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Recenzje p∏yt klasyka

Piano Preludes
Kilar, Serocki, Mycielski,
Górecki, Magin, Knittel,
Mykietyn
Magdalena Prejsnar (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

Zawsze z zainteresowaniem otwieramy
p∏yt´ z programem zestawionym wed∏ug
ciekawego klucza. Tym razem jest to
klucz poczwórny: gatunkowy, instrumentalny, czasowy i narodowoÊciowy – preludia fortepianowe kompozytorów polskich
z II po∏owy XX wieku.
Nie sà to pojedyncze utwory, lecz ca∏e
cykle autorstwa siedmiu przedstawicieli
ró˝nych pokoleƒ – od Mycielskiego (ur.
1907), poprzez Serockiego, Magina, Kilara,
Góreckiego i Knittla po Mykietyna (ur.
1971). Na kompakcie kompozycje u∏o˝ono chronologicznie, od napisanych w 1951
„Trzech preludiów” Kilara do powsta∏ych
w 1992 „Czterech preludiów” Mykietyna.
Cechà ponadczasowà, spajajàcà wszystkie dzie∏a, jest podejÊcie do preludium jako
do gatunku dajàcego mo˝liwoÊci poçwiczenia warsztatu kompozytorskiego, zab∏yÊni´cia zdolnoÊciami pastiszu i persyfla˝u, wreszcie – po prostu zabawy formà.
W∏aÊciwie ka˝da z zarejestrowanych na
tym kompakcie fortepianowych miniatur
to odkrycie dla uszu, wyzwanie dla emocji
i intelektu s∏uchaczy oraz umiej´tnoÊci
pianisty.
Magdalena Prejsnar Êwietnie panuje nad
materia∏em. Gra z wielkà energià (niezb´dnà choçby w motorycznych preludiach
Kilara i Mykietyna), ale równie˝ z precyzjà
i subtelnoÊcià – jak˝e wa˝nà w interpretacji
neoromantycznych i postpostimpresjonistycznych utworów Mycielskiego i Knittla.
Roz∏o˝ysty wachlarz dynamiki i artykulacji
mo˝na w pe∏ni podziwiaç dzi´ki udanej
realizacji technicznej nagrania. Ech, te mistycznie wybrzmiewajàce pauzy u Mykietyna... Goràco polecamy. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Beethoven, Haydn,
Rossini, Verdi, Donizetti
Ewa PodleÊ (kontralt)

Stanis∏aw Moniuszko
Paria

Polska Orkiestra Radiowa / ¸ukasz Borowicz
Dux 2009

Skrla, Kuk, Ho∏ysz, Lewandowski, Lampert
Chór i Orkiestra Opery na Zamku / Warcis∏aw Kunc
Dux 2009

Interpretacja:
Realizacja:

Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

Szlachetne zaiste by∏y geneza i cel koncertu, którego zapis wydano na kompakcie i udost´pniono s∏uchaczom niezaproszonym na wykonanie live. Z okazji
dwóchsetlecia wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
uczeni i oficjele delektowali si´ muzykà
w sali Filharmonii Narodowej.
Program zestawiono smakowicie i ciekawie, z kompozycji rzadziej s∏yszanych
(uwertura do baletu „Twory Prometeusza” Beethovena, kantata „Ariadna na
Naxos” Haydna) i z hitów klasyki (uwertura do „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego, aria Azuceny z „Trubadura” Verdiego). Recital Ewy PodleÊ zosta∏ obudowany
utworami instrumentalnymi Beethovena
i Rossiniego w znakomitym wykonaniu
orkiestry pod batutà ¸ukasza Borowicza.
Daniem g∏ównym wieczoru i gwiazdà
by∏a oczywiÊcie Ewa PodleÊ. Jej cenny
kontralt zdaje si´ brzmieç teraz jeszcze
ciemniej, jeszcze pe∏niej i mocniej. Zachwyca zw∏aszcza masywny i pewny dó∏
skali. PodleÊ uczyni∏a ze swego g∏osu absolutnie pos∏uszne narz´dzie tworzenia
kreacji wokalno-aktorskich. Dwudziestominutowy monolog Ariadny zamienia si´
w przejmujàcà analiz´ psychologicznà
lamentujàcej kobiety. Aria Azuceny, wykonana w doÊç dziarskim tempie, zaskakuje rozciàgni´tym o oktaw´ biegnikiem
fina∏owym. Aria „Tankreda” Rossiniego
to popis gi´tkoÊci g∏osu. Brawurowa interpretacja toastu Orsiniego z „Lukrecji
Borgii” Donizettiego (na bis) to esencja
radoÊci Êpiewania i dzielenia si´ tà radoÊcià z publicznoÊcià, równie˝ za poÊrednictwem tej p∏yty. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

