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Kryzys geniuszy
i przekleƒstwo
komórek

Fot. Philippe Gonthier
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M¸G: Ju˝ niemal dwa lata pe∏ni pan
funkcj´ dyrektora muzycznego
Sinfonii Varsovii. Co si´ uda∏o,
a co wcià˝ jest do zrobienia?

MyÊlimy ju˝ nawet o nagraniu kompletu
symfonii Beethovena. Na razie czeka nas
jednak praca nad pierwszà wspólnà p∏ytà.
B´dziemy jà nagrywaç w styczniu.

MM: Faktycznie, wczesnà wiosnà minà
dwa lata, odkàd blisko wspó∏pracuj´
z Sinfonià Varsovià. Trudno si´ jednak
pokusiç o podsumowania, bo w tym czasie nie mieliÊmy zbyt wielu wspólnych
koncertów i pracy nadal jest sporo. Najwa˝niejsze, ˝e Êwietnie si´ rozumiemy.
Choçby dziÊ, gdy próbowaliÊmy symfoni´
Beethovena, by∏o to spotkanie ludzi, którzy znakomicie znajà t´ muzyk´ i umiejà
si´ dogadaç co do jej ostatecznego kszta∏tu. DoÊç powiedzieç, ˝e odwo∏a∏em drugà
cz´Êç próby, poniewa˝ okaza∏a si´ zb´dna.

Co si´ na niej znajdzie?
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Recital poÊwi´cony twórczoÊci Gioacchino Rossiniego. B´dziemy akompaniowaç fantastycznej m∏odej Êpiewaczce
– Julii Le˝niewej. Uwa˝am jà za potencjalnà nast´pczyni´ Cecilii Bartoli. Ma
zaledwie 20 lat i skal´ g∏osu, którà trudno zakwalifikowaç, bo Êpiewa tak samo
dobrze partie mezzosopranowe, jak i sopranowe. Niedawno wygra∏a dwa wa˝ne
konkursy wokalne – w Helsinkach
i Sankt-Petersburgu, a ze mnà Êpiewa∏a

Fot. Muriel Vega

Z Marcem Minkowskim, dyrygentem
i dyrektorem muzycznym orkiestry
Sinfonia Varsovia,
rozmawia Maciej ¸ukasz Go∏´biowski

ju˝ msz´ h-moll Bacha. Wytwórnia Naive wierzy w nià i postanowiliÊmy nagraç
wspólnie p∏yt´ z ariami z kilku znanych
oper Rossiniego: „Cyrulika sewilskiego”,
„Semiramidy”, „Kopciuszka”.
Równie wa˝na dla mnie i orkiestry jest
jak najszybsza przeprowadzka na Grochowskà 272. Wiem, ˝e muzycy troch´
si´ obawiajà iloÊci pracy, jakà trzeba w∏o˝yç, by budynki zajmowane przez wiele
lat przez Instytut Weterynarii przekszta∏-
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utwór, w którym wa˝nà rol´ odgrywajà
nastrojowe fragmenty piano, zosta∏
zag∏uszony przez sygna∏y SMS-ów
i dzwonki. W paryskiej Operze Bastille
niektórzy ludzie potrafià nawet telefonowaç w czasie przedstawienia. Mam
nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci w ka˝dej sali
koncertowej znajdzie si´ urzàdzenie skutecznie zag∏uszajàce sygna∏ komórek. Ten,
kto b´dzie je instalowa∏, zbije majàtek.
Gdyby mia∏ pan porównaç swoje
interpretacje muzyki dawnej

Fot. Miros∏aw Pietruszyƒski

ciç we wn´trza przyjazne sztuce. Nie
sàdz´ jednak, by by∏o to ponad nasze
si∏y. Trzeba si´ tylko naprawd´ mocno
postaraç.
Warszawa od dawna zas∏uguje na du˝à
sal´ koncertowà z prawdziwego zdarzenia. Filharmonia Narodowa to wspania∏e
wn´trze do muzyki dawnej na niewielkie
sk∏ady. Kiedy jednak gra si´ tam repertuar symfoniczny z blachà i perkusjà,
brzmienie szybko staje si´ zbyt przyt∏umione przez kubatur´ i akustyk´.
A przecie˝ warto by∏oby s∏uchaç tu jak

najcz´Êciej zagranicznych orkiestr symfonicznych w typie Berliƒczyków, Wiedeƒczyków albo New York Philharmonic. PublicznoÊç jest spragniona kontaktu z takimi zespo∏ami. Wystarczy spojrzeç, ile osób kupuje ich p∏yty.
S∏ysza∏em, ˝e w czasie koncertu
w Krakowie wyprosi∏ pan z sali
cz∏owieka, któremu zadzwoni∏ telefon.
Odwa˝nie.

