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Recenzje p∏yt klasyka

Romuald Twardowski
Violin concerto, Hebraic
melodies, Piano concerto
no 1, Naked Prince
Joanna ¸awrynowicz (fortepian)
Andrzej G´bski (skrzypce)
Romuald Go∏´biowski (klarnet)
Various orchestras and conductors
Acte Préalable 2008
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≥≥

Kilkunastop∏ytowa ju˝ dyskografia Romualda Twardowskiego w katalogu Acte
Préalable wzbogaci∏a si´ kolejnà pozycjà.
Zgromadzone tu utwory powstawa∏y na
przestrzeni pó∏wiecza – od 1956 do 2006
roku i pozwalajà przeÊledziç drog´ artysty
od prac studenckich do najnowszych kompozycji. Poznajemy Twardowskiego-autora czterech dzie∏, opartych na solidnym orkiestrowym fundamencie. W stosunkowo
nowym (2006) koncercie skrzypcowym
zwraca uwag´ „bartokowska” drapie˝noÊç,
zw∏aszcza w wirtuozowskiej fina∏owej kadencji, pe∏nej dysonansowych wspó∏brzmieƒ. „Melodie hebrajskie” (1977) sà
w istocie kilkucz´Êciowà fantazjà z klarnetem w roli g∏ównej (brawa dla Romualda
Go∏´biowskiego). Ulubiony instrument
klezmerski rozpacza g∏osem cieni zamordowanych mieszkaƒców sztet∏ów.
Bardzo ciekawym utworem okazuje si´
„Koncert fortepianowy nr 1” (1956), skomponowany jeszcze w czasie studiów Twardowskiego w Wilnie, a niedawno zrekonstruowany. Ma a˝ szeÊç krótkich cz´Êci
o zró˝nicowanym charakterze i doÊç eklektycznych stylistycznie. S∏ychaç w nich echa
folkloru – rzewnych kujawiaczków, zadzierzystych chodzonych i ognistych góralskich.
Muzyka z baletu „Nagi ksià˝´” (1960) to
ju˝ klasyka. Zw∏aszcza „Marsz” dowodzi
profesjonalnej sprawnoÊci Twardowskiego-instrumentatora. To najlepsze nagranie
na p∏ycie. Szkoda jednak, ˝e poziom interpretacji (poza solistami) i realizacji cz´Êci
materia∏u budzi zastrze˝enia. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Joseph Haydn
Cello concertos, minuets
Ivan Monighetti – wiolonczela, dyrygent
Sinfonia Iuventus
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≥

DoÊwiadczenia artystyczne orkiestry Sinfonia Iuventus powi´kszajà si´ praktycznie
z ka˝dym miesiàcem. Nie doÊç, ˝e zespó∏
sporo koncertuje i przygotowuje nowy repertuar, to zaczà∏ tak˝e nagrywaç p∏yty.
M∏odzi muzycy we wspó∏pracy z utytu∏owanym wiolonczelistà – Ivanem Monighettim – we wrzeÊniu wystàpili na Zamku Królewskim w Warszawie, promujàc swój
wspólny projekt – koncerty Haydna, zarejestrowane w lutym tego roku w radiowym
studiu S1. Na koncercie nie by∏em, ale po
wys∏uchaniu p∏yty bardzo tego ˝a∏uj´.
Trudno znaleêç w Polsce specjalistów od
Haydna. Wielu gra go zbyt romantycznie,
s∏odko albo oci´˝ale. Sinfonii Iuventus uda∏o si´ stworzyç interpretacj´ pe∏nà energii,
polotu, a do tego perfekcyjnà rytmicznie
i z klasycznymi proporcjami. W koncertach
zespó∏ towarzyszy soliÊcie dyskretnie i profesjonalnie. W menuetach pokazuje ca∏à swojà pot´g´, która, choç czasem nieco szorstka
w brzmieniu, daje si´ lubiç. Wspó∏praca
Monighettiego z orkiestrà musia∏a si´ uk∏adaç znakomicie, sàdzàc po fantastycznym
zrozumieniu, jakie s∏ychaç w muzycznych
dialogach. Popisy techniczne solisty to zaÊ
przyk∏ad, jak Haydna graç si´ powinno.
Monighetti bez trudu pokonuje najtrudniejsze nawet biegniki i z ∏atwoÊcià wspina
si´ w górne granice skali instrumentu. Gra
dêwi´kiem jasnym i klarownym. UÊmiech
wywo∏ujà kadencje autorstwa wiolonczelisty, w które wplata motywy z V i IX symfonii Beethovena. Wszak jeden nie zaistnia∏by
bez drugiego.
Ogólnie: p∏yta bardzo udana. Z przyjemnoÊcià mo˝na powiedzieç, ˝e m∏odzi Polacy
pewnie wkraczajà w Êwiat wykonawstwa
twórczoÊci Klasyków Wiedeƒskich. Brawo! ≤
Maciej ¸ukasz Go∏´biowski

