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Najs!ynniejszy z Bachów nigdy w Brazylii 
nie by!, ale jego muzyka dawno tam dotar-
!a. I jak to cz"sto bywa w przypadku dzie! 
genialnych, okaza!o si", #e nic jej zaszkodzi$ 
nie mo#e. 

Cho$ muzycy z dalekiego kraju postanowi-
li gra$ fragmenty „Koncertów brandenbur-
skich”, inwencji, preludiów czy suity h-moll 
g!ównie na mandolinach i gitarach, wszystko 
i tak zabrzmia!o bardzo sympatycznie. Nie 
jest to dzie!o odkrywcze ani wysokich lotów 
artystycznych. Raczej mi!a dla ucha p!ytka, 
w sam raz na letnie dni. To taka muzyka-t!o, 
która nie m"czy ani nie nu#y. Mo#na j% sobie 
weso!o pogwizdywa$ i z pewno&ci% sprawi 
wi"cej przyjemno&ci ni# hity niejednej ra-
diowo-telewizyjnej gwiazdy.

By doda$ albumowi jeszcze wi"cej lek-
ko&ci, w repertuarze znalaz!y si" te# utwory 
kompozytorów brazylijskich (Villa-Lobos, 
Pixinguinha, Gnattali, Ferreira). Ponadto, co 
warto podkre&li$ w audio'lskim magazynie, 
nagranie zrealizowano na bardzo wysokim 
poziomie technicznym. Plany s% bliskie, pro-
porcje znakomicie utrzymane, a instrumen-
ty brzmi% naturalnie i wyra(nie. Zak!adaj%c 
s!uchawki, mo#na si" cieszy$ niemal nama-
calnym kontaktem z ka#dym szarpni"ciem 
struny, co w przypadku nagra) wydawanych 
przez du#e komercyjne wytwórnie stanowi 
raczej wyj%tek. Mastering w Abbey Road 
Studios w Londynie z pewno&ci% ma spore 
znaczenie. Je&li wi"c komu& nie przeszkadza, 
#e do Bachowskich melodii do!o#ono per-
kusyjny taneczny rytm, a wszystko brzmi jak 
t!o imprezy na Copa Cabana, to warto, by si" 
tej p!ycie przyjrza! bli#ej. Wszak w!a&nie za-
cz"li&my wakacje. Dobrej zabawy!  ■

Maciej *ukasz Go!"biowski
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Album zawiera trzy utwory W!od-
ka Pawlika, napisane na orkiestr" i in-
strumenty „koncertuj%ce” – fortepian  
i wiolonczel". Eklektyczna muzyka !%czy 
elementy neoklasycyzmu, postromantyz-
mu, minimalizmu, impresjonizmu oraz, 
w mniejszym stopniu, jazzu.

„Puls 11/8” rozpoczyna si" wyrazistym 
tematem, który nast"pnie zostaje pod-
dany przetworzeniom, przy zachowaniu 
intensywno&ci rytmicznej smyczków, 
fortepianu i sekcji jazzowej. Ca!o&$ po-
siada budow" !ukow%, a cz"&$ &rodkow% 
wype!nia improwizacja fortepianu. 

W kompozycji tytu!owej pojawiaj% si" 
motywy folkowe, skontrastowane z ryt-
mami latino. Brzmienie zostaje wzbo-
gacone o drugi fortepian, a motoryka 
smyczków niesie akcj" do przodu; to chy-
ba najbardziej jazzuj%cy utwór na p!ycie. 

Z kolei koncert jazzowy na wioloncze-
l", fortepian i orkiestr" – „Cellomania” 
– jest trzycz"&ciowym dzie!em, w któ-
rym kompozytor wprowadza najbardziej 
zaawansowane &rodki. Jednak ob'to&$ 
pomys!ów i odniesie) (m.in. do muzy-
ki ameryka)skiej), odcinkowa budowa 
'na!u oraz niewielki – w stosunku do 
deklarowanego w tytule – udzia! elemen-
tów jazzowych os!abiaj% nieco charakter  
i si!" przekazu.

W nagraniach, oprócz kompozytora, 
wzi"li udzia! *ukasz Pawlik (wioloncze-
la, fortepian) oraz orkiestra Filharmo- 
nii +wi"tokrzyskiej pod dyrekcj% Jacka 
Rogali.  ■

Bogdan Chmura
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W rodzimej Norwegii Mari Boine 
zdoby!a najwa#niejsze muzyczne wy-
ró#nienia i wspó!pracowa!a z takimi 
artystami, jak Jan Garbarek. W Polsce 
znana jest g!ównie dzi"ki granym u nas 
koncertom, oraz za spraw% kilku p!yt, 
wydanych m.in. przez oficyn" Petera 
Gabriela. Je&li natomiast kto& jeszcze nie 
zetkn%! si" z twórczo&ci% lapo)skiej wo-
kalistki, ma teraz &wietn% okazj": pre-
mier" kompilacji o tytule „Áiggi Askkis 
– An Introduction To Mari Boine”. 

Wybór 30 kompozycji w pe!ni ukazu-
je najwi"ksze talenty Mari. S% to oczy-
wi&cie umiej"tno&ci wokalne i kom-
pozytorskie, ale równie# alchemiczna 
wr"cz zdolno&$ !%czenia, zdawa!oby si", 
przeciwstawnych elementów. Lapo)ski 
folk miesza si" tu z jazzem, ambientem, 
muzyk% afryka)sk% i rockiem. Brzmie-
nie archaicznych instrumentów i trady-
cyjn% technik" &piewu (joik) przeplata-
j% d(wi"ki gitar, klawiszy i elektroniki. 
Wyczuwalne w niektórych nagraniach 
melancholia lub metafizyczna wr"cz 
atmosfera ust"puj% miejsca lekko&ci  
w innych. 

Mo#e nie wypada si" zachwyca$ kom-
pilacjami, zw!aszcza #e nie s% wolne od 
eklektyzmu, niemniej traktowany jako 
„The Best of ” czy „zestaw dla pocz%tku-
j%cych” wybór z twórczo&ci artystki tak 
niezwyk!ej jak Mari Boine to po prostu 
fonograficzna pere!ka.  ■

Bartosz Szurik
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