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Konkurs Chopinowski jest najs!ynniej-
sz" polsk" imprez" muzyczn", ale po pi#-
tach depcze mu Konkurs Wieniawskiego, 
organizowany tak$e co pi#% lat i zawsze 
rok po Chopinowskim. Obie imprezy (to 
powszechna bol"czka tego typu rywaliza-
cji) borykaj" si# z tym samym problemem 
– obecno&ci" w sk!adzie jury pedagogów, 
których uczniowie startuj" w konkursie.

XIV Konkurs Wieniawskiego mia! to 
nieco zniwelowa% poprzez preselekcj#, pro-
wadzon" osobi&cie przez przewodnicz"ce-
go jury – Maxima Vengerova. Impreza si# 
odby!a, „wyroki“ zapad!y, niczego odkr#ci% 
si# nie da, a uczestnikom i s!uchaczom po-
zosta!a kronika wiolinistycznych zmaga' 
– pi#ciop!ytowy, pi#knie wydany i zreali-
zowany starannie pod wzgl#dem technicz-
nym box.

Zwyci#$czyni, Soyoung Yoon, po&wi#-
cono ca!y kompakt (77 minut), laureatom 
II i III nagrody – po pó!, pozosta!ym (-
nalistom – nast#pn" p!yt#, za& po jednym 
zbiorczym kr"$ku – wyró$niaj"cym si# ta-
lentom z Polski i ze &wiata. Uda!o si# tak 
wybra% utwory, $e $aden si# nie powtarza. 
I niech melomani wery(kuj" oceny. Niech 
konfrontuj" pierwsze odczucia z kolejnym 
ods!uchem. Naszym zdaniem I nagroda 
dla Soyoung Yoon nie budzi zastrze$e'; 
Koreanka z zachwycaj"c" muzykalno&ci", 
wra$liwo&ci" i inwencj" zagra!a utwory,  
w których inni dostrzegaj" tylko materia! 
do wirtuozerskich popisów (Kaprys op. 1  
nr 24 Paganiniego, kadencje I koncertu 
Wieniawskiego). Nasza Aleksandra Kuls 
dosta!a Paszport „Polityki”.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Alban Berg, Leo) Janá*ek, Ferenc Liszt 
– intryguj"ce zestawienie, zw!aszcza w tej 
nie chronologicznej kolejno&ci. Do tego 
zagadkowy tytu! – „Precipitando” – ter-
min muzyczny t!umaczony na polski jako 
„burzliwie”, ale w znaczeniu s!ownikowym 
– „upadaj"c”, „spiesz"c si#”; a mo$e lepiej: 
„dzia!aj"c raptownie”.

Co !"czy utwory trzech kompozytorów 
wybrane przez Dénesa Várjona? To trzy 
dziwne sonaty. Dwie maj" nazw# sonaty, 
lecz s" w istocie jednocz#&ciowymi fanta-
zjami (w przypadku Liszta mo$na mówi% 
o poemacie symfonicznym na fortepian), 
natomiast kompozycja Janá*ka ma tytu! 
„V mchach” („We mg!ach”), a jest w!a&ci-
wie czterocz#&ciow" sonat".

M!odzie'cza sonata op. 1 Berga sk!ada 
si# z zapl"ta' i zap#tle'. Miejscami d+wi#-
ki zbijaj" si# w nieprzyjemne k!#by, by 
nagle rozpl"ta% si# w krystalicznym arpe-
d$io i utworzy% melodyjny, jasny motyw.  
„V mchach” Janá*ka to te$ ci"g kontrastów 
i skoków napi#cia, du$o impresjonistycz-
nych „wysp”, melodie ludowe, na&lado-
wanie chórów i dzwonów ko&cielnych. 
S!owem: du$o si# dzieje. Natomiast sonata 
b-moll Liszta, wys!uchana na koniec, oka-
zuje si# utworem zaskakuj"co nowocze-
snym, antycypuj"cym wspó!czesn" litera-
tur# pianistyczn".

