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19 stycznia w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie zaplanowano kon-

cert zatytułowany „Un jardin a l’italienne”, 
poświęcony włoskiej muzyce barokowej.  
W wykonaniu światowej sławy zespołu Les 
Arts Florissants zabrzmią dzieła wielkich 
Włochów, reprezentujących najważniejsze 

ośrodki muzyczne kraju – Neapol, Rzym, 
Bolonię i Wenecję, a także twórczość obca, 
ciepło przyjmowana we Włoszech. Tu 
usłyszymy kompozycje Georga Friedricha 
Händla, który podczas młodzieńczej po-
dróży po Italii podbił serca możnych ary-
stokratów Florencji i Rzymu oraz publicz-
ność weneckiej opery, dzieła Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, święcącego – rów-
nież we wczesnej młodości – triumfy m.in. 
w Mediolanie, a także utwory działającego 
głównie w Ferrarze i Mantui madrygalisty 
Giachesa de Werta z Flandrii. ■

Klasyka

W Narodowym 
Forum Muzy- 

ki 13 stycznia wy- 
stąpią pianistka He- 
lene Grimaud oraz 
Kammerorchester  

Basel. Artyści wykonają koncert Es-dur 
„Dumbarton Oaks” Igora Strawińskiego,  
I koncert fortepianowy d-moll Jana Seba-
stiana Bacha, I symfonię D-dur „Klasyczną” 
Sergiusza Prokofiewa i koncert fortepianowy 
d-moll nr 20 Wolfganga A. Mozarta.

14 stycznia w Fil- 
harmonii Bał- 

tyckiej w Gdańsku  
odbędzie się kon-
cert kameralny na  
instrumentach dę-

tych blaszanych i fortepianie. Utwory Le-
opolda i Wolfganga Amadeusza Mozartów 
zagrają: Otto Sauter i Sergiej Nakariakow 
– trąbki, Joergen van Rijen – puzon, Luca 
Benucci – waltornia i Maria Meerovitch – 
fortepian. 

Premiera nowej inscenizacji „Łaskawości 
Tytusa” Wolfganga Amadeusza Mozarta 

odbędzie się 16 stycznia w Teatrze Wielkim 
Operze Narodowej. Spektakl wyreżyserował 
Ivo van Hove, a kierownictwo muzyczne ob-
jął Wojciech Rajski. Zaśpiewają m.in.: Char-
les Workman, Ewa Vesin, Urszula Cichocka, 
Anna Banitatibus i Anna Biernacka.

23 stycznia An-
drea Bocelli 

wystąpi w Ergo  
Arenie w Gdań-
sku, a 26 stycznia 
na Stadionie Legii  

w Warszawie. 20 lat światowej kariery i po-
nad 80 milionów sprzedanych albumów 
czyni z włoskiego tenora niezwykłą postać 
współczesnej kultury muzycznej. Na dwóch 
koncertach w Polsce artysta wykona swoje 
największe przeboje. Towarzyszyć mu będą 
chór i orkiestra symfoniczna.

W Filharmonii 
Szczecińskiej 

24 stycznia odbę-
dzie się koncert 
„35 – Lombard  

w Filharmonii”. Aranżacje orkiestrowe 
piosenek słynnego polskiego zespołu wy-
konają miejscowi muzycy pod dyrekcją 
Jana Zeylanda.

O rganek to kwar-
tet sygnowany 

nazwiskiem lide-
ra, autora muzyki 
oraz tekstów, To-

masza Organka, którego debiutancki album 
zyskał status złotej płyty; laureat licznych 
nagród (Mateusz Trójki 2014, nagroda im. 
Grzegorza Ciechowskiego 2014, nominacja 
do Fryderyka 2015) oraz pierwszoplanowy 
uczestnik największych polskich festiwali – 
Męskie Granie 2014 i 2015, Warsaw Orange 
Festival 2014 i 2015, Woodstock 2015. 