Prawd´ mówiàc, nie pami´tam, ale mog∏o tak byç. Dzwoniàce telefony sà dla
koncertów tym samym, czym grypa
A/H1N1 dla ludzi. To ogólnoÊwiatowa
epidemia, z którà trudno si´ walczy.
Pami´tam niejeden koncert kompletnie
zrujnowany przez dzwonek telefoniczny.
KiedyÊ w Sztokholmie nagrywa∏em p∏yt´
na ˝ywo i mimo ˝e kilkakrotnie og∏aszano proÊb´ o wy∏àczenie telefonów,
kilka z nich jednak zadzwoni∏o. W Rosji
klapà okaza∏a si´ próba „Peleasa i Melizandy” z publicznoÊcià. Ten delikatny

do konkurentów – Pinnocka,
McCreesha, Gardinera, to co pana
ró˝ni od nich najbardziej?

To skomplikowane. Jestem wielbicielem
Gardinera i Harnoncourta. Cz´sto si´
z nimi nie zgadzam, ale to, co robià, robià wspaniale i ch´tnie ich s∏ucham.
Czasami ludzie majà z∏udzenie, ˝e moje
interpretacje sà szybkie i ryzykowne.
Tylko cz´Êciowo mog´ si´ z tym zgodziç.
Dla muzyki jestem mo˝e kimÊ takim
jak Quentin Tarantino dla filmu. Nie
znaczy to jednak, ˝e nie potrafi´, czy nie
chc´ tworzyç spokojniejszej atmosfery
i ∏agodniejszych brzmieƒ. Dowodem na
to jest moja wersja Bachowskiej mszy
h-moll.
To prawda. Za to jej przeciwieƒstwem
jest zagrany w tempie pociàgu TGV
„Mesjasz”.

Nagranie „Mesjasza” powstawa∏o doÊç
dawno temu i w trudnym czasie. Orygi-

nalnie mia∏o byç jedynie Êcie˝kà dêwi´kowà do filmu i nie planowano wydania
go samodzielnie. By∏bym szcz´Êliwy,
mogàc zarejestrowaç dziÊ to oratorium
na nowo. By∏oby znacznie spokojniejsze
i z wi´kszym oddechem.
Czy dziÊ mo˝e si´ nam jeszcze
trafiç taki geniusz, jak Mozart,
Bach czy Beethoven? I czy zostanie
doceniony?

Dobrze pan wie, ˝e odpowiedê brzmi:
nie. Ale czemu tak jest, nie wiem. Wykonuj´ du˝o muzyki wspó∏czesnej i poznaj´ ludzi, którzy jà robià. To talenty,
ale nie geniusze. Byç mo˝e wynika to
z dziwnego statusu muzyki powa˝nej
w XXI wieku. Gdybym mia∏ szukaç
geniuszy w dzisiejszej sztuce, to najpr´dzej znalaz∏bym ich w Êwiecie filmu
– Stanley Kubrick, Charlie Chaplin, Roman Polaƒski. To oni wynaleêli zupe∏nie
nowe formy ekspresji. WÊród kompozytorów jest dziÊ tyle ró˝nych stylów,
koncepcji i tyle wzajemnych sporów, ˝e
trudno znaleêç kogoÊ, kto przekona∏by
do siebie ludzi, nie budzàc wàtpliwoÊci.
Byç mo˝e kiedyÊ pojawi si´ nowy Mozart. Na razie musimy si´ cieszyç tymi,
których mamy.
We Francji bardzo cenimy Pendereckiego, a jeszcze bardziej Bouleza. Samo wymówienie jego nazwiska robi wra˝enie
podobne jak wezwanie Êw. Marii Magdaleny. Wszyscy niemal kl´kajà z podziwu
i szacunku. I dzieje si´ tak mimo tego,
˝e jego twórczoÊç jest bardzo indywidualna i kompletnie niekomercyjna. Nikt
przecie˝ nie b´dzie gwizda∏ na ulicy „Le
marteau sans maitre”.
Jaki sprz´t hi-fi ma pan w domu
i czego na nim s∏ucha?

