¿e takim jest wykonawstwo zespo³u
Più, melomanowi nie pozostaje
nic innego jak siêgniêcie po tê
wietn¹ p³ytê.
(sl)

GEORGE ONSLOW

1784-1853
Robert Majewski Kwintety smyczkowe op. 38 i
op. 67
Quintett Momento Musicale
MDG 603 1390-2  w. 2006, n. 2005 
DDD, 6229  dystr.: CMD Opole

✮✮✮✮✮

FRANÇOIS COUPERIN
1668-1733
Ordres pour clavecin: 1, 3, 6, 7
Violaine Cochard, klawesyn

JOHANN ADOLF HASSE
Ambroisie AMB 9989  w. 2005, n. 2005
1699-1783
 DDD, 12359, 2CD  dystr.: CMD Opo- Missa ultima in g
le
Ulrike Staude i Barbara Christina
✮✮✮✮✮

Violaine Cochard  utytu³owana uczennica Kennetha Gilberta i
Christophea Rousseta, wspó³pracowniczka Pierrea Hantaia  nagra³a przed rokiem dwup³ytowy album, zawieraj¹cy cztery obszerne
cykle kompozycji klawesynowych
Françoisa Couperina. O ¿yciu kompozytora wiemy stosunkowo niewiele, powszechnie jednak wiadomo, ¿e by³ on wspania³ym klawesynist¹ i nauczycielem gry na tym instrumencie. Nagranie Cochard prezentuje w³anie utwory edukacyjne,
wydawane przez Couperina w zbiorach zatytu³owanych przez niego, z

Steude, soprany; Elisabeth Wilke,
alt; Gerald Hupach, tenor; Egbert
Junghanns, bas
Sächsisches Vocalensemble Virtuosi Saxoniae
Ludwig Güttler, dyrygent
Carus 83.240  w. 2006, n. 2005  DDD,
6330

✮✮✮

Niemieckie wydawnictwo Carus
kontynuuje swoje niebanalne przedsiêwziêcie polegaj¹ce na nagrywaniu muzyki zwi¹zanej z Dreznem
przy pomocy artystów i zespo³ów
znajduj¹cych siê w tym miecie i jego
okolicach. Ma to swoje zarówno
dobre, jak i z³e strony. Te dobre to

George Onslow, urodzony we
Francji angielsko-francuski arystokrata pozostawa³ przez lata w cieniu Mozarta i Beethovena. Jego
twórczoæ, uwa¿ana za eklektyczn¹, mia³a trudnoci z zaistnieniem w wydawnictwach p³ytowych.
Dopiero pojawienie siê p³yty kompaktowej zmieni³o tê sytuacjê.
Obecnie jego muzyka jest czêsto
nagrywana. Na prezentowanej p³ycie mamy jego dwa kwintety smyczkowe (z kontrabasem). Warto poznaæ te utwory i zorientowaæ siê
jak nies³usznie przez lata uwa¿ano
tê twórczoæ za ma³o istotn¹. Sk³adaj¹cy siê z m³odych muzyków
kwintet Momento Musicale wykonuje muzykê Onslowa z pasj¹ i
ogromnym zaanga¿owaniem.
Uwa¿ny s³uchacz mo¿e stwierdziæ w koñcowej czêci Kwintetu
op. 67 pewne podobieñstwo do
muzyki Dobrzyñskiego. Wyjanienie kto od kogo odpisa³ pozostawiam muzykologom. A mo¿e to po
prostu zbieg okolicznoci? Piêkna
muzyka wspaniale zagrana.
(sl)
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Max Bruch przez ca³e ¿ycie sta³
odwrócony plecami do muzycznej
awangardy. Walcz¹cy po kolei z
wywrotowoci¹ Liszta, Wagnera i R. Straussa kwitowa³ ich dokonania stwierdzeniem lichej kondycji muzyki w obliczu doszczêtnego
zepsucia czasów. W sztuce chcia³
odnajdywaæ duchow¹ wznios³oæ
opart¹ na romantycznym podejciu do tworzywa oraz klasyczne
uporz¹dkowanie formy.
Owa anachronicznoæ stylu
Brucha przysporzy³a mu za ¿ycia
wielu przeciwników, których zarzuty odpiera³ jednym tylko stwierdzeniem: z jego pracy kompozytorskiej ¿yæ musi przecie¿ ca³a rodzina. Z konstatacji tej wynika,
jakoby sytuacja rodzinna implikowa³a sk³onnoæ Brucha do pisania
chwytliwych melodii dla ludu. Do
tego ostatniego czêsto te¿ siê odnosi³, mówi¹c o sobie jako twórcy
cile z ludem spokrewnionym.
Wynika³o to z inspiracji, których
mnóstwo czerpa³ z tradycji muzycznej w³asnego kraju, a tak¿e, co odró¿nia³o go od Dworzaka, Czajkowskiego czy Sibeliusa, z wykraczania w tej kwestii daleko poza
granice ojczyzny, czego wyranym
przyk³adem s¹ zawarte na p³ycie
Tañce szwedzkie op. 63.
Spokoju ducha kompozytora
nigdy podobno nie m¹ci³a drugoligowoæ jego postaci w plejadzie
wspó³czesnych mu artystów. Jedyne, co podobno sprowadza³o na
niego dr¿enie, to nadzwyczajny sukces jednej tylko jego kompozycji,
Koncertu skrzypcowego g-moll
op. 26. Wykonywany by³ on bowiem tak czêsto, i¿ po pewnym
czasie Bruch znienawidzi³ go ca³ym sercem, fabrykuj¹c pewnego
razu policyjny zakaz jego wykonywania. Nie dziwi zatem fakt  skoro by³ to tak popularny utwór  ¿e
znalaz³ siê równie¿ na niniejszym

francuska: ordres. Poszczególne
cykle s¹ niezwykle zró¿nicowane
pod wzglêdem charakteru, formy
oraz stopnia trudnoci. Pierwszy 
najbardziej ró¿norodny  obejmuje
zarówno kompozycje wchodz¹ce w
sk³ad suity tanecznej, jak równie¿
utwory o bardzo poetyckich tytu³ach, budz¹ce pozamuzyczne skojarzenia. W podobnym charakterze  choæ nieco krótsze  s¹ pozosta³e ordres. Couperin by³ niezwykle wymagaj¹cym nauczycielem
i zapewne zabieg obdarzenia kompozycji enigmatycznymi tytu³ami
s³u¿yæ mia³ celom dydaktycznym,
które  podobnie jak precyzyjnie
naniesione przez niego oznaczenia
temp i dynamiki  wytycza³y drogê
do odpowiedniej interpretacji.
Nigdy wczeniej nie s³ysza³em
sztuki wykonawczej Violaine Cochard, ale recenzowane nagranie
dobitnie wiadczy, ¿e oto pojawi³
siê kolejny klawesynista wysokiej
klasy. P³yta jest przemylana, przygotowana w najdrobniejszych szczegó³ach i zagrana z nies³abn¹c¹ koncentracj¹. Brzmienie, ekspresja, doskona³a ornamentacja  z jednej
strony; cisza, liryzm i kobieca delikatnoæ  z drugiej: oto, dlaczego
s³ucham tych kompozycji (chyba po
raz pierwszy w ¿yciu) z nies³abn¹cym zainteresowaniem. W grze
Cochard nie ma bana³u i tresowanej wirtuozerii, jest za to  jak chce
Couperin w 3e Ordre  teatr, piew,
Agnieszka Okupska taniec i poezja.

kr¹¿ku. Z jedn¹ z najlepszych orkiestr kameralnych, Academy of
St. Martin in the Fields pod batut¹
wiatowej równie¿ s³awy Sir Nevilla Marrinera wykona³a go amerykañska skrzypaczka, Pamela
Frank, graj¹ca na instrumencie, na
którym mia³ kiedy okazjê koncertowaæ Henryk Wieniawski.
Kompozycja ta przepe³niona liryzmem, sielskim brzmieniem jest
faktycznie balsamem dla ucha. Wykonana przy tym profesjonalnie,
pewnie i z koncepcj¹, dostarcza
naprawdê wiele przyjemnoci.
Skoro do gry stanê³a laureatka presti¿owej nagrody Avery Fisher Prize, oddana kameralnemu koncertowaniu, które rozpoczê³a recitalem nie gdzie indziej, jak w wielkiej i wiele wró¿¹cej nowojorskiej
Carnegie Hall oraz wspania³y zespó³ pod wodz¹ nie mniej wspania³ego pierwszego niegdy skrzypka London Symphony Orchestra,
to same nazwy i tytu³y wró¿¹ ju¿
sukces. I tak jest w rzeczywistoci,
bo Koncert skrzypcowy wygrany
przez Frank chwyta za serce i wyciska ³zy, a kolejne kompozycje
nabieraj¹ w wykonaniu brytyjskiego zespo³u dodatkowego jeszcze
waloru.
Polecam z naciskiem na Tañce szwedzkie. Finezja i uczucie
wplecione w monolitycznie ociê¿a³y skandynawski folklor. Brawo.
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A STOR PIAZZOLLA
1921-1992
Dzie³a wszystkie z gitar¹:
Tango suite, Histoire du tango, Cinco piezas, Double concerto Hommage à Liège
Matteo Mela, gitara
Per Arne Glorvigen, bandoneon;
Lorenzo Micheli, gitara; Ivan
Rabaglia, skrzypce
I Solisti di Parma
Stradivarius STR 33715  w. 2006, n.
2003/4  DDD, 7405
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✮✮✮✮✮

Melomani, którzy poznali muzykê Piazzolli dziêki nagraniom
Polskiego Radia nieprêdko chyba
bêda chcieli siêgn¹æ po inne dzie³a tego twórcy. Spieszê jednak donieæ, ¿e pojawiaj¹ siê równie¿ i
wartociowe p³yty z jego muzyk¹.
Taka jest niew¹tpliwie prezentowana w³oska p³yta z kompletem
jego dzie³ na gitarê.
Szczególnie polecam Histoire
du tango na gitarê i skrzypce oraz
Koncert podwójny. Dzie³a te, wykonane w sposób niezwykle ¿ywio³owy, s¹ kwintesencj¹ stylu Piazzolli. Wykonawcy podeszli w bardzo
profesjonalny sposób do nagrania.
Nic nie mo¿na skrytykowaæ, wszystko siê podoba, a ich interpretacja
porywa. Szkoda, ¿e nie mia³em okazji us³yszeæ ich na ¿ywo.
(sl)

odkrywanie zapomnianego, a jednoczenie jak¿e wartociowego repertuaru, jak choæby dzie³ Hassego,
zwi¹zanego równie¿ z Warszaw¹.
Z³e natomiast to trafiaj¹cy siê w tej
serii równie¿ przeciêtni wykonawcy. Tak jest niestety tym razem. Virtuosi Saxoniae graj¹ poprawnie, ale
nic poza tym. Nie maj¹ ¿adnych
szczególnych wpadek, jednoczenie
nie porywaj¹ s³uchacza. Po prostu
odegrali poprawnie, czasem zbyt
ciê¿ko, wszystkie zawarte w partyturze nuty. Podobnie jest ze piewakami, czuj¹cymi siê niezbyt pewnie w nagranym repertuarze. Daje
siê zauwa¿yæ, ¿e muzyka Hassego
przekracza ich mo¿liwoci. Wokalici nie odstaj¹ poziomem od obu
zespo³ów. Chcia³bym wierzyæ, ¿e
winê za to ponosz¹ trudne warunki
nagrania dokonanego na ¿ywo podczas koncertu w listopadzie 2005
r.
Niew¹tpliwie warto poznaæ to
piêkne, ostatnie dzie³o Hassego,
traktuj¹c jego nagranie jako wersjê
tymczasow¹.
Stanis³aw Lubliñski

