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Shadows of Silence
Dalbavie, Sørensen,
Kurtág, Lutos∏awski
Leif Ove Andsnes (fortepian)
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks/Franz Welser-Möst
EMI 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

Dyskografia Leifa Ove Andsnesa liczy
ponad 30 pozycji. Norweski pianista rejestruje europejskà klasyk´ – m.in. Rachmaninowa i Schuberta – lecz od czasu
do czasu przedstawia kompakty „autorskie”, których program starannie uk∏ada
z ulubionych utworów, tworzàc ponadgodzinne nastrojowe suity.
Po utkanej ze skandynawskich pejza˝y
p∏ycie „Horizons” (2006), Andsnes pokusi∏ si´ o muzycznà refleksj´ nad „Cieniami
ciszy”. Znalaz∏ je w kompozycjach wspó∏czesnych, z których najstarsza (koncert
Lutos∏awskiego) pochodzi z roku 1987.
Za prolog i epilog opowieÊci pos∏u˝y∏y
dzie∏a Duƒczyka Benta Sørensena na fortepian solo – „Lullabies” oraz tytu∏owe
„The Shadows of Silence”. Ma∏o dêwi´ków, mnóstwo barw, klimatycznych niuansów artykulacji i dynamiki. Andsnes
jawi si´ tu jako subtelny poeta klawiatury. Instrument solo jest te˝ bohaterem
kulminacyjnego punktu programu –
„Játékok”, czyli „Gier” Györgya Kurtága.
To, zgodnie z nazwà, pasjonujàca gra
z tradycjà, konwencjami i brzmieniem.
Ogniwa poÊrednie w programie Andsnesa stanowià dwa koncerty fortepianowe, obrazujàce cisz´ brutalnie zaburzonà
przez wspólnà inwazj´ orkiestry i fortepianu. Solista przeistacza si´ w jastrz´bia,
a bawarski zespó∏ rewelacyjnie oddaje
bogactwo kolorystyki kompozycji Lutos∏awskiego i Dalbaviego.
WyÊmienity projekt fonograficzny i wykonanie. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Bellocq
Obsession
Ivan Bellocq (flet)
Florentino Calvo (mandolina)
Jean-Marc Fessard (klarnet)
Jean-Claude Henriot (fortepian) i in.
Dux 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥

Ivan Bellocq, ceniony francuski flecista
i pedagog Êredniego pokolenia, jak wielu
instrumentalistów czu∏ si´ niespe∏niony
w „odtwórczoÊci”. Spróbowa∏ wi´c si∏ jako
kompozytor. Z sukcesem. Na monograficznej p∏ycie „Obsession” znalaz∏y si´ utwory
z lat 1976-2007 – przekrój jego inspiracji
i zainteresowaƒ. 76-minutowy materia∏
mo˝na traktowaç jak zapis kameralnego
koncertu o starannie u∏o˝onym i urozmaiconym programie.
Najciekawszy rys muzyki Bellocqa to
jej zanurzenie w kulturze europejskiej –
silne zwiàzki z literaturà i malarstwem.
W „3 Anachroniques” wyst´pujà recytatorka i flecista, a kompozytor si´gnà∏ po
wiersze wspó∏czesnego francuskiego poety, repatrianta z Rosji, Alexandre’a Karvowskiego. W „Citrons éclatés du silence” Bellocq jak gdyby wyjà∏ mandolin´
z obrazów kubistycznych i potraktowa∏
jà nie jak instrument akompaniujàcy
serenadom, lecz êród∏o dêwi´ków zaskakujàcych i irytujàcych. „Palmes”, pe∏en
zmiennych nastrojów wirtuozowski
(Pierre-Henri Xuereb) monolog rzadko
dziÊ s∏yszanej violi d’amore, to ho∏d z∏o˝ony poecie nobliÊcie Saint-Johnowi Perse’owi. Tytu∏ p∏ycie da∏a kompozycja
„Obsession”, oparta na zmodyfikowanym
cytacie z Bartóka.
Bellocq bawi si´ konwencjami, eksperymentuje z brzmieniami i rytmami,
a zaproszonym muzykom stwarza okazj´
do zab∏yÊni´cia i wszechstronnà technikà,
i wyobraênià. Oto portret artysty poszukujàcego. ≤
Hanna Milewska

