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On the Threshold of Hope
Chamber Music  
RI�0LHF]\VïDZ�:HLQEHUJ
Richard Margison (tenor)
Arc Ensemble
RCA Red Seal 2011
Dystrybucja: Sony Music
Recenzja: „HFiM 6/2011”

Zanim muzyka Mieczys!awa Weinberga  
na dobre zago"ci w Polsce na koncertach  
i p!ytach, dorobek autora opery  

„Pasa#erka” poznajemy dzi$ki coraz cz$stszym nagraniom zagranicznym % takim jak to. 
„On the &reshold of Hope” („Na progu nadziei”) stanowi muzyczny zapis prze#y'  
wojennych Weinberga w wybranych utworach kameralnych. B!yskotliwe pomys!y  
kompozytorskie, wstrz(saj(ce pie"ni w j$zyku jidysz, emocjonalna interpretacja Richarda 
Margisona – to powody, by w!a"nie od tej p!yty zacz(' przyja)* z Weinbergiem.

Caribbean Rhapsody
James Carter
Concerto for Saxophone and Orchestra
Roberto Sierra
Universal Music 2011
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 7-8/2011”

Fantastyczny przyk!ad spotkania jazzowego muzyka z powa#nym repertuarem  
napisanym wspó!cze"nie na saksofon. Na najnowszej p!ycie James Carter zarejestrowa! 
dwie kompozycje urodzonego w Puerto Rico Roberto Sierry, ucznia m.in. wielkiego  
Gyorgy Ligetiego. Solista jest w najwy#szej formie, a do tego towarzyszy mu rozta*czona, 
elektryzuj(ca Sinfonia Varsovia. Oba utwory na p!ycie pokazuj( mo#liwo"ci instrumentu  
i wykonawcy, daj(c przy tym wiele rado"ci ka#demu s!uchaczowi. Nawet takiemu,  
który zwykle woli Bacha od Basiego i Mozarta od Marsalisa.
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Komeda
/HV]HN�0RĝGĝHU
ACT 2011
Recenzja: „HFiM 7-8/2011”

By!o ju# tyle p!yt komedowskich,  
#e wydawa!oby si$, i# nie sposób  

nic nowego z tej muzyki zrobi'. Leszkowi Mo#d#erowi si$ uda!o. Jego Komeda jest  
+nezyjny, pe!en ozdobników, b!yskotliwy i zaskakuj(cy. W swoim solowym debiucie  
dla niemieckiej +rmy ACT Mo#d#er wstrzeli! si$ idealnie w gusta europejskich  
odbiorców. I zrobi! to z klas(, bez artystycznych kompromisów i mielizn. Brawo!

Live
Toots Thielemans
Challenge Jazz 2010
'\VWU\EXFMD��0XOWLNXOWL
Recenzja: „HFiM 6/2011”

Legendarny wirtuoz harmonijki ustnej w otoczeniu sprawnie graj(cych europejskich 
instrumentalistów. Na program albumu sk!adaj( si$ nagrania z ich wspólnych tras  
koncertowych. Przewa#aj( standardy z „Summertime” na czele. Dobór materia!u  
atrakcyjny, a wykonania mistrzowskie.

André Previn
Brief Encounter
Elizabeth Futral, Nathan Gunn, Kim Josephson
+RXVWRQ�*UDQG�2SHUD�2UFKHVWUD�3DWULFN�6XPPHUV
Deutsche Grammophon 2011
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 6/2011”

Najnowsza opera André Previna  
„Brief Encounter” („Spotkanie”) to  
przyk!ad znakomitego muzycznego  
dzie!a postmodernistycznego. Libretto 
jest inspirowane sztuk( Noëla Cowarda 
pod tym samym tytu!em i scenariuszem 
+lmu Davida Leana z lat 40. XX wieku. 
Mistrzowska partytura, !(cz(ca  
brzmienia symfoniczne z elementami 
jazzu, jest podporz(dkowana wymogom 
atrakcyjno"ci dramaturgicznej i prawdy 
psychologicznej. Wartka narracja  
i trafnie dobrani wykonawcy wszystkich 
ról sprawiaj(, #e oper$ Previna wida' 
uszami. Uwaga – nagranie live.