JÓZEF HAYDN
1732-1809
Wariacje fortepianowe: Hob.
XVII:1-3, 5, Hob. JJJ:77, Hob.
XVIIa:1
Jenõ Jandó, fortepian
Naxos 8.553972  w. 2006, n. 1996  DDD,
6611  dystr.: CMD Opole

S AL
VATORE SACCO
ALV
1572-1622
Dialogues B. M. V.; Litaniae
Lauretanae; Missa 1607
Templum Musicae
Francesco di Lernia, organy
Vincenzo di Donato, dyrygent
Carus 83.191  w. 2006, n. 2003  DDD,
5805

✮✮✮✮✮

Niewiele wiemy na temat urodzonego na po³udniu W³och Salvatore Sacco. Wiemy jednak, ¿e
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Muzyka Józefa Haydna, jakkolwiek popularna, to rzadko kiedy jej
fortepianowej twórczoci s¹ powiêcane ca³e p³yty. Od d³u¿szego
czasu takimi rarytasami raczy nas
Naxos, dla którego dzie³a austriackiego kompozytora nagrywa Jenõ
Jandó. Tym razem wytwórnia z
Hong-Kongu postanowi³a wydaæ
nagrane w 1996 r. ró¿ne wariacje
na fortepian Haydna.
Wêgierski pianista po raz kolejny pokazuje, ¿e jest wybitnym odtwórc¹ dzie³ Austriaka. Charakterystyczn¹ cech¹ gry Jenõ Jandó jest
niezwyk³a precyzja i klarownoæ
poszczególnych planów. Wyranie
s³ychaæ przebieg zarówno melodii,
jak i wszelkich uzupe³nieñ. Lecz
samo w sobie nie stanowi to o wielkiej wartoci tej p³yty, bowiem Jenõ

Recenzjê pierwszej czêci edycji wszystkich dzie³ fortepianowych
Józefa Kofflera czytelnicy Muzyka21
znajd¹ w numerze 12/2005, teraz
nieco reflekcji o dope³niaj¹cym
komplet drugim woluminie. Pisanie o wykonaniu dzie³ nigdy dot¹d
nie nagranych jest ³atwe i trudne
zarazem. £atwe, gdy¿ recenzent
zwolniony jest od obowi¹zku dokonania porównañ z innymi interpretacjami i z tej samej przyczyny
trudne  brak bowiem punktu odniesienia dla oceny. Dlaczego dzie³a Kofflera  pierwszego polskiego
dodekafonisty, wielce cenionego w
Europie doby miêdzywojnia, by³y dot¹d tak zgodnie przez wykonawców
ignorowane, to ju¿ inna sprawa.
Bowiem s³uchaj¹c nagrañ mo¿na
skonstatowaæ, ¿e owszem, s¹ doæ
trudne w odbiorze, nie maj¹ mo¿e
mocy natychmiastowego podbijania s³uchacza, ale s¹ mimo wszystko muzyk¹ wartociow¹, a przede
wszystkim ze wszech miar godn¹
uwagi ze wzglêdu na kontekst historyczny. Niemal dekadê temu wykonano w Warszawie symfonie
kompozytora i jego Koncert fortepianowy. Maj¹c w pamiêci te dzie³a, sk³aniam siê ku przewiadczeniu, i¿ raczej symfonika stanowi³a
¿ywio³ Kofflera, ¿e tam najlepiej
objawi³ siê jego talent, zw³aszcza
znakomite wyczucie orkiestrowej
barwy. W dzie³ach fortepianowych
po³¹czenie techniki serialnej
(zreszt¹ traktowanej doæ swobodnie i nieortodoksyjnie) z neoklasycznym szkieletem sprawiaj¹
wra¿enie pewnej suchoci, spekulatywnoci, a omawiane nagranie,
bardzo rzetelne, ale w³anie doæ
obiektywne, chyba to jeszcze uwypukla. Z drugiej strony Koffler nie
nale¿a³ do kategorii pianistówkompozytorów, nie by³ Rosenthalem, Friedmanem czy Grunfeldem,
dlatego nie mo¿emy oczekiwaæ, i¿
bior¹c na warsztat walca Johanna
Straussa wyczaruje parafrazê kuglarsko ugarnirowan¹ wirtuozowskimi
b³yskotkami. Koffler przede wszystJacek Krz¹ka³a kim bowiem chcia³ byæ kompozytorem powa¿nym, pragn¹³ te¿ byæ
nadto kompozytorem na czasie,
a wiêc nie odstêpowaæ od aktualnej
awangardy. Pali³ wieczkê na o³tarzu postêpowej dodekafonii, ale
i ogarek przed tak modnym wtedy,
promieniuj¹cym z Pary¿a neoklasycyzmem. Czy jednak nie gwa³ci³o
to w jaki sposób gdzie g³êboko
tkwi¹cego w nim romantyka, a
zw³aszcza klezmera têskni¹cego w
skrytoci ducha za szerokimi, melodyjnymi frazami i pikantnymi,
JÓZEF KOFFLER
synkopowanymi rytmami jakich
1896-1943/4
besarabsko-cygañskich tañców?
Dzie³a fortepianowe  II
Co z tego ducha jest przecie¿ w
El¿bieta Sternlicht, fortepian
Musique de ballet op. 7, gdzie pod
Acte Préalable AP0123  w. 2005, n. 2005 skorupk¹ bardzo nowoczesnego,
 4030  dystr.: Acte Préalable
jak na datê stworzenia (1926), jê✮✮✮✮
zyka harmonicznego k³êbi¹ siê rytmy nieoczekiwane, niekiedy groteJandó znakomicie czuje muzykê Józefa Haydna. Urzeka nadzwyczaj
zró¿nicowana artykulacja, szczególnie widoczna we wszelkich ornamentach. Przy tak doskona³ym
opracowaniu warstwy technicznej,
muzyka w interpretacji wêgierskiego pianisty p³ynie swoim naturalnym tempem i nie ma w niej cienia
sztucznoci czy cis³ego podporz¹dkowania siê zapisowi nutowemu.
Sk³ada siê na to wielka wra¿liwoæ
artysty, który w swych wykonaniach
fenomenalnie wyczuwa klimat
utworów austriackiego kompozytora. Album ten mieni siê ca³¹ palet¹ barw fortepianu  od ciemnych
i ³agodnych, po ostre, zdecydowane
i przenikliwe, a wszystko to w imiê
muzyki. Do wszystkich powy¿szych
zalet tego nagrania na uwagê zas³uguje te¿ wielki liryzm gry Jenõ Jandó, który najpe³niej objawi³ siê w
Arietta con 12 variazoni Hob
XVII:3, które to s¹ delikatnymi i
zmys³owymi wariacjami, wymagaj¹cymi niezwyk³ego wyczucia i zmys³u do prowadzenia kantyleny. Przy
tych wszystkich zaletach gry Wêgra, nale¿y te¿ powiedzieæ o jego
niezwyk³ej umiejêtnoci kszta³towania fraz czy d³u¿szych motywów,
które to doskonale po³¹czone
tworz¹ z ka¿dego utworu jedn¹ formê, która jakkolwiek by nie by³a
zró¿nicowana w rodku i tak finalnie staje siê spójn¹ ca³oci¹.
Poród wielu wspó³czesnych
pianistów, którzy graj¹ g³ono, szybko i jednostajnie, Jenõ Jandó jest
zjawiskowym artyst¹. Prawego peda³u u¿ywa tylko w razie koniecznoci, co ostatnio jest coraz rzadziej spotykane w pianistycznym
wiecie, lecz w ¿aden sposób nie
odczuwa siê jego braku. Otrzymujemy wiêc kolejn¹ wietn¹ p³ytê niezwykle wra¿liwego muzyka, który
zaciekawia i wci¹ga swoj¹ wizj¹, przy
okazji staj¹c siê wzorcem wykonawczym dla granych przez siebie utworów. W dwóch s³owach  pozycja
obowi¹zkowa.

LEONARDO LEO
1694-1744
Wszystkie koncerty wiolonczelowe
Arturo Bonucci, wiolonczela i
dyrygent
Ensemble Strumentale Italiano
Arts 47760-2  w. 2004, n. 1998  DDD,
10635, 2CD

✮✮✮✮

Leonardo Leo do niedawna
jawi³ siê nam wy³¹cznie jako suche
nazwisko z podrêczników do historii muzyki, wciniête miêdzy
szereg innych, reprezentuj¹cych
tak zwan¹ szko³ê neapolitañsk¹,
które to umundurowanie czyni³o z niego postaæ doskonale anonimow¹. Badania prowadzone w
ostatnich latach nad muzyk¹
dawn¹ pozwalaj¹ powoli rzucaæ
jednak nowe wiat³o na dotychczasow¹ wiedzê i przewartociowaæ
pogl¹dy. Tak zatem uwiadamiaj¹
nam równie¿ ró¿norodnoæ stylistyczn¹ szko³y neapolitañskiej
oraz indywidualnoæ ka¿dego z
kompozytorów wrzuconych niegdy nieco lekkomylnie do jednego worka.
Nowy obraz Leonardo Leo, którym obecnie dysponujemy pokazuje go nam jako kompozytora
wszechstronnego, uprawiaj¹cego
zarówno nasycon¹ kontrapunktycznie muzykê sakraln¹, jak twórczoæ oratoryjn¹ i operow¹, pisz¹c
opery seria i buffa. Opery zjedna³y
mu s³awê poza granicami Neapolu,
nigdy jednak nie wywiod³y na europejskie wody. Leo by³ mimo to prawdopodobnie najwa¿niejsz¹ osob¹
¿ycia muzycznego Neapolu w latach
30. i 40. osiemnastego wieku, naMarcin Zgliñski uczycielem twórców zas³u¿onych dla
muzyki sakralnej i techniki kontrapunktu palestrinowskiego  Jomellego i Piccinniego, przyjacielem
Ottavio Pitoniego i Ciovan Battisty
Martiniego.
Leo pozostawi³ bogat¹ twórczoæ instrumentaln¹, miêdzy innymi 6 koncertów na wiolonczelê
obbligato. Ukaza³y siê one ostatnio w dwup³ytowym albumie wydane przez firmê Arts. Utwory te,
wraz z interesuj¹cym koncertem
na czworo skrzypiec, zosta³y napisane dla neapolitañskiego patrycjusza ksiêcia Maddaloni, mi³onika wiolonczeli i zapalonego wiolonczelisty, na którego dworze
przebywa³ tak¿e Giovanni Battista
Pergolesi, pisz¹cy dla pryncypa³a