Moje ˝ycie to w znacznej cz´Êci czas sp´dzony w podró˝y. Bywa, ˝e dwa tygodnie
w miesiàcu jestem poza domem. JednoczeÊnie s∏ucham wielu p∏yt. Przygotowujàc wykonanie jakiegoÊ dzie∏a, ch´tnie
poznaj´ inne interpretacje, zanim wykrystalizuje si´ moja w∏asna wizja.
JakiÊ czas temu odkry∏em urzàdzenia
marki Tivoli Audio i wcià˝ nie mog´ si´
nadziwiç, jak w tak ma∏ym pude∏ku uda∏o si´ zamknàç tak bogate brzmienie.
JednoczeÊnie sà to tak pi´kne przedmioty, ˝e pasujà praktycznie do ka˝dego
wn´trza i dodajà mu klimatu. Mam spory dom, a w nim kilka tych wspania∏ych
urzàdzeƒ. Cz´sto te˝ zabieram je w podró˝. KiedyÊ zdarzy∏o si´ jednak, ˝e zapomnia∏em odtwarzacza Tivoli, a musia∏em pos∏uchaç nagranego materia∏u
i wybraç wersj´ przed ostatecznym monHi•Fi i Muzyka 12/09
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ta˝em. Kupi∏em wtedy odtwarzacz Bose
i poza tym, ˝e brzmia∏ kompletnie inaczej, to jeszcze niezwykle g∏oÊno. Sprawdzi∏ si´ jednak jako dobrej klasy êród∏o
i pomóg∏ mi oceniç jakoÊç brzmienia
tamtej realizacji.
G∏oÊniki Bose pod∏àczy∏em te˝ do mojego komputera i musz´ stwierdziç, ˝e
oferujà chyba najbardziej eleganckie
i pe∏ne brzmienie, jakie s∏ysza∏em z tego

których pracuj´. Nie chc´ byç widzem
baletu mened˝erów, którego obsada
zmienia si´ co miesiàc, ani czuç na sobie
oka wielkiego brata, który siedzi za biurkiem gdzieÊ w Nowym Jorku i wydaje
kompletnie niezrozumia∏e, a zarazem
niepodwa˝alne decyzje. OczywiÊcie doceniam lata naszej wspó∏pracy. Gdy
zaczyna∏em, by∏em bardzo dumny
i szcz´Êliwy, ˝e mog´ byç cz´Êcià tak zna-

zaczyna∏ pan karier´ od gry na fagocie.
Nie t´skni pan za nim?

Przez 15 lat nie t´skni∏em w ogóle. Ale
w ubieg∏ym roku zgodzi∏em si´ wystàpiç
z okazji jubileuszu jednego z kolegów,
z którymi kiedyÊ gra∏em w kwartecie. To
by∏o fantastyczne prze˝ycie! Pó∏ roku
póêniej zdecydowaliÊmy si´ zagraç pe∏ny
koncert. Ba∏em si´ jak diabli, ale wysz∏o
dobrze. Idàc za ciosem, przygotowuj´
„Koncerty brandenburskie” Bacha z mojà orkiestrà Les Musiciens du Louvre,
którà b´d´ dyrygowa∏, grajàc jednoczeÊnie parti´ fagotowà. OczywiÊcie zbyt
wiele lat min´∏o, abym si´ zdecydowa∏
na karier´ solowà i wykonywanie koncertów fagotowych, ale partie orkiestrowe to coÊ, w czym znów odnajd´ si´
z przyjemnoÊcià.

Fot. Miros∏aw Pietruszyƒski

Jak widzi pan przysz∏oÊç wykonawstwa
muzyki dawnej? MieliÊmy ju˝
„Mesjasza” na zespó∏ 100-osobowy
i na 20-osobowy. Co nas czeka?

typu êróde∏. Poza tym mam w domu
zestaw stereo firmy Rega. Brzmi bardzo
analitycznie i to mi odpowiada.

nej wytwórni, ale ˝ycie idzie naprzód.
DziÊ mam inne priorytety.
Co jest wyjàtkowego w Naive?

