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Dancing Baroque Music
Urszula Bartkiewicz (klawesyn)
Dux 2013

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Urszula Bartkiewicz jest nie tylko cenio-
nym wirtuozem klawesynu, lecz także znaw-
cą historii muzyki dawnej, a zwłaszcza teorii 
afektów – nauki o związkach muzyki ze sferą 
uczuć. Albumowi „Dancing Baroque Music” 
towarzyszy frapujący esej artystki, w którym 
pisze ona m.in.: „Dworskie tańce barokowe 
w szczególny sposób pozwalają na uwolnie-
nie duszy z osłabiających ją uczuć. Jest to 
zasługą ich teatralnego charakteru, dzięki 
któremu można bezpiecznie doświadczać  
i wyrażać emocję. […] Wytworny charakter 
tańca wymusza sprawność fizyczną i troskę 
o odpowiednie prezentowanie ciała w ruchu 
i w przestrzeni”.

Bartkiewicz omawia związki muzyki  
z choreografią i deszyfruje figury tanecz-
ne gawota, sarabandy, chaconne czy gigue. 
Trzeba o tym wciąż pamiętać, słuchając tej 
płyty – to muzyka tworzona do kunsztow-
nych układów, w których geometria kroków 
i gestów nie jest sztuką dla sztuki, lecz środ-
kiem komunikacji – okazywania radości lub 
smutku, miłości lub obojętności na czyjeś 
względy. Rytm i tempo nie są tu sztywne, 
lecz dyktowane przez prawdę emocji: chwil 
zawahania, zachwytu i refleksji. Barwa kla-
wesynu, swoistego barokowego keyboardu, 
zmienia się w zależności od nastroju; dosko-
nały instrument z Atelier von Nagel umożli-
wia taki zabieg.

Suity i pojedyncze utwory Bacha, Cou- 
perina i Rameau oraz mniej dziś znanych: 
Reinckena, Lebèuge’a, Dieuparta (tańce in-
trygująco smutne i burzliwe) i D’Angleberta  
w znakomitej interpretacji Urszuli Bartkie-
wicz ożywają i ożywiają wyobraźnię.  n
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Moniuszko
Pieśni
Elwira Janasik (mezzosopran)
Jolanta Pawlik (fortepian)
Pawlik Relations 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Jak spośród prawie trzystu pieśni Stanisła-
wa Moniuszki wybrać na płytę piętnaście? 
Śpiewaczka Elwira Janasik i pianistka Jolanta 
Pawlik postanowiły sięgnąć po rzadziej wy-
konywane utwory (ballada „Rybka”, „Nad 
Nidą”), a otworzyć i zamknąć program dwo-
ma Moniuszkowskimi przebojami: „Znasz-
li ten kraj” i „Pieśń wieczorna”. Największe 
odkrycie to „Piosnka obłąkanej Ofelii” do 
fragmentu „Hamleta” Szekspira.

Większość pieśni opowiada o nieszczęśli-
wych kobietach – o wieśniaczkach uwiedzio-
nych przez paniczów; o zdradzie, dzieciobój-
stwie, tęsknocie. W niejednej z bohaterek, 
mimo rozpaczy, tli się chęć zemsty. To silne 
osobowości – i takąż wyrazistą osobowość 
ma młoda wokalistka Elwira Janasik. Cechu-
je ją mezzosopranowy głos o nieco metalicz-
nej, wyrównanej barwie i sile w całej skali, 
bezbłędna intonacja, dobra dykcja, a nade 
wszystko – swoboda w kształtowaniu frazy 
(co jest rezultatem długiego oddechu). Ela-
styczna, płynna fraza fantastycznie spraw-
dza się w, nomen omen, „wodnych” opo-
wieściach Moniuszki, jak „Wilija” czy „Do 
Niemna”. Pozwala też na dosłowne splatanie 
głosem wianka w „Triolecie”. Janasik tworzy 
ciekawe kreacje wokalno-aktorskie zarów-
no w krótkich lirycznych portretach („Ma-
rzenie”), jak i w rozbudowanych narracjach 
(dwunastominutowa „Rybka”), a udaje się to, 
ponieważ wraz z doskonałą akompaniatorką 
tworzą jeden organizm. 

Starannie wydany album zawiera m.in.  
japońskie przekłady tekstów pieśni. Może, 
po Chopinie, Japończycy pokochają Mo-
niuszkę?   n
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The Hunger Games:
Mockingjay. Part I
[Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część I]
Original Soundtrack 
Lionsgate Republic Records 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Od lat przy ocenie filmowych ścieżek 
dźwiękowych stosujemy tę samą metodę: 
słuchamy płyty od początku do końca jako 
autonomicznego nagrania. Staramy się słu-
chać muzyki, tworzącej coś w rodzaju sui- 
ty, a nie użytkowej ilustracji istniejących 
ruchomych obrazów. Przy takim podejściu 
najlepiej jest… nie oglądać najpierw filmu. 
Eksperymentujemy sprawdzając, czy płyta 
przejdzie surowy test i muzyka obroni się 
sama.

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część I” to 
już trzeci, zrealizowany z rozmachem film 
opowiadający o walecznej Katniss i jej pró-
bach przetrwania w brutalnym imperium  
w nieokreślonej przyszłości. 

Jako autor oprawy muzycznej podpisał 
się renomowany James Newton Howard, 
lecz soundtrack zawiera tylko utwory prze-
niesione do filmu ze świata muzyki pop; 
czternaście przebojów takich wykonawców 
jak: Chvrches, Lorde, Tinashe, Grace Jones  
czy The Chemical Brothers. Ułożono je  
w kolejności, która nie nuży, raczej intryguje; 
tworzy alternatywną opowieść – tym razem 
o bohaterach piosenek. Zmienia się nastrój, 
tempo i rytm, timbre wokalistów. Po brzmie-
niach cukierkowo-pastelowych następują 
mroczne zgrzyty przetworzonych dźwięków. 
Hektyczne afykańskie bębny poprzedzają 
lament bezpłciowego głosu. Czasem słychać 
jęk straconych dusz, a czasem – dyskotekowe 
łup-łup. 

Świadomość, że wszystkie te piosenki zna-
lazły się w jednym filmie z gatunku fanta-
styki/akcji budzi nasze z(a)dziwienie. Może 
teraz obejrzymy?   n
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