utwory wiolonczelowe. Z wyj¹tkiem jednego, koncerty maj¹ budowê czteroczêciow¹, zaczerpniêt¹ z tradycyjnej formy sonaty
da chiesa.
Styl Leo plasuje siê generalnie
miêdzy tradycj¹ Baroku, a nowszymi trendami, postuluj¹cymi lekkoæ i jasnoæ (clarté) uroczego
stylu galant. Ten dualizm stylistyczny jest u niego szczególnie widoczny w twórczoci instrumentalnej 
tak te¿ i koncerty wiolonczelowe
pe³ne s¹ zarówno pracy kontrapunktycznej, jak i melodyjnych,
lekkich fraz ze sk³onnoci¹ do
uczuciowoci i ekspresji. Wykonanie Arturo Bonucciego i Ensemble Strumentale Italiano, aczkolwiek pozostawiaj¹ce odbiorcê w
niejakim niedosycie, nie jest pozbawione piêknych momentów.
Szczególnie udanym wydaje siê byæ
w ich wykonaniu Koncert in Re
maggiore na wiolonczelê, dwoje
skrzypiec i continuo, otwieraj¹cy
pierwsz¹ p³ytê albumu, w którym,
dziêki  rzek³abym  ródziemnomorskiemu brzmieniu wiolonczeli, koncert Leo zdaje siê byæ
nonikiem stylu teatralnego. Jest
to edycja z pewnoci¹ ciekawa,
wartociowa i godna polecenia
ka¿demu audiofilowi.

zwi¹zany by³ z kocio³em Trinità
dei Pellegrini w Rzymie. Jego dzie³a zachowa³y siê tylko w jednym
zbiorze opublikowanym w Rzymie
w 1607 r. i z niego pochodz¹ nagrane utwory. Zosta³y one dobrane
i nagrane tak, by odwzorowaæ przebieg wiêta maryjnego zgodnie z
praktyk¹ liturgiczn¹ z epoki.
Dzie³a Sacco s¹ eleganckie,
skromne, wiernie oddaj¹ce treæ
tekstów, do których zosta³y napisane.
Istniej¹cy ju¿ 8 lat zespó³
Templum Musiacae jest wprost
predysponowany do wykonania
tych dzie³. Artyci pos³uguj¹ siê
dawnymi instrumentami, lub te¿
wspó³czesnymi ich replikami.
Cz³onkowie chóru natomiast s¹
zdolni do wykonywania partii solowych.
Piêkne nagranie poszerzaj¹ce
nasz¹ wiedzê o kolejne rejony
muzyki w³oskiej.
(sl)

Maria Erdman

DYMITR SZOST
AK
OWICZ
ZOSTAK
AKOWICZ
1906-1975
Dzie³a fortepianowe vol. 1:
Preludia op. 5, Tañce fantastyczne op. 5, Aforyzmy op.
13, Polka op. 22A, 24 Preludia op. 34. Taniec lalki
Boris Petrushansky, fortepian

JEAN-BAPTISTE LULL
Y
ULLY
1632-1687
Un voyage au coeur des
opéras
Centre de Musique Baroque de
Versaille; Musica Florea
Olivier Schneebeli, dyrygent
K617 176  w. 2005, n. 2005  DDD,
7530  dystr.: CMD Opole

✮✮✮✮✮

Zanurzmy siê w wiat nimf i
satyrów. Przed nami podró¿ do
serca wiata opery nadwornego
kompozytora Ludwika XIV i dyktatora muzycznego ¿ycia ówczesnego Pary¿a, a wszystko za przyczyn¹ najnowszego projektu Oliviera Schneebeli  znanego ju¿ z
ciekawych albumów z francusk¹
muzyk¹ dawn¹ (m.in. z religijnymi utworami Marc-Antoinea
Charpentiera). Oprócz zespo³ów
wokalnych Centrum Muzyki Barokowej z Wersalu, w nagraniu
wziêli udzia³ muzycy praskiego
zespo³u Musica Florea pod dyrekcj¹ wiolonczelisty Marka

Stradivarius STR 33727  w. 2006, n.
2003  DDD, 7650

✮✮✮✮✮

Urodzony w Moskwie w 1949 r.
Boris Petrushansky, uczeñ Henryka Neuhausa, jest oryginalnym,
pe³nym pasji twórczej, pianist¹.
W 2003 r. nagra³ cykl utworów
fortepianowych Szostakowicza.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e przypadaj¹ca w tym roku setna rocznica
urodzin kopmpozytora zdopingowa³a wydawcê do wydania tego
nagrania w tym roku.
Prezentowane utwory niezbyt
czesto goszcz¹ w wydawnictwach
p³ytowych. Najwiêkszym powodzeniem cieszy siê muzyka symfoniczna tego wielkiego kompozytora, a z jego utworów fortepianowych popularniejsze s¹ dzie³a póniejsze.
Pianista jest perfekcyjny pod
wzglêdem technicznym, wietnie
kreuje i ró¿nicuje nastroje. Jest
to niezwykle istotne w przypadku
tego albumu, na który sk³adaj¹ siê
same miniatury  tylko dwa spo-
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skowe. Ale byæ mo¿e lepiej odpowiadaj¹ na to pytanie nagrane tu
utwory stanowi¹ce niejako skrajne
cz¹stki jego twórczoci. Chanson
slave z 1918 r. to synkopowana,
prawie jazzuj¹ca miniatura  mog³aby wrêcz stanowiæ dodatkowy numer w partyturze Skrzypka na dachu (nb. badacze nie zauwa¿yli dot¹d, i¿ jest ona wariantem modnego wtedy cakewalka, a nadto zawiera czytelne odniesienia do Polki
italienne Rachmaninowa). Z drugiej strony to, co stworzy³ po znalezieniu siê pod w³adz¹ sowieck¹,
gdy nagle muzyk¹ postêpow¹
okaza³a siê ta dot¹d anachroniczna i wsteczna. Bazuj¹ce na galicyjskim folklorze Cztery utwory dzieciêce s¹ naprawdê piêkne w swej
bezpretensjonalnej prostocie. Jak
rozwin¹³by siê jêzyk muzyczny Kofflera, tego siê ju¿ za spraw¹ hitlerowskich siepaczy nie dowiemy. Czy
gdyby prze¿y³ i pozosta³ w ZSRR,
pisa³by w duchu Weinberga i Szostakowicza, a mo¿e Chrennikowa?
Czy gdyby wyemigrowa³ na Zachód
trwa³by przy dodekafonii, czy te¿
poci¹gnê³yby go kolejne awangardy? A gdyby prze¿y³ i zosta³ w Polsce? Musimy siê niestety zadowoliæ
tym relatywnie niewielkim oeuvre, które kompozytor zd¹¿y³ stworzyæ i które dotrwa³o do naszych
czasów. Autorom p³yty nale¿y siê
wielkie uznanie za przywrócenie do
¿ycia wszystkich istniej¹cych kompozycji fortepianowych Kofflera 
jakikolwiek wybór by³by bowiem manipulacj¹ nie pozwalaj¹c¹ obiektywnie spojrzeæ na twórczoæ kompozytora. El¿bieta Sternlicht  jak ju¿
napisa³em  gra w sposób rzetelny i
obiektywny i choæ mo¿e takie podejcie zgodne jest z duchem tej muzyki, ja mo¿e wola³bym wykonanie
nieco bardziej swobodne, nieco
mniej solenne, nie uciekaj¹ce od
pewnej popisowoci. Miejmy nadziejê, i¿ p³yty Acte Préalable oka¿¹
siê impulsem dla innych muzyków,
którzy bêd¹ mieli okazjê zaproponowaæ swoje koncepcje interpretacji dzie³ Józefa Kofflera.
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ród 50 utworów nagranych na tej
p³ycie trwa ponad 3 minuty.
S¹dz¹c po tym nagraniu, ca³y
cykl zapowiada siê jako bardzo istotny w dyskografii Szostakowicza, a
Petrushansky okazuje siê wybitnym
specjalist¹ od jego muzyki.
(sl)

RENÉ VIERNE
1878-1918
Prélude grave; Canzona; Toccata; Les Vêpres du commun
des Saints; 10 Pièces de différents styles (wybór 5); 3 Offertoires op. 10; 5 Improvisations;
Interludes de Processions; Intermezzo; Messe Basse op. 8
Markus Eichenlaub, organy
(Grandes Orgues de Notre-Dame
de la Croix, Paris)
IFO Records ORG 7212.2  w. 2004, n,
2004  DDD, 7078  dystr.: GiGi Distribution

✮✮✮✮✮

Wspó³czesna fonografia co i
raz dostarcza nam nowych, pasjonuj¹cych odkryæ. Oto ma³o
znane wydawnictwo IFO Records
prezentuje muzykê zupe³nie nieznanego kompozytora francuskiego Viernea. Nie jest to ¿art 
mowa nie o wszystkim znanym
Louisie, lecz o jego m³odszym bracie. René Vierne, bo o niego tu
chodzi, uzdolniony organista i
kompozytor, studiowa³ u brata, a
tak¿e u Alexandrea Guilmanta.
Jego kariera muzyka zakoñczy³a
siê wraz z powo³aniem do wojska
w sierpniu 1914 r. W armi pozosta³ a¿ do roku 1918, kiedy to
zgin¹³ 28 maja podczas walk pod
Verdun.
Du¿¹ czêæ twórczoci organowej René Viernea stanowi¹
utwory religijne. Jest to muzyka
skupiona, surowa, zmuszaj¹ca s³uchacza do skupienia.
Wykonanie tej wspania³ej muzyki przez Markusa Eichenlauba
na organach Aristidea CavailléColl zbudowanych w 1874 r. jest
po prostu zniewalaj¹ce. Warto
równie¿ wiedzieæ, ¿e ten istrument
jest jednym z niewielu autorstwa
organmistrza, które do dnia dzisiejszego pozostaj¹ niezmienione.
I to, poza bardzo ciekaw¹ muzyk¹
i wietn¹ interpretacj¹, jest dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za tym nagraniem.
(sl)
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tryncla (pamiêtamy ich m.in. z
p³yty z ariami Bacha, nagranej
wspólnie z Magdalen¹ Koen¹),
a jako solici wyst¹pili: Barbara
Kusa z Argentyny oraz Francuzi:
Jean-François Lombard, Marc
Mauillon i Edwin Crossley-Mercer. Po otrzymaniu propozycji
stworzenia kompilacji fragmentów oper Lullyego, Schneebeli
postanowi³ uj¹æ muzykê mistrza
w ramy nowego dzie³a, czego w
rodzaju archetypu tragédie lyrique, z elementami pastoralnymi
i divertissement. Na potrzeby projektu powsta³a wiêc opera w piêciu aktach, poprzedzona uwertur¹
i prologiem (poniewa¿ prawie
wszystkie odnalezione opery Lullyego rozpoczynaj¹ siê prologiem
i maj¹ budowê 5-aktow¹, oprócz
3-aktowej Acis et Galatée). Dzie³o sk³ada siê z pe³nych przepychu
fragmentów dzie³ wielkiego Baptiste  Isis, Amadis, Alceste,
Persée oraz najbardziej chyba znanego utworu Lullyego, tj. Armide. Od subtelnych wyznañ mi³osnych, przez energetyczne sceny
walki, po ceremoniê ¿a³obn¹,
projekt Schneebeli to kwintesencja barokowego teatru muzycznego czasów Académie Royale de
Musique et de Danse. A¿ ¿al, ¿e
zarejestrowano tylko dwiêk...