Gra˝yna Bacewicz
Simfonietta.
Symphony for String
Orchestra i in.
Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra/
Jan Lewtak
PWM Edition 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥

Gra˝yna Bacewicz zaczyna∏a karier´ muzycznà od skrzypiec i to nie tylko jako solistka. Jako koncertmistrzyni orkiestry
Fitelberga podpatrywa∏a mo˝liwoÊci techniczne instrumentalistów, aby wykorzystaç
te doÊwiadczenia w pracy kompozytorskiej.
Na smyczki w ró˝nych konfiguracjach
pisa∏a najcz´Êciej. Na p∏ycie zarejestrowanej
przez zespó∏ kameralistów Filharmonii Narodowej znalaz∏y si´ cztery utwory na orkiestr´ smyczkowà i, jako swoisty bis, jeden
z oberków Bacewiczówny w udanej transkrypcji orkiestrowej Jana Lewtaka. Dwie
pozycje („Simfonietta” z 1935 i „Symfonia”
z 1946) to prapremiery fonograficzne.
Program kompaktu u∏o˝ono chronologicznie, co pozwala Êledziç rozwój warsztatu i przemiany stylu artystki.
W ka˝dej z kompozycji od razu rzuca si´
w uszy jakiÊ ciekawy element, wart bli˝szego
rozpoznania. W „Simfonietcie” jest to melodyjny temat Êrodkowej cz´Êci, grany legato szerokimi pociàgni´ciami smyczków.
W „Symfonii” (w której w ogóle du˝o si´
dzieje) – zwraca uwag´ eklektyczna, odcinkowa budowa pierwszej cz´Êci. W „Koncercie na orkiestr´ smyczkowà” – uderzajàcy
kontrast mi´dzy oci´˝a∏oÊcià cz´Êci II a brutalizmem cz´Êci III. W „Divertimencie” –
fascynujàco brzmi cz´Êç ostatnia – Giocoso
– ironiczna, gorzka, o niesfornej strukturze
i chimerycznej artykulacji.
Interpretacja sto∏ecznych kameralistów
tchnie zapa∏em, Êwie˝oÊcià i radoÊcià
muzykowania, przy jednoczesnej dba∏oÊci
o niuanse wykonawcze. Bacewiczówna
by∏aby zadowolona. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Mieczys∏aw Kar∏owicz
Symphonic Poems – 1

Johann Sebastian Bach
Purification Mass

Warsaw Philharmonic Orchestra/Antoni Wit
Naxos 2008
Dystrybucja: CMD

Jakub Burzyƒski (kontratenor, dyrygent)
La tempesta
Arts 2009

Zabytkowe organy
w koÊciele ewangelicko-reformowanym
w Warszawie
Micha∏ Markuszewski (organy)

Interpretacja:
Realizacja:

Interpretacja:
Realizacja:

