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W!odek Pawlik, pianista z klasycznym 
wykszta!ceniem, lubi artystyczny p!odo-
zmian. Jest solist", liderem formacji jazzo-
wych, akompaniatorem, kompozytorem 
du#ych form i aran#erem piosenek. Jest 
równie# cenionym twórc" muzyki $lmo-
wej. Od dawna wspó!pracuje z Dorot" 
K%dzierzawsk". Przy jej najnowszym $l-
mie „Pora umiera&” prac% nad koncepcj" 
'cie#ki d(wi%kowej zacz"! ju# na planie 
zdj%ciowym. 

Historia o staruszce Anieli (nestorka 
polskiego kina Danuta Sza)arska), któ-
ra porz"dkuje swoje #yciowe sprawy, nie 
jest opowiedziana patetycznie, !zawo czy 
cho&by smutno. Re#yserka nada!a $lmowi 
pogodn" tonacj% ze szczypt" ironii. Paw-
lik po!o#y! akcent na bezpretensjonalno'& 
i wr%cz dziecinn" (acz nie zdziecinnia!") 
niewinno'& 'wiata bohaterki. 

Soundtrack sk!ada si% z 31 krótkich od-
cinków muzycznych. Dwadzie'cia z nich 
to minutowe „preludia” oznaczone kolej-
nymi numerami; reszta ma tytu!y zwi"za-
ne z tre'ci" ekranow" (np. „Czarna suknia” 
czy „Taniec noc"”). Pro'ciutkie, wdzi%czne 
cztero-, pi%ciod(wi%kowe tematy grane s" 
na fortepianie i har$e na tle delikatnych 
smug podk!adu smyczkowego. Ewokuj" 
ciep!y, serdeczny nastrój ju# od pierw-
szego utworu pt. „Mi!o'&”. W $na!owym 
„Wniebowst"pieniu” s!ycha& anielsk" fan-
far% tr"bki. Muzyka do „Pora umiera&” 
mo#e si% troch% kojarzy& z pastelowymi 
ilustracjami Alexandre’a Desplata. Mi!o 
si% tego s!ucha, ale nie wi%cej ni# raz. Naj-
lepiej i najpe!niej brzmi" te kompozycje  
w po!"czeniu z obrazem. ■

Hanna Milewska
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„Moim marzeniem jest, aby moja muzyka 
intrygowa!a s!uchacza, by nie by!a mu obo-
j%tn". Pragn% ponadto, by poza przekazem 
estetycznym by!a tak#e niekiedy prowokacj" 
intelektualn" – by pobudza!a do my'lenia. Nie 
musi ono dotyczy& wy!"cznie substancji kom-
pozycji i samej materii muzycznej, cho& do-
cenienie rzemios!a kompozytorskiego przez 
s!uchacza zawsze cieszy” – takim komenta-
rzem opatrzy! Bohdan Mazurek (ur. 1937) 
swoich „Sze'& preludiów elektronicznych”. 

Kompozytor, re#yser d(wi%ku i instru-
mentalista niemal ca!e swoje #ycie zwi"za! 
ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego 
Radia. Wykonywa! partie instrumentalne, 
rejestrowa! d(wi%ki konkretne, preparowa!, 
modulowa!, montowa! utwory wed!ug w!a-
snych pomys!ów. Organizowa! koncerty 
muzyki elektronicznej. Opracowywa! te# 
ilustracje do $lmów i s!uchowisk. Dwana'cie 
jego kompozycji z lat 1967-89 znalaz!o si% na 
dwup!ytowym albumie, wydanym w ramach 
retrospektywy radiowych archiwaliów.

Có#, szczerze mówi"c, ta muzyka na-
le#y ju# do przesz!o'ci. Mnóstwo futury-
stycznych kiedy' brzmie* kojarzy si% teraz 
g!ównie ze zgrzebnymi polskimi $lmami 
science-$ction. Dzi' wszystkie te efekty 
mo#e wyczarowa& ka#dy za pomoc" pro-
stych programów na swoim komputerze.  
W utworach Mazurka bezcenna jest geneza 
– historia ka#dego z nich to zapis heroicz-
nych zmaga* z ograniczeniami techniczny-
mi; dowód kontestacji re#imu i triumfu nie-
zale#no'ci artystycznej i duchowej. Dlatego 
tego albumu trzeba s!ucha& z ksi"#eczk"  
w r%ku, a nad „Epitaph”, po'wi%conym Jano-
wi Palachowi, trzeba pochyli& g!ow%. ■