Muzyka kwartetu realizowana na żywo 
wymyka się jednoznacznym rockowym 
aranżacjom, zawartym na płycie „Głupi”, 
pchając zespół w stronę spektaklu, w któ-
rym improwizacja i nieskrępowana ekspre-
sja sceniczna przyciągają poszukujących 
tego, co unikatowe, wolne i prawdziwe. 
Okazją do zapoznania się z twórczością 
Organka będzie koncert 24 stycznia  
w gdańskim klubie Parlament. ■

Pop/rock



Aktualności

Piotr Moss:  
D’un silence… Loneliness
Jean-Marc Fessard (klarnet)
Jadwiga Rappé (alt)
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia / 
Michał Klauza / Jerzy Maksymiuk
Dux 2014

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Ten album nie ma tytułu, choć łatwo,  
z tytułów dwóch zarejestrowanych utworów 
Mossa, go zbudować: „O ciszy i samotności”. 
O spokojnie-melancholijnych stanach umy-
słu mówi się tu dźwiękami bez słów i słowa-
mi ubranymi w dźwięki. 

Pierwsza jest opowieść o ciszy – jednoczę-
ściowy koncert na klarnet i orkiestrę. Solista 
to zadomowiony w Polsce (i na wydawanych 
w Polsce płytach) znakomity klarnecista  
i kompozytor francuski Jean-Marc Fessard. 
Wiodący instrument prowadzi fascynującą 
narrację o budzącym się lęku (efekt Mahle-
rowskiej Musik aus der Ferne) i koszmarach 
(budowanie napięcia jak w „Zamku Sino-
brodego” Bartóka), aż do finału – nadejścia 
śmierci, w rytmie tykania zegara.

Cykl sześciu pieśni na alt i orkiestrę „Lo-
neliness”, do oryginalnej wersji językowej 
wierszy współczesnego poety amerykań-
skiego E.E. Cummingsa, został napisany  
z myślą o Jadwidze Rappé. Moss nadał ko-
lejnym utworom tytuły, będące określeniami 
tempa – tempa wykonania i zarazem tempa 
bicia serca, emocji. Poetyka cyklu jest skrzy-
żowaniem songów Brechta z „Księżycowym 
Pierrotem” Schoenberga – zaiste niebanalne 
połączenie. Podobnie jak przywołani kom-
pozytorzy, Moss wykazuje wielką wrażliwość 
na słowo – na znaczenie i na brzmienie poje-
dynczych słów, a Jadwiga Rappé, jak zawsze, 
wnikliwość interpretacyjną, świetną dykcję  
i bogactwo ekspresji wokalno-aktorskiej. 

Niezapomniane wrażenie robi pieśń nr 2 – 
„Andantino” – w formie upiornego walca. ■

Hanna Milewska

Du bist die Welt für mich
Jonas Kaufmann (tenor)
Rundfunk-Sinfonieorchester/Jochen Rieder
Sony Classical 2014

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

W 2013 roku, w ramach lukratywnego 
kontraktu z Deutsche Grammophon, ukazał 
się pierwszy album Piotra Beczały „Dein ist 
mein Ganges Herz”. Zawierał arie operetko-
we i piosenki z repertuaru Richarda Taubera. 
Teraz Sony odpowiedziało głosem Jonasa 
Kaufmanna, który nagrał kompakt „Du bist 
die Welt für mich” z największymi hitami 
Taubera, Josepha Schmidta i Jana Kiepury  
z lat 1925-35. 

W płytowej rywalizacji wziętych tenorów 
nie ma zwycięzcy. Beczała zachwyca ele-
gancją i szarmem interpretacji; Kaufmann 
– wszechstronnością i „kompletnością” pro-
dukcji artystycznej.

Omawiany dziś album jest arcydziełem 
pastiszu. Stronę techniczną wzorowano 
na standardach międzywojennych: płaska 
orkiestra w tle, lekko stłumiony wokal na 
pierwszym planie, blisko mikrofonu. Solista 
naśladuje ówczesnych śpiewaków – nada-
je głosowi miękkie, słodkie, uwodzicielskie 
brzmienie. Nawet gdy na koniec recitalu, po 
serii lekkich utworów Lehara, Stolza, Abra-
hama etc. sięga po arię operową Künnekego 
(„Das Lied vom Leben des Schrenk”), po-
wściąga swoje możliwości jako tenora bo-
haterskiego i dopiero w bisie – finałowym 
duecie z opery Korngolda „Umarłe miasto” 
– pokazuje pełnię barwy i ekspresji.