Dux 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥

2009 to rok pami´ci Mieczys∏awa Kar∏owicza (stulecie Êmierci). Z tej okazji
Dux wyda∏ podwójny album ze wszystkimi jego poematami symfonicznymi pod
batutà Jerzego Salwarowskiego, a Naxos
wypuÊci∏ dwie p∏yty z kompletem tych˝e
utworów pod dyrekcjà Antoniego Wita.
To projekt mi´dzynarodowy. Wit dyryguje orkiestrà Filharmonii Narodowej
oraz zespo∏em z antypodów – New Zealand Symphony Orchestra - rezydujàcym
w Wellington i Auckland.
Wolumin 1 zosta∏ zarejestrowany
w Warszawie. Znalaz∏y si´ na nim trzy poematy: „Stanis∏aw i Anna OÊwiecimowie”,
„Rapsodia litewska” i „Epizod na maskaradzie”. Zgodnie z modernistycznym
has∏em syntezy sztuk Wit przedstawia interpretacj´, w której muzyka splata si´
z malarstwem i literaturà – dêwi´ki przek∏adajà si´ na kolory i kontury, opowiadajàc
jakàÊ histori´. Narracja jest p∏ynna, a operowanie sekcjami instrumentów i planami
akustycznymi przypomina prac´ z paletà.
„OÊwiecimowie” to, jak na impresjonistycznych obrazach, mieniàca si´ tafla sonorystyczna, nad którà unoszà si´, raz po
raz, solówki poszczególnych instrumentów. W „Rapsodii litewskiej” zwraca uwag´ konsekwentne crescendo, budujàce
Êcian´ dêwi´ku oraz dok∏adnoÊç w realizacji przez smyczki drobniutkich wartoÊci
rytmicznych. Natomiast w „Epizodzie...”
sugestywnie oddano atmosfer´ sali balowej. Muzyka programowa apeluje do wyobraêni s∏uchacza, a sto∏eczna orkiestra
pod batutà Wita jest skutecznym medium
w przekazywaniu melancholijnych opowieÊci Kar∏owicza. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤

Pr´˝ny nurt wspó∏czesnej fonografii
stanowi rekonstrukcja wydarzeƒ muzycznych, a wi´c uk∏adanie programów albumów na zasadzie scenariusza oprawy
muzycznej konkretnych uroczystoÊci historycznych.
Mistrzem takich zabiegów jest Jordi
Savall, ale i polscy muzycy si´gajà po podobne pomys∏y na p∏yt´. Kompakt firmy
Arts odtwarza liturgi´ luteraƒskà na Êwi´to Oczyszczenia Marii – tak, jak mog∏a
byç celebrowana 2 lutego oko∏o 1740 roku. Centralnym punktem jest tu altowa
wersja kantaty BWV 82 „Ich habe genug”,
obudowana fragmentami Bachowskich
mszy i krótkim chora∏em. W Credo rozbrzmiewa „Êpiew gminny” chóru, w pozosta∏ych cz´Êciach wyst´puje pojedyncza
obsada g∏osów.
Spiritus movens ca∏ego przedsi´wzi´cia,
dyrygent oraz wyÊmienity Êpiewak kontratenor – Jakub Burzyƒski – wyjaÊnia: „StaraliÊmy si´ tak˝e znaleêç równowag´ mi´dzy
ortodoksyjnà retorykà a szerszym odmalowaniem stanów emocjonalnych zawartych
w tekÊcie, co oznacza równie˝ kompromis
pomi´dzy ascezà i ekspresjà”. Rezultatu artystycznego nie nazwa∏abym kompromisem, lecz zwyci´stwem ekspresji.
Interpretacj´ wokalistów i instrumentalistów (instrumenty z epoki; pi´kne solówki
oboju – Rafael Gabriel Przyby∏a) cechuje
˝arliwoÊç, a tempa sà szybsze ni˝ w wi´kszoÊci bachowskich produkcji. Co najwa˝niejsze, nagrania dokonano si∏ami m∏odych
polskich wykonawców, wystawiajàc jak najlepsze Êwiadectwo sytuacji muzyki dawnej
w naszym kraju. P∏yt´ dedykowano Bohdanowi Pociejowi, „zawsze mistrzowi”... ≤
Hanna Milewska

