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„Szczerze ˝ycz´ ka˝demu, aby potrafi!
znaleêç w swoim ˝yciu coÊ, co da!oby mu
podobnà pasj´ i intensywnoÊç prze˝yç, ja-
kie stajà si´ moim udzia!em, gdy dotykam
klawiatury” – wyznaje szwajcarska pianist-
ka Andrea Kauten. Postawa godna podzi-
wu, jako ˝e wybrane na p!yt´ kompozycje
Schumanna nale˝à do cz´sto wykonywa-
nych i rejestrowanych, zatem ka˝de kolej-
ne nagranie od razu wywo!uje pytania, czy
warto go by!o dokonaç.

W tym przypadku – warto. Ale najpierw
oddajmy ho!d cz!owiekowi, bez którego
tak Êwietny efekt artystyczny by!by nie-
mo˝liwy. To Urs Bachmann, tzw. „piano
technician” w studiu w Zurychu. Przygo-
towa! on fortepian o idealnie wywa˝onej
klawiaturze, o soczystym, noÊnym i wy-
równanym brzmieniu we wszystkich okta-
wach, o nienagannie dzia!ajàcym mechani-
zmie pedalizacji. Nic nie dudni w akustycz-
nej studni. Na takim instrumencie mo˝na
ods!oniç ca!à pi´knie skomplikowanà
struktur´ muzyki Schumanna. Interpreta-
cja Andrei Kauten idzie w!aÊnie w tym kie-
runku. Klarownie podà˝ajàc szlakiem 
tematów i fraz, pokazuje precyzj´ uporzàd-
kowania materia!u dêwi´kowego. Unika
egzaltacji sentymentalizmu. Tempo i dy-
namik´ podporzàdkowuje wyrazistej kon-
strukcji utworu. Imponuje si!à uderzenia
(choçby w IV cz´Êci sonaty f-moll), a zara-
zem wra˝liwoÊcià na niuanse artykulacji.
W jej wykonaniu „Etiudy symfoniczne”
rzeczywiÊcie brzmià jak dzie!a orkiestrowe
(nasza ulubiona na tym kompakcie „Wa-
riacja nr 11”). Reinkarnacja Klary S.?  "

Hanna i Andrzej Milewscy
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T´ recenzj´ móg!bym w sumie napisaç
bez s!uchania p!yty. By!em na obu kon-
certach, z których nagrania tutaj umiesz-
czono i pami´tam ogromne wra˝enie, ja-
kie na mnie wywar!y. S!uchaç 13- a potem
14-latka, który gra Chopina z takà lekko-
Êcià i finezjà, a jednoczeÊnie tak prosto 
i intuicyjnie, to przyjemnoÊç. Ciesz´ si´,
˝e mog!em JaÊka poznaç i z nim poroz-
mawiaç. Mocno wierz´, ˝e wyroÊnie z nie-
go nie tylko du˝ej klasy artysta, ale i dobry
cz!owiek. Wiem te˝, ˝e jeÊli jednak muzy-
kiem nie pozostanie, bo los zechce ina-
czej, to i tak b´dzie szcz´Êliwy i pogodny.
Taki po prostu jest.

W jego interpretacjach s!ychaç t´ ˝ycio-
wà energi´ i spontanicznoÊç. S!ychaç, ˝e
jest to ˝ywio! wcià˝ nie do koƒca okie!-
znany, jak rwàca, nieuregulowana rzeka.
A takie rzeki sà przecie˝ fascynujàce, choç
bywajà nieprzewidywalne. Jasiek traktuje
ten album jako dokumentalny zapis pew-
nego etapu swojej artystycznej drogi. Tyl-
ko dlatego zgodzi! si´ go wydaç. Dla mnie
jest to nie tylko dokument, ale i pe!no-
wartoÊciowe nagranie Chopinowskich
koncertów. MyÊl´, ˝e nigdy nie b´dzie
musia! si´ go wstydziç. 

Co innego Sinfonia Varsovia, która pod
r´kà Howarda Shelleya troch´ si´ zagalo-
powa!a. U!aƒska fantazja zrobi!a z Chopi-
na symfonika i to bli˝szego Czajkowskie-
mu ni˝ Schubertowi. Najwa˝niejszy pozo-
sta! jednak fortepian i to jego warto tutaj
s!uchaç. 

Trzymajmy kciuki za Lisieckiego, bo
drugiego takiego pianisty szybko nie spo-
tkamy. Mówi´ serio. "

Maciej ¸ukasz Go!´biowski
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Swojà dotychczasowà drogà ˝yciowà
Joanna Wronko udowadnia, ˝e dla arty-
stów nie istniejà granice paƒstw, kultur,
tradycji ani j´zyków. Nauk´ gry na
skrzypcach zaczyna!a w ¸odzi, studiowa!a
w Niemczech, koncertowa!a w ca!ej Euro-
pie, wygrywa!a stypendia fundacji w ró˝-
nych krajach Zachodu, zaÊ omawianà tu
p!yt´ nagra!a wspólnie z holenderskim
pianistà w koÊciele pod Rotterdamem. 
A w programie – utwory polskie i francu-
skie. 

Poza umacnianiem aliansu mi´dzy na-
rodami, trudno jednak odgadnàç klucz,
wedle którego dokonano selekcji dzie!.
Có˝ bowiem ma wspólnego Lutos!awski 
z Chaussonem, a Szymanowski z Masse-
netem? Co prawda Debussy’ego z Chaus-
sonem !atwiej ju˝ po!àczyç nicià muzycz-
nych skojarzeƒ, ale Lutos!awskiego z De-
bussym – niekoniecznie. Na szcz´Êcie, 
w tym przypadku eklektyzm nie jest powo-
dem do anatemy. Potraktujmy ten album
raczej jako wizytówk´ upodobaƒ i warszta-
tu wiolinistycznego Joanny Wronko.

M!oda skrzypaczka przekonuje s!ucha-
czy, ˝e jest instrumentalistkà bardzo
sprawnà technicznie, a zarazem subtelnà,
wra˝liwà na barw´ i niuanse artykulacyj-
ne. Potrafi drapie˝nie zaatakowaç dêwi´k
(jak w „Subito” - Êwietnym, mniej zna-
nym póênym utworze Lutos!awskiego),
ale i s!odko go zaokràgliç (jak w „Medyta-
cji” Masseneta). Konsekwentnie trzyma
si´ „ekspresjonistycznej” wersji interpre-
tacyjnej sonaty d-moll Szymanowskiego,
chocia˝ pianista jej towarzyszàcy lansuje
wersj´ „impresjonistycznà”. Skàdinàd
chcia!oby si´ pos!uchaç Franka van de 
Laara solo. "

Hanna i Andrzej Milewscy
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