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Omawiany tu album jest neutralnie za-
tytu!owan" reedycj" kompaktu sprzed 
kilku lat. „#ree Angels for Charity” – tak 
brzmia!a nazwa p!yty wydanej przez Dux 
w 2002. Nagrania dokonano w tym$e roku 
w auli jednego z berli%skich gimnazjów,  
w czasie koncertu na rzecz dzieci chorych 
w wyniku katastrofy w Czarnobylu. 

Koncert mia! formu!& „gwiazda plus 
przyjaciele”. Gwiazda to trio za!o$one przez 
pianistk& Justyn& Galant, a zaproszeni do 
wspólnego wyst&pu przyjaciele to 'pie-
waczka Agnieszka Makówka i pianista kla-
syczno-jazzowy Filip Wojciechowski.

Eklektyczny program koncertu odzwier-
ciedla rozrzut zainteresowa% artystycznych 
wykonawców. Znajdziemy tu i fragment 
tria KV 254 Mozarta, i triowe transkryp-
cje „Pie'ni bez s!ów” Mendelssohna. S" 
aran$acje przebojów Piazzolli, kompozycje 
Krzesimira D&bskiego i Filipa Wojciechow-
skiego, nie mówi"c o standardzie Dave’a 
Brubecka i czterech pie'niach Chopina. 
A na bis... „Oczy czarne” w wersji tanga na 
trio. S!owem: 53 minuty muzyki !adnej  
i przyjemnej, ale, szczerze mówi"c, od cza-
py, bo co w tym zestawie robi" pie'ni Cho-
pina, sk"din"d bardzo dobrze, intonacyjnie 
i aktorsko za'piewane przez Makówk&?  
Interpretacje klasyki brzmi" bez zarzutu, 
ale i bez rewelacji. Dopiero pojawienie si& 
Wojciechowskiego wnosi troch& ognia,  
a impreza rozkr&ca si& na dobre w „Take Five”  
i „Oczach czarnych”. Troch& szkoda, $e temu 
pomys!owemu piani'cie nie powierzono kie-
rownictwa muzycznego ca!ego koncertu. Oj, 
wtedy by si& dzia!o. ■
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Micha! Zieli%ski, kierownik artystyczny 
Collegium Vocale Bydgoszcz, zada! so-
bie pytanie o to, czego s!uchali uczestnicy 
biesiad dworskich w czasach renesansu. 
„Czy [...] b&d"c na niez!ym rauszu, przy 
sto!ach uginaj"cych si& od t!ustych bara-
nów [...] wys!uchiwali jedynie [...] wysu-
blimowanych, polifonicznych chansons 
(amandzkich mistrzów, opiewaj"cych mi-
!o') doskona!"?” Odpowied* znalaz!, stu-
diuj"c muzyk& epoki i dzisiejsze nagrania, 
z których za najwi&ksz" inspiracj& pos!u-
$y!y dokonania Ensemble Clement Jane- 
quin. Pijackie, szalone, dowcipne, rubaszne  
pie'ni wymagaj" interpretacji $ywio!owej, 
uzasadnionej sytuacyjnie. Po'wi&cenia 
perfekcji emisji i pi&kna barwy g!osu na 
rzecz wiarygodno'ci aktorskiej. Wysubli-
mowanie ust&puje „brudowi” $ycia. 

Bydgoski kwartet wokalny czuje si& w tej 
estetyce jak cztery ryby w wodzie. Krzyk, 
'miech, szept, parlando – to 'rodki eks-
presji u$ywane do osi"gni&cia po$"danego 
efektu. Wymie%my nasze ulubione punkty 
programu – „Je ne l’ose dire” Pierre’a Cer-
tona i „Mon amy m’avoit promis” Nino-
ta le Petit. W'ród utworów natra+my te$  
na intymne wyznania mi!o'ci 'piewem – 
jak w cudownym dialogu sopranu i kontra-
tenora „Doulce mémoire” Antoine’a Gar-
dane’a. To przyk!ad, wed!ug Zieli%skiego, 
„fuzji galijskiego rozpasania i s!owia%skiej 
melancholii”. Wa$nym uczestnikiem reci-
talu jest lutnia go'cia z Kanady, Magdaleny 
Tomsi%skiej – akompaniatora i wykonaw-
cy instrumentalnych interludiów. ■
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Kreatywno') Gidona Kremera podzi-
wiaj" muzycy ca!ej Europy. ,otewski skrzy-
pek prowadzi orkiestr& krajów ba!tyckich. 
Zaprasza m!odych instrumentalistów do 
wspó!pracy w ró$nych sk!adach i 'mia!o 
si&ga po utwory wspó!czesne. Taki te$ jest 
najnowszy album, zarejestrowany, podob-
nie jak kilka poprzednich, dla wytwórni 
ECM. 

