Płyty roku 2017 klasyka

Płyty roku 2017
Szymon Nehring/
/Sinfonietta Cracovia
Fryderyk Chopin:
Piano Concertos
Ralph Vaughan Williams: Riders to the Sea
Gustav Holst: At the Boar’s Head
Eric Barry, Gary Griffiths, Kathleen Reveille i inni
Warsaw Chamber Opera Sinfonietta
Warsaw Philharmonic Women’s Chamber Choir
Łukasz Borowicz (dyrygent)
Stowarzyszenie im. Beethovena, Dux 2016
Recenzja w numerze: 2/2017

Album, zarejestrowany na żywo w czasie Wielkanocnego Festiwalu
im. Beethovena w Warszawie, zawiera dwie XX-wieczne
kameralne opery angielskie: posępną opowieść o matce, której morze
zabrało sześciu synów-rybaków („Riders to the Sea” Vaughana Williamsa)
i komiczny obrazek o przygodach królewskiego błazna
(„At the Boar’s Head” Holsta).
Nagroda za świetny efekt międzynarodowego przedsięwzięcia muzycznego
i cenny polski wkład do światowej fonografii – rejestracja opery Holsta
to prapremiera.

Dux 2016
Recenzja w numerze: 4/2017

Oba „Koncerty fortepianowe”
Chopina pochodzą z młodzieńczego
okresu twórczości kompozytora.
Szymon Nehring doskonale uchwycił
ich klimat. Jeśli dodamy do tego
wyjątkową Sinfoniettę Cracovię
pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego
i Jerzego Dybała, otrzymamy
wręcz wymarzoną płytę.
Przepiękny repertuar
i perfekcyjne, pełne młodzieńczej
werwy wykonanie.
Już w momencie premiery
mieliśmy do czynienia ze „złotą płytą”,
ponieważ krążek pokryto
24-karatowym złotem.

Joo Yeon Choi / Marek Szlezer
Sonatas for Cello and Piano
Dux 2017
Recenzja w numerze: 11/2017

Program albumu zestawiono z trzech sonat na wiolonczelę
i fortepian, powstałych w trzech stuleciach.
Ich autorami są Ludwig van Beethoven, Dymitr Szostakowicz
i koreański kompozytor Jeajoon Ryu.
Młoda koreańska wiolonczelistka Joo Yeon Choi
i jeden z najlepszych polskich pianistów
Marek Szlezer łączą ekspresję z perfekcją gry,
a dźwiękowe piękno
– z witalnością i komunikatywnością.
Wirtuozowskie wykonanie dwojga kulturowo odległych artystów.
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Wojtek Blecharz
Liminal Studies

Dariusz Przybylski
Already It Is Dusk

Royal String Quartet / Barbara Kinga Majewska / Kwadrofonik
Bôłt / Dux 2016
Recenzja w numerze: 3/2017

Requiem Records 2017
Recenzja w numerze: 10/2017

To nie rejestracja koncertu czy opery, ale zapis wideo sesji
nagraniowej w studiu radiowym. W swoich utworach
Blecharz koduje uczucia w dźwiękach. Ich źródłem
są normalne instrumenty, ale owe dźwięki wydobywane
są z nich „nienormalnie” – poprzez rozmaite stuki, ślizgi
i pocieranie. Daje to niesamowite efekty sonorystyczne.
Wyróżnienie za nową formułę wydania płyty z muzyką.
Zgodnie z tytułem albumu, słuchacz-widz może przekroczyć
granicę pomiędzy obserwacją a uczestnictwem w kreacji.

Płyta uderza dwa razy. Najpierw oryginalnością.
Nie było przed nią niczego takiego, potem też pewnie
nie będzie. Jeżeli ktoś się pozbiera i nie odłoży jej
na półkę z osobliwościami w rodzaju paznokcia czarownicy,
przechodzi na drugi poziom.
Kosmosu, w którym Przybylski żyje, rozdaje wzory
na ciążenie i przyspieszenie, jak cukierki zamiast psikusa.
Każda ścieżka albumu to jego kawałek na widelcu,
przyprawiony dźwiękami z drugiej strony lustra.
Smacznego.

Płyty roku 2017 jazz
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Chris Potter
The Dreamer Is The Dream

Stephan Micus
Inland Sea

ECM 2017
Recenzja w numerze: 10/2017

ECM 2017
Recenzja w numerze: 10/2017

Jeden z najlepszych saksofonistów
jazzowych nagrał album pełen
zaskakujących pomysłów harmonicznych
i rytmicznych. Wraz z zespołem muzyków
z amerykańskiej czołówki opracował
własną wersję współczesnego mainstreamu.
Jest w nim miejsce na oszałamiające
solówki, czujną sekcję rytmiczną, piękne
tematy, a nawet elektroniczne barwy.
Świetna płyta zarówno dla koneserów,
jak i początkujących fanów jazzu.