Sacrificium
Cecilia Bartoli

(mezzosopran)
Il Giardino Armonico/Giovanni Antonini
Decca 2009
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

W po∏owie XVII wieku papie˝ zabroni∏
kobietom nauki muzyki i wyst´pów wokalnych. M´˝czyêni musieli wcielaç si´
w role kobiece w operach. Ros∏o zapotrzebowanie na doros∏ych Êpiewaków dysponujàcych altem lub sopranem. Co roku
tylko we W∏oszech zabiegowi kastracji
poddawano oko∏o cztery tysiàce ch∏opców przed dziesiàtym rokiem ˝ycia. Zaledwie garstka zrobi∏a wielkà karier´ – jak
Farinelli, Caffarelli, Salimbeni czy Porporino. Rewelacyjnà p∏ytà „Sacrificium”
(„PoÊwi´cenie”) Cecilia Bartoli sk∏ada
ho∏d i tym s∏awnym, i tym bezimiennym
artystom, okaleczonym na o∏tarzu muzyki. Swojà cegie∏k´ dok∏ada Il Giardino Armonico, znajdujàcy si´ w wyÊmienitej formie instrumentalnej.
W Êpiewie kastratów fascynowa∏a nie
tylko barwa, lecz tak˝e lekkoÊç emisji,
gi´tkoÊç koloratury, a nade wszystko –
niesamowicie d∏ugi oddech (kastracja powstrzymywa∏a rozwój krtani, podczas gdy
p∏uca rozwija∏y si´ normalnie). DziÊ trudno znaleêç kontratenora lub Êpiewaczk´,
zdolnych sprostaç meandrycznym frazom. Nic dziwnego, ˝e nikt nie nagra∏ dotychczas a˝ jedenastu spoÊród dwunastu
arii wybranych przez Bartoli, a sà wÊród
nich kompozycje m.in. Porpory, Caldary
i Grauna.
Szczerze mówiàc, tak zaÊpiewaç ten repertuar potrafi chyba tylko ona. Wydobyç z siebie tyle dêwi´ków na jednym oddechu,
zachowaç idealnà intonacj´ i precyzj´ artykulacyjnà, a nade wszystko – podtrzymaç takà temperatur´ emocji to wielka sztuka. Nie
próbujemy nawet oddaç s∏owami kunsztu,
który odbiera mow´. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Schumann: Dichterliebe
Brahms: Lieder

Chopin
Koncerty fortepianowe

Simon Keenlyside (baryton)
Malcolm Martineau (fortepian)
Sony Classical 2009
Dystrybucja: Sony Music Poland
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Rafa∏ Blechacz
Royal Concertgebouw Orchestra/Jerzy Semkow
Deutsche Grammophon 2009
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Pó∏godzinny cykl „Dichterliebe” Schumanna to za ma∏o, by zape∏niç krà˝ek, tote˝ Simon Keenlyside uzupe∏ni∏ program
p∏yty o pieÊni Brahmsa. Jest ich tyle samo
(szesnaÊcie), co pieÊni Schumanna. Nie
si´gnà∏ przy tym po ˝aden z Brahmsowskich cykli, lecz wybra∏ ze spuÊcizny kompozytora utwory, które u∏o˝one w precyzyjnie zaplanowanej kolejnoÊci stworzy∏y
cykl pod wyimaginowanym przeze mnie
tytu∏em „Mi∏oÊç w zmiennych okolicznoÊciach przyrody”.
S∏owiki, skowronki, lasy, kwiaty, pola,
a tak˝e ekosystem cmentarza stajà si´ arenà uczuciowych rozterek bohatera – jego
huÊtawki stanów emocjonalnych i bezbrze˝nej samotnoÊci . W „Dichterliebe”
bohater – wszak poeta – godzi si´ z wyobcowaniem, a nawet czerpie z tego stanu
zadowolenie.
Angielski Êpiewak dysponuje g∏osem
mocnym, doÊç ciemnym (z aksamitnà nutà), tote˝ w kreacji cz∏owieka dzielnie
zmagajàcego si´ z losem jest wiarygodny,
a ˝arliwoÊcià i szlachetnoÊcià interpretacji
porywa s∏uchaczy. Zachwyca zw∏aszcza
brzmieniem dolnych dêwi´ków skali. Perfekcyjne panowanie nad barwà i bogaty
arsena∏ Êrodków wokalno-aktorskich czynià z niego mistrza nastroju. Keenlyside ma
wspania∏à dykcj´ i rewelacyjne wyczucie
tempa. Pi´knie frazuje i nie mniej pi´knie
pauzuje – a to najwy˝sza umiej´tnoÊç operowania g∏osem. Malcolm Martineau potwierdza reputacj´ jednego z najlepszych
akompaniatorów. Jest wra˝liwym, pe∏nym
temperamentu partnerem i wspó∏twórcà
atmosfery tego pe∏nego uroku albumu. ≤