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

Wierni parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie w roku 1900 ufundowali
nowe organy dla swojej Êwiàtyni. Zbudowa∏a je renomowana firma Schlag und
Söhne z Legnicy. Z biegiem lat zàb czasu
i zawieruchy dziejowe mocno nadszarpn´∏y
konstrukcj´ instrumentu, tote˝ w 2004 roku
podj´to decyzj´ o remoncie kapitalnym.
Wymaga∏ on ˝mudnej pracy dokumentacyjnej i rekonstrukcyjnej, nie mówiàc
o kosztach, które w cz´Êci pokry∏ wielkodusznie Sto∏eczny Konserwator Zabytków.
Ale efekt zabiegów jest znakomity. W∏aÊnie
tak mo˝na sobie wyobraziç idea∏ brzmienia
organów koÊcielnych: dostojne, lecz ciep∏e,
wype∏niajàce wn´trze, lecz nie przyt∏aczajàce zgromadzonych, bogate, lecz klarowne.
Realizacja techniczna nagrania podkreÊla
te walory.
Na p∏yt´-wizytówk´ odnowionego instrumentu parafialny organista – Micha∏
Markuszewski – wybra∏ muzyk´ kompozytorów dzia∏ajàcych w Niemczech w XIX
wieku – Gadego (Duƒczyk zadomowiony
w Lipsku), Mendelssohna, Reubkego i Regera. Kulminacjà recitalu jest sonata c-moll
„Psalm 94” Juliusa Reubkego. Trzycz´Êciowy, ponaddwudziestominutowy utwór
stwarza okazj´ i do popisów wirtuozowskich, i do ewokowania gamy nastrojów.
W „Introducji i Passacaglii d-moll”
Regera Markuszewski przechodzi od pot´˝nych, patetycznych akordów do perfekcyjnej realizacji wniebolotnych pasa˝y.
Wra˝liwoÊç na barw´ dêwi´ku i modlitewny klimat udowadnia organista w improwizacjach na tematy pieÊni ewangelickich.
Zach´ca, ˝eby pos∏uchaç go na ˝ywo. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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The Power of Emotion
Patrycja Piekutowska (skrzypce)
Mariusz Rutkowski (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥

„PomyÊla∏am sobie, ˝e musi to byç p∏yta dla szerokiej grupy odbiorców. Dla
tych, którzy kojarzà skrzypce z wirtuozerià i technikà... Równie˝ dla s∏uchajàcych
na co dzieƒ jazzu bàdê muzyki rozrywkowej... I dla tych, którzy szukajà szybkiego
odnalezienia w muzyce wra˝liwoÊci
i pi´kna. Co zatem mo˝e szybko i trwale
zachwyciç? Miniatury!” – pisze Patrycja
Piekutowska w ksià˝eczce swojej najnowszej p∏yty.
Skrzypaczka s∏ynàca ze znakomitych
wykonaƒ muzyki wspó∏czesnej, zw∏aszcza
Pendereckiego, postanowi∏a nagraç album autorski, swoisty dziennik uczuç kobiety, która dedykuje ukochanà muzyk´
Êwie˝o poÊlubionemu m´˝owi.
WÊród jedenastu pozycji znalaz∏y si´
skrzypcowe przeboje, jak „Medytacja”
z opery „Thaïs” Masseneta czy temat Williamsa z filmu „Lista Schindlera”. Sà te˝
mniej ucz´szczane utwory znanych kompozytorów (Romanca D-dur op. 23 Szymanowskiego) oraz odkurzone precjoza (szlachetnej urody nokturn fis-moll op. 30 nr 2
Ludomira Ró˝yckiego). Moje ulubione
miejsca tego albumu to „Nigun” z „Baal
Shem” Ernsta Blocha i „Amarcord” wcià˝
m∏odej Weroniki Ratusiƒskiej.
Patrycja Piekutowska to mistrzyni artykulacji. Wybornie gra z rozmachem, mocno i szeroko prowadzàc smyk po strunach.
Idealnie, jak w zegarku, realizuje fragmenty
motoryczne. Cudownie niuansuje barw´
w cz´Êciach lirycznych. Ârodkowy segment
„Amarcordu”, oparty na dwudêwi´kowej
kantylenie, na d∏ugo zostaje w pami´ci.
Akompaniament Mariusza Rutkowskiego
nie raz chwali∏am na tych ∏amach i opini´
ochoczo podtrzymuj´. ≤
Hanna Milewska
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Woods, Hindemith,
Creston, Yoshimatsu
Alina Mleczko (saksofon altowy)
Agnieszka Kopacka (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤

Swojà artystycznà drogà Alina Mleczko
udowadnia, ˝e saksofon jest instrumentem o fascynujàcym brzmieniu i wielkich
mo˝liwoÊciach; daje pole zarówno do popisów wirtuozowskich, jak i do zaprezentowania wra˝liwoÊci na nastrój i barw´.
Kompozytorom stwarza okazj´ do przekraczania granic mi´dzy muzykà klasycznà i jazzowà, a wykonawców zach´ca do
improwizacji, kreatywnoÊci interpretacyjnej. Jak pisze Mleczko: „... dzi´ki swoim
szczególnym w∏aÊciwoÊciom, saksofon jest
g∏osem artysty, który na nim gra”. Co do
tego nie ma wàtpliwoÊci po przes∏uchaniu
najnowszej p∏yty polskiej saksofonistki.
Na program sk∏adajà si´ cztery obszerne
utwory, których twórcy uprawiali tradycyjnà form´ sonaty, u˝ywajàc XX-wiecznych Êrodków warsztatu muzyki klasycznej (Paul Hindemith, Paul Creston),
w po∏àczeniu z inspiracjami jazzowymi
(Phil Woods) i motywami folkloru japoƒskiego (Takashi Yoshimatsu). Mo˝liwoÊç
poznania tej muzyki sama w sobie jest
wartoÊcià, którà gra Aliny Mleczko dodatkowo eksponuje i nasyca sugestywnà
interpretacjà.
Mówiç o jej sprawnoÊci technicznej by∏oby truizmem. Artystka perfekcyjnie,
wr´cz organicznie, potrafi dostosowaç oddech i artykulacj´ do zmiennych, chimerycznych nurtów nastroju i rytmu. Inaczej
(chropawo, odpychajàco) brzmi jej instrument w IV cz´Êci („Freely”) sonaty
Woodsa ni˝ w rozlewnych, kantylenowych, wzruszajàcych frazach sonaty Crestona. W „Fuzzy Bird” Yoshimatsu saksofon zamienia si´ w tytu∏owego niepokornego, wielobarwnego ptaka.
Fly, bird! ≤
Andrzej Milewski

Mieczys∏aw Kar∏owicz
Symphonic Poems – 2
New Zealand Symphony Orchestra /Antoni Wit
Naxos 2008
Dystrybucja: CMD
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Oto druga z p∏yt rejestrujàcych komplet
poematów symfonicznych Mieczys∏awa
Kar∏owicza, a wydanych przez Naxos
w stulecie Êmierci kompozytora.
Krà˝ek zawiera trzy utwory: „Powracajàce fale”, „Smutnà opowieÊç” i „Odwieczne pieÊni”. Antoni Wit, który na
pierwszym woluminie z zestawu dyrygowa∏ warszawskà Filharmonià Narodowà,
tym razem stanà∏ na czele nowozelandzkiej Symphony Orchestra, zaÊ sesja nagraniowa odby∏a si´ w Wellington.
Melomanom nasuwa si´ pytanie, dlaczego poematy rozlokowano w∏aÊnie
w taki sposób i przydzielono do tej, a nie
innej orkiestry. Nasza hipoteza jest taka,
˝e na kompakcie „polskim” znalaz∏y si´
dzie∏a o silniejszym pierwiastku narracyjnym, podczas gdy na „nowozelandzkim”
dominuje pierwiastek refleksyjny.
W realizacji tego nagrania mniejszà wag´ przywiàzywano do przestrzennoÊci planów akustycznych, za to k∏adziono nacisk
na si∏´ tutti. Bardzo pi´knie wypada efekt
cyklicznej dynamiki i falujàcego brzmienia
w, nomen omen, „Powracajàcych falach”.
Interpretacja „Odwiecznych pieÊni” zaskakuje drapie˝noÊcià, wr´cz iÊcie bartokowskà brutalnoÊcià (w cz´Êciach skrajnych – „PieÊni o wiekuistej t´sknocie”
i „PieÊni o wszechbycie”). W „Smutnej
opowieÊci” efektownie prezentuje si´ kulminacyjny moment z tam-tamem.
Muzyka Kar∏owicza bez wàtpienia zas∏uguje na miejsce w Êwiatowym kanonie
repertuarowym. Bez nagraƒ trudno to
osiàgnàç. Tak jak Szymanowski trafi∏ na
swojego Simona Rattle’a, mo˝e Kar∏owiczowi los zes∏a∏ Naxos i Wita? ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Sarnecka
Works for piano solo
Marek Szlezer (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥

W 1877 lub 1883 na kresach urodzi∏a
si´ Jadwiga Sarnecka. Zmar∏a na gruêlic´
w 1913 w Krakowie, a jej grób si´ nie
zachowa∏. Podczas gdy pami´ç o Tekli
Bàdarzewskiej, autorce garÊci XIX-wiecznych bibelotów fortepianowych, trwa, to
o twórczoÊci Sarneckiej, wielekroç obszerniejszej i powa˝niejszej, s∏uch zaginà∏.
By∏a Êwietnà pianistkà, wykszta∏conà
przez Micha∏owskiego i Leszetyckiego
i pisa∏a niemal wy∏àcznie na fortepian.
Krytycy doceniali jej warsztat i oryginalnoÊç. Dosta∏a drugà nagrod´ (pierwszà –
Karol Szymanowski) na lwowskim konkursie kompozytorskim w roku 1910. Ale
po Êmierci jej utwory spocz´∏y w archiwach. Dopiero przed trzema laty pianista
Marek Szlezer, szukajàcy materia∏ów do
doktoratu z dziejów muzyki polskiej, zajrza∏ do dwóch teczek w Bibliotece Jagielloƒskiej i - jak wyznaje - prze˝y∏ szok:
„...dozna∏em niepokojàcego uczucia obcowania z czymÊ wielkim. Obcowania ze
wspania∏ym muzycznym talentem”.
Na p∏yt´ z prapremierowymi rejestracjami, wskrzeszajàcymi Sarneckà-artystk´, wybra∏ Szlezer kompozycje, jego zdaniem, reprezentatywne dla odkrytego
korpusu dzie∏: sonat´ es-moll, etiud´
f-moll, kilka impresji i nagrodzonà we
Lwowie IV ballad´.
Âmia∏o mo˝na przypuÊciç, ˝e s∏uchacze,
podobnie jak Szlezer (i my), b´dà zaszokowani. Tak móg∏by pisaç Chopin, gdyby ˝y∏
w czasach modernizmu. Bogactwo faktury,
zaskakujàce harmonie, drapie˝noÊç emocjonalna, wirtuozeria wykonawcy – to tylko
pierwsze wra˝enia po och∏oni´ciu. Szlezer
sta∏ si´ wspania∏ym stra˝nikiem spuÊcizny
Sarneckiej – i chwa∏a mu za to! ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

The Record of Singing
The Very Best of Volumes
1-4 (1899-1952)
EMI 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≤ (rekonstrukcja)