Hanna Milewska
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Lysoen – Wyspa +wiat!a – to nazwa miej-
sca, w którym Ole Bull w 1873 roku zbudo-
wa! swój niezwyk!y letni dom. To by! jego 
ma!y raj na ziemi i tam sp%dzi! ostatnie lata 
#ycia. Przekszta!ci! sporej wielko'ci dzia!k% 
w ba'niowe królestwo z kilometrami roman-
tycznie wij"cych si% 'cie#ek, ukrytymi w'ród 
zaro'li sadzawkami, egzotycznymi drzewa-
mi i krzewami posadzonymi w'ród sosno-
wego lasu. W tym domu co roku odbywaj" 
si% koncerty Bergen International Festival  
i tak#e tu dwaj norwescy arty'ci postanowili 
odda& ho!d swemu wielkiemu rodakowi, na-
grywaj"c p!yt% dla ECM-u. 

Bull by! niezwykle oddany ojczy(nie i w je- 
go twórczo'ci elementy ludowych melodii 
pojawiaj" si% cz%sto. Repertuar wybrany na 
p!yt% podkre'la to patriotyczne zaanga#owa-
nie, eksponuj"c tak#e melancholijn" dusz% 
s!ynnego skrzypka. S!uchaj"c tej muzyki, 
trudno nie wpa'& w nastrój nostalgii, a cza-
sem nawet smutku. I w tym momencie jej 
idea przestaje si% podoba&. Ho!d Bullowi 
to przecie# równie# pokazanie jego wirtuo- 
zerii, talentu improwizatorskiego i zmys!u 
aran#era. Nimi utorowa! sobie drog% na 
najs!ynniejsze sceny 'wiata. Tymczasem na 
kr"#ku ECM-u tych cech nie znajdziemy. 
S" tylko surowy klimat pó!nocnej Europy, 
przejrzysto'& norweskich $ordów i czysto'& 
o'nie#onych lasów, wyra#one d(wi%kami.  
I nawet je'li brzmienie skrzypiec jest mi%k-
kie, soczyste i ciep!e, a fortepian (lub czasem 
harmonium) dope!nia ca!o'& wprost dosko-
nale, to ten pomnik wydaje si% niepe!ny i zbyt 
czarno-bia!y. Je'li jednak kto' szuka zadumy 
w audio$lskim wydaniu, ta p!yta powinna 
mu si% spodoba&. ■

Maciej ,ukasz Go!%biowski
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Isaac Albéniz, Enrique Granados i Ma-
nuel de Falla – trzej kompozytorzy #y-
j"cy na prze!omie XIX i XX wieku – s" 
wizytówk" muzyki hiszpa*skiej, a ich 
twórczo'& to przyk!ad wspania!ego prze-
tworzenia folkloru w idiom narodowy  
w muzyce powa#nej. Jako #e wszyscy trzej, 
paradoksalnie, nie wykazywali zaintereso-
wania najpopularniejszym instrumentem 
na Pó!wyspie Iberyjskim, czyli gitar", zna-
laz!o si% wielu ch%tnych do sporz"dzania 
gitarowych transkrypcji ich dzie!. 

Na p!ycie „Spanish Music” duetu Ku-
pi*ski Guitar Duo, czyli tandemu Ewa 
Jab!czy*ska/Dawid Kupi*ski, znalaz!y si% 
aran#acje na dwie gitary. Krótkie, szarpa-
ne brzmienie (wynik charakterystycznej 
faktury gitarowej, opartej na ma!ych war-
to'ciach rytmicznych) zosta!o poniek"d 
uprzestrzennione. Kupi*ski i Jab!czy*ska 
u#ywaj" strun o jasnym, lekko metalicz-
nym d(wi%ku, tote# otrzymujemy do'& 
klarowny (chocia# realizacja nagrania jest 
nierówna) uk!ad planów akustycznych. To 
uzasadniony i trudny do osi"gni%cia efekt, 
zwa#ywszy brawurowe tempa – pocz"-
wszy od otwieraj"cej recital s!ynnej kom-
pozycji Albéniza „Asturias”. Opracowania, 
zw!aszcza dokonana przez Kupi*skiego 
transkrypcja suity „Valses Poéticos” Gra-
nadosa, s" pe!ne inwencji, atrakcyjne dla 
s!uchacza, a interpretacja polskiego du-
etu – b!yskotliwa, energetyzuj"ca, t%tni"ca 
zmiennymi nastrojami. Jab!czy*ska i Ku-
pi*ski to perfekcjoni'ci, dbaj"cy o detale 
dynamiki i artykulacji („Danza ritual del 
fuego” de Falli).

