Recenzje płyt klasyka

Víkingur Ólafsson
Johann Sebastian Bach
Deutsche Grammophon 2018
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Nadine Sierra
There’s A Place For Us

Royal Philharmonic Orchestra/Robert Spano
Deutsche Grammophon 2018
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Kiedy na tych łamach zachwyciliśmy się
poprzednią płytą Víkingura Ólafssona z muzyką Glassa, a słynny Tommassini z „New
York Timesa” okrzyknął go „islandzkim
Glennem Gouldem”, rodzimi żółciopędni
melomani, znając jedynie nazwisko pianisty,
zastanawiali się, czy będzie śmierdzieć rybą
i odradzali kupno biletu na koncert podczas
Szalonych Dni Muzyki…
Najnowszy album Ólafssona potwierdza, że mamy do czynienia z nietuzinkową
osobowością. To przede wszystkim artysta świadomy swoich wyborów, a jego esej
w książeczce to fascynująca lektura.
Ólafsson widzi w Bachu nauczyciela,
który uczy pianistę, jak być swym własnym
nauczycielem. Bach daje wolność. Sposób
grania Bacha świadczy o tym, co dany pianista wie o muzyce w ogóle i jak ją traktuje.
Każdy jego utwór, każde preludium czy fuga,
to opowieść o czymś. Dlatego Ólafsson lubi
grać pojedyncze miniatury zamiast całych
cykli.
Poznawanie klasycznych nagrań uświadomiło mu, że nie istnieje jedna, kanoniczna
prawda o Bachu. Postanowił ułożyć recital płytowy, którym zbuduje współczesny
i bardzo osobisty portret Jana Sebastiana:
35 utworów, w tym siedem transkrypcji.
Interpretację Ólafssona określają słowa:
powściągliwość, spokój, refleksja i ciepło.
Skala dynamiki jest ograniczona; w artykulacji dominuje konsekwentne portato. Kontrapunkt rozumie pianista nie jako trudne
zadanie techniczne, lecz jako żywy, wieloplanowy dialog głosów. Wyśmienicie przygotowany fortepian i akustyka nagrania wspierają wizję Ólafssona. n

„Postrzegam siebie jako narzędzie wokalne, służące czemuś większemu niż ja sama –
mam służyć ludziom, sztuce, muzyce, kompozytorowi i nowym słuchaczom, którzy
nigdy sobie nie wyobrażali, że zainteresują
się operą lub muzyką poważną” – tak brzmi
credo artystyczne Nadine Sierry. Przed kilku
laty mogliśmy słuchać jej jako „supportu”
w czasie recitalu Mariusza Kwietnia; dziś
sama jest gwiazdą.
Tytuł „There’s A Place For Us” został zaczerpnięty z tekstu songu z musicalu „West
Side Story” Bernsteina. W wykonaniu Sierry ów song, „Somewhere”, brzmi jak hymn.
Cały album manifestuje dumę z pochodzenia
(Nadine ma korzenie portorykańsko-portugalskie) i płci. Amerykańska śpiewaczka
wybrała utwory w języku angielskim (Bernstein, Gordon, Foster, Strawiński), hiszpańskim (Villa-Lobos) i portugalskim (Golijov).
Opowiada o poszukiwaniu swojego miejsca
wśród innych – miejsca miłości, przyjaźni,
szacunku i tolerancji.
Jej ciemny, giętki i mocny sopran potrafi oddać emocje towarzyszące kobiecym
radościom i smutkom, marzeniom i rozczarowaniom, jak we wspaniałym monologu wokalno-aktorskim „Stars” Gordona
– kołysance czarnoskórej matki z biednego Harlemu. Umie sugestywnie opisać
proces podejmowania decyzji o wyruszeniu w ślad za ukochanym przez stęsknioną dziewczynę („No Word from Tom”
z „Żywota rozpustnika” Strawińskiego).
Pieśni Ricky’ego Iana Gordona (ur. 1956)
i Stephena Fostera (1826-1864) to cenne
odkrycia dla słuchaczy. n
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Hugo Reinhold
Utwory wybrane
Dux 2015
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Łatwiej znaleźć informacje o Hugonie
Reinholdzie, producencie porcelany, niż
o Hugonie Reinholdzie – kompozytorze.
Nie ma takiego biogramu w dwunastotomowej Encyklopedii Muzycznej PWM. Kilka
zdawkowych notek w Internecie powtarza
to samo: żył w latach 1854-1935 w Wiedniu;
studiował kompozycję u Antona Brucknera
i grę na fortepianie u Juliusa Epsteina, a potem sam był profesorem Akademii Muzyki
i Sztuk Pięknych. Jego miniatury fortepianowe są wciąż wydawane w antologiach,
zwłaszcza szkolnych, ale w programach koncertów pojawiają się rzadko. Za życia Reinholda znajdowały się w stałym repertuarze
orkiestr wiedeńskich i nie tylko.
Szkoda, że w książeczce przedstawianej tu
płyty nie znalazło się więcej informacji ani
o Reinholdzie, ani o zarejestrowanych pozycjach. A jest to twórczość godna uwagi
i dobrze, że możemy jej posłuchać. Przypomina ją dwoje instrumentalistów związanych z Wrocławiem: pianistka Aleksandra
Milcarz i skrzypek Tomasz Bolsewicz.
Milcarz wybrała dwa cykle utworów fortepianowych: „Traumbilder” op. 63 i „Klavierstücke” op. 52. To zgrabne kompozycje,
łączące elegancję formy z emocjonalną treścią. Niektóre z nich to wymarzone utwory
na bis, jak np. „Phantasiestück” (z „Klavierstücke”) – połączenie „Lotu trzmiela” Rimskiego-Korsakowa z walcem „Minutowym”
Chopina.
Wykonawcy dobrze się czują w neoromantyczno-akademickim idiomie tej muzyki, wymagającym precyzji, lekkości
i odrobiny brawury. Chwała im za odwagę
poszukiwań i za piękny hołd dla Hugona
Reinholda. n
Hanna Milewska
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Paweł Gusnar
Saxophone Varie Vol. 3
Chopin University Press 2018