≤≤≤≥≥
≤≤≤≤≥

Cztery lata po „Strasznym dworze”
i trzy lata przed Êmiercià Moniuszki odby∏a si´ premiera jego ostatniej opery –
„Paria” (1869). Kompozytor zaskoczy∏
melomanów, którzy spodziewali si´ kolejnego dzie∏a osadzonego w polskiej historii
i folklorze. Wyszed∏ z rodzimych op∏otków a˝ do Indii oko∏o roku 1500, zainspirowany tragedià francuskiego pisarza
Delavigne’a – tak, tego samego, który dla
powstaƒców listopadowych napisa∏
„Warszawiank´”.
Moniuszko próbowa∏ sam prze∏o˝yç
tekst dramatu, lecz ostatecznie opracowanie libretta powierzy∏ sprawdzonemu
wspó∏pracownikowi, Janowi Ch´ciƒskiemu. Niektórych fragmentów nie da si´
dziÊ czytaç z powodu j´zykowych anachronizmów, a tak˝e usterek dramaturgicznych i niemrawych dialogów. Natomiast muzyka by∏a anachroniczna od poczàtku, a dla dzisiejszego s∏uchacza jest
wprost niestrawna. Taƒce braminów
w rytm mazura i Êpiewy w stylu chóru
wojów spod Zbara˝a to niezapomniane
prze˝ycie.
Nic dziwnego, ˝e wykonawcy podeszli
do reanimacji „Parii” na ogó∏ bez przekonania i bez serca. Brakuje emocji i aktorstwa w Êpiewie Janusza Lewandowskiego
(Akebar) i Tomasza Kuka (Idamor).
PrzemyÊlanà koncepcj´ niewielkiej roli
Ratefa zaprezentowa∏ Andrzej Lampert.
Najmocniejszym punktem obsady jest
odtwórca partii D˝aresa, baryton Leszek
Skrla. Jego szlachetna, wyrównana barwa
g∏osu i dopracowana w szczegó∏ach interpretacja zach´cajà mimo wszystko do si´gni´cia po to nagranie. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Recenzje p∏yt klasyka

Modest Musorgski
Z izby dzieci´cej,
Bez s∏oƒca,
PieÊni i taƒce Êmierci

Krzysztof Meyer
Symfonia nr 7,
Koncert na skrzypce,
wiolonczel´ i orkiestr´

Bogumi∏a Tarasiewicz (mezzosopran)
Karol Schmidt (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≥≥

Magdalena Rezler-Niesio∏owska (skrzypce)
Julius Berger (wiolonczela)
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach
Dyr. Gabriel Chmura, ¸ukasz Borowicz
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Modest Musorgski nie tylko sam pisa∏
s∏owa pieÊni (jest autorem tekstów cyklu
„Z izby dzieci´cej”), lecz tak˝e w gronie
przyjació∏ sam je Êpiewa∏ barytonem,
akompaniujàc sobie na fortepianie i ujawniajàc przy tym zdolnoÊci aktorskie.
Takich te˝ umiej´tnoÊci – po∏àczenia muzykalnoÊci z talentem dramatycznym –
wymagajà pieÊni Musorgskiego od wykonawców. Cz´sta konstrukcja dialogowa
sprawia, ˝e Êpiewak musi wykreowaç
g∏osem dwie postaci w jednym utworze.
Galeria protagonistów obejmuje osoby
w ró˝nym wieku – od malca do starca,
z ró˝nych grup spo∏ecznych, obu p∏ci.
Rytmy ludowych taƒców dodatkowo dyscyplinujà podawanie frazy.
Na omawianej p∏ycie znalaz∏y si´ trzy
najbardziej znane cykle pieÊniarskie Musorgskiego. Bogumi∏a Tarasiewicz wycyzelowa∏a interpretacj´ w najdrobniejszych
szczegó∏ach. Doskonale imituje g∏osik
niesfornego dziecka i zatroskanej niani
w pierwszym cyklu („Z izby dzieci´cej”),
by po chwili dostosowaç Êrodki ekspresji
do opisu nieszcz´Êliwej mi∏oÊci bohatera
„Bez s∏oƒca” i w koƒcu zanurzyç si´
w wokalnej frenezji „PieÊni i taƒców
Êmierci”. Jak przysta∏o na autork´ podr´cznika „Mówi´ i Êpiewam Êwiadomie”,
Tarasiewicz daje przyk∏ad Êpiewaka, który
systematycznà pracà potrafi∏ ze skromnego materia∏u g∏osowego wyszlifowaç
prawdziwy diament – perfekcyjnej emisji,
nienagannej dykcji, operowania barwà.
JeÊli towarzyszy temu inteligentna analiza
tekstów pieÊni i wra˝liwy, bieg∏y akompaniator – a˝ przyjemnie pos∏uchaç. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

