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Zbigniew !ak jest cenionym gitarzy-
st". Wspó#pracuje z wieloma formacjami 
polskiej sceny jazz-rockowej, natomiast 
jako solista tworzy i wykonuje w#asn" 
muzyk$, nie tylko gitarow". To prawdzi-
wy multiinstrumentalista. Gra na ró%nych 
gitarach akustycznych i elektrycznych, 
banjo, mandolinie i rubabie (arabska lut-
nia), fortepianie, ksylofonie, keyboardzie, 
saksofonie, &ecie, harmonijce ustnej i in-
strumentach perkusyjnych. Podobnie jak 
Mike Old'eld w legendarnych „Tubular 
Bells”, sam (lub z dodatkowym perkusi-
st") wykonuje wszystkie partie instru-
mentalne i zespala z wielu warstw bogat" 
brzmieniowo tkank$. Wyznaje: „Lubi$ ro-
bi( muzyk$ [...] obrazow", muzyk$, która 
o czym) opowiada”. 

Kolejna autorska p#yta w dyskogra'i 
!aka to 14 impresji o ma#ych rado)ciach 
%ycia, jak „Poranna kawa z morzem”, 
„Spacer mi$dzy kroplami deszczu” czy 
„Nocna podró%”. Bezpretensjonalne, me-
lodyjne tematy, ciekawe aran%acje i ga-
tunkowe urozmaicenie to mocne punkty 
kreacji !aka, który )wietnie wyczuwa styl 
i dobiera go do tematu opowie)ci. 

Album zawiera i nastrojowe ballady, 
i bluesowe elegie, i gospelowe hymny 
(„Dzie* rado)ci”). W wyobra+ni s#uchacz 
przenosi si$ z baru na boczn" szos$, z #"ki 
na malowniczy klif. Du%o w tej muzyce 
)wiat#a, %ywego pulsu, ciep#a i przestrzeni 
(niez#a realizacja akustyczna). W dwóch 
s#owach: ambitny ambient. ■

Hanna Milewska 
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W ubieg#ym roku obchodzono 120. rocz-
nic$ urodzin czeskiego kompozytora Bohu-
slava Martin, (1890-1959), znanego u nas 
znacznie mniej ni% Dworzak, Janaczek czy 
Smetana, a nie mniej interesuj"cego. P#yta 
wydana przez Dux, przy wsparciu m.in. 
Bohuslav Martin, Institute, to krok ku po-
pularyzacji jego dorobku. Wa%ne miejsce 
zajmowa#a w nim twórczo)( kameralna  
i w#a)nie takie dzie#a zosta#y zarejestrowane 
przez czwórk$ polskich instrumentalistów. 
Pochodz" one z lat 1937-45, czyli ze schy#-
kowego okresu pobytu autora w Pary%u  
i z czasu emigracji w USA.

Martin, szczególnie upodoba# sobie 
tria, st"d w programie albumu przewa%aj" 
kompozycje na troje wykonawców. Wielk" 
sympati" (po cz$)ci wynikaj"c" z osobi-
stych przyja+ni) darzy# &et – st"d obecno)( 
tego instrumentu w obsadzie wszystkich 
utworów. Flet wyst$puje w kon'guracji 
z fortepianem, fortepianem i skrzypcami 
oraz fortepianem i wiolonczel", za ka%dym 
razem nadaj"c muzyce smak, nastrój i cha-
rakter. Jest liderem w podawaniu tematów, 
jest motorem ci"gn"cym narracj$; ruchli-
wy, skoczny, delikatny, dowcipny, radosny, 
ale i, z rzadka, re&eksyjny, elegijny. 

W naturalny sposób g#ównym „rozgry-
waj"cym” albumu jawi si$ &ecistka Agata 
Igras-Sawicka, która z wdzi$kiem i bieg#o-
)ci" o%ywia intryguj"ce )wiaty namalowane 
przez Martin,. Doskonale wspó#dzia#aj"  
z ni" kamerali)ci, wybitni w swoich spe-
cjalno)ciach, najciekawszy efekt osi"gaj"c 
w niezwyk#ej „Sonacie madryga#owej”. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Studio Eksperymentalne Polskiego Radia 
(skrót nazwy angielskiej: PRES) powsta#o 
w 1957 roku jako jedno z pierwszych eu-
ropejskich (po Pary%u, Kolonii i Mediola-
nie) studiów nagra* muzyki elektronicznej. 
By#a to nie tylko pracownia nowoczesnych 
technik generowania i zapisu d+wi$ku, lecz 
tak%e miejsce swobodnych poszukiwa* 
artystycznych i praktycznego zastosowa-
nia teorii estetycznych; oaza niepokornych 
dusz i umys#ów. 

