Recenzje płyt klasyka

Aquilonis
Trio Mediaeval
ECM 2014
Interpretacja:
Realizacja:
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Akwilon to bóg wiatrów północnych.
Z krajów skandynawskich pochodzą członkinie Tria Mediaeval, założonego w Oslo
w 1997 roku.
Wbrew nazwie, tercet wykonuje muzykę wokalną nie tylko średniowieczną, lecz
również współczesną i ludową. Nagrał sześć
płyt. W 2009 roku był nominowany do
Grammy.
Ponadgodzinny album „Aquilonis” zawiera dwadzieścia utworów. Są wśród nich
fragmenty XIV-wiecznej islandzkiej Liturgii
św. Torlaka, XV-wieczne kolędy angielskie,
średniowieczne pieśni włoskie, wykonane
przez zespół opracowania dawnych pieśni
norweskich oraz kompozycje współczesne
(Anders Jormin, Andrew Smith, William
Brooks).
Materiał tworzy mieszankę jednorodną
klimatycznie i stylistycznie. Nie sposób odcyfrować genezę poszczególnych dzieł na
podstawie ich brzmienia. Jeden z najpiękniejszych i najdłuższych utworów na tym
kompakcie, „Ingen vinner frem til den evige ro”, norweski hymn z XVIII wieku, budzi
na przykład skojarzenia z melizmatycznymi
śpiewami wschodnimi.
Głosy śpiewają w różnych konfiguracjach. Wszystkie cechują się krystaliczną
czystością intonacyjną, giętkością i lekkim,
„eterycznym” prowadzeniem frazy. Długie
pauzy niosą mistyczny przekaz; wszak są to
opowieści o duszy, zaświatach i obcowaniu
z Sacrum. Akustyka klasztoru benedyktynów w St. Gerold doskonale odpowiada tej
narracji.
Płyta z muzyką, która przekracza granice
tego świata, bo sama nie zna wewnętrznych
granic. n
Hanna Milewska
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Omnes Sancti Dei
Gregorianum/Berenika Jozajtis
Gregorianum 2014
Interpretacja:
Realizacja:
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Omawiany album nagrano w Miedniewicach pod Żyrardowem, w kościele Matki
Bożej Świętorodzinnej. Fantastyczną akustykę tego miejsca można śmiało polecić
zespołom muzyki dawnej i kameralistom
wszelkiej maści. Trudno o lepszą „oprawę
przestrzenną” dla utworów sakralnych z repertuaru kapeli rorantystów (istniejącej na
Wawelu od 1543 roku), śpiewanych przez
Gregorianum.
Grupa Gregorianum specjalizuje się właśnie w tej muzyce. Przeczesuje archiwa i wydobywa z nich utwory niewykonywane od
trzystu lat. Na jej drugiej płycie poświęconej
rorantystom znalazły się dzieła Jacotina,
Pacellego, Liliusa (bardzo ciekawa czterogłosowa msza), Orgasa i Terzagi – a więc
włoskich muzyków, sprowadzanych na
dwór królewski od końca XVI wieku. Jest
też jeden utwór Polaka, Walentyna Gawary,
i kilka dzieł anonimowych.
Motyw przewodni albumu, zgodnie
z tytułem, to opiewanie świętych katolickich. Najjaśniej wśród nich świeci gwiazda
św. Wojciecha, opisana w zachwycającym,
kunsztownie skonstruowanym pięciogłosowym motecie Gawary „Per merita Santi
Adalberti”. Wielka szkoda, że nie są znane
żadne informacje o życiu i twórczości tego
kompozytora.
Uduchowione dzieła wymagają uduchowionej interpretacji i taką zapewnia Gregorianum. Spokój płynących fraz, nieskazitelna intonacja, piękne współbrzmienie
głosów, niespieszne wybrzmiewanie pauz,
a wreszcie przemyślnie ułożony program
– to cechy, dzięki którym recital wokalny
Gregorianum zamienia się w misterium,
pełne muzycznych odkryć. n
Hanna i Andrzej Milewscy

Musica Sacromontana
Joseph Schnabel
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej/
Wolfgang Seelinger
Konzertchor Darmstadt/Karol Lipiński Ensemble
Dux 2014
Interpretacja:
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Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera działa przy bazylice i klasztorze filipinów na
Świętej Górze (Głogówko koło Gostynia).
Propaguje nie tylko dzieła swojego patrona,
lecz także innych zapomnianych animatorów życia muzycznego na Dolnym Śląsku
w minionym kilkusetleciu.
W ramach firmowanej przez stowarzyszenie serii nagrań Musica Sacromontana wydano album z twórczością Josepha
Schnabla (1767-1831).
Schnabel był kompozytorem, dyrygentem, organistą i pedagogiem związanym
z Wrocławiem. Pracował m.in. jako kapelmistrz katedry i dyrektor Instytutu Muzyki
Kościelnej oraz koncertmistrz Teatru Miejskiego. Uniwersytet Wrocławski nagrodził
go doktoratem honoris causa. Twórczość
Schnabla była wydawana i wykonywana nie
tylko na dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce, lecz w całej Europie Środkowej.
Przedstawiana tu płyta zawiera próbkę
jego dorobku orkiestrowego i kameralnego. Świadczy o bardzo dobrym opanowaniu warsztatu i swobodnym poruszaniu się
w idiomie muzyki klasycznej. Do wartkiej,
radosnej, choć może zbyt jednolitej pod
względem tempa i nastroju, oprawy mszy
świetnie dobrano ciepłe, jasne głosy solowe.
Kwintet zaskakuje obsadą – do tradycyjnego kwartetu smyczkowego Schnabel
dodał bowiem… gitarę (znakomity Piotr
Zaleski), uzyskując ciekawe, „zmiękczone”
brzmienie i „koronkową” fakturę.
Kto lubi Mozarta, posłucha tej płyty
z przyjemnością. n
Hanna i Andrzej Milewscy