Dwie wybrane kompozycje dzieli ponad 
120 lat, a !"czy obsada wykonawcza – to 
tria na skrzypce, wiolonczel& i fortepian.  
W triu op. 50 (1882) Piotr Czajkowski prze-
!ama! swoj" niech&) do !"czenia w kame-
ralistyce brzmienia fortepianu i smyczków  
i stworzy! wielobarwn", skomplikowan" 
konstrukcj& z drug" cz&'ci" w formie wa-
riacji. Victor Kissine, kompozytor rosyjski 
osiad!y w Belgii, w triu „Zerkalo” („Zwier-
ciad!o”, 2009) nawi"zuje do s!ynnego +lmu 
Tarkowskiego i do cytatu z poezji Achmato-
wej: „Lustro marzy tylko o lustrze”. W dwu-
dziestominutowym, trudnym rytmicznie  
i artykulacyjnie utworze, Kissine kieruje si& 
zasad": im mniej nut, tym wi&ksze napi&cie, 
tym silniejszy efekt echa i pauzy. Dodajmy: 
tym wi&ksze znaczenie brzmienia poszcze-
gólnych d*wi&ków. W tej muzyce idealnie 
sprawdzi! si& fortepian Fazioli oraz krysta-
liczna akustyka nagrania (skrzypce dobie-
gaj" jakby z oddali, z góry). Utalentowane 
„kremeratki” Giedre Dirvanauskaite (wio-
lonczela) i Khatia Buniatishvili (fortepian) 
wraz z mistrzem Gidonem proponuj" in-
terpretacj&, której pe!ni& pi&kna ods!aniaj" 
kolejne odtworzenia p!yty. ■
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Najpierw by!a sztuka teatralna Noëla 
Cowarda, potem s!ynny +lm Davida Leana 
„Spotkanie” (1946), a po czterech deka-
dach – jego remake: „Zakocha) si&” Mike’a 
Nicholsa. W 2009 w Houston wystawiono 
oper& André Previna – „Brief Encounter”, 
której libretto (a tak$e koncepcja premie-
rowej inscenizacji) najwi&cej zawdzi&cza 
ekranizacji Leana. 

Previn ma ju$ w dorobku oper& inspiro-
wan" kinow" adaptacj" teatralnego przebo-
ju – „Tramwaj zwany po$"daniem” wed!ug 
Tennessee Williamsa. „Tramwaj...” odniós! 
sukces i mo$na go te$ wró$y) operze „Brief 
Encounter” – taki wniosek p!ynie z nagra-
nia dokonanego live (pierwszorz&dnie!)  
w teatrze w Houston. 

Prosta historia o m&$atce zauroczonej,  
z wzajemno'ci", $onatym lekarzem i ich 
cotygodniowych spotkaniach w barze pro-
wincjonalnego angielskiego dworca, o ma- 
rzeniach i niespe!nieniach, o wierno'ci i nu-
dzie, o rozstaniu i pami&taniu – a wszystko 
opowiedziane 'piewanymi ansamblami; 
monologów wokalnych prawie tu nie ma. 
Angielskie rozmowy o herbacie i pogodzie, 
pozornie g!adkie i banalne „small talks”, 
kryj" drugie dno – k!&bowisko skrywanych 
nami&tno'ci. Rewelacyjnie dobrano odtwór-
ców wszystkich partii. Charakterystyka ich 
g!osów to charakterystyka protagonistów. 
Elizabeth Futral (szlachetna, wiecznie zatro-
skana Laura), Nathan Gunn (m&ski, serdecz-
ny Alec), Kim Josephson (dobrotliwy nu-
dziarz Fred). Previn potwierdza mistrzostwo 
w orkiestracji i muzycznej narracji. T& oper& 
wida) uszami! ■
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Co prawda ojczyzn" tanga jest Argen- 
tyna, ale w ca!ej Ameryce Po!udniowej ten 
taniec czuje si& jak u siebie. Erwin Schrott, 
pochodz"cy z Paragwaju, zapami&ta!  
z dzieci%stwa radiowe audycje muzyczne, 
od których zaczyna! dzie% jego ojciec. Jako 
znany 'piewak, m.in. solista Metropolitan 
Opera, w!"cza latynoskie przeboje do reci-
tali, a ciep!a reakcja s!uchaczy idzie w parze 
z przyjemno'ci" wykonywania tej muzyki. 