„Fascynuje mnie wielka forma zamkni´ta,
czyli 20-40-minutowe «opowiadanie dêwi´kowe». Chcia∏bym, aby moje utwory by∏y
dla s∏uchacza wa˝nà, obchodzàcà go historià
wypowiedzianà za pomocà dêwi´ków, nie
zaÊ strumieniem bodêców akustycznych
przep∏ywajàcych mimo woli, obok jego
uszu” – deklaruje Krzysztof Meyer.
Siódma w jego dorobku symfonia
(2003) i koncert podwójny na skrzypce
i wiolonczel´ (2006) sk∏aniajà do pesymistycznych refleksji eschatologicznych. Rozmach, wielowarstwowoÊç i powaga tych
dzie∏ znalaz∏y godnych interpretatorów
w osobach dyrygentów – Gabriela Chmury
i ¸ukasza Borowicza.
Tytu∏ „Symfonia czasu przemijajàcego”
celnie okreÊla program. Jego wyk∏adnikiem
sà efekty brzmieniowe i rytmiczne. Melomani rozpoznajà w I cz´Êci tykanie zegara przeznaczenia, odg∏osy kroków Êmierci, sygna∏
tràbki wzywajàcej do ostatniego po˝egnania.
To z jednej strony aluzje do wielkich poprzedników Meyera, podejmujàcych ten
sam temat, z drugiej zaÊ – poszukiwanie indywidualnego sposobu opowiadania o rzeczach ostatecznych. Cz´Êç III jest jakby gorzkim echem s∏ynnego „Adagietta” Mahlera.
W „Koncercie na skrzypce i wiolonczel´”
zwraca uwag´ dominacja instrumentów
solowych nad orkiestrà. Dialog, konflikt, to
znów przenikanie si´ partii skrzypiec i wiolonczeli p∏ynnie posuwa narracj´.
Muzyka przygn´biajàca, ale czasem tak
trzeba. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Ombre de mon amant
Anne Sofie von Otter
(mezzosopran)
Les Arts Florissants/William Christie
Archiv Produktion 2010
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

„Nowym romansem” nazwa∏a szwedzka
Êpiewaczka swoje spotkanie z operà francuskiego baroku. Sta∏o si´ to za sprawà
Marka Minkowskiego, który zaprosi∏ jà do
wykonania arii Fedry na gali Rameau
w 2002.
Powi´kszywszy repertuar, Otter przystàpi∏a do nagrania ca∏ej p∏yty z ariami Jeana-Philippe’a Rameau, Marka-Antoine’a
Charpentiera i Michela Lamberta. Towarzyszà jej pierwszej klasy fachowcy od muzyki dawnej – William Christie z zespo∏em.
Otter wciela si´ w role dwóch heroin
antycznych, których losy opiewa∏a sztuka
nast´pnych epok: Medei i Fedry.
Nie bez przyczyny si´ga po te partie dopiero teraz, dêwigajàc piàty krzy˝yk, kiedy
doÊwiadczenie i dojrza∏oÊç g∏osu pozwalajà jej na stworzenie interpretacji perfekcyjnej technicznie, a zarazem wiarygodnej
emocjonalnie. Fedra i Medea to wszak
kobiety nie pierwszej m∏odoÊci, uwik∏ane
w tragiczny splot zdarzeƒ, na wpó∏ oszala∏e z mi∏oÊci.
Otter wydobywa z partytury zadziwiajàce niuanse, operujàc barwà (i bez ˝alu poÊwi´cajàc jej pi´kno dla prawdy emocji),
oddechem i artykulacjà precyzyjnie jak
skalpelem; zw∏aszcza w zakresie dynamiki
piana i pianissima. Jej Êpiew balansuje na
granicy Sprechgesangu – to aktorstwo
wokalne najszlachetniejszej próby, z przemyÊlanym ka˝dym s∏owem, sylabà i dêwi´kiem.
Tytu∏owa aria p∏yty – „Cieƒ mojego
kochanka” Lamberta – jest monologiem-lamentem tak jak cieƒ nieuchwytnym. To
dotkni´cie poj´cia „morendo”. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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