Chwa!a W#growi Dénesowi Várjonowi 
za tak ciekawy program i za znakomite 
wykonanie. Za dociekliwo&%: ods!oni#-
cie precyzyjnej konstrukcji, ukrytej pod 
pierzyn" emocji i wydobycie bogactwa 
uczu%, przys!oni#tego architektur" formy. 
Kolejne odkrycie ECM New Series.    ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Poeta Wilhelm Müller zmar!, zanim 
Franz Schubert w kongenialny sposób 
umuzyczni! dwa cykle wierszy – „Die 
Schöne Müllerin” i „Winterreise”. Schu-
bert móg!by powiedzie%, trawestuj"c s!o-
wa Müllera: „Moje pie&ni wiod" papie-
row" egzystencj#, póki &piewak i pianista 
nie tchn" w nie $ycia”. I oto dwoje polskich 
wykonawców wybornie tego dokona!o.

M!ody tenor Karol Koz!owski i cenio-
na kameralistka Jolanta Pawlik, w ramach 
konstrukcji dramaturgicznej ci"gu 20 utwo-
rów, ka$d" pie&' potraktowali jak osobn" 
opowie&% o wydarzeniach, emocjach i na-
strojach. Cyzeluj" szczegó!y. Wydobywaj" 
niuanse dynamiki i tempa. Przemy&lana 
koncepcja interpretacji i &wietna technika 
oddechowa pozwalaj" &piewakowi bawi% 
si# d!ug", elastyczn" fraz", kszta!towa% bar-
w# ka$dego s!owa, a nawet sylaby. Koz!ow-
ski rze+bi g!os (wszak z wykszta!cenia jest 
tak$e rze+biarzem) – od parlanda i Sprech-
gesangu, poprzez liryczn" kantylen#, a$ do 
ekstatycznego wo!ania. Elegancja i lekko&% 
ozdobników, perfekcja wymowy niemiec-
kiej (dzi#ki której wykonanie „Ungeduld” 
mo$e przybra% i&cie karko!omne tempo) to 
kolejne walory wokalisty.

Wraz z pianistk" stanowi" jeden or-
ganizm – tak twórczy i zgrany, $e nawet 
w prostej, otwieraj"cej cykl „W#drówce” 
ka$da zwrotka brzmi inaczej, a cudow-
nie delikatne zwolnienie przed fraz" „Das 
Wandern”, rozko!ysany wst#p „Die Liebe 
Farbe” i crescendo w „Trockne Blumen” 
to dla mi!o&ników Schuberta b#d" chwile 
najwy$szego zadziwienia.

Wybitne nagranie.    ■
Hanna Milewska
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Podstawow" funkcj" muzyki (lmowej 
jest wspomaganie i komentowanie akcji 
na ekranie. Je&li &cie$ka d+wi#kowa mo$e 
funkcjonowa% niezale$nie od obrazu – za-
wiera pi#kne tematy, zostaje opracowana 
przez kompozytora w formie suity albo 
sk!ada si# z piosenek (na przyk!ad w przy-
padku musicalu) – $yje autonomicznie  
w postaci p!yty. W przeciwnym razie nie 
warto jej wydawa% na kompakcie, zw!asz-
cza je&li nie kojarzy si# z wa$nym (lmem.

W!a&nie taki jest problem z muzyk" 
do (lmu „Sztos 2” (re$. Olaf Lubaszen-
ko, premiera na pocz"tku 2012). Krzesi-
mirowi D#bskiemu uda!o si# doskonale 
odtworzy% klimat restauracji nie najni$-
szej kategorii z pocz"tku lat 80, a wi#c ju$ 
schy!kowej dekady PRL-u. Elektrycz-
ne, ha!a&liwe brzmienia gitar, klawiszy  
i perkusji, agresywne rytmy, md!e tema-
ty i ogólna amor(czno&% (zgodnie z istot" 
„kawa!ka do kotleta“) dzia!aj" na s!ucha-
cza wr#cz odpychaj"co. I tak mia!o by%, 
wszak knajpiane klimaty z grudnia 1981 
budz" dzi& raczej obrzydzenie. Mo$na po-
wiedzie%, $e najciekawsze s" tu tytu!y od-
cinków soundtracku: „Smutny cinkciarz”, 
„Romantyczna dusza przedsi#biorców de-
wizowych”, „Szlachetna szermierka na pi#-
&ci”, „Kartki na mi#so (polka dance)” czy 
„Przychodzi Hitler do Stirlitza”.

Utworem, który ratuje t# cz#&% p!yty, jest 
„Punjabi Relax” – indyjski ambient ewoko-
wany go&cinnie przez Radzimira D#bskie-
go, syna Krzesimira.

