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Recenzje p!yt klasyka

Krakowska muzyka XX w.
w Bazylice Mariackiej
Marek Stefaƒski (organy)
El˝bieta Towarnicka (sopran)
Dux 2009

Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Organy koÊcielne i najwy˝szy z g!osów,
wniebolotny sopran – czy˝ mo˝e byç prost-
szy i udatniejszy zestaw narz´dzi do wyra˝e-
nia modlitwy, rozwa˝ania M´ki Paƒskiej,
oprawy liturgii, percepcji sztuki sakralnej?
W omawianym nagraniu jasny g!os El˝-
biety Towarnickiej szybuje we wn´trzu 
krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Wyglàd 
i brzmienie organów g!ównych po przebu-
dowie w latach 1987-89 budzi!y kontrower-
sje. S!uchacze mogà oceniç, jak instrument
sprawdza si´ w repertuarze wspó!czesnym. 

Na program p!yty z!o˝y!y si´ utwory
kompozytorów zwiàzanych z Krakowem 
w XX wieku: Feliksa Nowowiejskiego, Ju-
liusza ¸uciuka, Tadeusza Machla, Jana 
Jargonia (projektanta ostatniej renowacji
organów), Jerzego Kaszyckiego, Lecha Sko-
czylasa i Marka Stefaƒskiego – zarazem wy-
konawcy recitalu.

Z cz´Êci instrumentalnej albumu naj-
wi´ksze wra˝enie robi kompozycja najdaw-
niejsza (1920-23) – adagio „Przed krucyfik-
sem w koÊciele Mariackim” z II symfonii
Feliksa Nowowiejskiego – udana próba opi-
su intymnego pejza˝u duchowego za po-
mocà dêwi´ków, zinterpretowana przez
Stefaƒskiego z wielkà dba!oÊcià o niuanse
dynamiki i artykulacji. 

Z utworów wokalnych pozostajà w pa-
mi´ci trzy fragmenty „Mszy ku czci Êw. Ce-
cylii” (2002) Lecha Skoczylasa – kompozy-
cji zaskakujàcej ascezà melodyki i harmonii,
w ca!oÊci podporzàdkowanej celowi modli-
tewnemu. El˝bieta Towarnicka, której gór-
na skala g!osu bywa bezsensownie eksplo-
atowana przez innych kompozytorów, tutaj
mo˝e wreszcie pokazaç pi´kno brzmienia
ca!ego rejestru. Wzruszajàce.  "

Hanna Milewska

Leoncavallo
La Nuit de mai
Plácido Domingo (tenor)
Lang Lang (fortepian)
Deutsche Grammophon 2010 
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

„Ty przychodzisz jak noc majowa” – pi-
sa! W!adys!aw Broniewski o cechach poezji
lirycznej: obezw!adniajàcym pi´knie i ewo-
kowaniu silnych wra˝eƒ zmys!owych.
„Noc majowa” to tytu! romantycznego 
poematu Alfreda de Musseta (1835), który
Ruggier Leoncavallo wybra! na tekst jego
poematu symfonicznego na g!os (tenor) 
i orkiestr´ (1886).

Dziwna to kompozycja, ciekawa i warta
poznania. Czterdziestominutowy utwór
sk!ada si´ z dwunastu cz´Êci-wypowiedzi,
tworzàcych dialog Poety i jego Muzy. 
Poeta Êpiewa tenorem (z orkiestrowym
akompaniamentem), natomiast jako Muza
mówi orkiestra – a ilustrowany muzykà
tekst Musseta mo˝na czytaç, s!uchajàc na-
grania. 

Leoncavallo jawi si´ jako sprawny orkie-
strator, który barwnymi wspó!brzmienia-
mi instrumentów, zmianà tempa, falujàcà
dynamikà i niuansami artykulacyjny-
mi maluje pre-impresjonistyczne obrazy
lasu, mg!y, ciemnoÊci, wiatru etc. Plácido
Domingo tworzy porywajàcà kreacj´ na-
tchnionego poety, targanego skrajnymi
emocjami. Jego g!os brzmi tu pewnie,
mocno i ˝arliwie, podobnie jak w kilku
pieÊniach Leoncavalla, w których Êpiewa-
kowi towarzyszy Lang Lang. 

Debiutujàcy jako akompaniator, chiƒski
wirtuoz dobrze si´ sprawdza w efektow-
nych i afektowanych utworach wokalnych,
wymagajàcych rozmachu frazy i pot´˝nego
uderzenia. W finale albumu Lang Lang gra
dwie urokliwe miniatury fortepianowe 
Leoncavalla.

Jak s!ychaç, autor „Pajaców” nies!usznie
jest dziÊ znany g!ównie z tej jednej opery. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Debussy
Pour le piano. Children’s
corner. Estampes…
Jean-Bernard Pommier (fortepian)
Virgin Classics 2010
Dystrybucja: EMI Music Polska
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Jean-Bernard Pommier (ur. 1944) mia!
cztery lata, kiedy zaczà! graç na fortepianie,
siedem – kiedy da! pierwszy koncert. Jako
zdolny ma!y Francuz musia! poznaç utwo-
ry Debussy’ego z cyklu „Kàcik dzieci´cy”,
a potem opanowa! inne fortepianowe mi-
niatury tego kompozytora, adresowane do
s!uchaczy z wyobraênià, którà uruchomiç
majà ju˝ tytu!y, jak „Ogrody w deszczu”
czy „Wyspa radoÊci”. W roku 1989 Pom-
mier wyda! album z godzinnym progra-
mem uroczych muzycznych opowiastek.
Pomys! wznowienia nagrania ma g!´boki
sens ze wzgl´du na kunszt pianisty i docie-
kliwoÊç w wykorzystaniu wszystkich mo˝-
liwoÊci dobrego instrumentu. Pommier
traktuje go jak orkiestr´.

Artysta jest bardzo wra˝liwy na niuanse
kolorystyczne i dynamiczne – to idealna
realizacja koncepcji muzycznego impresjo-
nizmu. W jego interpretacji nie ma dwóch
takich samych dêwi´ków (chocia˝by w za-
pierajàcym dech wykonaniu „The Snow 
is Dancing” z „Children’s Corner”). Ka˝de
wycyzelowane dotkni´cie klawisza jest in-
ne, niepowtarzalne i ka˝dy dêwi´k coÊ mó-
wi, jest plamkà w wielobarwnym puentyli-
stycznym malowidle. 

„Golliwog’s Walk” i „Arabeska” nr 1 to
tak ograne hity fortepianowe, ˝e trudno
odkryç w nich coÊ nowego. A jednak Pom-
mier znajduje takie niuanse artykulacji 
i akcentowania, ˝e s!uchacz przetyka zdu-
mione uszy. W „L’Isle joyeuse” pianista 
zachwyca cieniowaniem dynamiki i dyscy-
plinà rytmicznà. 

Dajmy t´ p!yt´ w prezencie dzieciom.
One powinny s!uchaç najlepszej muzyki,
najlepiej granej.  "

Hanna i Andrzej Milewscy
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