Droga decyzji repertuarowych Kauf-
manna zaczyna przypominać karierę Pla-
cida Domingo. Od Richarda Wagnera do 
Richarda Taubera – doprawdy, szerokie 
pole zainteresowań. Poruszając się po nim 
z perfekcją, Jonas Kaufmann staje się jed-
nym z najbardziej uniwersalnych śpiewa-
ków współczesnych. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

K oncert z cy-
klu „Wtorko-

wy Klub Jazzowy” 
odbędzie się 12 
stycznia w sali ka-
meralnej NOSPR 

w Katowicach. Wystąpi Dorota Miśkiewicz 
z zespołem w składzie: Marek Napiórkow-
ski – gitary, Tomasz Kałwak – instrumenty 
klawiszowe, Michał Barański – bas i Robert 
Luty – perkusja. 

Dorota Miśkiewicz to znakomita woka-
listka, skrzypaczka, kompozytorka i autor-
ka tekstów. Pochodzi z muzycznej rodziny 
– jest córką saksofonisty Henryka Miśkie-
wicza i siostrą Michała – świetnego perku-
sisty, związanego na stałe z formacją Marcin 
Wasilewski Trio. Współpracowała z Toma-
szem Stańką, Nigelem Kennedym (koncerty  
w Wiedniu i Belgradzie), grupą Passport 
Klausa Doldingera, Wojciechem Młynar-
skim, Januszem Stroblem, Anną Marią Jopek, 
Ewą Bem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, 
Kubą Badachem, Grzegorzem Turnauem  
i Cesarią Evorą.

18 stycznia w Filharmonii Szczecińskiej 
zagrają członkowie tria „Third of Three” 

– autorskiego projektu perkusisty Jacka Ko-
chana, do którego zaprosił dwóch pianistów: 
Polaka Dominika Wanię oraz Włocha Mau-
ra Schiavone. Utwory skomponowane przez 
Kochana nawiązują do estetyki muzyki elek-
tronicznej, a zarazem wykazują zaskakują-
ce pokrewieństwo ze współczesną klasyką.  
W programie dominują rozbudowane partie 
perkusyjne, w tym dźwięki, które wytwarza 
„papersonix” – zestaw instrumentów per-
kusyjnych, skonstruowanych z rozmaitej 
wielkości pudeł, arkuszy i tub tekturowych. 
Dopełnieniem całości są spójne brzmienia 
elektrycznego instrumentu Wani i klasycz-
nego fortepianu Schiavone.

T rio Marcina Wasilewskiego wystąpi  
30 stycznia w Narodowym Forum Mu-

zyki we Wrocławiu, w cyklu „Wielka im-
prowizacja”. Muzycy wykonają utwory ze 
swoich kolejnych albumów, nagranych dla 
wytwórni ECM.  ■

Jazz
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Recenzje płyt klasyka



Recenzje płyt pop/rock

Sonny Landreth
Bound By The Blues
Mascot Music 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

„Było cymbalistów wielu, ale żaden 
z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu.” 
Ten cytat z „Pana Tadeusza” idealnie 
pasuje do instrumentalnych umiejętno-
ści Sonny’ego Landretha. 

Artysta wprawdzie jest gitarzystą, 
ale za to mistrzem tego instrumentu. 
Nie jest przy tym postacią znaną i ża-
den Mickiewicz, o ile wiem, o nim nie  
pisał. 

Szkoda, bo jest wyjątkowo utalen-
towany. Zasłynął przede wszystkim 
jako wirtuoz techniki „slide”, w której 
struny przyciska się do gryfu metalem 
lub szkłem i uzyskuje w ten sposób 
modulowany, falujący dźwięk, znany 
z bluesa i country. Artystów grających 
w ten sposób jest wielu, ale tylko nie-
liczni mogą się popisać porównywalną  
biegłością. 

