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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 zas!uguje samo podj"cie  
wyzwania, by wspó!czesnym j"zykiem  

opowiedzie# muzyk" dawn$, której ka%dy takt zna ca!y &wiat. Owacj$ na stoj$co  
trzeba przyj$# efekt tej próby. Dzi"ki Richterowi dostali&my Vivaldiego od&wie%onego,  
ale nie odartego z barokowego wdzi"ku i elegancji. 

Debussy/Szymanowski
5DIDï�%OHFKDF]
Deutsche Grammophon

Dystrybucja: Universal Music

Recenzja: „HFiM 2/2012”

Dopracowana w ka%dym detalu p!yta, na której uda!o si" zbudowa# migotliw$ aur"  
nastroju chwili. Fortepian jest dla Blechacza tym samym, czym farby i p"dzel  
dla najwi"kszych malarzy impresjonizmu i ekspresjonizmu. Cho# od premiery albumu 
min$! niemal rok, wra%enie trwa.
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Ahmad Jamal 
%OXH�0RRQ
ACM Productions

Dystrybucja: CMD

Recenzja: „HFiM 5/2012”

Fenomenalna porcja jazzu. Bohater p!yty 
postawi! na rytm, ale jego nagrania nie maj$ nic wspólnego ze smooth jazzem.  
To czysty mainstream, do tego znakomicie wykonany i !atwy w odbiorze.  
P!yta dla wszystkich wielbicieli warto&ciowej muzyki.

Enrico Rava 
Rava on the Dance Floor
ECM Records 2012

Dystrybucja: Universal Music

Recenzja: „HFiM 11/2012”

Michael Jackson na jazzowo i na %ywo  
w big-bandowych aran%acjach – brzmi  
troch" niedorzecznie, a jednak efekt jest  
rewelacyjny. Doskona!e aran%acje autorstwa 
Mauro Ottoliniego i najpopularniejszy  
w!oski tr"bacz w roli g!ównej.

%ULWWHQ�� 
%DFK�/LJHWL
Miklós Perenyi (wiolonczela)

ECM

Dystrybucja: Universal Music

Recenzja: „HFiM 7-8/2012”

Za udowodnienie, %e instrumentalny 
recital solowy mo%e dostarczy# nie mniej 
wra%e' ni% koncert symfoniczny.  
Za &mia!e zestawienie repertuaru.  
Za wirtuozeri" i wigor. Za pokazanie 
fascynuj$cej palety wiolonczelowych 
pi"#dziesi"ciu odcieni szaro&ci.

Tord Gustavsen Quartet
The Well
ECM

Dystrybucja: Universal Music

Recenzja: „HFiM 6/2012”

Nastrojowy album norweskiego pianisty 
i kompozytora !$czy klasyczne inspiracje 
z jazzow$ ballad$ i elementami popu. 
Subtelna pianistyka Gustavsena ciekawie 

koresponduje z nasyconym d(wi"kiem saksofonisty Torego Brunborga  
– drugiego bohatera albumu.

Schubert
Die Schöne Müllerin
.DURO�.R]ïRZVNL��WHQRU�
-RODQWD�3DZOLN��IRUWHSLDQ�
Dux

Recenzja: „HFiM 10/2012”

Za zmierzenie si" z pi"knym  
acz trudnym wyzwaniem klasyki  
niemieckiej pie&ni. Za pokazanie,  
%e polscy arty&ci mog$ zarejestrowa#  
recital pie&niarski na &wiatowym  
poziomie artystycznym i technicznym. 
Za odkrywczo&# interpretacji, perfekcj" 
intonacji i dykcji, znakomit$ wspó!prac" 
&piewaka i pianistki.

1HZ�%RQH
Destined

CM Records

Recenzja: „HFiM 7-8/2012”

P!yta m!odej krakowskiej grupy,  
kierowanej przez tr"bacza Tomasza Kudyka, 

skutecznie prze!amuje postbopow$ rutyn". 
Forma, metrorytmika i aran% zosta!y  

poddane szczegó!owej rewizji,  
co zaowocowa!o muzyk$ o wartkiej akcji,  
witalnej ekspresji i &wietnym brzmieniu.