Druga cz#&% tracklisty to sze&% polskich 
przebojów z prze!omu lat 70. i 80, m.in. 
„Nie spoczniemy” Czerwonych Gitar. Kie-
dy& to by!y piosenki…    ■

Hanna Milewska
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Dwie siostry i m"$ jednej z nich od 1997 
roku tworz" Vivo Trio, tym samym w naj-
czystszej postaci kontynuuj" ide# domowe-
go muzykowania, z my&l" o której europej-
scy kompozytorzy przez dwie&cie lat pisali 
utwory kameralne. 

Na p!ycie zarejestrowali dwa tria for-
tepianowe. Ich powstanie dzieli jedynie 
%wier%wiecze, ale nale$" do ró$nych obsza-
rów i nurtów muzyki europejskiej.

Trio C-dur op. 87 Johannesa Brahmsa to 
ho!d dla klasycznej formy i romantycznej 
tre&ci. Odcinki kantylenowe przeplataj" sie 
z fragmentami o g#stej dramatycznej fak-
turze. Per!" w koronie tej kompozycji jest 
brawurowe scherzo.

Pi#kne trio d-moll op. 32 Antona Are'-
skiego powsta!o na rok przed &mierci" kom-
pozytora. Dedykowane jest Karlowi Dawy-
dowowi, s!awnemu wiolonczeli&cie, który 
zrewolucjonizowa! gr# na tym instrumencie. 
Are'ski z!o$y! jednocze&nie ho!d ca!ej wiel-
kiej tradycji muzyki rosyjskiej II po!owy XIX 
wieku. Dominuje &piewno&% d!ugich, rozko-
!ysanych fraz i $a!obny ton. Cz#&% III ma na-
wet okre&lenie „Elegia. Adagio”. Dedykacja  
i osobisty charakter zawa$y!y na obrazowo-
&ci, sugestywno&ci tej muzyki; w cz#&ci IV 
mo$na si# dos!ucha% (uwaga, licentia poeti-
ca!) trzepotu anielskich skrzyde!.

Vivo Trio to zespó! do&wiadczonych, do-
skonale si# rozumiej"cych muzyków. Potra-
(" zrównowa$y% przebieg linii poszczegól-
nych instrumentów, wyeksponowa% pi#kne 
liryczne tematy, przedstawi% interpretacj# 
emocjonaln" i precyzyjn" zarazem.    ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Bohaterkami p!yty s" dwie kanadyjskie 
&piewaczki, specjalizuj"ce si# w baroku: 
Karina Gauvin (sopran, ur. 1966) i Ma-
rie-Nicole Lemieux (kontralt, 1975). Pre-
zentuj" swe mo$liwo&ci wokalne w ariach 
i duetach z pó+nych oratoriów Haendla. 
Dziewi#% dzie! powsta!o w ostatnich sze-
&ciu latach $ycia kompozytora, m.in. „Bel-
shazzar”, „Susanna”, „Judas Maccabaeus”.

Tytu! albumu pochodzi od incipitu arii 
Didymusa z oratorium „,eodora”: „P!yn" 
strumienie rozkoszy”. Oratoria Haendla, 
b#d"ce w istocie niescenicznymi opera-
mi, nie stroni" od soczystego muzycznego 
opisu mi!o&ci zmys!owej, obecnej w bi-
blijnych historiach. Do nagrania wybra-
no w!a&nie te fragmenty – pe!ne emocji  
i energii. Wigoru (a równie$ i precyzji) nie 
brakuje do&wiadczonemu zespo!owi pod 
kierownictwem Alana Curtisa. 

Temperament i koncepcja interpreta-
cyjna solistek odpowiadaj" charakterom 
kreowanych przez nie postaci. Najpi#kniej 
brzmi" duety – &wietnie zgrane tempa  
i zbalansowana dynamika. Obie artystki 
&piewaj" ze znakomit" dykcj" i intonacj". 
Gauvin robi lepsze wra$enie ni$ kole$anka, 
a to za spraw" wyrównanej barwy i gi#t-
ko&ci g!osu. Lemieux, cho% m!odsza, dys-
ponuje g!osem nieco ju$ rozwibrowanym 
i rozkalibrowanym pod wzgl#dem barwy 
w poszczególnych rejestrach. Realizuje 
wszystkie koloratury, ale w tempach wol-
niejszych, z pewno&ci" nie tak brawuro-
wych, do jakich przyzwyczai!a nas cho%by 
Ewa Podle&, a w tym repertuarze chodzi te$ 
o efektowno&%.    ■

Andrzej Milewski