Geneza serii „The Record of Singing”
si´ga po∏owy lat 70., kiedy pewna w∏aÊcicielka kolekcji p∏yt na 78 obrotów zaproponowa∏a przeniesienie wybranych
nagraƒ na longplaye, oczywiÊcie po gruntownej rekonstrukcji przez specjalistów.
W latach 1977-89 ukaza∏y si´ cztery zestawy p∏yt d∏ugograjàcych – prawie czterdzieÊci czarnych krà˝ków.
Technika idzie naprzód, wi´c obecnie
na nowo oczyszczono i zremasterowano
wa∏kowe i szelakowe starocie, aby wydaç
je w formie 10-kompaktowego boksu.
Firmuje go EMI, choç korzystano te˝ z archiwów innych szacownych wytwórni, jak
Victor czy Columbia.
Ogromny materia∏ podzielono na rozdzia∏y tematyczne, odpowiadajàce etapom dziejów opery (np. weryzm) bàdê
tradycjom interpretacyjnym pó∏wiecza
1899-1952 (np. szko∏a w∏oska).
DwieÊcie arii, dwustu artystów. Ten
korowód otwiera Alessandro Moreschi –
ostatni kastrat. Z Polaków uwzgl´dniono
tylko Marcell´ Sembrich (jako przedstawicielk´ starej szko∏y, w duecie z Emmà
Eames we fragmencie „Wesela Figara”)
i Edwarda Reszke (przedstawiciela szko∏y
francuskiej w arii z „Marty” Flotowa).
Wszyscy sà równi. Ka˝demu dano jednà szans´ wokalnego zmartwychwstania,
czyli jeden utwór. Ci lepiej utrwaleni
w ÊwiadomoÊci melomanów nie wymagali odkurzania, ale dla wielu Êwietnych, lecz
zapomnianych Êpiewaków jest to prawdziwa reanimacja. Warto poÊwi´ciç kilkanaÊcie godzin g∏osom z przesz∏oÊci –
Niko∏ajowi Fignerowi, Gildzie dalla Rizza
i innym. ≤
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Schubert
Die schöne Müllerin
Jonas Kaufmann (tenor)
Helmut Deutsch (fortepian)
Decca 2009
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

Dla Jonasa Kaufmanna by∏a to ostatnia
chwila, by nagraç „Pi´knà m∏ynark´”.
Niemiecki tenor skoƒczy∏ w∏aÊnie czterdzieÊci lat, a jego zdaniem ten cykl Schuberta powinny Êpiewaç tylko g∏osy m∏ode,
„niewinne”, które wiarygodnie wcieli∏yby
si´ w postaç bohatera.
Kaufmann opowiada si´ zdecydowanie
za wykonywaniem tych pieÊni przez m´˝czyzn, i to przez tenorów. Tenorów z wyobraênià, zdolnych stworzyç ˝ywà, pe∏nowymiarowà kreacj´ wokalno-aktorskà
– tak jak Kaufmann. Traktuje on Êpiew
zgodnie z definicjà: jako naturalne przed∏u˝enie mowy, co w po∏àczeniu z drobiazgowà analizà tekstu poetyckiego daje
znakomite rezultaty.
Gi´tkoÊç g∏osu pozwala mu b∏yskawicznie przestawiç artykulacj´ w trakcie frazy
(„Am Feierabend”), sterowaç niuansami
dynamiki w obr´bie jednego s∏owa, zbli˝aç si´ momentami do Sprechgesangu
(„Der Jäger”), w kontrolowany sposób zaciskaç gard∏o w celu wywo∏ania efektu
wzruszenia („Morgengruss”). Z jego interpretacji emanujà energia i ˝arliwoÊç
uczuç. Kaufmann lubi skontrastowane
tempa – pieÊni tradycyjnie Êpiewane szybko wykonuje jeszcze szybciej, a te o wolnym przebiegu – wolniej ni˝ zazwyczaj.
Nota bene, podobne podejÊcie agogiczne
zastosowa∏ Ian Bostridge w nagraniu
„M∏ynarki” sprzed pi´ciu lat.
Wspó∏autorem albumu jest Helmut
Deutsch, pianista najwy˝szej klasy, eksponujàcy w muzyce Schuberta jej lekkoÊç,
wielobarwnoÊç i bogactwo emocji. Sprawia on, ˝e pot´˝ny steinway brzmi chwilami jak instrument z epoki Schuberta. ≤
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