Atmosfera kreatywno)ci wynagradza#a 
kompozytorom i realizatorom braki sprz$-
towe. Owoce blisko pó#wiecznej dzia#alno-
)ci PRES przypomniano teraz dzi$ki serii 
p#yt z nagraniami oryginalnymi i nowymi 
wersjami utworów sprzed lat. 

Autor projektu fonogra'cznego, Micha# 
Libera, zaprosi# niemieck" formacj$ Zeit-
kratzer do „reinterpretacji” kilku kompozy-
cji z archiwum PRES. Reinhold Friedl, lider 
Zeitkratzer i ucze* polskiego kompozytora 
Witolda Szalonka, wybra# sze)( utworów, 
autorstwa Eugeniusza Rudnika, El%biety 
Sikory, Krzysztofa Knittla i Bohdana Ma-
zurka. Materia# zarejestrowano w trakcie 
koncertu w Bia#ej Synagodze w Sejnach.

Dziesi"tka muzyków Zeitkratzer prze-
aran%owa#a czy mo%e raczej – prze#o%y#a 
syntetyczne brzmienia elektroniczne na 
brzmienia klasycznych instrumentów (plus 
gitara elektryczna), poddane ampli'ka-
cji i obróbce. Najciekawszy efekt da#o to  
w „Dixi” Eugeniusza Rudnika i w „Episodes” 
Bohdana Mazurka. „!ywe” d+wi$ki zostaj" 
tu zanurzone w przestrzeni powi$kszonej 
sztucznie, ale sztuczno)( znaczy tu: nad-na-
turalno)(, a wi$c muzyka czyni krok w stro-
n$ meta'zyki. !ycie po %yciu PRES. ■

Hanna Milewska
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Po zainteresowaniu zachodnich wytwórni 
twórczo)ci" Karola Szymanowskiego nade-
sz#a pora na „wylansowanie” innego przed-
stawiciela M#odej Polski – Mieczys#awa Kar-
#owicza. To zadanie wzi"# na siebie maestro 
Antoni Wit, od lat wspó#pracuj"cy z pr$%n" 
o'cyn" Naxos. 

Wraz z zespo#em Filharmonii Narodowej 
zarejestrowa# ju% lwi" cz$)( orkiestrowego 
dorobku Kar#owicza. Najpierw na dwóch 
p#ytach ukaza#y si$ poematy symfoniczne; 
teraz – „Serenada op. 2” i „Koncert skrzyp-
cowy A-dur”. Nale%"cy do najbardziej efek-
townych i zarazem najtrudniejszych kon-
certów w literaturze skrzypcowej, jest wci"% 
rzadko wykonywany. Z pewno)ci" rzadziej 
ni% na przyk#ad koncerty Sibeliusa, Regera 
czy Szymanowskiego. 

Od pierwszego solowego wej)cia Ilya Ka-
ler tchn"# w swoj" gr$ energi$ torpedy. Bez 
najmniejszych problemów, wr$cz z pewn" 
doz" nonszalancji, pokonuje palco#omne 
pasa%e. Najmocniejsza jego bro* to realizacja 
dwud+wi$ków i trylów, mi$kko)( kantyleny, 
s#odycz i no)no)( d+wi$ków w najwy%szych 
pozycjach.

Rewelacj" p#yty okazuje si$ interpretacja 
„Serenady”. Pod batut" Wita muzycy wydo-
bywaj" bogactwo kolorystyki, zwiewno)(, 
zalotno)( i tajemniczo)( (cz$)( II), i)cie 
„ryszardowostraussowsk"” walcow" za-
maszysto)( (cz. III) tej kompozycji. Pi$knie 
wyeksponowano solówki instrumentów. 
Elegancko brzmi" kr"g#e zako*czenia fraz, 
a szeroka skala dynamiki zachwyca niuansa-
mi. Popieramy pochwalny ton recenzji pre-
sti%owego magazynu „Gramophone”. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Z dost$pnych informacji wynika, %e Ar-
kadiusz Niezgoda, wkraczaj"c w wiek Chry-
stusowy, zrealizowa# co najmniej dwa punk-
ty %elaznego planu ka%dego m$%czyzny; 
sp#odzi# syna (czyli córk$) i zasadzi# drzewo 
(czyli wyda# p#yt$). Trzeci punkt, budowa 
domu, doczeka# si$ tymczasowej realizacji. 
Przez ostatnie kilka lat go)ciny u%ycza#a 
Niezgodzie Kalifornia. Czu# si$ tam wspa-
niale, a wra%enia opisa# muzyk", nadaj"c 
autorskiemu albumowi tytu# „Recuerdos de 
California”. 

