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Paradiso
Hayley Westenra
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W tej rubryce staramy si! poleca" czy-
telnikom nagrania, które warto pozna".  
Z ró#nych wzgl!dów, jak niebanalny dobór 
repertuaru, $wietne wykonanie czy warto$" 
archiwalna. Niestety, tym razem, aby by"  
w zgodzie z w%asnym sumieniem, musimy 
s%uchaczy do p%yty zniech!ci".

Jest nam tym bardziej przykro, #e chodzi 
o autorski album Ennia Morricone, mistrza 
muzyki &lmowej. 

Wszyscy pami!tamy jego pi!kne melodie, 
towarzysz'ce klasycznym pozycjom kina 
wspó%czesnego („Misja”, „Kino Paradiso”, 
„Dawno temu w Ameryce” i inne). Znajdzie-
my je tak#e na tym kr'#ku, ale jak#e zmie-
nione, na niekorzy$". Cukierkowo-pastelowe 
aran#acje w manierze festiwali w San Remo, 
brak pomys%u na zako(czenia utworów 
(dziwne wyciszenia; sucha i p%aska akustyka 
nagrania) i przerobienie wi!kszo$ci tematów 
instrumentalnych na piosenki. Gdyby# jesz-
cze mia%y ciekawe teksty. Gdyby# by%y $pie-
wane przez ciekawego wokalist!… Marzenie 
$ci!tej g%owy. Wybrana do tego projektu 
nowozelandzka gwiazdka Hayley Westen-
ra charakteryzuje si! dziecinnym g%osikiem  
i tak'# infantyln', nudn' interpretacj', nie 
mówi'c o inwencji poetyckiej. Ukorono-
waniem totalnego kiczu jest koszmarnie 
monotonna wokaliza Westenry w temacie 
z „Dawno temu w Ameryce”. Uduchowiony 
temat Gabriela z „Misji” zosta% wr!cz sprofa-
nowany i przerobiony na popow' papk!. 

Wbrew tytu%owi p%yty, to nie jest raj ani dla 
Morriconego i Westenry (która ma przecie# 
w dorobku udane produkcje, np. covery Kate 
Bush), ani dla s%uchaczy. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Polscy $piewacy zawsze byli doceniani za 
granic', ale nie zawsze %atwo im by%o tam 
wyjecha". Dzi$ mog' to uczyni" nawet bez 
paszportu. 

Obok Piotra Becza%y i Aleksandry Kurzak, 
tryumfy na $wiatowych scenach $wi!ci Ma-
riusz Kwiecie(. Od chwili debiutu na scenie 
Teatru Wielkiego w Warszawie w 1996 roku 
jego g%os stopniowo dojrzewa. Dla barytona 
39 lat to wiek wprost idealny na szczyt kariery. 
Nic dziwnego, #e w%a$nie teraz artysta zdecy-
dowa% si! zarejestrowa" na p%ycie swój recital. 

Wybra% repertuar s%owia(ski, jego ulu-
biony. Melomani od Nowego Jorku po Syd-
ney znaj' „Oniegina” czy „Mazep!”, ale kto 
z nich s%ysza% o „Halce”, „Verbum Nobile” 
czy „Strasznym dworze”? Teraz maj' okazj!  
i to w znakomitym wydaniu. Kwiecie( dys-
ponuje g%osem o ciep%ej, g%!bokiej barwie, 
wyrównanym w ka#dym rejestrze, wspania-
le oddaj'cym zarówno heroizm, jak i naj-
g%!bszy liryzm. W ariach pokazuje te atuty, 
urzekaj'c s%uchaczy opowie$ciami o mi%o$ci, 
zdradzie, wygranych i przegranych wojnach 
oraz zasadach moralnych dawnej szlachty. 
Aria Miecznika ze „Strasznego dworu” to 
najwi!ksze zaskoczenie. Na seniora rodu 
Kwiecie( nie wygl'da, ale mo#e dzi!ki temu 
za$piewa% wszystko czysto, z werw' i polo-
nezowym rozmachem. Zupe%nie inaczej ni# 
zwykli$my tego s%ucha" na naszych scenach. 

Orkiestra dzielnie pod'#a za g%osem $pie-
waka, cho" realizatorzy bardzo j' sp%ycili  
i schowali. )al te# troch! przesadnego po-
g%osu. Niemniej p%yta to dowód wielkiego 
talentu, który w%a$nie rozkwita najpi!kniej. 
Cieszmy si! z niego! ■

Maciej *ukasz Go%!biowski
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La Cetra/Andrea Marcon
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Firmy wydawnicze przyzwyczai%y odbior-
ców do sk%adanek. W przypadku oper, poza 
zestawami najs%ynniejszych arii, najch!tniej 
publikuje si! uwertury. Przodownikiem jest 
tu Rossini, ale ju# p%yty z zestawem uwertur 
Mozarta trudno znale+". Tym wa#niejsz' 
pozycj' sta% si! najnowszy album Andrei 
Marcona i orkiestry La Cetra z Bazylei. 

Warto podkre$li" jego rol! poznawcz' i do- 
ceni" zaanga#owanie muzyków w przygoto-
wanie zestawu a# szesnastu uwertur. Podró# 
z Mozartowskimi operami zaczyna si! wraz 
z „Apollo et Hyacinthus”, dzie%em napisa-
nym przez 11-letniego kompozytora, a ko(-
czy „La clemenza di Tito”, wykonan' po raz 
pierwszy publicznie 6 wrze$nia 1791 roku, 
na dwa miesi'ce przed $mierci' artysty. 

Andrea Marcon jest znany nie tylko ze 
swojej bogatej wiedzy o muzyce dawnej, ale 
równie# z zabójczych temp i swoistej dra-
pie#no$ci, która towarzyszy jego interpre-
tacjom. W tym przypadku tak#e nie daje  
s%uchaczowi ani chwili wytchnienia. Wycho-
dzi z za%o#enia, #e uwertury s' po to, by uci-
ch%y rozmowy, a znudzeni dniem powsze-
dnim widzowie oderwali si! od wszystkiego, 
co ich otacza, skupiaj'c na scenie i $wiecie 
tam przedstawianym.

I istotnie, cho" po #adnym z utworów nie 
nast!puje podniesienie kurtyny, s%uchaj'c 
tej p%yty odnosi si! wra#enie, #e te minia-
turowe sinfonie wystarcz' za wszystko, co 
by%o napisane po nich. Marcon znakomi-
cie poradzi% sobie z oddaniem atmosfery 
tych ró#norodnych dzie%. Ta muzyka wciska  
w fotel, porusza zmys%y i ka#e do siebie 
wraca" zawsze wtedy, gdy poczujemy ch!" 
namacalnego kontaktu z dramatycznym ge-
niuszem Mozarta. ■

Maciej *ukasz Go%!biowski
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