Płyty roku 2012

Vivaldi – The Four Seasons
Recomposed
by Max Richter
Daniel Hope
Konzerthaus Kammerorchester Berlin
Andre de Ridder
Deutsche Grammophon
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 11/2012”

Na szacunek zasługuje samo podjęcie
wyzwania, by współczesnym językiem
opowiedzieć muzykę dawną, której każdy takt zna cały świat. Owacją na stojąco
trzeba przyjąć efekt tej próby. Dzięki Richterowi dostaliśmy Vivaldiego odświeżonego,
ale nie odartego z barokowego wdzięku i elegancji.

Debussy/Szymanowski
Deutsche Grammophon
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 2/2012”

Dopracowana w każdym detalu płyta, na której udało się zbudować migotliwą aurę
nastroju chwili. Fortepian jest dla Blechacza tym samym, czym farby i pędzel
dla największych malarzy impresjonizmu i ekspresjonizmu. Choć od premiery albumu
minął niemal rok, wrażenie trwa.
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Tord Gustavsen Quartet
The Well
ECM
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 6/2012”

Miklós Perenyi

Nastrojowy album norweskiego pianisty
i kompozytora łączy klasyczne inspiracje
z jazzową balladą i elementami popu.
Subtelna pianistyka Gustavsena ciekawie
koresponduje z nasyconym dźwiękiem saksofonisty Torego Brunborga
– drugiego bohatera albumu.

(wiolonczela)
ECM
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 7-8/2012”

Za udowodnienie, że instrumentalny
recital solowy może dostarczyć nie mniej
wrażeń niż koncert symfoniczny.
Za śmiałe zestawienie repertuaru.
Za wirtuozerię i wigor. Za pokazanie
fascynującej palety wiolonczelowych
pięćdziesięciu odcieni szarości.

Ahmad Jamal
ACM Productions
Dystrybucja: CMD
Recenzja: „HFiM 5/2012”

Fenomenalna porcja jazzu. Bohater płyty
postawił na rytm, ale jego nagrania nie mają nic wspólnego ze smooth jazzem.
To czysty mainstream, do tego znakomicie wykonany i łatwy w odbiorze.
Płyta dla wszystkich wielbicieli wartościowej muzyki.

Schubert
Die Schöne Müllerin
Dux
Recenzja: „HFiM 10/2012”

Za zmierzenie się z pięknym
acz trudnym wyzwaniem klasyki
niemieckiej pieśni. Za pokazanie,
że polscy artyści mogą zarejestrować
recital pieśniarski na światowym
poziomie artystycznym i technicznym.
Za odkrywczość interpretacji, perfekcję
intonacji i dykcji, znakomitą współpracę
śpiewaka i pianistki.
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Enrico Rava
Rava on the Dance Floor
ECM Records 2012
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 11/2012”

Destined
CM Records
Recenzja: „HFiM 7-8/2012”

Płyta młodej krakowskiej grupy,
Michael Jackson na jazzowo i na żywo
kierowanej przez trębacza Tomasza Kudyka,
w big-bandowych aranżacjach – brzmi
skutecznie przełamuje postbopową rutynę.
trochę niedorzecznie, a jednak efekt jest
Forma, metrorytmika i aranż zostały
rewelacyjny. Doskonałe aranżacje autorstwa
poddane szczegółowej rewizji,
Mauro Ottoliniego i najpopularniejszy
co zaowocowało muzyką o wartkiej akcji,
włoski trębacz w roli głównej.
witalnej ekspresji i świetnym brzmieniu.

Muse
Warner Music
Recenzja: „HFiM 11/2012”

Formacja Matthew Bellamy’ego
nie spoczywa na laurach. Nie przestaje
eksperymentować ani przesuwać granic.
Szósty studyjny album Muse to idealne
połączenie charakterystycznego brzmienia brytyjskiego tria z zupełnie nowymi
dla grupy elementami.
Płytę docenili także nasi Czytelnicy na Facebooku, przyznając jej tytuł najlepszego
albumu minionego roku.

Jan Bokszczanin
Główne tendencje
w rozwoju rosyjskiej
i radzieckiej
muzyki organowej
Chcielibyśmy Państwu polecić pracę o początkach
i drogach rozwoju rosyjskiej muzyki organowej; pierwszą
polską monografię na ten temat. Ogromne zainteresowanie
organami w gronie arystokracji i szlachty, a potem
inteligencji rosyjskiej, poczynając od XVIII wieku, jest
swoistym fenomenem w społeczeństwie, którego wyznanie
nie dopuszczało żadnych instrumentów w obrzędach
religijnych. Tym bardziej zaskakuje więc stopień kultywacji
muzyki organowej w następnych stuleciach, podyktowany
wyłącznie kryteriami intelektualno-kulturowymi,
a nie kultowymi.
Rozprawa opisuje rosyjską i radziecką muzykę organową
w szerokim zakresie oraz w różnych aspektach
i kontekstach;
– w aspekcie historycznym – rozważane są kolejne etapy
rozwoju tej muzyki przypadające na różne okresy;
– w kontekście systematyki rodzajów, gatunków oraz form
muzycznych – dokonano podziału rosyjskiej i radzieckiej
muzyki organowej na: solową, kameralną, oratoryjno-kantatową, symfoniczną, operową, baletową, teatralną
i filmową, tradycyjną, awangardową, programową,
użytkową itp;
– w kontekście tzw. szkół organowych – wyodrębniono
i scharakteryzowano główne ośrodki związane
z rozwojem organów, muzyki organowej oraz
kształceniem organistów, koncentrujące się wokół
wybitnych wirtuozów i pedagogów;
– w aspekcie kronikarskim – omówiono postacie
wybranych reprezentatywnych twórców rosyjskiej
i radzieckiej muzyki organowej oraz ich najważniejsze
dzieła.
Do książki dołączona jest płyta CD ilustrująca na przykładzie
wybranych utworów
treść rozprawy.

Dystrybucja: Audio Forte
Recenzja: „HFiM 10/2012”

Blues z elementami country i latynoskimi
rytmami, grany przez skandynawskich
muzyków. Nie powinno być tak dobrze,
a jednak jest. Do tego
znakomita realizacja
Opus 3. Gratka dla
każdego audiofila.

Nonesuch Records
Dystrybucja: Warner Music
Recenzja: „HFiM 10/2012”

Instrumentalne i wokalne mistrzostwo.
Lekki rock ze smyczkami oraz bandżo
na pierwszym planie. Melodyjne
kompozycje i niebanalne teksty.
Plus miłe dla ucha harmonie
wokalne.

Gotye
Universal Music

Prawdopodobnie Gotye nie napisze nic,
co mogłoby dorównać „Somebody
That I Used to Know”. Szczęśliwie,
zamiast próbować to robić na siłę,
„Making Mirrors” zapełnił niebanalnymi
piosenkami, jakby z innej bajki.
Różnorodna całość prezentuje wysoki
poziom, a znany z internetu hit jawi się
jedynie jako wisienka na torcie.

Książka z dołączoną płytą CD
do nabycia na stronie

www.polihymnia.pl

