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Beethoven
Gods, Heroes and Men
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Beethoven, cho! zaliczany do klasyków 
wiede"skich, mia# wyra$nie romantyczn% 
dusz&. W jego symfoniach bez trudu mo'na 
znale$! ogromne pok#ady szczerych, pot&'-
nych emocji, nieznane w typowych XVIII- 
-wiecznych utworach na orkiestr&. Pierw-
sz% z tych preromantycznych symfonii jest 
III, opatrzona podtytu#em „Eroica”. S#ynna 
legenda o przekre(lonej dedykacji dla Na-
poleona tylko doda#a dzie#u wyrazu. Kent 
Nagano postanowi# je pokaza! po swojemu, 
dodaj%c do programu p#yty jeszcze kilka 
fragmentów z baletu „Twory Prometeusza”. 
W ksi%'eczce oczywi(cie sporo mamy )-
lozo)i i o(wieceniowych idea#ów, ale lepiej 
si& skupi! na samej muzyce. Kanadyjska 
orkiestra to bardzo do(wiadczony i sprawny 
zespó#. Na wielkie uznanie zas#uguj% sekcje 
d&te – fantastycznie zgrane i brzmi%ce do-
prawdy przepi&knie. Smyczki tak'e radz% 
sobie dobrze, a ca#o(! to zespó# zdolny do 
stworzenia wspania#ego spektaklu. Nagano 
wykorzysta# umiej&tno(ci muzyków, poka-
zuj%c szybkie tempa, drapie'ne akcenty oraz 
g#&bi& orkiestrowej polifonii. 

Niestety, odbiór obu utworów zak#óca 
jako(! nagrania. Có' z tego, 'e do uszu s#u-
chacza dochodz% echa genialnych dialogów 
mi&dzy instrumentami i  kunsztownej pracy 
tematycznej kompozytora, skoro nie mo'-
na ich dok#adnie (ledzi! i smakowa!? Cho! 
p#yt& nagrywano w dwóch ró'nych salach,  
w obu pog#os jest zbyt du'y i zaciera szczegó-
#y. Nie sposób zanurzy! si& w orkiestr&; mo'-
na jedynie p#ywa! po wierzchu, zagl%daj%c  
z tej perspektywy w rozmyt% d$wi&kow% to". 

Nagranie mog#o si& sta! przyk#adem wy-
bitnej kreacji, ale przez b#&dy re'yserskie 
trudno si& nim cieszy!. Wielka szkoda. ■         

Maciej *ukasz Go#&biowski

Pres Revisited.  
Józef Patkowski  
in Memoriam
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„(...) chodzi#o o to, by w jednym projekcie 
zgromadzi! jak najwi&cej ró'nych uszu; by 
proces opracowywania istniej%cych kom-
pozycji przechodzi# jak najwi&cej ró'nych 
reinterpretacji; by efekt by# jak najbardziej  
zapo(redniczony. Sztuka dezorientacji, mo'-
na powiedzie!. Tak, ale to podstawowa stra-
tegia muzyki konkretnej – rozmy! lub wr&cz 
odci%! jakikolwiek zwi%zek z istniej%cym ma- 
teria#em, oferowa! co( prawdziwego, a w efe- 
kcie zostawi! Ci& samego, bez z#udze".” – wy-
ja(nia Micha# Libera, pomys#odawca i orga-
nizator tego projektu fonogra)cznego. 

Zaproszeni muzycy przedstawili w#asne 
wersje kompozycji stworzonych w Studiu 
Eksperymentalnym Polskiego Radia w latach 
1961-75. Co ciekawe, te nowe wersje muzyki 
elektronicznej zosta#y wykonane na instru-
mentach akustycznych (przy u'yciu lekkiej 
mody)kacji d$wi&ku) i zarejestrowane na 
'ywo. Istny palimpsest muzyczny – ekspery-
ment na wyrobach eksperymentalnych. 

Libera wybra# do reinterpretacji siedem 
dzie# czterech kompozytorów reprezenta-
tywnych dla dokona" legendarnego inku-
batora awangardy: Bogus#awa Schae+era, 
Eugeniusza Rudnika, Bogdana Mazurka  
i Krzysztofa Pendereckiego. Zamieszczo-
ne na pierwszej p#ycie „orygina#y” do dzi( 
intryguj% brzmieniem i koncepcj%, zw#asz-
cza nieziemska „Antyfona” Schae+era.  
Z „coverów” (na drugiej p#ycie) najciekawszy 
wydaje si& „Psalmus” Pendereckiego w prze-
pracowaniu fortepianowym Johna Tilbury. 
Album jest dedykowany nieod'a#owanemu 
Józefowi Patkowskiemu, twórcy i szefowi 
Studia w epoce rozkwitu (1957-85). ■

Hanna i Andrzej Milewscy

James Carter
Caribbean Rhapsody
Concerto for saxophone 
and orchestra
Roberto Sierra
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Cho! w ubieg#ym roku min&#o 170 lat od 
wynalezienia saksofonu przez Adolfa Saxa, 
klasyczny repertuar na ten instrument po-
zostaje stosunkowo ubogi. By! mo'e wynika 
to tak'e z faktu, 'e sami saksofoni(ci rzadko 
zapuszczaj% si& w rejony inne ni' jazz. Na 
szcz&(cie s% wyj%tki. James Carter cz&sto po-
wtarza, 'e wykonawca powinien si& odnale$! 
w ka'dej sytuacji, a przenikanie si& i #%czenie 
gatunków muzycznych to fascynuj%ca przy-
goda i morze mo'liwo(ci. 

Na najnowszej p#ycie Carter zarejestrowa# 
dwie kompozycje Roberto Sierry. Twórca by# 
uczniem m.in. Gyorgy Ligetiego w Hambur-
gu, a jego dzie#a zamawiaj% orkiestry z ca#e-
go (wiata. Zachwycony talentem i technik% 
Cartera napisa# dla niego koncert. Dzie#o 
niezbyt d#ugie, ale zró'nicowane stylistycz-
nie – od rytmicznego, )guracyjnego wst&pu, 
przez melodyjny walc w cz&(ci drugiej, a' 
po gor%cy, swinguj%cy )na#. Carter zachwy-
ca sprawno(ci% techniczn% i mistrzowskim 
opanowaniem instrumentu w stopniu i(cie 
diabelskim. Towarzyszy mu Sinfonia Varso-
via, której tak'e nale'% si& brawa za wydoby-
cie rogatej duszy spod fraków i muszek. 

Drug% kompozycj& saksofonista nagra#  
w towarzystwie kuzynki, (wietnej skrzypacz-
ki Reginy Carter oraz kwintetu smyczkowe-
go Akui Dixon. „Caribbean Rhapsody” roz-
wija si& od leniwego, niemal nostalgicznego 
klimatu a' po fantastyczny, rozta"czony 
)na#. Oba utwory pokazuj% mo'liwo(ci in-
strumentu i wykonawcy, daj%c przy tym wie-
le rado(ci ka'demu s#uchaczowi, nawet ta-
kiemu, który zwykle woli Bacha od Basie’go  
i Mozarta od Marsalisa. Polecam! ■

Maciej *ukasz Go#&biowski
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