Leszek Lorent
Dariusz Przybylski
Percussion Works

Iwona Glinka
Two Minutes
Phasma-Music 2018

Chopin University Press 2018
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W roku 2014, z okazji przypadającej
200. rocznicy urodzin twórcy saksofonu,
Adolphe’a Saxa, ukazał się album Pawła
Gusnara „Saxophone Varie”, nagrodzony
Fryderykiem. Po dwóch latach muzyk nagrał kontynuację przedsięwzięcia – płytę
z dopiskiem: „Vol. 2”. W roku 2018 ukazała się trzecia odsłona cyklu.
Na dwóch starannie zrealizowanych
krążkach znajdziemy kompozycje ośmiu
współczesnych polskich twórców. Soliście
towarzyszy wielu znakomitych instrumentalistów, spośród których warto wymienić
wiolonczelistę Tomasza Strahla czy dwa
składy: Krakowskie Trio Stroikowe i The
Whoop Group. Zaangażowanie różnych
artystów do poszczególnych utworów
wynika z różnorodności materiału – od
duetu po kwintet.
Mimo że w nagraniach słyszymy fortepian, wiolonczelę, klawesyn, obój, fagot,
klarnet, a nawet akordeon, to saksofon
pozostaje najważniejszy. Paweł Gusnar to
wirtuoz tego instrumentu – wykazuje się
pomysłowością, biegłością i zwinnością.
Potrafi się idealnie wpasować w zróżnicowane formuły i tematy.
Warto pamiętać, że kojarzony dziś głównie z jazzem saksofon został skonstruowany jako instrument klasyczny i jako taki
w 1864 roku opatentowany. Dzięki cyklowi „Saxophone Varie” poznajemy jego
klasyczne oblicze przez pryzmat współczesnych twórców. n

Dariusz Przybylski umiejętnie łączy
tradycyjne instrumentarium z nowoczesnymi formami. Stosuje odważne rozwiązania, pomysłowe faktury i dba o najdrobniejsze szczegóły.
Trwająca od 2003 roku przyjaźń kompozytora z perkusistą Leszkiem Lorentem
zaowocowała albumem wypełnionym napisanymi dla niego kompozycjami.
Utwory są inspirowane „Hamletem”
Szekspira, sztuką oraz filozofią starożytnej
Grecji czy mistycyzmem egzotycznych
rytuałów. Muzyka łączy rzadko spotykaną
instrumentację i skomplikowane podziały rytmiczne z uporządkowaną klasyczną
formą. Dzięki temu staje się ponadczasowa i daleko wykracza poza strefę eksperymentu.
Dariusz Przybylski odsłania paletę kolorystyki i ekspresji perkusji; nie stroni
nawet od fantazyjnego preparowania
dźwięków.
Leszek Lorent to prawdziwy szaman
i wirtuoz. Swobodnie korzysta z rozmaitych instrumentów perkusyjnych, jak: kotły, talerze, gran cassa, o-daiko, tom-tom,
bongosy, tam-tamy, wood blocki, chińskie
gongi, membranofony czy krotale.
Rytm, mistycyzm, magia i wciągające
plany dźwiękowe, wykorzystujące elektronikę oraz efekty akustyczne (echo, pogłos), to atrybuty, za sprawą których płyta
najpierw zaciekawia, a później sprawia, że
trudno się od niej oderwać. n

Nagrany solo przez flecistkę Iwonę Glinkę dwupłytowy album przynosi
53 krótkie utwory przygotowane przez
40 kompozytorów z 14 różnych krajów.
Wśród nich warto wymienić choćby,
znanego także w środowisku jazzowym,
chicagowskiego pianistę Aarona Altera,
cenionego polskiego dyrygenta i aranżera
Andrzeja Borzyma, australijskiego trębacza Keitha R. Gamblinga czy francuskiego
pianistę Louisa Sautera.
Prezentowane na albumie miniatury to prawdziwy kalejdoskop dźwięków,
odsłaniający przed słuchaczem ogromne
możliwości fletu i jego różnych odmian
(piccolo, altowy, basowy). Partie są często nakładane na siebie, przez co wydaje
się, że instrumenty toczą barwne dialogi
i przekomarzania.
Dźwięk jest na ogół subtelny i sprzyjający medytacji. Zdarzają się jednak fragmenty niepokojące i tajemnicze. Przez
całe dwie godziny flet intryguje paletą
barw i różnorodnością technik, czerpiących zarówno z estetyki muzyki dawnej,
jak i współczesnej.
„Two Minutes” to, z jednej strony, album stricte wirtuozowski, który zachwyci
miłośników fletu; z drugiej – to program,
który w komunikatywnej formie odsłania
prawdziwe piękno tego instrumentu we
współczesnym wydaniu. n
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