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The Masterpieces
of the Chopin Miniature
Karol Radziwonowicz (fortepian)

Marek Stachowski
Works for Cello & String
Orchestra

Jacek Sykulski
Eugeniusz Wachowiak
WolnoÊci dla nas idzie czas

Dux 2009

Dorota Imie∏owska (wiolonczela)
Beethoven Academy Orchestra/Piotr Su∏kowski
Dux 2009
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Orkiestra Filharmonii Poznaƒskiej/Jacek Sykulski
Chor Akademicki UAM
Poznaƒski Chór Kameralny
Poznaƒski Chór Ch∏opi´cy
Filharmonia Poznaƒska 2010
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≥
≤≤≥≥≥

Instytut Polski w Pradze od kilku lat organizuje Salon Polski – wyst´py wybitnych
polskich instrumentalistów i Êpiewaków
(goÊcinnie biorà w nich udzia∏ tak˝e muzycy czescy). Niestety, sala koncertowa Ambasady Polskiej nie odznacza si´ dobrà akustykà i nawet zaanga˝owanie najwy˝szej klasy
profesjonalistów nie zdo∏a∏o doprowadziç
nagrania recitalu Karola Radziwonowicza
do przyzwoitego stanu s∏uchalnoÊci.
Pog∏os jest tak wielki, ˝e na dobrà spraw´
solista móg∏by nie u˝ywaç prawego peda∏u
fortepianu. Wszystkie frazy brzmià mniej
wi´cej legato, mniej wi´cej mezzoforte, tote˝ nie podejmujemy si´ oceniania artykulacji ani dynamiki. Si∏a wy˝sza. Sorry,
Winnetou.
Na program godzinnego koncertu z∏o˝y∏y
si´ Chopinowskie miniatury z maxi dawkà
arcydzie∏a: siedemnaÊcie utworów, przekrój
gatunków uprawianych przez Fryderyka –
nokturnów, walców, mazurków, etiud, polonezów, preludiów, „Fantazja-Impromptu” cis-moll i „Berceuse” Des-dur.
Pianista zadba∏ o p∏odozmian temp i klimatów, tote˝ zaczyna od nastrojowego nokturnu, a koƒczy majestatycznym polonezem. Oznacza to, ˝e co trzy-cztery minuty
musi si´ przestawiç z interpretacjà i wyÊmienicie mu si´ to udaje. Nie przesadza
z patosem (zadziwiajàco powÊciàgliwa
interpretacja etiudy „Rewolucyjnej”), nie
stosuje efekciarskich galopad (walc „Minutowy” zachowuje swój taneczny charakter)
ani nie nadu˝ywa rubata.
W zalewie chopinowskich produkcji ta
skromna p∏yta mile zaskakuje i chcia∏oby
si´ do niej wracaç, gdyby nie ów fatalny
pog∏os… ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Nieod˝a∏owanej pami´ci Marek Stachowski (1936-2004) ju˝ w czasach szkolnych, kiedy akompaniowa∏ na fortepianie
kolegom z klasy wiolonczeli, zafascynowa∏
si´ brzmieniem i mo˝liwoÊciami czterostrunnego instrumentu. Jako kompozytor
cz´sto czyni∏ z wiolonczeli narz´dzie wyra˝ania intymnych prze˝yç, zw∏aszcza w czasie po˝egnania z bliskimi osobami.
Na omawianej p∏ycie znalaz∏y si´ utwory
na wiolonczel´ solo i orkiestr´ smyczkowà
z lat 1988-2001 – „Koncert”, „Recitativo
e la preghiera” i „Adagio ricordamente”.
Ka˝da z jednostek sk∏adowych „Koncertu” (trzy cz´Êci) i „Recitativa” (dwie cz´Êci)
trwa od szeÊciu do oÊmiu minut, natomiast
„Adagio” – osiem i pó∏ minuty i mo˝na
odnieÊç wra˝enie, ˝e Stachowski zapisuje
swoje myÊli w formie takich kilkuminutowych segmentów, w ramach których
buduje napi´cia mi´dzy instrumentem solowym a orkiestrà. Segmenty z∏o˝one sà
ze zwartych odcinków, opartych niejednokrotnie na technice repetytywnej. Dzi´ki
temu program albumu tworzy ca∏oÊç
jednolità pod wzgl´dem klimatu – ciemnego, pos´pnego, elegijnego.
Wiolonczela jest tu personifikacjà p∏aczki, próbujàcej wybiç si´ kantylenà z chóru
˝a∏obników. Dorota Imie∏owska podà˝a
tà w∏aÊnie drogà odczytania dzie∏ Stachowskiego. Ci´˝ar jej interpretacji spoczywa
na barwie i artykulacji. Sugestywnie upodabnia parti´ wiolonczeli do lamentacyjnego zaÊpiewu. Polecamy ten album
mi∏oÊnikom muzyki filmowej. Chwilami
smyczki przypominajà soundtrack „Psychozy” Hitchcocka. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Hucznie obchodzimy rocznice wielkich
kl´sk, a zapominamy o jedynym zwyci´skim polskim zrywie niepodleg∏oÊciowym
– Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919).
Dobrze si´ zatem sta∏o, ˝e w∏adze lokalne
zadba∏y o specjalnà opraw´ muzycznà 90.
rocznicy wydarzenia.
Program uroczystego koncertu otwiera∏a oczywiÊcie... „Rota” Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora przez wi´kszoÊç
˝ycia zwiàzanego z Poznaniem. Drugi
utwór – „Marsyliank´ Wielkopolskà” –
dedykowa∏ w∏aÊnie powstaƒcom. G∏ównym punktem programu by∏a kantata
„WolnoÊci dla nas idzie czas”, napisana
na t´ okazj´ przez Jacka Sykulskiego, poznaƒskiego chórmistrza i kompozytora.
Czterdziestominutowy utwór sk∏ada si´
z pi´ciu cz´Êci, odtwarzajàcych kolejne
stadia walki. Cz´Êç Êrodkowa, instrumentalna, o ilustracyjnym charakterze, z powodzeniem mog∏aby wejÊç w sk∏ad Êcie˝ki
dêwi´kowej jakiegoÊ filmu historycznego
lub westernu. W pozosta∏ych – wokalno-instrumentalnych – dominuje prostota
melodyczno-harmoniczna. Chór Êpiewa
przewa˝nie unisono, partie sopranowe
(Êwietne m∏ode solistki – Marzena Micha∏owska i Aleksandra Lewandowska)
umiejscowiono niewygodnie na górnej
granicy skali g∏osu.
Niestety, s∏u˝ebnoÊç, by nie powiedzieç:
uni˝onoÊç muzyki wobec wybranego tekstu literackiego, nie przys∏u˝y∏a si´ dzie∏u.
Szkoda talentu Sykulskiego dla umuzyczniania takich rymowanek: „Z lazaretowej
Êmiertelnicy/szli krokiem wolnym bojownicy”. ≤
Andrzej Milewski
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Handel
Arie italiane per basso
Ildebrando
D’Arcangelo (bas-baryton)
Modo Antiquo/Federico Maria Sardelli
Deutsche Grammophon 2010
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