Instrumentalne umiejętności gitarzy-
sty doceniają nie tylko krytycy. Rów-
nież inni muzycy podziwiają Landretha  
i zapraszają go do swoich projektów 
płytowych. Zrobili tak m.in. Jimmy Buf-
fett, John Hiatt i Eric Johnson. O talen-
cie Landretha z uznaniem wypowiadał 
się Eric Clapton. Album „Bound By the 
Blues” potwierdza umiejętności muzy-
ka. Spodoba się miłośnikom wokalne-
go bluesa z elektryczną gitarą slide’ową 
na pierwszym planie. Znajdziemy tu 
zarówno utwory autorskie, jak i star-
sze kompozycje bluesowych mistrzów, 
w tym dwa utwory Roberta Johnsona. 
„Bound By the Blues” to gitara w naj-
lepszym wydaniu.   ■

Grzegorz Walenda

Born of Osiris
Soul Sphere
Sumerian Records 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Wielu fanów Born of Osiris od dawna 
czekało na nowy album zespołu tylko 
po to, by stwierdzić, że… „The Dis-
covery” było lepsze. Faktycznie, było, 
ale to nie powód, by nie słuchać „Soul  
Sphere”.

Najnowsza płyta Born of Osiris ra-
czej nikogo nie zaskoczy. Prezentuje 
zestaw wad i zalet, do którego zdążyli-
śmy przywyknąć. Jedyną odczuwalną 
zmianą jest nieco mocniejsze podkre-
ślenie roli klawiszy, dość często spy-
chających gitary do sekcji rytmicznej, 
a także śladowa ilość czystych wokali 
(które wprawdzie nie zachwycają, lecz 
nie odbierają przyjemności ze słucha-
nia). Motywy przewodnie są tu pro-
wadzone przez klawiszowca, natomiast 
gitarzyści pokazują, co potrafią do-
piero, gdy nadejdzie czas na solówkę, 
bądź wyjątkowo – przejmując rolę in-
strumentu głównego. I choć popisów 
technicznych nie znajdziemy aż tyle co 
na wcześniejszych płytach, to wciąż nie 
jest ich mało i jak zwykle zasługują na  
uznanie. 

Dzieło takie jak „The Discovery” 
trudno przebić i ta sztuka zespołowi 
się nie udała. Zaproponował natomiast 
porcję przyzwoitego „djentu”, które-
go mocno klawiszowe brzmienie sta-
nowi miłą odskocznię od standardów  
gatunku.   ■

Karol Wunsch

Prince
HITnRUN
NPG Records 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Dotąd każda nowa płyta Prince’a była 
szeroko komentowana w mediach. Tym 
razem nie było aż takiego rozgłosu. 
Warto jednak sięgnąć po ten album.

Artysta przedstawia się w nim słu-
chaczom od tanecznej strony. Mniej 
jest pop-rockowych kawałków i nastro-
jowych ballad. Przeważają rytmiczne 
nagrania z elementami techno. 

Kolejną nowością jest to, że nie za-
wsze słyszymy jego głos. Wprawdzie 
Prince wszystko skomponował, za-
aranżował, zagrał i wyprodukował 
(z małą pomocą sekcji dętej i zapro-
szonych gości), ale śpiewanie w kilku 
utworach pozostawił innym. Swoje 
piosenkarskie umiejętności prezentują 
m.in. Judith Hill, Rita Ora i Lianne La  
Havas.

Pod względem atrakcyjności płyta  
z powodzeniem dorównuje lepszym 
krążkom artysty. Może nie takim wspa-
niałym, jak „Purple Rain”, „Emancipa-
tion” czy „Sign o’ the Times”, ale po-
słuchać warto. Bo nawet swoimi nieco 
słabszymi dokonaniami Prince bije na 
głowę wielu konkurentów. Fani wyko-
nawcy zapewne z przyjemnością od-
najdą na płycie cytaty z „Purple Rain”,  
dokładnie z utworu „Let’s Go Crazy”. Aż 
trudno uwierzyć, że od wydania tamte-
go krążka minęło już 31 lat.   ■

Grzegorz Walenda
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