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St Petersburg
Cecilia Bartoli
I Barocchisti/Diego Fasolis
Decca 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Cecilia Bartoli postanowiła rozszerzyć 
obszar eksploracji nutowych w bibliotekach 
o archiwa Europy Wschodniej. W Peters-
burgu odkryła skarby z XVIII wieku, kiedy 
carowie (a właściwie caryce) otaczali się ar-
tystami cudzoziemcami. W muzyce prym 
wiedli Włosi (Vincenzo Manfredini, Fran-
cesco Araia, Domenico Cimarosa i inni), 
a ich pisane na zamówienie dworu opery  
i kantaty popadły w zapomnienie. 

Płyta „St Petersburg” składa się z jedena-
stu premier fonograficznych, a jej program, 
rewelatorski dla świata, jest nie mniejszym 
odkryciem w Rosji. Cecilia Bartoli pierwszy 
raz w karierze śpiewa tu po rosyjsku (dwie 
arie z opery „Altsesta” Niemca Hermanna 
Raupacha) i chociaż udaje jej się pokonać 
językowe rafy, to jednak udowadnia, że ro-
syjski nie jest stworzony dla koloratury.

Nagrania dokonano w trakcie trzech sesji 
i różnice poziomu artystycznego są słyszal-
ne. W pierwszej części recitalu Bartoli nie 
jest w formie, do której nas przyzwyczaiła. 
Fraza rwie się miejscami; tryle zastępowa-
ne bywają brzydkim wibratem. Śpiewaczka 
nadużywa egzaltowanego „szeptośpiewu”  
i krzyku (w atakowaniu gór). Nierzadko wy-
stępują niedokładności artykulacyjne i into-
nacyjne, a głos traci blask. 

Druga część albumu to znów dawna Bar-
toli: perfekcyjna i pełna wdzięku, zarówno  
w krtaniołomnych biegnikach, jak i w kan-
tylenach (efektowna aria „Fra’ lacci tu mi 
credi” z opery „Carlo Magno” Manfredi-
niego). Natomiast orkiestrę Diego Fasolisa 
można tylko chwalić za precyzję, subtelność 
i energię.

Mimo zastrzeżeń – album wart pozna-
nia.  n

Hanna i Andrzej Milewscy

Debussy, Ravel, Dvořak:  
Piano Trios
Daroch Trio
Dux 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

W międzywojennej Łodzi sukcesy odno-
siło trio złożone z nieletniego rodzeństwa 
Bacewiczów – Grażyny, Kiejstuta i Witolda. 
Młodzi muzycy grali na skrzypcach, wiolon-
czeli i fortepianie. 

Z Łodzi XXI wieku pochodzi trio rodzeń-
stwa Darochów: pianistka Maria, skrzypacz-
ka Anna i wiolonczelista Tomasz. 

Jako absolwenci uczelni polskich i euro-
pejskich Darochowie stworzyli zespół pod 
odkrywczą nazwą… Daroch Trio, a szlachet-
ną ideę domowego, rodzinnego muzykowa-
nia przenieśli na scenę i do studia nagrań. 
Ich pierwsza wspólna płyta zawiera utwory 
kameralne Debussy’ego, Ravela i Dvořaka – 
prawie 80 minut muzyki; pełny recital zapro-
gramowany ze smakiem.

Młodzieńcze trio fortepianowe G-dur De-
bussy’ego zasługuje na uwagę o tyle, że nie 
zwiastuje jeszcze impresjonistycznej rewo-
lucji, którą zafundował muzyce europejskiej 
twórca „Peleasa i Melizandy”. Interpretacja 
Darochów wydobywa niekłamany wdzięk, 
a momentami wręcz krotochwilność tego 
dziełka. 

Trio fortepianowe Ravela pozwala słucha-
czom, za pośrednictwem świetnych wyko-
nawców, zabawić się w odkrywców zjawisk, 
które zainspirowały autora – a są to m.in. 
twórczość Rameau i folklor malajski. 

W trio fortepianowym e-moll op. 90 Dvo-
řaka, znacząco zatytułowanym „Dumki”, 
instrumentaliści mogą się wyszaleć w ży-
wiołowych rytmach ludowych (momentami 
palcołomne tempa), a i wzruszyć w rzew-
nych melodiach.

Świetny pomysł na płytę, świetna realiza-
cja artystyczna i rejestracja. Czekamy na na-
stępne albumy Trójki z Łodzi.  n

Hanna i Andrzej Milewscy

Where Are You 
Pieces From Warsaw
ProMODERN Contemporary Vocal Sextet
Sarton Records 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Tytuł tej płyty jest (zamierzenie?) niejasny. 
Jeśli czytać go jako jedno zdanie, jawi się py-
taniem: „Gdzie jesteście, utwory z Warsza-
wy?”. Członkowie świetnie sobie poczyna-
jącej grupy ProMODERN chcą wykonywać 
współczesną muzykę wokalną na zespoły 
kameralne. Wyobrazić sobie można, że za-
rzucili wędkę na środowisko współczesnych 
warszawskich kompozytorów, zachęcając 
ich albo do przeczesania szuflad, albo do 
stworzenia nowych utworów, które mógł-
by wykonać ProMODERN. W odpowiedzi 
czterech twórców ofiarowało wokalistom 
dziewięć kompozycji, z czego osiem to utwo-
ry sakralne, a jedna oparta jest na fragmen-
cie starożytnej „Eneidy”. Tak więc „Where 
are You” znaczy raczej „Gdzie jesteś [Boże]”, 
jak w tytule dzieła Miłosza Bembinowa. 

Specjalizujący się w muzyce współczesnej 
ProMODERN na debiutanckiej płycie wy-
konuje muzykę mocno osadzoną w tradycji, 
stroniącą od eksperymentów z artykulacją  
i fakturą, dającą okazję do aktorstwa głoso-
wego (tu chlubny wyjątek: „Mors Laocoon-
tis” Andrzeja Borzyma jr.).

Sześcioro śpiewaków, na co dzień soli-
stów teatrów operowych, cechuje się świet-
ną techniką emisji, czystością intonacyjną  
i dobrą dykcją. Najciekawiej współbrzmią 
ich głosy w dole skali; wrażenie robią też świ-
drujące góry sopranu. ProMODERN brawu-
rowo śpiewa trudne interwały, np. zgrzytają-
ce sekundy w znakomitym „O vos omnes” 
Pawła Łukaszewskiego. Sięga po repertuar 
słynnych The King’s Singers, czyli mierzy 
wysoko, ale z pewnością jest to cel do osią-
gnięcia. Wszak członkowie ProMODERN 
wyznają: „Śpiew jest dla nas poszukiwaniem 
piękna”.  n

Hanna Milewska