padku Gira il nemico insidioso
amore b¹d Bel pastor, ¿ywych,
zabawnych komedii.
Opublikowana niedawno przez
La Venexianê VIII ksiêga zamyka
cykl kolejnych antologii, ilustruj¹cych ewolucjê stylistyczn¹ twórczoci Monteverdiego. Nowatorstwo
tej czêci polega przede wszystkim
na wprowadzeniu stile concitato,
w którym g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ innowacje w partii instrumentalnej,
jak choæby u¿ycie tremolanda w
Combatimento di Tancredi e Clorinda.
Po opublikowaniu siódmej czêci Monteverdi czeka³ a¿ 19 lat by
wydaæ drukiem nastêpn¹. Powodem
tego by³ impas w weneckim sektorze wydawniczym, za którym sta³
kryzys ekonomiczny miasta umiercanego przez szalej¹c¹ epidemiê
d¿umy. Epidemia nie pozbawi³a jednak Wenecjan ducha kreatywnoci.
W dowód zadoæuczynienia Matce
Boskiej za oddalenie plagi wybudowano nie¿nobia³¹, majestatyczn¹
Bazylikê Santa Maria della Salute
(z przechowywanymi wewn¹trz
dzie³ami Tycjana i Tintoretta). Podobnie sta³o siê z twórczoci¹ Monteverdiego. Czasy kryzysu, paradoksalnie, okaza³y siê dla niej niezwykle sprzyjaj¹ce. Pozwoli³y kompozytorowi skrystalizowaæ w³asny styl
i opublikowaæ dzie³o daleko wykraDorota Staszkiewicz czaj¹ce poza obowi¹zuj¹ce wówczas
standardy charakterystyczne dla formy madryga³u.
La Venexiana s¹ niezrównani w
tym repertuarze. W³aciwie tylko
Concerto Italiano Rinaldo Alessandriniego i rejestracja René Jacobsa
zbli¿aj¹ siê do wykonania La Venexiany. Prawdziwe emocje, prawdziwe prze¿ycia, prawdziwy teatr. W
ich wykonaniu nie ma nic niepotrzebnego i banalnego. Jest za to
pe³na wyrazu elastycznoæ g³osów i
CLAUDIO MONTEVERDI
instrumentów oraz niebiañska aura
1567-1643
piêknego brzmienia unosz¹ca siê
VIII Libro dei madrigali
nad wszystkimi trzema kompaktaLa Venexiana
mi; jest te¿ najpiêkniej wykonana
Glossa GCD 920928  w. 2005, n. 2004/ opowieæ o Tankredzie i Kloryn5  DDD, 19327, 3CD  dystr.: CMD dzie. Ale dosyæ ju¿. Wystarczy.
Opole
Wszystkie s³owa bledn¹ przy tym
nagraniu. O nim nie trzeba czytaæ
lecz s³uchaæ po wieloekroæ.
La Venexiana, w³oski zespó³
uformowany na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, wzi¹³ swoj¹ nazwê
od pewnej anonimowej komedii
renesansowej, bezporednio poprzedzaj¹cej okres szczytowej popularnoci komedii dellarte. Teatralna nazwa grupy jest wspania³ym uzupe³nieniem wybitnych interpretacji wszystkich dotychczas nagranych przez zespó³ madryga³ów
Monteverdiego. W³osi sprawiaj¹
wra¿enie jakby jêzyk muzyczny tych
dzie³ by³ ich w³asnym, dziêki czemu
madryga³y otrzymuj¹ kszta³t dramatów w miniaturze lub, jak w przy-

Kwintet klarnetowy KV 581,
Kwintet waltorniowy KV 407,
Kwartet obojowy KV 370
Pierre-Yves Madeuf, waltornia;
Patrick Baugiraud, obój; Lorenzo Coppola, klarnet
Kuijken String Quartet
Challenge Classics SACC72145  w.
2005, n. 2005  SACD, 6308

✮✮✮✮✮

Oto prawdziwa supergrupa specjalistów od wykonywania muzyki
dawnej; oto nagranie pretenduj¹ce do wizji mo¿liwie wiernej realizacji idei osiemnastowiecznej muzyki kameralnej.
Bracia Kuijkenowie to legendarni rewolucjonici, którzy w ci¹gu ostatnich czterech dekad znacznie przyczynili siê do zmiany oblicza interpretacji muzyki epok baroku i klasycyzmu. I choæ ruch
muzyki dawnej straci³ swój dynamizm, w nagraniach Kuijkenów
tego nie s³ychaæ. Muzycy podkrelaj¹, ¿e nigdy nie mo¿na byæ pewnym swej interpretacji, bo ostatecznie i bezspornie nie da siê wyjaniæ przesz³oci. Droga jest jednak wa¿niejsza i bardziej ekscytuj¹ca od jej celu.
Jak na poprzednich p³ytach,
tak i tu Kuijkenowie wraz z przyjació³mi wykorzystuj¹ historyczne
instrumenty, a nagranie poprzedzaj¹ wnikliwymi analizami materia³ów ród³owych. Dziêki temu
otrzymujemy wydawnictwo mog¹ce zachwyciæ najdrobniejszym nawet szczegó³em interpretacyjnym.
Mistrzostwo Kuijken String Quartet objawia siê delikatnym i jednoczenie nasyconym brzmieniem.
Zauwa¿alne jest tak¿e ogromne
dowiadczenie muzyków w poszukiwaniu odmiennych faktur
brzmieniowych pomiêdzy poszczególnymi obsadami smyczków
(Kwintet klarnetowy  konwencjonalny kwartet, Kwintet waltorniowy  skrzypce, dwie altówki, wiolonczela).
Na komplementy zas³uguj¹ te¿
pozostali muzycy. Klarnecista Lorenzo Coppola doskonale wydobywa zalety Kwintetu KV 581. Wspania³e prowadzenie narracji w pocz¹tkowym Allegro, piêkne nokRobert Majewski turnowe brzmienie instrumentu w
Largetto, i kapitalne tyrolskie wyczucie stylu w Menuecie to atuty tej
interpretacji. Obdarzony wyobrani¹ waltornista Pierre-Yves Madeuf
proponuje ekspresyjn¹ i wyrafinowana wersjê Kwintetu KV 407, a
graj¹cy na oboju Patrick Baugiraud
oczarowuje chwytaj¹cym za serce
tonem i niewiarygodn¹ kontrol¹ oddechu. S³ychaæ to bardzo wyranie
w rodkowym Adagio z Kwartetu
obojowego KV 370.
Rok Mozartowski w pe³ni, a
WOLFGANG AMADEUSZ
to jedna z jego pere³.

M OZART

1756-1791

Robert Majewski

WOLFGANG AMADEUSZ
M OZART

Koncerty skrzypcowe; Symfonia koncertuj¹ca KV 364
Anne-Sophie Mutter, skrzypce,
dyrygent; Yuri Bashmet, altówka
London Philharmonic Orchestra
Deutsche Grammophon 477 5925  w.
2005, n. 2005  DDD, 14853, 2CD 
dystr.: Universal Music Polska

Adam Czopek

W OLFGANG AMADEUSZ
M OZART
1756-1791
Serenady: Notturna KV 239
& Eine kleine nacht musik
KV 525; Notturno D-dur KV
286; Ein musikalischer Spass
KV 522
Le Concert des Nations
Jordi Savall, dyrygent
Alia Vox AV 9846  w. 2005, n. 2005 
DDDD, 7228  dystr.: CMD Opole

✮✮✮✮✮

Trzeba przyznaæ, ¿e to p³yta
kontrowersyjna, wzbudzaj¹ca skrajne reakcje  od entuzjazmu, do dezaprobaty. S³uchacze wierni tradycyjnym interpretacjom Mozarta krzywi¹ siê z niesmakiem s³uchaj¹c tego
nagrania, inni (w tym pisz¹cy te s³owa) traktuj¹ je jako swoiste antidotum na romantyczne, kiczowate
interpretacje Eine kleine Nachtmusik. W³aciwie nale¿a³oby siê dziwiæ
tym, którzy oczekiwaliby od Savalla
ugrzecznionej, lukrowanej interpretacji. Savall, jak zawsze jest sob¹ i

nie zapuszcza siê w lepkie rejony
standardowych, wtórnych wykonañ.
Jego postrzeganie Mozarta pokazuje, ¿e ta muzyka to nie tylko
melodia i jednorodny akompaniament. Okazuje siê, ¿e g³osy towarzysz¹ce maj¹ tu swój w³asny krwioobieg. Akompaniament nie jest jedynie t³em, drugim planem. Nie jest
te¿, bo nie mo¿e byæ, elementem
autonomicznym, ale uzyskuje ten
idealny kszta³t równowagi miêdzy
nowoczesnoci¹ a tradycj¹. Warto
sprawdziæ, jak¹ niesamowit¹ frajdê
daje odnalezienie tych wszystkich
muzycznych p³aszczyzn i planów
dwiêkowych; jak energicznie i jednorodnie brzmi temat Allegra z
Eine kleine Nachtmusik, jak doskonale poprowadzono melodie w
Romancy; jak wietnie udaje siê
Manfredo Kraemerowi uchwyciæ
austriack¹ ludowoæ w Menuecie; i
wreszcie  jak wspaniale zró¿nicowano rodki wyrazowe w Rondzie,
pomimo zastosowania zabójczego
wrêcz tempa.
P³ytê otwiera radonie zagrana
Serenada Notturna D-dur KV 239.
Le Concert des Nations graj¹ jak
zwykle na najwy¿szym poziomie, ale
niestety zbyt du¿y pog³os i nazbyt
uwypuklone kot³y (oraz kontrabasy
w ostatniej czêci) czyni¹ tê rejestracjê nie w pe³ni czyteln¹. Nie do
koñca przekonuje te¿ interpretacja Notturno D-dur für vier Orchester KV 286. Przestrzenne oddzielenie czterech orkiestr, tak wa¿ny
sk³adnik kompozycji, w wersji dwukana³owego CD daje jedynie przybli¿one wyobra¿enie o brzmieniu
tego utworu.
Program p³yty zamyka Ein musikalischer Spass KV 522. Mozart
daje tu upust swojemu oryginalnemu poczuciu humoru. Jego muzyczny ¿art karykaturuje pusty patos,
ja³owoæ pomys³ów i techniczn¹
indolencjê wielu jego kolegów po
fachu. Jedynie kompozytor zdaj¹cy
sobie sprawê ze swojego nietuzinkowego talentu móg³ stworzyæ równie zabawny utwór; jedynie mistrzowie w rodzaju Le Concert des Nations s¹ w stanie tak piêknie fa³szowaæ i tak nierówno zagraæ. Ein
musikalischer Spass w wykonaniu
zespo³u Jordi Savalla to radoæ muzykowania w najczystszej postaci
i ubaw po pachy.

