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Za swoje najwybitniejsze dzieło przed
„Ognistym ptakiem” Igor Strawiński uważał
„Pieśń żałobną” (1908). Dwudziestoośmioletni kompozytor napisał ten około jedenastominutowy utwór orkiestrowy z okazji
śmierci swojego profesora – kompozytora
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa.
Po jednorazowym wykonaniu na uroczystym koncercie w konserwatorium petersburskim nuty zaginęły. Ale w muzykologach
nie gasła nadzieja. W roku 2015, w czasie
remontu uczelni, natrafiono na zestaw partii
instrumentalnych, z których zrekonstruowano partyturę. Przedstawiane tu nagranie jest
światową premierą fonograficzną „Pieśni
żałobnej”.
Jest to w istocie poemat symfoniczny, opowiadający o pogrzebie, w którym uczestniczą instrumenty. Każdy z nich zbliża się do
grobu kompozytora i składa swój wieniec
– czyli solówkę. Gra tutti tworzy nastrojowy
podkład, atmosferę smutku i zadumy.
Układając program płyty, Chailly obudował premierową pozycję dziełami orkiestrowymi powstałymi kilka lat przedtem i potem.
Znalazły się wśród nich „Sztuczne ognie”,
„Scherzo fantastyczne” (oba dzieła poprowadzone i zagrane z wigorem i precyzją),
balet „Święto wiosny” (piękna introdukcja,
znakomite solo oboju) oraz cykl pieśni na
mezzosopran „Faun i pasterka”, do wierszy
Puszkina we francuskim przekładzie.
Niestety, Sophie Koch, wykonująca urocze, bukoliczne obrazki zmęczonym, rozwibrowanym głosem, stanowi najsłabsze ogniwo świetnego albumu, zarejestrowanego na
żywo na festiwalu w Lucernie. n

Operetkę obrzydziły nam koncerty
plenerowe w rodzimych kurortach. Kicz
wokalny i aktorski, mizdrzenie się do publiczności, nieczyste zawodzenia diw, których nie sposób zrozumieć, choć śpiewają
po polsku. Kilka arii na krzyż, co roku ta
sama nędza nieuszczęśliwiona. W zestawieniu np. z Ciechocinkiem, wyśmienite
nagrania operetkowej klasyki pod batutą
Minkowskiego czy Harnoncourta wydawały się bajką o żelaznym wilku. I oto
pojawia się płyta polskich wykonawców.
Szok i zachwyt!
Repertuar – znany i ograny: Franz Lehár, Imre Kálmán, Johann Strauss syn,
Paul Abraham; dwanaście duetów operetkowych na tenor i sopran, m.in. z „Barona cygańskiego” i „Księżniczki czardasza”.
Zabawne, sentymentalne, czasem banalne
– lecz urocze – śpiewane rozmowy o miłości, od fazy uwodzenia, przez zauroczenie,
do utrwalenia uczucia.
Ale jak to jest wykonane! Z szacunkiem
dla materiału muzycznego i słuchacza,
z ciepłem i poczuciem humoru. Analiza
sensu słów i idące za nią perfekcyjne frazowanie; sugestywna interpretacja aktorska,
dzięki której nie rażą nawet niezręczności
rymów męskich w polskich tekstach. Bezbłędna dykcja, świetna współpraca śpiewaków ze sobą nawzajem i z orkiestrą –
oto cechy tego płytowego recitalu, którego
bohaterami są śpiewający małżonkowie
– Krystian Krzeszowiak i Natalia Rubiś.
Z całego serca polecamy! n
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Jako redaktor Wydania Narodowego
Dzieł Chopina, pianista Jan Ekier (1913-2014) zapewnił sobie wieczną pamięć artystów i muzykologów. Jako pedagog wychował kilka pokoleń muzyków. Ale ukończył też studia kompozytorskie. Zanim
w latach 50. XX wieku ostatecznie porzucił
komponowanie, napisał szereg utworów,
głównie fortepianowych. Odkrycie tych
świetnie skonstruowanych, dowcipnych,
pełnych barw i ruchu miniatur stanie się
dla melomanów źródłem przyjemności
i zachwytu. Ludowe inspiracje i liryczne
impresje, przemyślane Chopinem, przefiltrowane przez kolorystykę i humor Debussy’ego, okraszone szczyptą rozmachu
Rachmaninowa i kroplą szalonej wirtuozerii Liszta – to materiał, z którego Ekier
uszył własne „Kolorowe melodie”, uroczą
„Kołysankę”, złośliwą „Humoreskę” czy
szalony „Taniec góralski”. Kontrapunktem dla bloku Ekiera jest wybór utworów
Karola Szymanowskiego. Oprócz słynnej
Etiudy b-moll op. 4 i „góralskich” mazurków z op. 50 znalazł się tu rarytas – równie
efektowna co trudna i rzadko nagrywana
Fantazja C-dur op. 14, będąca antologią
neoromantyczno-impresjonistycznych inspiracji młodego kompozytora.
Brawo dla Wojciecha Pyrcia za odkrywczy, ambitny i znakomicie wykonany program. Wszechstronny warsztat
i wrażliwość młodego pianisty pozwalają
mu poruszać się od witalizmu do kontemplacji; między subtelnościami artykulacji
a dziką motoryką. Ciekawe, jak Pyrć interpretowałby Bartóka. n
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