Szkoda, #e p!yta trwa tak krótko. Tylko 
42 minuty. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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„Music 4” – mo#e oznacza& „4 utwory 
muzyczne” albo: „Muzyka dla”. Dla kogo/
czego? Przyjmijmy, #e dla dope!nienia. 

Hanna Kulenty pisze tak, #e pobudza (czy 
wr%cz podra#nia) wyobra(ni% i ci"gnie s!u-
chacza za j%zyk. Chce si% o tej muzyce dalej 
rozmawia&, dookre'la& w"tki, wylicza& cie-
kawostki brzmieniowe czy rytmiczne, s!o-
wem: je'li kto' chce o tej p!ycie komu' opo-
wiedzie&, b%dzie mówi! znacznie d!u#ej ni# 
trwa jej odtworzenie. 

Ponadgodzinny program to kompozycje 
Kulenty z lat 1987-2010, a wi%c przekrój w!a'- 
ciwie jej ca!ej dojrza!ej twórczo'ci na orkie-
str% kameraln". Najstarszy utwór, „Breathe” 
(1987), jest swoistym hymnem s!awi"cym nie-
zno'n" lekko'& bytu; sonorystyczny korpus to 
niepokoj"co si% napr%#a, to znów swobodnie 
rozpe!za, jak, nomen omen, uk!ad oddycha-
nia. „Sinequan Forte B”(1994) to muzyczny 
opis psychicznych m"k podmiotu lirycznego, 
którym kres po!o#y& mo#e tytu!owy lek.

Natr%tne, pulsuj"ce ostinata smyczków, 
niemi!e szumy i „'wiergolenia” na wielu pla-
nach akustycznych, metaliczne, „pi!uj"ce” 
solówki wiolonczeli ampli$kowanej (znako-
mity Bartosz Koziak) – ten klimat wci"ga jak 
hiszpa*skie horrory. I jeszcze per!a w koro-
nie – koncert klawesynowy „GG Concerto” 
(2009), w którym morderczo ruchliwa partia 
klawesynu jest w istocie czym' w rodzaju 
suity ta*ców, a solistka, wspania!a Go'ka 
Isphording, brawurowo nad"#a za pl"sawic" 
partytury. 

Zach%cam: sprawd( sam, s!uchaczu, czy to 
„Music 4” You. ■

Hanna Milewska
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Nino Machaidze mia!a 24 lata, kiedy zade-
biutowa!a w La Scali jako tytu!owa bohater-
ka „Córki pu!ku” Donizettiego (2007). Rok 
pó(niej zast"pi!a ci%#arn" Ann% Nietriebko 
w „Romeo i Julii” Gounoda na festiwalu  
w Salzburgu. Machina b!yskotliwej kariery 
ruszy!a. Pochodz"ca z Gruzji 'piewaczka  
o szlachetnej urodzie kaukaskiej ksi%#niczki 
wyst%puje na najwa#niejszych scenach ope-
rowych 'wiata, w!"czaj"c w to Met i Covent 
Garden. Na pierwsz" solow" p!yt% wybra!a 
dziewi%& arii mistrzów XIX-wiecznej opery 
w!oskiej (Rossini, Bellini, Donizetti) i fran-
cuskiej (Gounod, Massenet). To popisowe 
partie, naje#one pu!apkami technicznymi, 
wymagaj"ce i lirycznej wra#liwo'ci, i kolo-
raturowej lekko'ci, i odpowiednich 'rodków 
ekspresji. 

W starciu z tak trudnym materia!em Ma-
chaidze wypada bardzo dobrze, a momen-
tami wr%cz 'wietnie. Ma mnóstwo atutów. 
Przede wszystkim – barw% g!osu – bogat", 
do'& ciemn", lecz nie ci%#k"; ciep!" i pla-
styczn", pos!uszn" koncepcji aktorskiej. 
Dalej – perfekcj% w cieniowaniu dynamiki 
(co za piana!) i d!ugi oddech umo#liwiaj"cy 
gi%tkie kszta!towanie frazy. Nast%pnie – !at- 
wo'& operowania gór" skali i nienagann" 
intonacj%, o dykcji nie wspominaj"c. Mo-
g!aby popracowa& jeszcze nad emisj" naj-
wy#szych d(wi%ków (czasem branych si!o-
wo) i nad kontrol" wibrata. 

Najpi%kniej, wzruszaj"co, brawurowo  
i logicznie, interpretuje Machaidze scen%  
z „Lunatyczki” Belliniego. Warto 'ledzi& 
rozwój tej m!odej i wielce utalentowanej 
'piewaczki. ■

Hanna i Andrzej Milewscy 
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