ESA NOCHE YO BAÍLÁ

Musica Ficta

Arts 47727-8  w. 2006, n. 2002  SACD,
6941

✮✮✮✮✮

Po wydawnictwach takich jak
Harmonia Mundi czy K617, kolejne rusza w poszukiwaniu z³otego runa  skarbów muzycznych
Nowego wiata. Arts, bo o to wydawnictwo mi chodzi, odkrywa dla
nas XVII- i XVIII-wieczn¹ muzykê peruwiañsk¹ i boliwijsk¹. Robi
to z pomoc¹ kolumbijskiego zespo³u muzyki dawnej  Musica
Ficta  specjalizuj¹cego siê w odkrywaniu i rekonstrukcji muzyki
dawnej. Wynik ich wspó³pracy to
prezentowane tu piêkne nagranie.
Nagrany na p³ycie repertuar
pochodzi z pogranicza dwóch
kultur: hiszpañskiej i indiañskiej.
Jest to mieszanka barokowej muzyki hiszpañskiej i folkloru indiañskiego. W prezentowanych utworach mieszaj¹ siê pierwiastki
wieckie i sakralne, taniec i p³acz,
radoæ i smutek.
Istniej¹cy od kilkunastu lat zespó³ Musica Ficta niezwykle barwnie i ciekawie prezentuje s³uchaczowi ten zapomniany repertuar.
Dodatkowym atutem p³yty jest bardzo dobra jakoæ nagrania.
(sl)

THE ROSE,

THE

LIL
Y
ILY

& the Whortleberry
Robert Majewski Medieval Gardens
Orlando Consort

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Harmonia Mundi MHU 907398  DDD,
7634  dystr.: CMD Opole

1683-1764
✮✮✮✮✮
Nouvelles suites: La Triomphante, Le Rappel des oiseOto wybór 24 utworów poaux, La Poule, Les Boréades wsta³ych w Zachodniej Europie
Calefax Reed Quintet
miêdzy po³ow¹ XIII i XVI w. NajMDG 619 1374-2  w. 2006, n. 2005  wczeniejsze z nich pochodz¹ z
DDD, 7021  dystr.: CMD Opole
Francji po³owy XIII w., Anglii,
✮✮✮✮
Hiszpanii. Najpóniejsze, ju¿ renesansowe utwory, pochodz¹ z
Zabawa w Rameau, czyli Francji, W³och i Niderlandów.
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Chocia¿ Mutter stale poszerza swój bogaty repertuar, to jednak Mozart w jej artystycznym
¿yciu jest poniek¹d chlebem powszednim, wszak nie bez racji
uchodzi za artystkê specjalizuj¹c¹
siê w jego muzyce. Dzie³a genialnego salzburczyka wype³niaj¹ w
znacznej czêci nie tylko programy jej koncertów i recitali, ale
równie¿ nagrania. Z okazji Roku
Mozartowskiego nagra³a trzy albumy powiêcone jego utworom
skrzypcowym. Pierwszy z nich,
zawieraj¹cy piêæ koncertów
skrzypcowych i Symfoniê koncertuj¹c¹, mia³ swoj¹ premierê ju¿
listopadzie 2005 r. Znana skrzypaczka jest tutaj nie tylko solistk¹,
ale równie¿ dyrygentem, bo jak
powiedzia³a w wywiadzie dla Muzyka21 ...wiem dok³adnie co chcê
uzyskaæ z partytury i umiem to wyt³umaczyæ orkiestrze i przekonaæ
j¹ do mojego stanowiska.
A to stanowisko zdaje siê preferowaæ kameralnoæ, wdziêk i
przejrzystoæ brzmienia muzyki
Mozarta. Oczywicie Mutter, jak
zawsze, zachwyca nie tylko wra¿liwoci¹ i szlachetnym, ciep³ym
dwiêkiem, ale równie¿ ekspresj¹,
ogromn¹ pasj¹ i wirtuozowskim
zaciêciem. A poniewa¿ solistka
jest jednoczenie dyrygentem wiêc
dba o idealne proporcje brzmienia miêdzy instrumentem solowym a tworz¹c¹ dyskretne t³o orkiestr¹, co sprawia, ¿e odbiera siê
tê interpretacjê jako niezwykle
spójn¹. W jej ujêciu jest to Mozart niezwykle elegancki i barwny, ale te¿ pe³en radoci z wyranym powiewem wie¿oci.
Ka¿dy z koncertów ma w³aciwy sobie charakter. Pe³en uroku Koncert D-dur KV 218 zachwyca ciep³em pastelowych barw
i marzycielskim Andante canta-

bile A-dur KV 219 gracj¹, wigorem w obu czêciach skrajnych
oraz melancholijnym liryzmem
rodkowego Adagia. W Koncercie G-dur KV 216 podziwiamy
piewnoæ frazy Allegro, subtelnoæ Adagio granego delikatnym
dwiêkiem i wirtuozeriê fina³owego ronda. Z kolei dwa wczesne
koncerty: D-dur KV 211; B-dur
KV 207 ujmuj¹ m³odzieñcz¹ fantazj¹.
W Symfonii koncertuj¹cej
zwraca uwagê znakomite porozumienie Mutter z Bashmetem. Ich
precyzyjny dialog ujmuje nie tylko
fantastycznie prowadzon¹ fraz¹,
ale równie¿ spontanicznoci¹ w
jej przejmowaniu i p³ynnoci¹
muzycznej narracji. Wszystko to
zaowocowa³o wrêcz idealn¹ jednoci¹. Z ogromn¹ przyjemnoci¹
s³ucha siê wietnie uchwyconych
kontrastów nastroju miêdzy poszczególnymi czêciami co sprawia, ¿e Allegro ujmuje dynamik¹ i
piewnoci¹, Andante delikatnie
tkanym dwiêkiem, a Presto temperamentem i radoci¹.
Je¿eli kto poszukuje eleganckiego Mozarta granego piêknym
dwiêkiem, pe³nego radoci i prostoty, to powinien bez wahania
siêgn¹æ po ten album!
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Wspólnym mianownikiem tych
dzie³ jest tematyka poezji bêd¹cej
podstaw¹ dzie³ wokalnych zebranych na tej p³ycie  ogród w ka¿dej
postaci, zarówno mitologicznej,
jak i rzeczywistej. Jak to w redniowieczu bywa³o, w utworach
tych miesza siê tematyka sakralna
i wiecka. Autorami tych dzie³ s¹
wietnie znani kompozytorzy jak
Guillaume de Machaut, Agricola,
Arcadelt czy Gombert. Pojawiaj¹
siê równie¿ dzie³a anonimowe, czy
te¿ autorów prawie nieznanych.
Orlando Consort nie wymaga
rekomendacji. Ich natchniona
interpretacja porywa s³uchacza.
Strona edytorska jest wielkim
atutem tego albumu. To nie jest
ju¿ banalne pude³ko plastikowe
zawieraj¹ce ksi¹¿eczkê i p³ytê, ale
prawdziwa, ponad stustronicowa
ksi¹¿ka w twardej oprawie, z piêknymi ilustracjami, dla której p³yta jest niejako dodatkiem.
wietne posuniêcie marketingowe, wspania³a p³yta.
(sl)

S HALOM COMRADE!

Muzyka jidysz ZSSR 1928-1961
Wergo SM 1627 2  w. 2005, n. 19281961  AAD, 7331  dystr.: GiGi Distribution

✮✮✮✮

aran¿acje jego suit klawesynowych
i muzyki orkiestrowej na kwintet
dêty w wykonaniu holenderskiego
zespo³u Calefax Reed Quintet,
znanego dot¹d z fascynacji twórczoci¹ Wolfganga Amadeusza
Mozarta i Jana Sebastiana Bacha
(a zw³aszcza Die Kunst Der Fuge
tego ostatniego) oraz z aran¿acji
muzyki fortepianowej Debussyego
i Ravela na instrumenty dête. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e taka zabawa to kompletne muzyczne nieporozumienie, tymczasem okazuje siê, ¿e instrumenty dête wietnie wydobywaj¹ i podkrelaj¹ lekkoæ, finezjê i humor zawarty w
utworach pierwotnie przeznaczonych przez Jeana-Philippea na
klawesyn. Suity, z³o¿one z tañców
o programowych tytu³ach, jak np.
Tambourin czy Fanfarinette, daj¹
du¿e pole do popisu holenederskim
wirtuozom. Utworów Rameau w
wykonaniu Calefax Reed Quintet
zaskakuj¹co dobrze siê s³ucha, chocia¿ ortodoksyjni zwolennicy muzyki mistrza nosz¹cego tytu³ compositeur de la chambre du roi pewnie bêd¹ mieæ zastrze¿enia do tych
doæ bezceremonialnych aran¿acji,
gdzie ornamenty, na temat realizacji których wypowiada³ siê sam
Rameau we wstêpach do swoich
zbiorów utworów klawesynowych,
brzmi¹ momentami jak nowoczesne improwizacje.