Muse
7KH��QG�/DZ
Warner Music

Recenzja: „HFiM 11/2012”

Formacja Matthew Bellamy’ego  
nie spoczywa na laurach. Nie przestaje  
eksperymentowa# ani przesuwa# granic. 
Szósty studyjny album Muse to idealne  

po!$czenie charakterystycznego brzmienia brytyjskiego tria z zupe!nie nowymi  
dla grupy elementami.
P!yt" docenili tak%e nasi Czytelnicy na Facebooku, przyznaj$c jej tytu! najlepszego  
albumu minionego roku.

%�%��'ULIWZRRG
6RXWKZDUG�%RXQG
2SXV��
Dystrybucja: Audio Forte

Recenzja: „HFiM 10/2012”

Blues z elementami country i latynoskimi 
rytmami, grany przez skandynawskich 
muzyków. Nie powinno by# tak dobrze,  
a jednak jest. Do tego  
znakomita realizacja  
Opus 3. Gratka dla 
ka%dego audio)la.

3XQFK�%URWKHUV�
:KRĳV�)HHOLQJ� 
<RXQJ�1RZ"
Nonesuch Records

Dystrybucja: Warner Music

Recenzja: „HFiM 10/2012”

Instrumentalne i wokalne mistrzostwo. 
Lekki rock ze smyczkami oraz band%o  
na pierwszym planie. Melodyjne  
kompozycje i niebanalne teksty.  

Plus mi!e dla ucha harmonie  
wokalne.

Gotye
0DNLQJ�0LUURUV

Universal Music

5HFHQ]MD��ķ+)L0�������ĵ

Prawdopodobnie Gotye nie napisze nic, 
co mog!oby dorówna# „Somebody  
*at I Used to Know”. Szcz"&liwie,  
zamiast próbowa# to robi# na si!", 
„Making Mirrors” zape!ni! niebanalnymi 
piosenkami, jakby z innej bajki.  
Ró%norodna ca!o&# prezentuje wysoki 
poziom, a znany z internetu hit jawi si" 
jedynie jako wisienka na torcie.

Ksi!"ka z do#!czon! p#yt! CD  
do nabycia na stronie  

www.polihymnia.pl

Jan Bokszczanin
G!ówne tendencje  
w rozwoju rosyjskiej  
i radzieckiej  
muzyki organowej
Chcieliby$my Pa%stwu poleci& prac' o pocz!tkach  
i drogach rozwoju rosyjskiej muzyki organowej; pierwsz! 
polsk! monogra(' na ten temat. Ogromne zainteresowanie 
organami w gronie arystokracji i szlachty, a potem  
inteligencji rosyjskiej, poczynaj!c od XVIII wieku, jest  
swoistym fenomenem w spo#ecze%stwie, którego wyznanie  
nie dopuszcza#o "adnych instrumentów w obrz'dach 
religijnych. Tym bardziej zaskakuje wi'c stopie% kultywacji 
muzyki organowej w nast'pnych stuleciach, podyktowany 
wy#!cznie kryteriami intelektualno-kulturowymi,  
a nie kultowymi.
Rozprawa opisuje rosyjsk! i radzieck! muzyk' organow!  
w szerokim zakresie oraz w ró"nych aspektach  
i kontekstach;
–  w aspekcie historycznym – rozwa"ane s! kolejne etapy  

rozwoju tej muzyki przypadaj!ce na ró"ne okresy;
–  w kontek$cie systematyki rodzajów, gatunków oraz form  

muzycznych – dokonano podzia#u rosyjskiej i radzieckiej 
muzyki organowej na: solow!, kameraln!, oratoryjno- 
-kantatow!, symfoniczn!, operow!, baletow!, teatraln!  
i (lmow!, tradycyjn!, awangardow!, programow!,  
u"ytkow! itp;

–  w kontek$cie tzw. szkó# organowych – wyodr'bniono  
i scharakteryzowano g#ówne o$rodki zwi!zane  
z rozwojem organów, muzyki organowej oraz  
kszta#ceniem organistów, koncentruj!ce si' wokó#  
wybitnych wirtuozów i pedagogów;

–  w aspekcie kronikarskim – omówiono postacie  
wybranych reprezentatywnych twórców rosyjskiej  
i radzieckiej muzyki organowej oraz ich najwa"niejsze 
dzie#a.

Do ksi!"ki do#!czona jest p#yta CD ilustruj!ca na przyk#adzie  
wybranych utworów  
tre$& rozprawy.