Te utwory „wymagajà oczywiÊcie wokalnej sprawnoÊci, ale jest w nich te˝ krew,
Êmierç i wojna, jak równie˝ subtelne nami´tnoÊci. To daje Êpiewakowi realnà sposobnoÊç pokazania ich si∏y dramatycznej”
– uwa˝a Ildebrando D’Arcangelo, który
zarejestrowa∏ swoistà antologi´ basowych
arii z oper i oratoriów, z ró˝nych okresów
twórczoÊci Haendla.
TrudnoÊci techniczne i rozpi´toÊç skali
partii zapisanych w partyturach zje˝y∏y
w∏osy na g∏owie w∏oskiego bas-barytona,
ale postanowi∏ zmierzyç si´ z wyzwaniem
i zaÊpiewaç wszystkie nuty pe∏nym g∏osem, chocia˝, jak podejrzewa, w czasach
kompozytora basy mog∏y si´ uciekaç do
falsetowej sztuczki w górnych dêwi´kach.
Wyszed∏ z tej próby triumfalnie.
D’Arcangelo dysponuje silnym g∏osem
o wyrównanej, bogatej barwie (przypominajàcej troch´ Samuela Rameya), którà
potrafi umiej´tnie dostosowaç do charakteru roli. Skala g∏osu pozwala mu obejmowaç dwie i pó∏ oktawy i dokonywaç
krtanio∏omnych, niezwykle efektownych
skoków interwa∏owych (aria „Fra l’ombre
e gl’orrori” z „Aci, Galatea e Polifemo”).
Koloratury wykonuje gi´tko i perliÊcie
(„Voli colla sua tromba” z „Ariodante”).
Potrafi te˝ stworzyç klimat melancholii
i zadumy, by za chwil´ daç upust ognistym emocjom.
D’Arcangelo ma 41 lat. Dla basa to niewiele. Oby Êpiewa∏ tak Êwietnie jak najd∏u˝ej. I oby zawsze towarzyszyli mu tak
znakomici muzycy, jak grajàca na instrumentach dawnych w∏oska orkiestra Modo
Antiquo. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Tansman
Works for Cello and Piano

