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Symphony no. 9, 

Cello Concerto
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Obie kompozycje z najnowszego albumu 
Antonia Pappano powsta!y, gdy Dworzak 
zachwyca! si" Ameryk#, a Ameryka nim. 
Na szcz"$cie, cho% zarówno IX symfonia, jak  
i koncert wiolonczelowy zawieraj# elementy 
czysto ilustracyjne, s# te& utworami wnosz#-
cymi du&o cennej tre$ci do historii swoich 
gatunków. Oba sta!y si" zreszt# szlagierami. 

Antonio Pappano w swojej interpretacji 
symfonii pod#&a $ladem poprzedników, do-
daj#c od siebie nieco teatralno-'lmowy na-
strój. To w!a$nie nastrojowo$% jest dla W!o-
cha najwa&niejsza. Czasem si" w niej jednak 
zapomina i stajemy si" widzami kiczu, trud-
nego do zaakceptowania w dziele s!owia(-
skiego kompozytora. Dostajemy du&# dawk" 
ckliwego piano, zatrzyma( akcji i !adnych, 
cho% przes!odzonych kantylen. Z drugiej 
strony, dyrygent lubuje si" w pot"&nych, ale 
przyci"&kich fortissimach, d!ugich frazach 
smyczków i grzmi#cych akordach blachy. 

W koncercie wiolonczelowym orkiestra 
sprawnie i muzykalnie dialoguje ze zdol-
nym, czysto graj#cym, inteligentnym solist#. 
Cho% i tu nie zabrak!o chwil zbytecznego pa-
tosu, warto doceni% wk!ad Maria Brunellego  
w stworzenie spójnej, bardzo przyzwoitej in-
terpretacji ogranego utworu. 

Szkoda, &e jako$% nagrania realizowanego 
w czasie koncertów jest poni&ej oczekiwa(. 
Brakuje szczegó!ów orkiestry lub, gdy si" po-
jawiaj#, s# niew!a$ciwie zhierarchizowane. 
S!yszymy za to oddechy dyrygenta i kas!anie 
publiczno$ci. Ca!o$% brzmi nienaturalnie 
matowo.  ■

Maciej )ukasz Go!"biowski

Mission. Excerpts from the 

operas of Agostino Steffani

Cecilia Bartoli
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Cecilia Bartoli nie ustaje w swej krucjacie 
odkrywania i nagrywania skarbów muzyki 
dawnej, spoczywaj#cych w czelu$ciach eu-
ropejskich bibliotek. Inspiruje muzykologów  
i dyrygentów, lecz ostatecznie to ona prezen-
tuje melomanom smakowite znaleziska. 

Tym razem odkurzy!a utwory Agosti-
no Ste*aniego (1654-1728) i na 25 pozycji 
tracklisty albumu „Mission” a& 21 to $wia-
towe prapremiery fonogra'czne. „Misja” – 
tytu!, krucjata – metafora eksploratorskiej 
dzia!alno$ci $piewaczki; na ok!adce wyst"-
puje ona w przebraniu !ysego biskupa.

Bartoli to mistrzyni operowania bar-
w# w celu zbudowania wielowymiarowej, 
porywaj#cej kreacji wokalno-aktorskiej. 
Koloraturowa gi"tko$% i precyzja intonacji 
pozwalaj# jej si" skupi% na maksymalnym 
wykorzystaniu innych sfer ekspresji – fra-
zowania i dynamiki. Cudowny popis umie-
j"tno$ci daje Bartoli cho%by w arii An'one 
„Ove son?...” z opery „Niobe, regina di Tebe” 
– d!ugi oddech, piano i diminuendo, p!ynne 
przej$cie w nast"pn# fraz". W muzyce wo-
kalnej baroku artystka pokazuje i$cie jazzo-
wy feeling. Potra' rozko!ysa% melodi" (aria 
Rortrude z „Tassilone”), wykorzysta% pauz" 
do budowania napi"cia. Dog!"bnie analizu-
je psychologi" postaci, w które si" wciela,  
a wszak cz"$% z nich to jurni m"&czy+ni.

Orkiestra pod batut# Fasolisa brzmi zja-
wiskowo.

Bartoli, )ysoli, Fasolis – b!yskotliwy, 
kreatywnie zabawny ci#g skojarze(. Jakie 
b"dzie nast"pne ogniwo? Bartoli na pewno 
dostarczy atrakcji na najwy&szym pozio-
mie.  ■

Andrzej Milewski

Telemann 

Ouvertures pittoresques
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Kariera Arte dei Suonatori w niczym nie 
przypomina wielu gwiazdorskich efemeryd 
ze wspó!czesnego rynku. Polscy arty$ci, za-
miast wykorzysta% swoje pi"% minut, wol# 
spokojnie pracowa%. Ale na efekty tej pracy 
naprawd" si" czeka. Tak te& by!o z prezento-
wanym albumem. 

Pozna(scy muzycy przyzwyczaili publicz-
no$% i krytyk" do najwy&szej jako$ci interpre-
tacji i audio'lskiego brzmienia. Najwyra+niej 
to podej$cie zaszczepili tak&e wytwórni Bis. 
U&yte przy realizacji mikrofony Neumann, 
kolumny B&W 802, s!uchawki AKG K702 
to zestaw, który pozwoli! wydoby% z muzyki 
oraz z akustyki ko$cio!a w Wykrotach wi"cej, 
ni& mo&na oczekiwa%. 

Telemannowskie suity to muzyka progra-
mowa, co, jak na czasy, w których powsta!a, 
jest wyj#tkowe. Kompozytor bawi si" szcze-
gó!ami tamtej rzeczywisto$ci. Ze zmys!em 
dokumentalisty i swad# komika portretuje 
d+wi"kami Turków, Portugalczyków i Szwaj-
carów. Z dystansem odmalowuje dramat 
chorych na podagr" i niekonwencjonalne 
metody ich leczenia. Na$miewa si" z hipo-
chondryków; pozdrawia go(ców poczto-
wych. Wreszcie, przypomina sobie chwile 
sp"dzone w polskich gospodach, gdzie 
zachwyca! si" kunsztem ludowych kapel.  
W dwóch koncertach oddaje ten nastrój, 
cho%  jest on daleki od orygina!u. Wci#& bo-
wiem pozostajemy w baroku artystycznym.  
I w nim, pewnie lepiej ni& w folku, odnaj- 
duje si" znakomicie Arte dei Suonatori. Do-
bór temp, artykulacji, frazowania jest taki, by 
muzyk" odebra% z przyjemno$ci# i ch"tnie 
do niej wraca%. A do tego ta techniczna per-
fekcja. Jeszcze raz chapeau bas! ■

Maciej )ukasz Go!"biowski