Solowy album multiinstrumentalisty,
kompozytora i wokalisty Stephana Micusa.
Wykorzystując instrumentarium z różnych
zakątków świata (balanzikom, nyckelharpa,
cytry, shakuhachi) oraz narzędzia cyfrowej
rejestracji dźwięku, artysta wykreował
barwny, wielowymiarowy świat,
w którym przenikają się elementy muzyki
improwizowanej, etnicznej i klasycznej.
Jedna z ciekawszych produkcji
ECM-u minionego roku.
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Adam Bałdych
& Helge Lien Trio
Brothers
ACT Music 2017
Recenzja w numerze: 11/17

Znakomite aranżacje i oryginalne
harmonie dla wszystkich.
Jazzu Bałdycha, z jego skrzypcami
w roli głównej, może słuchać
każdy meloman otwarty
na nieco trudniejsze formy.
Ambitny, choć nie przesadnie
skomplikowany jazz,
z momentami melodyjnymi,
ale też refleksyjnymi.

Płyty roku 2017 jazz

Christian Sands
Reach
Mack Avenue Records 2017
Recenzja w numerze: 7/2017

Ambrose Akinmusire
A Rift In Decorum
Blue Note 2017
Recenzja w numerze: 10/2017

Swój pierwszy album koncertowy amerykański trębacz nagrał w klubie
Village Vanguard w Nowym Jorku. Przygotował się starannie, wybrał repertuar,
a wcześniej odbył z kwartetem trasę koncertową, by wszystko było dopięte
na ostatni guzik. Powstała płyta porywająca – oryginalna wizja współczesnego
jazzu, w którym znajdzie się miejsce na tradycję, awangardę, a także wycieczki
w stronę muzyki klasycznej. Realizacja pozwala poczuć atmosferę koncertu
– jeśli nie stać Was na wycieczkę do nowojorskiego klubu,
możecie poczuć jego namiastkę na „A Rift In Decorum”.

Ron Carter / Richard Galliano
An Evening with Ron Carter
& Richard Galliano
In+Out Records 2017
Recenzja w numerze: 7/2017

Sensacyjne spotkanie po latach. Legendarny kontrabasista
Ron Carter gra z mistrzem bandoneonu
– Richardem Galliano. Muzycy dali wspólnie
serię koncertów i nagrali album, który w 2017 roku
należał do najczęściej kupowanych płyt jazzowych.
Słuchając „An Evening with Ron Carter & Richard Galliano”,
docenimy mistrzowską technikę i zestaw kompozycji,
w których jazz i blues przeplatają się z rytmami
tanga i estetyką walca.

Pierwszy autorski album
pianisty, odkrytego
przez Christiana McBride’a,
przynosi muzykę pełną naturalnego
feelingu. Christian Sands
dysponuje własnym brzmieniem
i specyficznym sposobem artykulacji.
Towarzyszący mu muzycy,
z kontrabasistą Yasushi Nakamurą
i perkusistą Marcusem Baylorem
na czele, płynnie uzupełniają
artystyczny zamysł lidera.
Odnosi się wrażenie,
że kompozycje Sandsa wyprzedzają
aktualne tendencje i budują
nową, nieznaną wcześniej estetykę.

Atom String Quartet
Seifert
Publisher 2017
Recenzja w numerze: 11/2017

Muzykę Zbigniewa Seiferta rozpisano
na kwartet smyczkowy. Krążek zawiera
najpopularniejsze kompozycje legendarnego skrzypka,
m.in. „Quasimodo”, „Love In The Garden”, „Kilimanjaro”,
„Turbulent Plover” czy „On The Farm”.
Wszystkie zostały błyskotliwie zaaranżowane
i wykonane z prawdziwym ogniem.
Wspaniałe brzmienie, liryzm, ale też humor,
ekspresja i wirtuozeria to tylko niektóre z walorów
tego albumu.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Mery Spolsky
Miło było
pana poznać
Kayax 2017
Recenzja w numerze: 11/2017

Roger Waters
Is This the Life We Really Want?
Sony Music 2017
Recenzja w numerze: 9/2017; 11/2017

Były członek Pink Floyd nie zawiódł. Muzyka jest – z jednej strony
– kontynuacją twórczości, którą dobrze znamy z poprzednich
wydawnictw artysty, ale z drugiej – wciąż potrafi zwrócić
i zatrzymać uwagę słuchaczy.
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Within The Ruins
Halfway Human

Septicflesh
Codex Omega

E1 Music 2017
Recenzja w numerze: 4/2017

Season of Mist 2017
Recenzja w numerze: 10/2017

Wyłamanie się z nurtu surowych
brzmień wyrobiło zespołowi markę
na scenie progresywnego metalcore’u.
„Halfway Human” pozostało wierne
tej koncepcji, a jednocześnie
odświeżyło ją nowymi elementami.
Rytmiczne, wyrywające z fotela
breakdowny oraz wpadające
w ucho refreny, okraszone riffami
używającymi niezliczonej ilości
efektów gitarowych, sprawiają,
że ta płyta to czysta,
nieskrępowana zabawa
dla fanów ciężkich brzmień.