Live At Birdland
Lee Konitz/Brad Mehldau/
Charlie Haden/Paul Motian
ECM 2011
Dystrybucja: Universal Music
Recenzja: „HFiM 7-8/2011”

Czterech wielkich mistrzów, maj(cych 
ju# zapewnione miejsce w historii jazzu, 

zagra!o na scenie legendarnego klubu Birdland. Wyst$powali w nim najwi$ksi  
i powstawa!y nagrania wybitne, maj(ce wp!yw na kolejne pokolenia muzyków.  
Czy zatem dostali"my muzealny eksponat, który ma si$ sprzeda' tylko ze wzgl$du  
na nazwiska twórców? Nic z tych rzeczy – to #ywa p!yta, pe!na wspania!ych interakcji. 
I jest jeszcze co" – niepowtarzalne brzmienie, m(dro"' i pewno"' ka#dego z artystów. 
Co", co udziela si$ tak#e nam – s!uchaczom.
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Karnas
*U]HJRU]�.DUQDV
Hevhetia 2011
Recenzja: „HFiM 12/2011”

Doskona!y album Grzegorza Karnasa – wokalisty, autora tekstów,  
aran#era, artysty bardziej cenionego za granic( (np. we Francji)  
ni# w Polsce. P!yta zawiera autorskie wersje utworów m.in. Stinga,  
Joni Mitchell, D#emu i Dezertera. Lider intryguj(co zestawi! i przetworzy!  
elementy ró#nych trendów muzycznych, zachowuj(c przy tym  
w!asny styl i jazzowy idiom. Niepowtarzaln( aur$ tworz( partie  
wiolonczeli wykonywane przez Adama Olesia. Propozycja Karnasa  
to próba prze!amania stagnacji i rutyny polskiej wokalistyki jazzowej  
w m$skim wydaniu.

7KH�0DGPDQ�5DPEOHV�$JDLQ
5DIDï�6DUQHFNL
Fresh Sound 2011
Recenzja: „HFiM 5/2011”

P!yta gitarzysty i kompozytora Rafa!a Sarneckiego, absolwenta dwóch  
ameryka*skich uczelni, jest propozycj( ambitn( i doskona!( warsztatowo. 
Utwory Sarneckiego s( wyra+nowane pod wzgl$dem harmonicznym  
i fakturalnym oraz zdyscyplinowane formalnie. Na osobne uznanie  
zas!uguj( aran#e, które dodaj( muzyce dodatkowych walorów.  
Jako lider Sarnecki koncentruje si$ na brzmieniu i budowaniu  
p!ynnej frazy, nie za" – co cz$ste u gitarzystów – na fajerwerkach  
technicznych. Wa#ny jest udzia! pozosta!ych muzyków,  
m.in. pianisty Paw!a Kaczmarczyka.

Give Till It’s Gone
Ben Harper
Virgin 2011
Recenzja: „HFiM 10/2011”

„Give Till It’s Gone” Harpera to jak prezentacja  
tego, co w rocku najlepsze. Znajdziemy tu  
przebojowe piosenki, ballady, ci(gn(ce si$  
jam session, energiczniejsze kawa!ki oraz  
efektowne partie instrumentalne i wokalne.  
Trudno si$ uwolni' od tego kompletnego,  
klasycznego, a jednak nowocze"nie  
brzmi(cego kr(#ka!

The Deep Field
-RDQ�$V�3ROLFH�:RPDQ
Play It Again Sam 2011
Recenzja: „HFiM 9/2011”

„Joanna w roli policjantki” to niecodzienny  
pseudonim dla rockowej wokalistki. Poniewa#  
nale#y on do artystki komponuj(cej ciekawe  
piosenki i do tego wystrza!owo je wykonuj(cej, 
warto o nim pami$ta', przegl(daj(c  
p!ytowe zbiory w sklepach muzycznych.  
„&e Deep Field” b$dzie doskona!ym wyborem.
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