Trzecia p∏yta Rafa∏a Blechacza dla niemieckiej wytwórni wype∏nia zobowiàzania
pianisty zawarte w kontrakcie. Od dawna
by∏o wiadomo, ˝e znajdà si´ na niej oba koncerty fortepianowe Chopina, d∏ugo zaÊ
utrzymywano w tajemnicy nazw´ akompaniujàcej Polakowi orkiestry.
Royal Concertgebouw to zespó∏ najwy˝szej klasy, przez wielu stawiany wy˝ej ni˝
Berliƒscy Filharmonicy. Jerzy Semkow to
dyrygent ceniony za swoje symfoniczne interpretacje. K∏opot w tym, ˝e koncertom
Chopina pot´˝ne, nasycone, g∏oÊne i ci´˝kie
brzmienie du˝ego zespo∏u po prostu szkodzi. Na szcz´Êcie Holendrzy pokazali, ˝e
poza grzmiàcymi akordami potrafià fantastycznie prowadziç dialog z solistà na poziomie pojedynczych instrumentów. Takie
melodyjne konwersacje stanowià jednà
z najwi´kszych zalet tego wykonania.
Rafa∏ Blechacz przyzwyczai∏ nas ju˝ do
swojego stylu. Wiadomo, ˝e pracuje nad
detalami i bardzo si´ stara, aby byç perfekcyjnym technicznie. GdzieÊ w tym wszystkim zaczyna si´ jednak coraz mocniej oddalaç od spontanicznoÊci i szczeroÊci emocji.
Zachowanie równowagi pomi´dzy profesjonalizmem a ˝ywym przekazem ∏atwe nie jest,
ale wyró˝nia najwi´kszych pianistów Êwiata.
Blechacz profesjonalistà jest ju˝ na pewno.
Teraz wa˝nà sprawà pozostaje nauczyç si´,
˝e w muzyce nie zawsze i nie tylko chodzi
o zagranie wszystkiego wyraênie, dok∏adnie,
o dopieszczenie mordentów, tryli czy biegników. Omawiane wykonanie jest dobre,
ale nie ponadczasowe; perfekcyjne technicznie, ale nie porywa. Wreszcie – jest indywidualne, ale nie przekonuje.
Od Rafa∏a mo˝na oczekiwaç wi´cej. ≤
Maciej ¸ukasz Go∏´biowski

Andrzej Milewski
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Gra˝yna Bacewicz
Music for Chamber
Orchestra vol. 1
Bart∏omiej Kominek (fortepian)
Radom Chamber Orchestra/Maciej ˚ó∏towski
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Gra˝yna Bacewicz nie wierzy∏a zarówno
w natchnienie przy tworzeniu muzyki, jak
i w kojarzenie jej z konkretnymi obrazami
i znaczeniami. Porównywa∏a proces twórczy do kucia w kamieniu, a mozó∏ wydawa∏ si´ jej nieod∏àcznym kosztem uprawiania sztuki. Poszukiwanie formy, j´zyka
wypowiedzi by∏o sednem i sensem jej artystycznej biografii. Na pierwszej z serii
p∏yt Duxu, poÊwi´conych dorobkowi kameralnemu Bacewiczówny, znalaz∏y si´
trzy utwory wa˝ne dla autorki i docenione przez krytyk´: „Koncert na orkiestr´
smyczkowà” z 1948 roku, rozs∏awiony
porównaniem go przez Kisiela do „V koncertu Brandenburskiego” Bacha, „Divertimento” (1965) i I kwintet fortepianowy
(1952).
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje b∏yskotliwa transkrypcja kwintetu na fortepian
i orkiestr´ smyczkowà, dokonana przez
dyrygenta Macieja ˚ó∏towskiego. Powsta∏
czterocz´Êciowy koncert fortepianowy
z wyrazistà partià solowà (bardzo dobry
wyst´p Bart∏omieja Kominka), zanurzonà
w smyczkowej magmie, w której zachodzà nieustajàce procesy dêwi´kowe. To
walka podjazdowa grup instrumentów
mi´dzy sobà, to koalicja na rzecz dialogu
z solistà, to natarcie tyralierà na fortepian.
M∏odziutka radomska orkiestra jawi si´
jako z˝yty zespó∏ o du˝ym potencjale bieg∏oÊci technicznej i wra˝liwoÊci interpretacyjnej. Pod batutà ˚ó∏towskiego gra
z energià i precyzjà, pi´knie frazuje, oddaje niuanse dynamiki i artykulacji, a przede
wszystkim prezentuje ciekawe, nasycone
brzmienie. WartoÊciowe nagranie. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

