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W siódmym niebie
Voice Band  
& Anita Lipnicka
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„Sp!dzi"em dziesi#tki godzin w archi- 
wach Polskiego Radia, przes"uchuj#c ta$-
mowe kopie p"yt winylowych oraz d%wi!-
kowych pocztówek, które ocala"y po wojnie. 
To by"a niezwyk"a podró& w czasie; pasjonu-
j#ce odkrywanie kolejnych, nadwi$la'skich 
przedstawicieli stylu ‚Barbershop‘ – takich 
jak Chór Dana, Chór Juranda, Eryana czy 
Cztery Asy…” – wspomina Arkadiusz Lip-
nicki, pomys"odawca i koordynator projek-
tu fonogra(cznego „W siódmym niebie”. 
Sformowa" kwartet $piewaków (dwóch 
tenorów – w tym sam Lipnicki, baryton  
i bas). Zaprosi" te& swoj# siostr!, piosenkar-
k! Anit! Lipnick#, i grono cenionych muzy-
ków. Wielu uczestników projektu "#cz# wi!-
zy rodzinne lub przyjacielskie; tym wi!ksz# 
satysfakcj! czerpali ze wspólnej pracy.  
A efekt? Wy$mienity. 

Czterna$cie piosenek z lat 1929-39 po-
chodzi z polskich i ameryka'skich (lmów 
muzycznych i rewii. Aran&acje s# proste, 
zr!czne i dowcipne. Trzon zespo"u in-
strumentalnego stanowi# akordeon, gita-
ra, kontrabas i perkusja, czasem wsparte 
przez fortepian, tr#bk!, klarnet, mandoli-
n!, skrzypce czy ca"y kwartet smyczkowy. 
Wspó"cze$ni rewelersi $piewaj#, nomen 
omen, rewelacyjnie: pi!kn# barw#, z zapa-
"em, czysto, rytmicznie i z u$miechem.

„Zniewalaj#cy efekt „harmonii humoru” 
i wspó"brzmienia kilku m!skich g"osów 
potwierdzi" si! raz jeszcze” – mówi" Arka-
diusz Lipnicki o swoich pierwszych spotka-
niach z muzyk# rewelersów. Teraz s"ucha-
cze mog# powtórzy) te s"owa w odniesieniu 
do gotowego albumu. Polecamy! ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Roberto Alagna
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Niedawno na rynku pojawi"a si! p"yta  
z piosenkami w rytmie tanga w wykonaniu 
uwodzicielskiego barytona Erwina Schrotta. 
Teraz album z latynoskimi szlagierami wyda" 
tenor Roberto Alagna. 

Schrott jest Urugwajczykiem i wychowa" 
si! przy gor#cych po"udniowoameryka'-
skich przebojach; Alagna, jak si! okazuje, 
ma argenty'sko-hiszpa'skie korzenie. Cho) 
urodzi" si! na Sycylii, a dorasta" we Francji, 
zawsze fascynowa"a go muzyka z Meksy-
ku, Kuby i tego rejonu $wiata; ma przecie&  
w dorobku $wietny kompakt z hitami Luisa 
Mariano.

„Pasión” to pi!tna$cie utworów, w wi!k-
szo$ci dobrze znanych z licznych opracowa' 
wokalno-instrumentalnych i instrumental-
nych. Nazwiska kompozytorów niejedne-
mu s"uchaczowi zabrzmi# znajomo – wszak 
Augustin Lara, Ernesto Lecuona czy Carlos 
Gardel to klasycy XX-wiecznej rozrywki. 
Kierownikowi muzycznemu przedsi!wzi!-
cia, Yvanowi Cassarowi, zale&a"o na aran-
&acjach zbli&onych do nagra' z epoki; tak&e 
realizacja techniczna na$laduje archaiczne 
stereo ze sztucznie rozseparowanymi kana-
"ami. 

Alagna z zadziwiaj#c# "atwo$ci# zapomina 
o operowym sznycie wokalnym i brawurowo 
wchodzi w rol! szansonisty z szemranego la-
tynoskiego lokalu. Przedk"ada wzruszenie 
nad perfekcj! emisji, a nawet intonacji. Bez-
wstydnie szar&uje. Jest egzaltowany, a czasem 
wr!cz histeryczny („La Cumparsita“, „Dos 
cruces“). Nade wszystko za$ – zmys"owo ro-
zedrgany i rozko"ysany (powalaj#ce „Bésame 
mucho”). P"yta doskona"a i do s"uchania, i do 
wykorzystania jako podk"ad taneczny. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Janek Lisiecki to dzi$ najm"odszy artysta 
nagrywaj#cy dla Deutsche Grammophon. 
Na swój debiut wybra" popularne koncerty 
Mozarta, cho) w Polsce znany jest g"ównie 
jako wykonawca Chopina. Najwy&szy czas, 
by si! to zmieni"o. 

Mimo m"odego wieku, Janek dyspo-
nuje warsztatem, którego starsi mog# mu 
pozazdro$ci). Ma te& co$ jeszcze – wra&-
liwo$), niezwyk"# dyscyplin! i pasj!. Bez 
niej codzienne )wiczenia od szóstej rano 
by"yby udr!k#, a s# rado$ci# i spe"nianiem 
&yciowego powo"ania. 

Mozart Lisieckiego jest pe"en uroku, ra-
do$ci &ycia i optymizmu, ale na pewno nie 
jest infantylny. W koncercie d-moll ciem-
ne akordy przypominaj# o nieuchronno$ci 
przeznaczenia i tworz# most pomi!dzy 
tym utworem, a innym, niedoko'czonym, 
napisanym w tej samej dramatycznej tona-
cji. Nie jest to jednak dramat romantyczny, 
z wielkimi uniesieniami i emocjami. Nad 
wszystkim góruj# dyscyplina, klasyczne 
proporcje i umiar oraz wewn!trzny spokój. 
Koncert C-dur to pokaz m"odzie'czej pasji 
po"#czonej z poetyckim liryzmem i tym, co 
Francuzi okre$laj# nieprzet"umaczalnym  
w pe"ni na nasze s"owem „sérénité”. 

Pi!kny to debiut i znakomity przyk"ad 
dialogu m"odego artysty z do$wiadczonym 
mistrzem Christianem Zachariasem. Dia-
logi pianisty z orkiestr# to rozmowa pe"na 
zrozumienia i szacunku. Nikt tu nikogo nie 
próbuje prze$cign#) ani zag"uszy). Rów-
nie& dlatego ta p"yta jest tak cenna. Znako-
mity pocz#tek nowej drogi. ■

Maciej *ukasz Go"!biowski
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