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Antoni Wojnar 
The Nochats’ Dance
DUX 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Oto człowiek-orkiestra. Nie tylko dlatego, 
że gra na instrumentach perkusyjnych, a to 
niezmierzona różnorodność. Także dlatego, 
że komponuje i od zawsze wiedział, że chce 
się zajmować muzyką filmową. I dlatego, że 
ma śmiałe pomysły.

Potrafi zgromadzić wokół siebie tłum 
przyjaciół, którzy wezmą udział w jego pro-
jektach. Potrafi zorganizować nagrania i do- 
prowadzić do wydania płyty. Jest bezpre-
tensjonalny, kreatywny i pracowity. Studiuje 
jazz w klasie perkusji na gdańskiej Akademii 
Muzycznej. Antoni Wojnar, tak trzymać!

Płyta nosi tytuł „The Nochats’ Dance”, 
czyli mniej więcej „Taniec bez pogawędek”. 
Chodzi o czaty internetowe; wirtualne roz-
mowy, z których rodzą się wirtualne miło-
ści, a potem spotkania w realu i, niekiedy, 
stałe związki. Wojnar porównuje wysnute  
z internetu historie do dawnych baśni i sam, 
używając muzyki, opowiada taką baśń. Właś- 
ciwie tworzy soundtrack do nienakręcone-
go filmu o miłości, filmu trochę w klimacie  
„Parasolek z Cherbourga”.

Wdzięczne, wpadające w ucho melodie  
i taneczne klimaty – walc, tango, bossa nova 
– składają się na 15-częściową suitę-narra-
cję. O jej wartości i niezwykłości decyduje 
instrumentacja. W kameralnych składach, 
oprócz smyczków, gitary i fortepianu Wojnar 
wykorzystuje marimbę, wibrafon i dzwon-
ki, dodając nutę dobra i niewinności. Takie 
brzmienia kojarzą się z magią Gwiazdki  
i świątecznymi reklamami Allegro. Najwyż-
szy profesjonalizm. 

Płyta została zadedykowana pamięci pro-
fesora Andrzeja Branickiego, który wpro-
wadził Wojnara w arkana perkusji. Warto 
posłuchać.     n

Hanna Milewska

Chopin 
Pieśni i piosnki
Henryka Januszewska (sopran)
Marek Drewnowski (fortepian)
DUX 2018 (reedycja, nagr. 1988)

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

O Janie Weberze zawsze mówię „nieodża-
łowanej pamięci”, lecz tym razem żałuję, że 
wraz z kompaktową reedycją płyty przedru-
kowano w książeczce jego tekst o pieśniach 
Chopina, z tezą: „Z pewnością żadna z tych 
miniatur nie może równać się z preludiami 
czy etiudami” i protekcjonalnym podsumo-
waniem: „(…) trzeba jednak pamiętać, że są 
to pierwsze, mimo wszystko wysoce arty-
styczne, pieśni polskie”. Opinie te budzą tym 
większy sprzeciw, że towarzyszą nagraniu 
wspaniałemu, godnemu naśladowania jako 
wzorzec interpretacyjny i sposób podejścia 
do wokalnej spuścizny Chopina.

Henryka Januszewska i Marek Drewnow-
ski potraktowali każdą z pieśni jak mono-
dram śpiewno-aktorski. Januszewska do-
stosowuje barwę głosu do sytuacji lirycznej. 
Wcielając się to w trzpiotkę, to w zatroskaną 
matkę, to w narodową wieszczkę, to w lu-
dową bajarkę, może brzmieć dziewczęco- 
-niewinnie, kobieco-zalotnie, surowo albo 
mrocznie. Niesamowicie frazuje, oszczędza-
jąc oddech i energię na piękne piana i orna-
menty w górze skali. Świetna dykcja pozwala 
jej na śpiewanie czasem we frenetycznych, 
krtaniołomnych tempach. 

Współtwórcą znakomitego efektu este-
tycznego jest Drewnowski, tu w szczytowej 
formie. Precyzyjne, subtelne, imponująco 
ruchliwe palce wyczarowują atmosferę salo-
nu, karczmy, sielskiej zagrody czy elegijnego 
misterium.

Na albumie znalazły się dwie cenne pra-
premiery fonograficzne: mało znana wersja 
„Życzenia” i pieśń „Jakież kwiaty, jakie wian-
ki”. Płyta cud miód!     n

Andrzej Milewski

Maksym Rzemiński 
Maximus. The Greatest  
Movie Soundtracks
Radomska Orkiestra Kameralna/Dawid Runtz
DUX 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Temat ze ścieżki dźwiękowej „Gladiato-
ra” znalazł się na tej płycie nieprzypadkowo 
– tak jak bohater filmu, Maximus, dał tytuł 
całemu albumowi, nie tylko ze względu na 
zbieżność imion z pianistą-solistą. Mak-
sym Rzemiński, po poważnej kontuzji ręki, 
znalazł swoją krainę wyobraźni i artyzmu,  
i świetnie się w niej czuje. Potrafi opowiadać 
historie, w których pauzy mają nie mniejsze 
znaczenie niż dźwięki, a dynamika forte po-
jawia się w wyjątkowych chwilach. Tak się 
buduje napięcie w kinie i w muzyce.

Z dwudziestu tematów, zaczerpniętych  
z różnych soundtracków ostatniego półwie-
cza, Rzemiński ułożył program recitalu –  
75 minut muzyki: melodyjnej, raczej spokoj-
nej i nastrojowej, ale nawet w takim zestawie-
niu nie monotonnej. Są tu tematy z filmów 
polskich i zagranicznych, kinowych i seria-
li, ekranowych przebojów (jak „Incepcja”  
Nolana, z oprawą dźwiękową Hansa Zim-
mera) oraz dzieł mniej znanych (jak „Smuga 
cienia” Wajdy, z oprawą Wojciecha Kilara).

Oprócz treści i klimatu, wielką zaletą tej 
płyty jest właściwe współbrzmienie forte-
pianu (świetnie przygotowana koncertowa 
Yamaha CFX) i instrumentów smyczko-
wych. Krzysztof Lenczowski opracował 
rewelacyjne aranżacje – pełne rozmachu 
i przestrzeni, w stylu Michela Legranda. 
Największe wrażenie robią dwie kołysanki: 
Cartera Burwella ze „Zmierzchu” Catherine 
Hardwicke i Krzysztofa Komedy z „Dziecka 
Rosemary” Polańskiego.

W tytule albumu nie ma przesady: 
Maksym Rzemiński to Maximus w tym, 
co robi.      n

Hanna Milewska