Niespe#na 40 minut muzyki skompono-
wanej i wykonywanej przez Niezgod$ dzieli 
si$ na trzy krótkie cykle. „Tres piezas para 
guitarra” i trójcz$)ciowe „Preludes infantile” 
to bezpretensjonalne, lekkie utwory, utrzy-
mane w nastroju rado)ci i s#o*ca. S#ycha( tu 
dyskretne fascynacje folklorem i swingiem. 
Kolejny cykl tworz" „Adelita Variations” – 
wariacje na temat mazurka „Adelita” Tarre-
gi, jednego z klasyków literatury gitarowej  
i g#ównego patrona muzycznych poszuki-
wa* autora „Recuerdos de California”. 

Interpretacja g#ównego tematu stanowi 
wizytówk$ Niezgody i )wiadczy o znako-
mitym opanowaniu instrumentu, wra%-
liwo)ci i subtelno)ci. Niezgoda pi$knie 
cyzeluje ka%d" fraz$, bawi si$ brzmieniem 
pojedynczych d+wi$ków, dba o niuanse 
barwy, tempa i dynamiki. Same wariacje 
to popis pomys#owo)ci i wyobra+ni kom-
pozytorskiej. Ka%da cz$)( ma inny klimat  
i odwo#uje si$ do innych inspiracji. Najbar-
dziej podoba#a si$ nam „d%ezuj"ca” waria-
cja IV, ale z przyjemno)ci" wys#uchali)my 
ca#ej p#yty. ■
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Do grona m#odych urodziwych )piewa-
czek lansowanych przez wielkie koncerny 
p#ytowe do#"czy#a Olga Peretyatko – po 
Borodinej, Guleghinej czy Netrebko kolej-
na Rosjanka korzystaj"ca z otwarcia granic 
eurazjatyckiego imperium. 

W Petersburgu otrzyma#a dyplom dyry-
genta chóru. W Berlinie odby#a studia wo-
kalne. W Hamburgu terminowa#a w studiu 
przyoperowym, a jej kariera solowa nabra-
#a rozp$du, kiedy zdoby#a drug" nagrod$  
w presti%owym konkursie „Operalia”. 
Uko*czywszy 30 lat, wyda#a solowy album 
pod tytu#em-wytrychem „Pi$kno )piewu”. 
To aluzja do pro'lu wokalnego artystki, 
wykraczaj"cego poza de'nicj$ belcanta, 
czyli „pi$knego )piewu”. 

Na tracklist$, oprócz pozycji belcanto-
wych (Rossini, Donizetti), Peretyatko wpi-
sa#a arie Verdiego, Masseneta, O-enbacha, 
Dworzaka, Pucciniego i Jana Straussa, za) 
utwory ustawiono w kolejno)ci typowej 
dla recitali )piewaczych, czyli na 'na# co) 
efektownego i z humorem. Aria Adeli  
z „Zemsty nietoperza” sk#ania Peretyatko 
do cienia u)miechu i weso#o)ci. Niestety, 
pozosta#y program )piewaczka wykonuje 
ze )mierteln" powag", cho( w wi$kszo)ci 
s" to arie zadurzonych, zalotnych, trzpioto-
watych dziewcz"t (jak Manon, Norina czy 
Gilda) lub, w przypadku Olympii, nakr$ca-
nej lalki. 

Peretyatko ma dobr" technik$, #atwo)( 
gór, ruchliwo)( i si#$ g#osu, nie dba jednak 
o zró%nicowanie barwy i dynamiki, o aktor-
skie kszta#towanie frazy. Nudna interpreta-
cja z towarzyszeniem )wietnej orkiestry. ■

Andrzej Milewski
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