PrzejÊcie z du˝ej wytwórni DG
do stosunkowo ma∏ej Naive to rzadko
spotykany krok u artystów paƒskiego
formatu. Zdradzi pan powody
tej decyzji?

Gdy zaczyna∏em karier´, zosta∏em zaanga˝owany przez najwi´kszà wówczas
francuskà wytwórni´ p∏ytowà – Erato.
DziÊ rol´ lidera we Francji przej´∏a w∏aÊnie Naive, nie jest wi´c a˝ taka ma∏a.
Poza klasykà wydaje sporo p∏yt z l˝ejszym repertuarem i nieêle na tym zarabia.
WÊród artystów wspó∏pracujàcych z Naive sà m.in. Carla Bruni i Marianne
Faithfull. Nie mog´ na razie zdradzaç
szczegó∏ów, ale w najbli˝szych miesiàcach szykujà si´ kolejne transfery wielkich gwiazd Êwiatowego formatu w∏aÊnie
do tej wytwórni. Z Deutsche Grammophon odszed∏em, poniewa˝ zale˝y mi,
by móc widzieç i poznawaç ludzi, dla
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Jednà z najwa˝niejszych cech tej wytwórni jest przekonanie, ˝e p∏yta powinna nie
tylko zawieraç pi´knà muzyk´, ale te˝
zostaç wydana w równie pi´knej oprawie. Ich ok∏adki i ksià˝eczki sà wspaniale
ilustrowane i wydane z najwy˝szà starannoÊcià. Chodzi o to, by kupowanie p∏yty
upodobniç do nabywania ksià˝ki. Nied∏ugo na rynku uka˝e si´ moje kolejne
nagranie dla Naive, zawierajàce kompozycje trzech twórców, których rocznicowe daty przypada∏y w tym roku – Haydna, Purcella i Haendla. To tak˝e coÊ niezwyk∏ego, bo szefowie wielkich wytwórni
praktycznie nigdy nie zgadzajà si´, by na
jednej p∏ycie pokazywaç repertuar ró˝nych kompozytorów. W Naive nie ma
tego problemu. Wa˝niejsza jest sztuka
ni˝ marketing.
DziÊ wszyscy widzà w Marcu
Minkowskim dyrygenta, ale przecie˝

Angielska tradycja wykonawstwa oratoriów Haendla w XIX wieku zna przypadki, kiedy „Mesjasza” Êpiewa∏o nie 100, ale
nawet 5000 ludzi. Z drugiej strony niektórzy po prostu przesadzajà. Zespo∏y
tak ma∏e jak 20 osób nie by∏y nigdy przez
Haendla wykorzystywane. Do tego ch´tnie zatrudnia∏ tych samych Êpiewaków,
którzy wykonywali dzie∏a operowe, wi´c
ich g∏osy na pewno nie by∏y ciche ani delikatne. DziÊ staramy si´ dotrzeç jak najbli˝ej do oryginalnej idei kompozytora.
Do tego, jak sobie wyobra˝a∏ dzie∏o, które tworzy. To jak odnawianie starych
budynków albo obrazów. ˚yjemy w czasach, w których ludzie lubià si´ odnosiç
do historii. Byç mo˝e robimy to przez
pryzmat wspó∏czesnej wiedzy, ale idàc
z duchem tamtych czasów i okolicznoÊci.
JeÊli zdecydowa∏em si´ zrobiç Bacha, powierzajàc partie chóralne pojedynczym
Êpiewakom, to dlatego, ˝e z dokumentów wiemy, i˝ kompozytor nigdy nie
dysponowa∏ prawdziwym chórem. Mia∏
tylko kilku Êpiewaków i z nimi musia∏
pracowaç nad kantatami, oratoriami
i pasjami.
Jak przebiega nauka polskiego?
Obieca∏ pan szybko go opanowaç?

Wstyd i haƒba po prostu. Mam pokaêny
zestaw ksià˝ek do nauki, ale kompletnie
nie mia∏em czasu si´ za to zabraç. Wierz´
jednak, ˝e taki moment nadejdzie. Polscy
wspó∏pracownicy na pewno nie dadzà mi
spokoju. Prosz´ mi ˝yczyç powodzenia!
Trzymam kciuki i dzi´kuj´ za rozmow´!