Wybra! dwana'cie utworów, w tym pi&) 
kompozycji Astora Piazzolli. Porywaj"-
ce aran$acje s" dzie!em Pabla Zieglera, 
dawniej najbli$szego wspó!pracownika 
Piazzolli. Na p!ycie dominuj" tanga, cho) 
znajdziemy tu te$ samb& i spokojne balla-
dy. Schrott uwa$a, $e jego ciemny bas-ba-
ryton to najw!a'ciwszy typ g!osu do tego 
repertuaru i trzeba przyzna), $e dostarcza 
wielu argumentów na potwierdzenie tej 
tezy. Bogata barwa stanowi podstawowe 
narz&dzie sugestywnej interpretacji. G!os 
Schrotta mo$e brzmie) ostro, chropawo, 
metalicznie, ale tak$e – !agodnie i miodnie. 
Równie sprawnie jak liryczn" kantylen"  
i agresywn" fraz" pos!uguje si& melorecy-
tacj" na intymnym pó!szepcie. 

Temperament, poczucie rytmu i uwodzi-
cielski wdzi&k to dodatkowe atuty bohatera 
p!yty. Szczególnie udane wokalne kreacje 
'piewak stwarza w piosenkach „Saveiros”  
(w brechtowskim klimacie) i „Bocha” (hi-
storia pewnej przyja*ni). Zdaniem Schrotta, 
w tangu jest „smak $ycia i zapach 'mierci”. 
Nieco egzaltowana, ale trafna autorecenzja  
i zach&ta do pos!uchania. ■
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Kompakt zawieraj"cy trzy opusy kame-
ralne (17, 18 i 28 – z lat 1944-45) Mieczy-
s!awa Weinberga zatytu!owano „Na progu 
nadziei”, lecz w nazwie tej nie ma szanta-
$u emocjonalnego. Dwudziestoparoletni 
polski -yd, który, przedzieraj"c si& jesie-
ni" 1939 na Bia!oru', unikn"! Holokaustu 
(zag!ada spotka!a jego rodziców i siostr&), 
czyni z muzyki powiernic& przemy'le%, de 
facto swoj" drug" ojczyzn&. Nadziej& widzi 
w tym, $e w ogóle prze$y!, $e mo$e kocha) 
i tworzy), ale rado') jest zm"cona $alem 
po stracie najbli$szych, nostalgi", 'wiado-
mo'ci" ceny zwyci&stwa nad faszyzmem. 
S!owem: kosmos uczu) zakl&ty w d*wi&-
kach, zw!aszcza w sonacie op. 28 na klarnet 
(znakomity Joaquin Valdepeñas) i fortepian. 
Weinberg ewokuje tu klimat sennego kosz-
maru, ob!&du, hektycznego ta%ca, budz"ce-
go skojarzenia i z klezmerskim walczykiem, 
i z tarantel". 

Pomys!ami rytmicznymi i brzmieniowy-
mi (bardzo ciekawe modulacje) skrzy si& 
monumentalny, pi&ciocz&'ciowy kwintet 
fortepianowy op. 18. Najwi&kszym odkry-
ciem tego albumu wydaje si& jednak cykl 
sze'ciu pie'ni op. 17 do s!ów Szmula Hal-
kina. Tekst w j&zyku jidysz sprawi!, $e przez 
pó! wieku utwory te nie by!y wykonywane 
ani drukowane. Opowiadaj" o bezwzgl&d-
no'ci wojny. Oto matka, czekaj"ca na listy 
od pi&ciu synów walcz"cych na froncie, oto 
po$egnanie $o!nierza, oto grób o+ar maso-
wego mordu, by) mo$e w Babim Jarze („Tife 
griber, royte leym”). Interpretacja Richarda 
Margisona wzrusza i zarazem wstrz"sa. ■
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