Połączenie orkiestry
symfonicznej i metalu
może przynieść
ciekawe efekty, ale album
„Codex Omega” przechodzi
najśmielsze oczekiwania.
Płyta w jednej chwili zachwyca
pięknem, by w następnej wgnieść
w fotel, uwalniając dziką furię
perkusyjnego i gitarowego
gradobicia.
To bez wątpienia najbardziej
spektakularny album metalowy
minionego roku.
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Seksowne wariatki – to jest to!
Mery Spolsky nikogo nie udaje.
Ma pomysł na siebie
i nie waha się go realizować.
Ludzie muszą wszystko szufladkować,
więc czasem przyklejają
jej łatki bez sensu.
Ale nie słuchajcie ludzi.
Posłuchajcie Mery.

Uneven Structure
La Partition
Long Branch 2017
Recenzja w numerze: 12/2017

„La Patrition” to ryzyko, które
w pełni się opłaciło.
Zapierające dech w piersiach krajobrazy,
miażdżący ciężar ośmiostrunowych gitar
oraz zapadające w pamięć
motywy – wszystko to imponuje,
tym bardziej, że zostało
zamknięte w przemyślanej
i niecodziennej formie.
Płyta nie przemówi do każdego,
ale bez wątpienia jest to
nowoczesny klasyk
progresywnego metalu.
Ciąg dalszy na str. 64 "

Płyty roku 2017 winyl

Arvo Pärt
Tabula Rasa, Fratres,
Symphony No. 3
Gil Shaham / Adele Anthony
Gothenburg Symphony Orchestra / Neeme Järvi
Deutsche Grammophon 2017,
reedycja płyty z roku 1999
Recenzja w numerze: 11/2017

Steve Hackett
The Night Siren
InsideOut 2017
Recenzja w numerze: 5/2017

Każda kolejna płyta Steve’a Hacketta przynosi muzykę z mądrym przesłaniem,
komentującą otaczający nas świat. Taki też jest album „The Night Siren”,
odnoszący się do międzykulturowego pojednania i globalnego pokoju.
Nagrania zrealizowano w odległych zakątkach świata z użyciem
różnych technik i z zastosowaniem rozmaitych aparatów wykonawczych.
Gitarzyście towarzyszą muzycy m.in. z Azerbejdżanu,
Islandii, Izraela, Palestyny i Węgier. Przepiękna mozaika, a zarazem kolejny
w dyskografii muzyka znakomity i ambitny album rockowy.
Płyty roku 2017 pop/rock

Płytę firmuje jeden z najwybitniejszych
współczesnych skrzypków – Gil Shaham.
Znany z brawurowego wykonania
„Czterech pór roku”, tutaj pokazuje,
że jest muzykiem, który rozumie
również współczesność.
Towarzyszy mu piękna żona
– Adele Anthony – i znakomita
orkiestra symfoniczna.
Materiał nie jest nowy. W 2017 wyszła
jego reedycja na winylu.
Ale w świecie muzyki poważnej
„żarna mielą powoli”.
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Steven Wilson
To The Bone
Steven Wilson Productions Ltd. 2017
Recenzja w numerze: 12/2017

„To The Bone” to wokalno-instrumentalna uczta.
Mistrzowska gitara w rękach bohatera płyty, a do tego
zgrabnie zaaranżowane i perfekcyjnie wykonane piosenki.
Także realizacja nie pozostawia niedosytu.
Czegóż więcej potrzeba
do szczęścia miłośnikom rocka progresywnego?
64
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Procol Harum
Novum
Eagle 2017
Recenzja w numerze: 12/2017

Na ten album czekaliśmy 14 lat. Nowe nagrania
Procol Harum to muzyka, do jakiej zespół
przyzwyczaił fanów przez pół wieku. Głos Gary’ego Brookera
nie stracił specyficznej barwy i charakterystycznej chrypki,
a brzmienie jest podporządkowane partiom fortepianu,
który nadaje utworom osobliwą elegancję. Obok utworów
z rockowym pazurem znalazły się też piękne ballady.
Warto było czekać.

NAJCZĘŚCIEJ
NAGRADZANA
I DOCENIANA
MARKA HI-END
McIntosh Laboratory Inc., produkujący ręcznie swoje legendarne urządzenia
w Binghamton, NY od 1949 roku, jest najczęściej nagradzaną marką w historii
Hi-End. Do tej pory zdobył ponad 500 nagród i wyróżnień.
To wielkie dziedzictwo zawarte jest w każdym nowym urządzeniu, ponieważ
tradycja zobowiązuje... od 68 lat.

www.hificlub.pl

