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25 Meraviglioso
José Carreras
Magic Records 2014

Interpretacja:  ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

„Cudowne 25” – tak brzmiałby po polsku 
tytuł najnowszej płyty José Carrerasa. Ćwierć 
wieku temu hiszpański śpiewak wygrał wal-
kę z białaczką i założył fundację charytatyw-
ną. Mówi: „Ten album jest odą do życia i cu-
downych rzeczy, które proponuje nam życie”. 
Dla uczczenia jubileuszu uzdrowienia Car-
reras wybrał czternaście piosenek włoskich 
i hiszpańskich, od tytułowej „Meraviglioso” 
z repertuaru Domenico Modugno, poprzez 
utwór oparty na motywie przewodnim Nino 
Roty z filmu „La Strada” Felliniego, po prze-
bój Umberto Bindi „Il nostro concerto”. 

To nie pierwszy kompakt Carrerasa  
z muzyką popularną. Najmłodszy z trzech 
tenorów od dawna nie śpiewa arii opero-
wych, lecz piosenki, które wykonuje zresztą 
z nieznośną operową manierą, akcentując 
każde słowo na jeden z dwóch sposobów: 
rozdzierająco dramatycznie lub rozdzierają-
co rzewnie, co już po kilku minutach wieje 
monotonią. To przykre, że artysta nie potra-
fił znaleźć niszy repertuarowo-stylistycznej 
lepiej odpowiadającej jego obecnym warun-
kom wokalnym.

Płyta reklamowana jest informacją o go-
ścinnym udziale gwiazd (krótkie, wyeks-
ponowane solówki) – m.in. pianisty Lang 
Langa i akordeonisty Richarda Galliano. Mu-
zycy nie spotkali się jednak w jednym studiu,  
w czasie wspólnych sesji nagraniowych  
i serdecznych rozmów. Każdy nagrał swoją 
partię tam, gdzie było wygodnie i tanio – 
słoweńska orkiestra w Lublanie, Carreras –  
w Barcelonie, Lang Lang w Monaco i tak da-
lej. Każdy grał do playbacku i to rozseparo-
wanie, niestety, słychać.

Czy ten jubileuszowy produkt ma jakieś 
zalety? Tak: ciekawe aranżacje.  n

Andrzej Milewski

Voices of Korea
The National Chorus  
of Korea/Sang-Hoon Lee
Dux 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Muzyka to dziedzina, która otwiera gra-
nice między krajami i kulturami. Jednym  
z najlepszych interpretatorów kantat Ba-
cha jest japoński dyrygent Masaaki Suzuki,  
z chińskimi orkiestrami chętnie współpra-
cuje Penderecki, a ostatni Konkurs im. Wie-
niawskiego wygrała koreańska skrzypaczka 
Soyoung Yoon. Przedstawiany tu album jest 
wizytówką Narodowego Chóru Korei (oczy-
wiście Południowej), a został zarejestrowany 
w przyjaznej akustyce prezbiteriańskiego 
kościoła w Seulu przez polskich realizato-
rów i wydany przez polską firmę Dux. Kie-
rownikiem wiodącego koreańskiego chóru,  
istniejącego od 1973 roku, jest Sang-Hoon 
Lee, wykształcony w Korei i w Niemczech. 
Repertuar zespołu obejmuje klasykę świa-
tową (od renesansu), dzieła współczesne  
i folklor koreański.

Na płycie znalazło się piętnaście utwo-
rów: cztery pieśni koreańskie w efektownych 
aranżacjach (szczególne wrażenie robi wy-
konywana przy młóceniu zboża „Ongheya”)  
i jedenaście kompozycji twórców „zachod-
nich”, spośród których tylko nazwisko Schu-
manna mówi coś melomanom. Dobrze się 
stało, że pokazując swoje wyśmienite umie-
jętności wokalne, Koreańczycy popularyzu-
ją też muzykę chóralną ze wszech miar za-
sługującą na uwagę – jak twórczość Davida 
Wikandera, Vytautasa Miškinisa, Jaakko 
Mäntyjärviego („Pseudo-Yoik” – cudo) czy 
Thomasa Jennefelta. Poziom chóru jest tak 
wysoki, że każdy z wykonawców solówek 
mógłby podjąć karierę solową: intonacja  
jak igiełka, piękna barwa, nienaganna arty-
kulacja, śpiewanie w wielu językach. Wszy-
scy razem brzmią stopliwie, ciepło. Warto 
posłuchać.  n

Hanna Milewska

Il maestro. Porpora arias
Franco Fagioli (kontratenor)
Academia Montis Regalis/Allesandro De Marchi
Decca 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Nicola Porpora, włoski kompozytor 
(1686-1768), jest dla kontratenora Franco 
Fagiolego mistrzem, ale przede wszystkim 
w znaczeniu: „nauczyciel”. Porpora wy-
kształcił najsłynniejszych kastratów epoki: 
Farinellego, Caffarellego i Senesina. 

Fagioli chciałby być w klasie Porpory. 
Wykonując jego utwory, nie tylko interpre-
tuje mistrzowskie dzieła i czuje je w swoim 
ciele (to jego słowa), lecz także się uczy, 
wciąż się rozwija. Pokora, otwartość, pra-
cowitość, perfekcjonizm, wrażliwość – to 
cechy świetnego artysty. Rozległy ambitus 
i siła głosu, wyrównana barwa, pewność 
prowadzenia frazy, długi oddech i energia 
– to cechy świetnego śpiewaka, gotowego 
na najtrudniejsze wyzwania, a do takich 
należą arie Porpory. Jeśli dodać do tego 
fantastyczną orkiestrę – otrzymamy arcy-
dzieło.

Na płycie znalazło się dwanaście popi-
sowych arii z dziesięciu oper. Fagioli może 
pokazać wirtuozerię zarówno w szaleń-
czych galopadach przez dźwięki i skokach 
interwałowych („Se tu la reggi al volo”  
z „Ezia”), jak i w niekończących się me-
lancholijnych frazach („Alto giove” z „Po-
lifema”). To, co wyróżnia Argetyńczyka 
(a także Chorwata Cencica) na tle współ-
czesnych kontratenorów, to gęstość i moc 
głosu, oddalająca kreowane przezeń po-
staci od „zniewieściałego” krańca na skali 
określeń tożsamości płciowej bohaterów 
operowych. Niedawno płytę z muzyką 
Porpory nagrał Jaroussky, głos delikatny, 
„dziewczęcy”. Na tracklistach albumów 
Jaroussky’ego i Fagiolego powtarzają się 
tylko dwie arie.  n

Hanna i Andrzej Milewscy


