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Z okazji 100. rocznicy urodzin Leonarda
Bernsteina Deutsche Grammophon wydał
album „Bernstein na Broadwayu”, dokumentujący największe sukcesy kompozytora w dziedzinie musicalu. Cokolwiek by
powiedzieć o takich świetnych utworach
muzyki poważnej, jak „Chichester Psalms”
czy II symfonia „The Age of Anxiety”, nie
zdobyły one takiej estymy i światowej popularności, jaką przyniosły autorowi „West
Side Story”, „Na przepustce” i „Kandyd”.
Fragmenty tych trzech kompozycji znalazły
się na kompakcie.
Chociaż Bernstein określił „Kandyda” jako
operetkę, dzieło to jest wystawiane zarówno
przez teatry musicalowe, jak i operowe. To
raczej parodia operetki, wykpienie operetkowego blichtru i sztuczności, a udana parodia wymaga mistrzowskiego wykonania.
I takie właśnie wybrano. Wśród wykonawców słyszymy operowe gwiazdy, m.in. Nicolaia Geddę, June Anderson i tryskającą
humorem-wigorem seniorkę – Christę Ludwig. Szkolone w klasycznym śpiewie głosy
mogą tu sobie pozwolić na „musicalową”
swobodę emisji i ekspresji. W pozostałych
dwóch utworach (choć z góry zaliczonych
przez kompozytora do kategorii musicalu)
obsadę również skompletowano ze słynnych śpiewaków operowych. W „West Side
Story” to Kiri Te Kanawa, José Carreras
i Marilyn Horne, a w „Na przepustce” – Frederica von Stade i Thomas Hampson. Za ich
sprawą musical przesuwa się w stronę opery,
a fantastyczny świat kompozycji scenicznych Bernsteina zyskuje wspólny, ponadczasowy mianownik. n

Sergiusz Prokofiew przywiązywał się
do swoich kompozycji. Opracowywał ich
nowe wersje. Zestawiał suity orkiestrowe lub wykorzystywał tematy i pomysły
w następnych dziełach. Jako świetny pianista, sporządzał też aranżacje fortepianowe
utworów orkiestrowych. Ponieważ sam
bywał ich wykonawcą, są to aranżacje dla
jednego instrumentalisty.
Sergei Babayan, Ormianin od lat mieszkający w USA, łączy błyskotliwą karierę
pianistyczną z działalnością pedagogiczną
– jego najsłynniejszym uczniem jest Daniił Trifonow. Teraz postanowił zaaranżować wybrane kompozycje Prokofiewa na
dwa fortepiany. Efekty swoich prac zadedykował Marcie Argerich, znanej z upodobania do występów w klawiszowym duecie
z największymi nazwiskami światowej pianistyki.
Na płycie „Prokofiew dla dwojga” znalazło się 19 „porcji” muzyki Prokofiewa
w Babayanowym opracowaniu. Dominują
wszelkiego rodzaju tańce – od walca, poprzez polkę, mazurka, poloneza, aż po „Taniec z mandolinami” i „Taniec pięciu par”.
Babayan postawił na kontrasty rytmów,
temp i nastrojów. Ich amplitudę wyznaczają, z jednej strony, „Prolog” z „Romea
i Julii” (zachwycające wykorzystanie dźwięków z dołu skali fortepianu); z drugiej zaś
– „Poranna serenada” z tegoż baletu (pastelowy lot motyla). Atrakcyjne aranżacje dają
pole do wirtuozowskich popisów duetowi
Babayan-Argerich. Trawestując powiedzenie „Tres faciunt collegium”, tutaj dwoje
czyni orkiestrę. n

Większość kompozytorów marzy o napisaniu wielkiej symfonii. Światową tradycję
symfoniki XX wieku wzbogacili niewątpliwie Szymanowski i Penderecki. Dorobek
Feliksa Nowowiejskiego w tym zakresie jest
mało znany i praktycznie niedostępny; spośród czterech symfonii z dojrzałego okresu
twórczości zachowały się trzy, z czego tylko
jedna (II) była wykonana za życia autora, tuż
przed II wojną światową. Nagrań płytowych
do tej pory nie było. Krążek poznańskich filharmoników po części zapełnia tę lukę.
Album zawiera II i III symfonię. Druga
– „Praca i rytm” – to hymn na rzecz cywilizacji, harmonijnie współpracującej z naturą.
Została podzielona dość nietypowo, bo na
7 części, i zachwyca konsekwentną strukturą
oraz barwną obrazowością. Wszystko tu jest
w ruchu: to przyspiesza, to rytmicznie żwawo podąża do przodu, to zwalnia i efektownie hamuje, by znów nabrać pędu. Muzyka
opisuje rewolucję techniczną jako zjawisko
pozytywne, radosne i przyjazne.
Prawidłową nazwę III symfonii ustalono dopiero niedawno: „Siedem barw Iris”.
Skomponowane w czarną noc okupacji (rok
1940; prawykonanie – 1961!) dzieło przeniosło kompozytora w krainę orientalnej fantazji. W I i II części panuje pastelowy klimat,
podkreślany przez melodyjne motywy fletowe. Marsz w części III udał się Nowowiejskiemu nie mniej niż słynny fragment z „Quo
Vadis”. Część IV to wspaniały 17-minutowy
finał, budzący skojarzenia z rozciągniętymi
„plateau” zakończeń symfonii Mahlera.
Piękne odkrycie. Czekamy teraz na
IV symfonię Nowowiejskiego. n
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