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Maciej Staszewski to wyśmienity gitarzysta klasyczny, kompozytor, a także pedagog, związany z Akademią Muzyczną
w Łodzi. Jego album „Fantasia Iberica”
wypełnia muzyka inspirowana kulturą
Półwyspu Iberyjskiego.
Artysta gra na 6- i 10-strunowych instrumentach, wykonanych specjalnie dla
niego przez cenionego lutnika z Walencji,
Amalio Bourgeta. Poza trzema własnymi,
Staszewski sięgnął po utwory kompozytorów hiszpańskich i portugalskich, takich
jak: Antón Garcia Abril, Carlos Surinach,
Joan Manén, Fernando Lopes-Graça i Regino Sainz de la Maza. Kameralna sesja
nagraniowa odbyła się we wrześniu 2016
roku w Studiu S-2 Polskiego Radia, pod
czujnym uchem reżysera dźwięku Michała Szostakowskiego.
W czasie licznych podróży po Półwyspie Iberyjskim Staszewski chłonął tamtejszy klimat, kulturę i obyczajowość.
Zdecydowanie odnajdziemy je na tej płycie. Wykonawca korzysta z rozmaitych
strojów gitarowych, za każdym razem
dopasowując instrument do charakteru
kompozycji. Mamy okazję zasłuchać się
zarówno w specyficznej melodyce, jak
i wyjątkowym brzmieniu instrumentu.
Staszewski dysponuje znakomitą techniką, a wykorzystany repertuar czyni płytę
bardzo przystępną i komunikatywną. n

Kompozytor i pianista Wojtek Szczepanik w swej twórczości zaciera granice
między gatunkami. „Instinct” to rodzaj
eksperymentu brzmieniowo-akustycznego. Całość nagrano w XVIII-wiecznej
drewnianej kaplicy.
Aby osiągnąć zamierzony efekt, pianista obniżył strój instrumentu o 8 Hz, do
432 Hz wobec przyjętych obecnie za standard 440 Hz. Wokół rozstawiono siedem
mikrofonów.
Pod względem muzycznym mamy do
czynienia z utworem o charakterze ilustracyjnym. Minimalistycznym, a jednocześnie ujmującym melodyką i pięknymi
harmoniami. Sześcioczęściowa suita skupia się na barwie dźwięku, a jej estetyka
i konstrukcja nawiązują do nurtu neoklasyki, zdefiniowanego w XX wieku.
W nagrania nie ingerowano elektronicznie, pozostawiając brzmienie maksymalnie czystym i naturalnym.
Poza wartością artystyczną, płyta może
służyć do testowania sprzętu. Jej cechą
charakterystyczną jest naturalność nagrania oraz wrażenie odsłuchu w specyficznej
akustyce drewnianego wnętrza. Uważnym
uszom nie umknie też wiele cichych pozamuzycznych dźwięków, jak ruch pedałów
fortepianu czy szum powietrza. n
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Za utwory najbardziej charakterystyczne
dla twórczości Mieczysława Karłowicza powszechnie uważa się poematy symfoniczne. Dwa z nich oraz koncert skrzypcowy
A-dur op. 8 znajdziemy na płycie Bartłomieja Nizioła – jednego z najznakomitszych polskich skrzypków – oraz Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie
pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
Przesycony słowiańskim liryzmem,
a jednocześnie młodzieńczą werwą wirtuozowski koncert to sztandarowe dzieło
przedwcześnie zmarłego kompozytora. To
także jeden z ostatnich pogodnych i optymistycznych utworów w dorobku Karłowicza.
O tym, jak odmienny przekaz miała
jego twórczość w kolejnych latach, możemy się przekonać, słuchając drugiej części
płyty.
„Smutna opowieść” dotyczy emocji
towarzyszących ostatnim chwilom życia
samobójcy. W punkcie kulminacyjnym
Karłowicz zaplanował głośny wystrzał
z pistoletu.
Żal, smutek i tęsknota dochodzą do
głosu w trakcie złożonej z trzech motywów melodycznych „Rapsodii litewskiej”.
Opartą na wątkach ludowych suitę wieńczy skomplikowany harmonicznie fragment, po którym melodyka powraca do
początkowego motywu.
Album był nominowany do tegorocznego Fryderyka w kategorii „album roku
– muzyka symfoniczna i koncertująca”.
Warto go poznać. n
Robert Ratajczak
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