Niecodzienna p³yta bêd¹ca
kompilacj¹ nagrañ muzyki jidysz
ze ZSRR z lat 1928-1961. WszystDorota Staszkiewicz
kie te nagrania pochodz¹ z oficjanych ródêl, jako ¿e w ZSRR by³o
tylko jedno, pañstwowe przedsiêbiorstwo wydaj¹ce p³yty. Wed³ug badacza Michaela Aylwarda, iloæ nagrañ nie by³a imponuj¹ca. Szacuje
on, ¿e w okresie 1917-1967 powsta³o co najwy¿ej 200 do 300
p³yt. Ponad 100 znajduje siê w zbiorach Rity Ottens i Joela Rubina i
to one sta³y siê podstaw¹ tej kompilacji. Bardzo ciekawa p³yta. Towarzysz¹ca ksi¹¿eczka zawiera
wiele nieznanych informacji. Dziê- JEAN-BAPTISTE SENALLIÉ
ki niej mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e
1687/90-1730
niektórzy z nagranych artystów po- Sonaty skrzypcowe op. 3
chodzili z Polski.
Ensemble Baroques-Graffiti
(sl) AP0115  w. 2005, n. 2004  7900 
dystr.: Acte Préalable

✮✮✮✮

BAT TALIA!

Tibicines; Igino Conforzi, dyrygent

Trzeci¹ ksiêgê Sonat skrzyp-

Arts 74666-8  w. 2005, n. 2005  SACD, cowych Jean-Baptistea Senal5512
liégo przynosi nagranie Ensem-

✮✮✮✮
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ble Baroques Graffiti z udzia³em

polskiego skrzypka barokowego
Jaros³awa Adamusa  ucznia Enrica Gattiego, wspó³pracownika
Le Parlement de Musique i Orchestra Barocca delia Civica Scuola di Milano. Francuski Ensemble Baroques Graffiti, tym razem
wystêpuje w sk³adzie continuo:
Jean-Paul Serra  klawesyn i
Fréderic Audibert  wiolonczela.
Sonaty skrzypcowe Senalliégo,
uwa¿ane s¹ za zbiór kompozycji,
które w znacz¹cy sposób przyczyni³y siê do przystosowania we Francji w³oskiej sonaty, a sam Senallié
jest rozpoznawany jako czo³owy
twórca francuskiej szko³y skrzypcowej. Jego dokonania czêsto zestawia siê (si³¹ rzeczy) z podobnymi dzie³ami w³oskich twórców,
dowodz¹c doskona³ego opanowania tego stylu. Co prawda, da siê w
jego dorobku odnaleæ miejsce na
pewne indywidualne odrêbnoci, to
jednak trzeba powiedzieæ, ¿e Senallié to kompozytor francuski,
ale kultywuj¹cy styl w³oski. A zatem, wykonywanie jego muzyki to
pokazywanie, jak pojmuje siê w³oski barok, z ca³¹ jego ekspresj¹,
barw¹ i nastrojem.
Jaros³aw Adamus, podobnie
jak francuscy muzycy, udowadnia
tym nagraniem, ¿e potrafi odnaleæ w muzyce baroku jej idiom,
charakter i kolorystykê. Muzycy
wydobywaj¹ z Sonat w³aciw¹ im
energiê i liryzm, bez popadania w
kandyzowan¹ romantycznoæ; a
sam Adamus robi wszystko, aby
oczarowaæ s³uchacza bogactwem
niuansów i detali. Recenzowana
p³yta nale¿y do grupy nagrañ, w
której obok momentów lepszych
zdarzaj¹ siê zdecydowanie s³absze
fragmenty. Najbardziej podobaj¹
mi siê w tym nagraniu szybsze czêci Sonat, choæ s³uchaj¹c ich w
wiêkszej dawce znu¿yæ nas mog¹
jednostajnoci¹.
Jak wiemy, kameralne utwory
s¹ bezlitosne dla muzyków. Tu
wszelkie niedoskona³oci, brak
precyzji i rutyna widoczne s¹ jak
pod mikroskopem. W prezentowanym nagraniu solicie i ansamblowi nie zawsze udaje siê z³o¿yæ
wszystkie partie w przekonuj¹cy
konsort. Najs³abiej wypadaj¹,
moim zdaniem, duety skrzypka i
wiolonczelisty. Chwilami brak
precyzji doprowadza do zachwiania intonacji, a niewielka wspó³praca miêdzy muzykami czyni tê
interpretacjê zachowawcz¹, o nie
do koñca jasnych preferencjach
estetycznych.
I chocia¿ wydawnictwo przynosi naprawdê du¿o piêknej muzyki, du¿o bardziej cennym jest dla
mnie wymiar poznawczy i edukacyjny p³yty, ani¿eli artystyczny.

1605 – TREASON
& DISCHORD

William Byrd & the Gunpowder Plot
The Kings Singers
Concordia
Signum Classics SIGCD061  w. 2005,
n. 2005  DDD, 6921

✮✮✮✮

5 listopada ka¿dego roku, Anglicy bardzo hucznie obchodz¹ jedno z najbardziej niezwyk³ych wi¹t.
Tego dnia, w roku 1605, grupa katolickich spiskowców zamierza³a
wysadziæ w powietrze gmach angielskiego parlamentu, by zlikwidowaæ ca³¹ rz¹dz¹c¹ elitê polityczn¹
kraju. W owych czasach - od schizmy Henryka VIII, który zerwa³ z
Rzymem  w Anglii szala³ antykatolicki terror. Szacuje siê, i¿ w okresie panowania tego w³adcy mêczeñsk¹ mieræ ponios³o 72 tys. katolików. Odpowiedzi¹ papistów
mia³ byæ zamach na króla Jakuba I
i Izbê Lordów. Uczestnicy sprzysiê¿enia, wród których wyró¿nia³ siê
Guy Fawkes, z³o¿yli pod sal¹ obrad
36 beczek, zawieraj¹cych ³¹cznie 1,5
tony prochu strzelniczego. Do zamachu jednak nie dosz³o. Na 15
minut przed detonacj¹ aresztowano Fawkesa. Prawie dwa miesi¹ce
póniej powieszono omiu spiskowców, wród nich Fawkesa. Wydarto
im wnêtrznoci, a cia³a poæwiartowano. Lordowie nie omieszkali
wówczas okreliæ prochu strzelniczego mianem wynalazku tak nieludzkiego, barbarzyñskiego i okrutnego, ¿e o podobnym nikt wczeniej nie s³ysza³.
Równo 400 lat póniej Kings
Singers wespó³ z instrumentalistami z Concordii, postanowili przywo³aæ pamiêæ tamtych dni. Program nagrania obejmuje s³uchane
wówczas potajemnie katolickie
msze i motety oraz protestanckie hymny, bêd¹ce wiadectwem
ulgi i radoci z pojmania rebeliantów. O p³yty stanowi cudowna
Msza na cztery g³osy Williama
Byrda (katolika, praktykuj¹cego
to wyznanie w sekrecie), bêd¹ca
w istocie jednym z najwiêkszych
Robert Majewski arcydzie³ renesansu. Poród jej
czêci wpleciono wiele innych,
wspania³ych utworów, m.in. osza-

³amiaj¹ce Civitas sancti tui, skomponowane równie¿ przez Williama Byrda. Zwieñczeniem albumu
jest wspó³czesna kompozycja
Francisa Potta (u. 1952) Master
Tresham: His Ducke  wyborne
po³¹czenie renesansu i wspó³czesnych brzmieñ. Programowym
zamierzeniem
kompozytora,
³¹cz¹cego w tym utworze obie stylistyki, by³o ukazanie podobieñstw
miêdzy terroryzmem spisku prochowego a zamachami terrorystycznymi ostatnich lat, maj¹cymi wspólne ród³o w tyranii i w
zachodniej plutokracji.
Be w¹tpienia, to bardzo dobre
wydawnictwo  muzycznie w pe³ni satysfakcjonuj¹ce i na dodatek,
ukazuj¹ce siê w odpowiednim
momencie.

od Tallisa i de Victorii, poprzez
Verdiego, Brahmsa, Debussyego,
Rachmaninowa i Brittena a¿ po
utwory negro spirituals. Tak du¿a
rozpiêtoæ repertuaru i jego dobór mo¿e byæ uzasadniony tylko
tym, ¿e p³yta ma byæ jakby przewodnikiem po ca³ej twórczoci
Roberta Shaw. I rzeczywicie pokazuje ona doskonale jak chóry
pod batut¹ tego dyrygenta radz¹
sobie z tak ró¿norodnym repertuarem. Na mnie osobicie najwiêksze wra¿enie wywar³o wykonanie motetów Poulenca (Vinea
mea electa i Videntes stellam) i z
chêci¹ siêgnê do p³yty nagranej w
1989 r. przez Robert Shaw Festival Singers z utworami Poulenca,
z której te dwa motety pochodz¹.
Du¿y podziw budzi te¿ piêkny,
pe³en cerkiewnego brzmienia fragRobert Majewski ment Nieszporów Rachmaninowa.
Z kolei mi³onikom negro spirituals z pewnoci¹ spodobaj¹ siê
trzy pieni w aran¿acji Roberta
Shaw. Na pewno ka¿dy szukaj¹cy
dobrych wykonañ muzyki chóralnej znajdzie tu co cennego.

su. Z czasem kornetowi zaczê³y
towarzyszyæ skrzypce i to one w
drugiej po³owie XVII w. sta³y siê
instrumentem wiod¹cym. Harmonia Caelestis usi³uje przywróciæ ten
wiat praktyki wykonawczej. Charivari Agréable imponuj¹ doskona³¹ znajomoci¹ historycznych
technik gry oraz tym, ¿e wszyscy
cz³onkowie zespo³u graj¹ na kilku
instrumentach. Ka¿dy, kto zechce
poznaæ tê p³ytê, z pewnoci¹ dostrze¿e wietnie i twórczo realizowane continuo oraz starannie i
interesuj¹co dobrane instrumenty
w poszczególnych utworach. Interpretacja uderza homogenicznoci¹ brzmienia i jednoczesn¹ rozmaitoci¹ jego barw. Muzycy fascynuj¹ tak¿e sztuk¹ improwizacji; nie tylko tej widocznej w ornamentacji wykonania, ale te¿ tej
zauwa¿alnej w adaptacji niektórych
kompozycji lub tej uwidocznionej
w pastiszach. Na kr¹¿ku znajduj¹
siê dwa przyk³ady tego typu utworów: Ciaccona mosaica i Bergamasca mosaica.
Gwiazdami projektu s¹ oczywicie solici Oliver Webber
Franciszek Kubicki (skrzypce) i Jamie Savan (kornet),
dokooptowani do tria specjalnie
dla potrzeb tego projektu. Webber
wypada bardzo przekonuj¹co, ale
to Savan posiada tê rzadk¹ umiejêtnoæ elektryzowania s³uchaczy.
Jego kornet jest elastyczny, jasny i
lekki, wrêcz nieskazitelny, bêd¹c
w rzeczy samej promieniem wiat³a, przebijaj¹cym siê przez cienie
 jak przed wiekami okreli³
brzmienie tego instrumentu poeta
Marin Mersenne.