Halina Mickiewiczówna
Maestra koloratury

Jan Kalinowski (wiolonczela)
Marek Szlezer (fortepian)
Dux 2009

Nagrania z lat 1952-62
Dux 2009 (reedycja p∏yty z 1998)

Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥

Aleksander Tansman (1897-1986), którego bogata i ró˝norodna twórczoÊç jest,
chwaliç Boga, coraz cz´Êciej wykonywana
w kraju, mia∏ zaszczyt wspó∏pracowaç
z najwybitniejszymi instrumentalistami
swoich czasów. Na omawianej p∏ycie znalaz∏y si´ utwory z lat 1930-1955 na wiolonczel´ i fortepian, dedykowane takim wiolonczelistom, jak Pablo Casals, Gaspar Cassadó,
Gregor Piatigorski i Maurice Maréchal. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Tansman komponowa∏ te
dzie∏a w Êcis∏ym porozumieniu z przysz∏ymi
wykonawcami, a sam ch´tnie realizowa∏
parti´ fortepianu na koncertach.
O wspó∏pracy ze znakomitym efektem
artystycznym mo˝na te˝ mówiç w przypadku tandemu Cracow Duo, który tworzà m∏odzi wirtuozi – wiolonczelista Jan
Kalinowski i pianista Marek Szlezer. Ewokujà oni ko∏ysankowà kantylenowoÊç
w pierwszym z „Deux pieces pour violoncelle et piano” i niemal katatonicznà melancholi´ w Êrodkowej cz´Êci „II sonaty”.
Natomiast ostatnia cz´Êç tej˝e sonaty kipi
˝ywio∏owoÊcià – synkopowany galop fortepianu jest punktowany pizzicatem wiolonczeli; Tansman da∏ tu upust swojej fascynacji jazzem. Dziesi´ciominutowa
„Fantazja” to kalejdoskop klimatów, nieprzewidywalny tok narracji, fragmenty
oparte i na konflikcie, i na dialogu instrumentów. Maestria kompozytorska i wykonawcza znajdujà ukoronowanie w „Particie”, w której barokowa forma s∏u˝y wyra˝eniu treÊci przesyconej uczuciami,
a granica mi´dzy kontrapunktowà kalkulacjà a swobodà ekspresji niepostrze˝enie
zanika. Sprytnie to Tansman wymyÊli∏. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Interpretacja:
Realizacja:

(sopran)

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥

Ten album zosta∏ wydany w 1998 roku,
na 75. urodziny artystki. Niestety, Haliny
Mickiewiczówny (1923-2001) nie ma ju˝
z nami. Na poÊwi´conej jej uroczystoÊci
˝a∏obnej z g∏oÊników pop∏yn´∏a transkrypcja „Tanga” Albeniza, z partià wokalnà w jej wykonaniu.
„Tango” wraz z dwudziestoma innymi
utworami znalaz∏o si´ na p∏ycie, zawierajàcej bezcenny materia∏ archiwalny z lat
1952-62, a wi´c z okresu szczytowej formy
Êpiewaczki. Uczennica Ady Sari, uwa˝ana za jeden z najÊwietniejszych polskich
sopranów koloraturowych, z wiekiem sama zaj´∏a si´ pracà pedagogicznà, a dziÊ jej
wychowankowie uczà nast´pne pokolenia.
Jak wspania∏à technikà i muzykalnoÊcià
odznacza∏a si´ Mickiewiczówna, Êwiadczy
ka˝de z przypomnianych nagraƒ. Sà to arie
z klasycznego repertuaru belcantowego
(np. z „Lunatyczki” Donizettiego), pieÊni
(„S∏owik” Alabiewa) i efektowne wokalne
aran˝acje popularnych kompozycji instrumentalnych („Czardasz” Hubaya). Mickiewiczówna zachwyca perfekcjà intonacji
i artykulacji, igie∏kowà precyzjà w emisji
najwy˝szych dêwi´ków, lekkoÊcià i swobodà w krtanio∏omnych pasa˝ach, wyrównanà jasnà barwà, wdzi´kiem i inteligencjà
interpretacji.
S∏uchajàc choçby „Walca ksi´˝ycowego”
Dunajewskiego, mamy pretensj´ do losu,
˝e nie da∏ Mickiewiczównie szansy zrobienia mi´dzynarodowej kariery. Debiutowa∏a w czasie okupacji, a potem w∏adza komunistyczna rzuca∏a formalistyczne k∏ody
pod nogi tych, co chcieli podzieliç si´
swoim talentem z publicznoÊcià Zachodu.
Zosta∏y nagrania i ˝al. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