Na pocz¹tku ery p³yt winylowych pojawi³o siê kilka nagrañ
utworów takich jak Uwertura
Rok 1812 Czajkowskiego czy
Zwyciêstwo Wellingtona Beethovena, w których poza normalnym
instrumentarium zastosowano
dzia³a, muszkiety i inne sprzêty
wojskowe, maj¹ce s³uchaczowi
przybli¿yæ atmosferê bitwy.
Prezentowana p³yta przy u¿yciu technologii SACD próbuje zrobiæ to samo, z tym, ¿e zamiast
wojen napoleoñskich przypomina
czasy wczeniejsze z prze³omu Renesansu i Baroku. Zespó³ instrumentów dêtych blaszanych Tibicines pod dyrekcj¹ Igino Conforzi
wykonuje w wietnym stylu ca³y cykl
fanfar, przygrywek i innych utworów batalistycznych. Ostatnia
cie¿ka to prawdziwa bitwa rozpoczynaj¹ca siê i koñcz¹ca fanfarami, w której odg³osy wystrza³ów broni palnej wszelakiej maci
miesza siê ze szczêkiem orê¿a.
Bardzo ciekawa p³yta, a zespó³
instrumentów dêtych fascynuje
swobod¹ z jak¹ wykonuje tê
trudn¹ muzykê. Polecam szczególnie tym, którzy bêd¹ mieli okazjê skorzystaæ z dobrodziejstw
Robert Majewski dwiêku przestrzennego.
(sl)

H ARMONIA CAELESTIS
Telarc CD-80656  w. 2005,  DDD,
6505
utwory: Bassaniego, Cavallie-

go, Cimy, Fariny, Piccininiegoi, Mussiego, Picchiego, StraZmar³y w 1999 r. Robert Shaw felli, Pollaroli, Strozzi, Terzieuwa¿any jest za najlepszego ame- g o
rykañskiego dyrygenta chóral- Charivari Agréable
nego drugiej po³owy 20. wieku. Signum Classics SIGCD049  w. 2004,
Pozostawi³ po sobie wiele znako- n. 2004  DDD, 6011
mitych nagrañ, s³usznie uznawa- ✮✮✮✮✮
nych przez muzykologów, znawców chóralistyki oraz melomaNajnowszy album Charivari
nów za najlepsze wzory do nala- Agréable  dziesi¹ty w ich dyskodowania. Je¿eli kto nie mia³ jesz- grafii  zawiera instrumentaln¹
cze okazji wys³uchania ¿adnej z muzykê w³osk¹ pierwszych dekad
ponad dwudziestu p³yt w dorobku XVII w. Na p³ycie znalaz³y siê
fonograficznym Roberta Shaw ma kompozycje zarówno znanych
znakomit¹ mo¿liwoæ poznania twórców (Stradella, Bassano,
jego interpretacji chóralnych. Strozzi, czy Cavalli), jak i tych
Wydana w³anie p³yta jest jakby nieco mniej popularnych (Picchi,
podsumowaniem dzia³alnoci ar- Pollarolo i Piccini).
tystycznej Roberta Shaw. Zawiera
Okazuje siê, i¿ w ówczesnej
ona wybór siedemnastu utworów muzyce kameralnej najbardziej
z dziesiêciu p³yt nagranych po popularnymi instrumentami by³y
1989 r., w wykonaniu najbardziej kornet i skrzypce. Kornet wrêcz
znanych zespo³ów chóralnych zdominowa³ muzykê pierwszej
przez niego za³o¿onych: Robert po³owy XVII w., bêd¹c tym, który
Shaw Festival Singers oraz Atlan- najlepiej imitowa³ ludzki g³os.
ta Symphony Orchestra Chorus. Bardzo czêsto ów instrument
Na p³ycie znajdujemy utwory o wspiera³ partiê wokaln¹ utworu,
bardzo zró¿nicowanym charakte- niejednokrotnie te¿ wykorzystywarze, kompozytorów ró¿nych epok, no go jako substytut ludzkiego g³o-

✮✮✮✮

D. Szostakowicz  Koncert
wiolonczelowy nr 2 G-dur op.
126; S. Prokofiew  Symfonia
koncertuj¹ca na wiolonczelê
i orkiestrê e-moll op. 125
Lynn Harrell, wiolonczela
Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra
Gerard Schwarz, dyrygent

LES TRAVAILLEURS
MER

DE LA

Ancient songs from a small
island
The Harp Consort
Andrew Lawrence-King

Harmonia Mundi HMU 907330  w.
2004, n. 2003  DDD, 7624  dystr.
Avie 2090  w. 2006, n. 2004  DDD, CMD Opole
7228
✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮

Koncert wiolonczelowy Szostakowicza i Symfonia koncertuj¹ca Prokofiewa to utwory, które
przywo³uj¹ z odleg³ych, podziemnych czeluci wiat gnomów i po-

Niewiele osób wie, gdzie znajduj¹ siê wyspy normandzkie, w tym
wyspa Guersney. Jeszcze mniej
osób wie, ¿e na tej wyspie zachowa³ siê lokalny dialekt pochodz¹cy od redniowiecznego franko-
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| ✮✮✮✮✮ - wybitne | ✮✮✮✮ - wartościowe | ✮✮✮ – poprawne | ✮✮ - słabe | ✮ - bubel

A CAPPELLA

utwory de Victorii, Verdiego,
Tallisa, Poulence, Brahmsa,
Rachmaninowa, Kopylowa,
Pärta
Robert Shaw Festival Singers;
Atlanta Symphony Orchestra
Chorus
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normandzkiego, niemal¿e niezmieniony przez ostatnie osiemset lat.
Dziêki obecnoci Victora Hugo na tej wyspie w latach 60. XIX w.
miejscowi poeci postanowili stworzyæ wersjê pisan¹ lokalnego jêzyka. Wtedy w³anie powsta³ pierwszy jego s³ownik. Andrew Lawrence-King mia³ wietny pomys³ po³¹czenia miejscowej poezji z muzyk¹
zarówno ludow¹, jak i pochodz¹c¹ z dwóch stron kana³u La Manche
na przestrzeni wieków. A wiêc na tej p³ycie spotyka siê Adam de la
Halle, Rameau, Attaingnant, Playford i wielu anonimów.
Kolejna bardzo udana produkcja Harmonii Mundi poszerzaj¹ca
nasze horyzonty.
(sl)
Leopold Mozart, Franz Xaver
Pokorny, Friedrich Witt, Antonio Rosetti  Koncerty na róg
i orkiestrê
Hermann Baumann, róg
Concerto Amsterdam
Jaap Schröder, dyrygent
Arts 43049-2  w. 2006, n. 1981 ADD,
6603

✮✮✮✮✮

Przyjemna w odbiorze, bardzo
dobrze nagrana, p³yta z osiemnastowiecznymi koncertami na jeden
lub dwa rogi. Wybitny waltornista, Hermann Baumann, g³ówna postaæ tego albumu udowadnia, ¿e waltornia mo¿e byæ piêknym instrumentem. Jego wirtuozowskie wykonanie jest bez zarzutu. Towarzysz¹ca mu orkiestra z Amsterdamu dorównuje mu profesjonalizmem.
(sl)

MANUEL DE FALLA
JOAQUIN TURINA
FEDERICO MOMPOU

Gitarowe dzie³a wszystkie
Frédéric Zigante, gitara
Stradivarius STR 33707  w. 2005, n.
2003/4  DDD, 5855

✮✮✮✮

Ciekawa p³yta zawieraj¹ca dzie³a wszystkie na gitarê trzech mistrzów muzki hiszpañskiej  de
Falli, Turiny i Mompou.Wykonanie znanego z p³yt m.in. Naxosu
gitarzysty jest bardzo dobre. Operuje szlachetnym dwiêkiem, precyzyjnie planuje i w pe³ni kontroluje dynamikê. Wykonuje stylowo i
znakomicie wpisuje siê w nurt tradycyjny. Dodatkowym atutem jest
dobra rejestracja dwiêku.
Polecam.
(sl)

kracznych diab³ów. I to absolutnie
nie zarzut! Jest to muzyka przesi¹kniêta ironicznym komizmem,
bólem przes³oniêtym zdzicza³ym
umieszkiem, odbiciem w krzywym
zwierciadle piêknych, minionych
s³onecznych dni, które odzywaj¹ siê
echem w oddali. Ca³a opowieæ snuje siê w barwnej instrumentacji, ci¹g³ym dialogu prowadzonym miêdzy
solist¹ a orkiestr¹. Szczególna rola
zespo³u przypada na Symfoniê koncertuj¹c¹, gdzie Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra poprowadzona przez Gerarda Schwarza wydoby³a wszystkie muzyczne detale
czy to w instrumentach dêtych, perkusyjnych czy w wyrazistej artykulacji smyczków. Szczególnie interesuj¹co zabrzmia³a czêæ III, gdzie
na tle szybkich wiolonczelowych
gam non legato rozci¹ga siê melodia orkiestry. Brzmienie solowego
instrumentu artysty  Lynna Harrella doskonale wpisuje siê w klimat ca³oci. Lekko chropowate,
nosowe dwiêki, nie pozbawione
jednak w nielicznych lirycznych fragmentach piewnej barwy, nadaj¹
utworom tego charakterystycznego szelmowskiego wydwiêku. Jest
to nagranie muzyków z najwy¿szej
pó³ki, o których kompetencjach
trudno dyskutowaæ, których wyczucie muzycznej materii podbija serca wielu s³uchaczy, których wspólne porozumienie nadaje utworom
spójnoci i blasku.

Hänssler Classic CD 98.232  w. 2005, n.
2005  DDD, 7304

✮✮✮✮✮

Ciekaw¹ antologiê niemieckiej
muzyki lutniowej koñca XVII w. przedstawia nam wybitny niemiecki
lutnista Joachim Held. Dziêki niej mo¿emy poznaæ muzykê ojca
naszego Silviusa Leopolda Weissa, Johanna Jacoba. Zawiera ona
równie¿ twórczoæ innych zapomnianych artystów, takich jak Lauffensteiner, Losy, czy o pokolenie starszy Reusner.
Joachim Held to prawdziwy wirtuoz. Jego wyj¹tkowa muzykalnoæ ujawnia siê w niezwyk³ym wykorzystaniu palety dynamicznej,
bardzo przecie¿ ograniczonej w przypadku lutni. wietnie ukszta³towana warstwa metrorytmiczna tworzy jego wypowied artystyczn¹
zgodn¹ z wymogami epoki.
S³uchaj¹c tej p³yty warto siê jednoczenie zastanowiæ, dlaczego
polscy specjalici od muzyki lutniowej tak rzadko nagrywaj¹ p³yty, w
szczegónoci z repertuarem polskim. A przecie¿ nie mamy siê czego, przynajmniej jeli chodzi o repertuar, wstydziæ.
(sl)
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DAWID KUSZ

Pieñ o nadziei
Chór i orkiestra pod dyrekcj¹
Dawida Kusza OP

ERFREULICHE LAUTENLUST

dzie³a: Georga Muffata, Wolffa Jacoba Lauffensteinera, Johanna Jacoba Weissa, Esajasa
Reusnera, Johanna A, Losyego, Heinricha I. Bibera
Joachim Held, lutnia

elem Friemuthem (teorban) i
Monik¹ Mauch (sopran) przedstawi³a urzekaj¹cy i stylowy obraz
najbli¿szej jej muzyki  niemieckiej XVII i XVIII w. Na p³ycie
znajduj¹ siê utwory zarówno czysto instrumentalne m.in. Partita
F. Bibera czy Partita na dwie viole damore i b.c. W. Ganspeckha
jak równie¿ wokalno-instrumentalne Aria A. Hubertiego i Cantata A. Ariosiego. P³yta ta jest
szczególn¹ okazj¹ poznania rzadko wykonywanego repertuaru. Jej
wysoki poziom artystyczny podparty ogromn¹ wiedz¹ na temat
odpowiedniego dla epoki sposobu pos³ugiwania siê instrumentami dawnymi, stylowego frazowania, u¿ycia dynamiki, operowania
subteln¹ barw¹ sytuuje nagranie
wród grona najlepszych w tej
dziedzinie. Niezwyk³¹ ozdob¹ jest
barwa g³osu sopranistki operuj¹cej delikatnym, czystym, pe³nym
gracji dwiêkiem. Dodatkowym
atutem s¹ umieszczone w ksi¹¿eczce teksty utworów wokalnych
(przet³umaczone na jêzyk angielski) oraz podane stroje instrumentów (violi damore) przy poszczególnych numerach.

V IOLA

D’ AMORE

utwory: Bibera, Ariostiego,
Huberyego, Ganscpecka
Marianne Rônez, Ludwig Hampe,
viola damore; Arno Jochem, viola da gamba; Michael Freimuth,
theorba; Ernst Kubitschek, klawesyn; Monika Mauch, sopran
Winter & Winter 910 096-2  w. 2003, n.
2003  DDD, 5252  dystr.: GiGi Distribution

✮✮✮✮✮

Marianne Rônez, jedna ze
wiatowych ekspertów gry na violi damore, wspó³za³o¿ycielka,
wraz z Ernstem Kubitschkiem,
zespo³u Affetti Musiali, jest jedn¹,
ale nie jedyn¹ gwiazd¹ niniejszego nagrania. Wspólnie z pozosta³ymi cz³onkami zespo³u  Ludwigiem Hampe, Arno Jochemem
i oczywicie Ernstem Kubitschkiem, a tak¿e gocinnie Micha-

Dominikañski Orodek Liturgiczny  w.
2005, n. 2005, DDD, 7039

✮✮✮

Ojciec Dawid Kusz znany jest z
wielu kompozycji utworów liturgicznych oraz opracowañ pieni
tradycyjnych. Od roku 1998, w którym to wst¹pi³ do zakonu w. Dominika, pe³ni³ funkcjê kantora oraz
organizatora muzycznego wszystkich wiêkszych uroczystoci kocielnych w krakowskiej bazylice Ojców
Dominikanów. Premierowa p³yta
zatytu³owana Pieñ o nadziei jest
pierwsz¹ z siedmiu zaplanowanych
maj¹cych byæ ilustracjami do piewnika dominikañskiego.
Materia³ zawarty na p³ycie
przeznaczony jest w wiêkszoci na
chór czterog³osowy z towarzyszeniem organów. Wokalistom towarzyszy kwintet smyczkowy, flet,
obój oraz pozytyw, co jak mówi
sam autor, ma nadaæ utworom lekkoci. Charakter dzie³ tu przedsta-
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| ✮✮✮✮✮ - wybitne | ✮✮✮✮ - wartościowe | ✮✮✮ – poprawne | ✮✮ - słabe | ✮ - bubel
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wionych jednoznacznie wskazuje na
inspiracjê Dawida Kusza muzyk¹
dawn¹.
Jakie s¹ moje odczucia po
kilkakrotnym wys³uchaniu tego albumu? Pierwszym jakie nasuwa siê
jest pytanie: czy recenzja tego nagrania powinna znaleæ siê na
³amach czasopisma o muzyce powa¿nej? Trudno oceniæ p³ytê, która nie pasuje do pozosta³ych.
Kompozycje Dawida Kusza s¹
melodyjne i ³atwe w odbiorze jednak daleko im do dzie³ kompozytorów opisywanych w artyku³ach,
czy recenzjach Muzyka21. Nagrane
utwory, choæ inspirowane muzyk¹
dawn¹, nie s¹ najwy¿szych lotów.

Acte Prealable
Aeon
Alia Vox
Alpha
Ambroisie
Ambronay
Ampersand
Arabesque
Arcana
Archiv Produktion
Arthaus
Bel Air
Calliope

1
2
2
2
2
2
3
3
2
4
2
2
2

Kompozycja typu S³awiê Ciê Panie poza librettem w ¿aden sposób nie kojarzy siê z dzie³em liturgicznym. Ci¹gle wybijany rytm na
trzy (w tle tamburyno!) oraz infantylny tekst refrenu nie odzwierciedla powagi liturgii. Podobne
wra¿enia nasuwaj¹ siê po wys³uchaniu Ca³a ziemio, gdzie podk³ad instrumentalny z przerysowanymi
akcentami przypomina utwór taneczny.
Wród dzie³ zawartych na p³ycie moj¹ uwagê zwróci³y trzy
kompozycje. Pierwsza z nich to
Gwiazdo morza dzie³o czysto
wokalne o ciekawej kolorystyce i
niebanalnej melodyce. Gwiazdo

g³oski). Nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ do sekcji instrumentalnej, jednak lepsze wra¿enie robi¹ utwory
bez ich towarzyszenia. Nie chodzi tutaj o poziom artystyczny wykonawców lecz o rolê jaka zosta³a im powierzona. Utwory nagrane z udzia³em zespo³u wydaj¹ siê
po prostu bardziej banalne.
P³yta mo¿e wzbudziæ zainteresowanie poród wielu s³uchaczy,
ma ciekaw¹ oprawê, dobr¹ jakoæ
nagrania. Wykonanie jednak to
nie wszystko, dlatego trudno poleciæ tê p³ytê melomanom muzyki powa¿nej.

Wytwórnie p³ytowe i ich dystrybutory w Polsce

Channel Classics
Classic Talent
CPO
CRI
Da Capo
Dagored
Decca
DG
Ecm
Ed Rz
Eloquentia
Euroarts
Glossa

(1)  Wydawnictwo Muzyczne
Acte Préalable Sp. z o.o.
Skr. Pocztowa 71
02-800 Warszawa 93
Tel./Fax: 0 - 226 48 88 38
www.acteprealable.com
e-mail: actepre@wp.pl

morza jest pieni¹ skierowan¹ do
Matki Najwiêtszej. Kolejny
utwór jest opracowaniem XVIwiecznej pieni Hejna³ wszyscy
zapiewajmy. Zmieniona w subtelny sposób rytmika tchnê³a w
ten piêkny utwór dawkê wie¿oci. Ciekaw¹ pozycj¹ jest tak¿e
Litania dominikañska opracowana wg tekstu XIII-wiecznej Litanii dominikañskiej.
Czysty piew z poprawn¹ intonacj¹ to cechy charakterystyczne dla licz¹cego 12 osób chóru.
W czêciach sta³ych mszy (Kyrie,
Sanctus, Agnus) dra¿ni zbyt jaskrawe brzmienie g³osów ¿eñskich (zbyt jasno brzmi¹ce samo-
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GM
Harmonia Mundi
Hat Art
Hevhetia
IFO
Iris
K617
Kontrapunkt
Label Bleu
Ligia
Long Distance
Mandala
Marco Polo

3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2

(2)  CMD Classical Music Distribution
ul. wiatowida 5-7
45-325 Opole
tel./fax: 0 - 77 457 60 63
www.cmd.pl
e-mail: cmd@cmd.pl

Maya
MDG
Mirare
Mode
Music & Arts
Naxos Audiobooks
Naxos
New World
O+ Music
Ocora
Opus Arte / BBC
Philips
Pläne

3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
4
3

Przemys³aw Piekutowski

Praga Digitalis
Proviva
Satirino
Sketch
Soli Deo Gloria
Symphonia
Tahra
TDK
Tempéraments
Tudor
Verve
Vox Lucida
Wergo

(3) GiGi Distribution
ul. Królowej Jadwigi 275 A
30-218 Kraków
tel. 0 - 12 625 13 41
fax 0 - 12 625 13 42
www.gigicd.com
e-mail: gigi@gigicd.com
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Winter & Winter
3
Zig Zag Territoires 2

(4)  Universal Music Polska Sp.
z o.o.
ul. Gdañska 27/31
01-633 Warszawa
Tel: 0 - 22 560 47 00

Konkurs płytowy
Marc Minkowski
Universal Music
Polska
Ka¿dy, kto w terminie do 30 VI
2006 r. nadele na adres redakcji
wyciêty kupon znajduj¹cy siê na
samym dole tej strony oraz poprawne odpowiedzi na poni¿sze
pytania wemie udzia³ w losowaniu 10 albumów Marca Minkowskiego firmy Universal. P³yty zostan¹ rozes³ane do zwyciêzców
konkursu we wrzeniu 2006 r.
1. Jakim utworem dyrygowa³ ostatnio Marc Minkowski w Warszawie?
2. Na jakim instrumencie gra³ pocz¹tkowo Marc Minkowski?
3. W którym roku Marc Minkowski otrzyma³ Z³otego Orfeusza?
Rozstrzygnięcie konkursu płytowego
Placido Domingo – Universal Music Polska
lista laureatów:
Stanis³aw B¹k, Siennica Nadolna; Kazimiera Dêbska, Poznañ; Jan Ka¿mierczak, Bydgoszcz;
Andrzej Lewicki, £ód; Marian Moryc, Dêblin; Ryszard Puchalski, Stary S¹cz; Anna Ratajczyk, Kraków; Jacek Woliñski, Wodzis³aw l.; Aneta Zaborowska, Warszawa; Marianna
¯ebrowska, Wroc³aw
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w konkursie.
Nagrody wylemy poczt¹ do koñca bie¿¹cego miesi¹ca.

SPROSTOWANIE: W majowym numerze Muzyka21 (5/70/2006) relacja z IX Wiosennych
Koncertów Gitarowych w Szczecinie nie zosta³a podpisana, za co autorkê, pani¹ Beatê Vykysalê oraz czytelników przepraszamy.
Redakcja
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Marc Minkowski
Universal Music Polska

Kupon konkursowy do wysłania wraz z odpowiedziami na adres redakcji do 30 VI 2006 r.

