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SONG OF THE SEA

Carlos Bonell Plays Gordon Mizzi

Song of the Sea
Carlos Bonell

Plays Gordon Mizzi

Utwory: Gordon Mizzi - Song of the
Sea, Sonata Madliena, Habanera, Two
Anthem Studies, Variations on a Mal-

tese Theme, Tango, Mazurek, Sonata
for Six Mute Swans
Wykonawca: Carlos Bonell - gitara
Nagranie: 23-25 pazdziernika 2002,
Farmhouse Studios, Malta

Wydawca: Spearhead Music. 2002

Muzyka Malty, wyspy lei~cej na
Morzu 5rodziemnym jest w naszym
kraju prawie zupeJ:nie nieznana. Z
racji bliskosci poloienia pozostawia-
la pod wplywem kultury wloskiej. a
takie innych krajow poprzez muzy-
kow przybywaj~cych z europejskich
dworow na zaproszenie Rycerzy
Zakonu Maltanskiego.
Gordon Mizzi. kompozytor ur. w

1947 na MaJcie jest tworc~ szeregu
dziel gitarowych. Nagrania czçsci z
nich na plytç podj~l siç znany gita-
rzysta Carlos Bonell, ktory wystç-
powal m.in. z Johnem Williamsem,

gitarzystami flamenco Paco Pen~ i
Juanem Martinem. gitarzyst~ jazzo-
wym Martinem Taylorem i in.

Na kr~Zku znalazly siç dwie

sonaty oraz szereg drobnych utwo-
row. plytç otwiera Song of the Sea.
utwor zainspirowany odglosami
morza. Kolejna kompozycja. cztero-
czçsciowa Sonata Madliena rozpo-

czyna siç nastrojowym, spokojnym
Morning Hymn. Czçsé nastçpna to
szybki. motoryczny i :iywy taniec

w zmieniaj~cym siç metrum (6/8 i
3/4) - Sun Dance. Czdé III - Evening
Song - posiada ekspresyjn~ melodiç
z wyraznymi wplywami wloskiego
bel canto i liryczny wstçp. Sonatç
konczy - wykorzystuj~ca technikç
tremolo i oparta na ludowej melodii
- Serenada.

Z kilku nastçpnych miniatur na
uwagç zasluguje Mazurek (akcent
polski!). Wprawdzie pod wzglçdem
materialu muzycznego duio bliiej
mu do miniatur Tarregi nii do np.
mazurkow Chopina, ale z uznaniem

naleiy podkrdlié fakt. ie wspolcze-
sni kompozytorzy siçgaj~ rowniei

do inspiracji muzyk~ polsk~ (co wy-(
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raznie jest zaakcentowane w opisie
utworu na plycie).
Variations on a Maltese Theme to

chyba najciekawszy utwor na plycie.
Inspirowany popularn~ ludow~
pidni~ maltansk~ 0 rodowodzie
arabskim ma swoj klimat i pelniç
brzmienia. Szkoda tylko, ie cale
wariacje trwaj~ krotko. trzy i pOl
minuty. plytç konczy trzyczçsciowa
Sonata for Six Mute Swans, inspiro-
wana informacjami 0 klusowniczych
polowaniach na labçdzie.

Dariusz Domanski

Albumsblade for guitar

Utwory: miniatury Henrika Run-
ga i Frederika Runga - Tyrolienne
(HR). Melodie (FR). Romance (FR),

Impromptu (HR), from Pharaoh's
Ring (FR). Choral l (FR), Choral
II (FR). Nocturne (HR), Album

Leaf (FR). Novellette (FR). Idyl
(FR). Intermezzo (HR), Elegie
(FR). Humoreske (FR). Echo (FR),

Aquarel (FR), Serenade (HR),
Antiphon (FR), Sarabande (FR),
Barcarole (FR), Berceuse (FR),

Sicilienne (HR), Flageolet-solo
(FR), Preludium (FR), Pastorale

(FR).Elegie (FR). Ricordanza d'Italia
(1) (HR). Romance (FR). Bolero

(FR). Capriccio (FR), Flageolet-solo
(FR), Ricordanza d'Italia (II), (HR),

Folk Song (FR), Marche Funebre
(FR). Ricordanza d'Italia (III) (HR),
Bourre (FR), La Melanconia (FR),
Character Piece (FR), Ricordanza
d'Italia (IV) (HR), Etude (FR),

Menuet (FR), Ricordanza d'Italia
(V) (HR), Humoreska (FR). Etude

(FR). Capriccio (HR). Dance (FR).
Gavotte (FR). Idyl (FR). Fantasia
(FR). Tarantella (HR)

Wykonawca: Erling Meldrup - gitara

Instrument: Miguel Simplicio,
Barcelona 1938

Nagranie: 2001-2001 Brabrand
Church. kt Arhaus. Dania
Czas: 72'48"

Od pewnego czasu dosyé
wyraznie daje siç zauwaZyé trend
do odkrywania i nagrywania
malo znanych lub zapomnianych
dziel dawnych kompozytorow.
Recenzowana plyta zawiera 50

drobnych utworow Henrika

Runga (1807-1871), oraz jego syna
Frederika (1854-1914). Nagrane
zostaly przez Erlinga Meldrupa.
profesora Krolewskiej Akademii
Muzycznej w Arhus. ktory ma na
swym koncie nagranych ok. 10 plyt
(m.in. w duecie z fletem - dunskie

utwory zlotego wieku gitary. z
wiolonczel~ - utwory romantyczne.

wspolczesne kompozycje z orkiestr~,
utwory J.S.Bacha). Prof. Moldrup
jest tei autorem ksi~iki "Gitara.
egzotyczny instrument w muzyce
dunskiej':

Miniatury nagrane na plycie nie
s~ odkrywcze pod wzglçdem
kompozytorskim, ale brzmi~
bardzo nastrojowo i napisane
zostaly ze znajomosci~ idiomatyki
instrumentu. Wykonawca
przekonywuj~co ksztaltuje frazy.
stosuje odpowiedni~ dynamikç i
artykulacjç, przez co utwory staj~
siç w percepcji latwe do sluchania.
Artysta dysponuje ladnym
dzwiçkiem, poszczegolne glosy s~
wyrazne i czytelne. Tej nostalgicznej
muzyki korzeniami tkwi~cej w
epoce "zlotego wieku gitary" slucha
siç z prawdziw~ przyjemnosci~.
Plyta zostala wydana estetycznie. z
obszern~ i wyczerpuj~c~ no~ w
dwoch jçzykach wewn~trz (dunski
i angielski). Jej okladkç zdobi
fotografia Frederika Runga z gitar~
harfow~. Kr~iek stanowi kolejn~
gratkç dla tych, ktorzy szukaj~
malo znanego, a dobrze brzmi~cego
repertuaru.

Dariusz Domanski

Cuba Libre
A tribute to Leo

Brouwer & H. Villa-Lobos

Utwory: s. Vachez - Scherzo- Valse,

Reve en Vert; R. Dyens - Eloge de Leo
Brouwer; S.Vachez - Carré d'As

Wykonawca: Sébastien Vachez - gi-
tara

Dystrybutor/wydawca: Harmonia
Mundi. MAN 5075.HMCD 78

Francuski wirtuoz gitary Sébastien
Vachez jeszcze jako mlody muzyk
brai udzial w Miçdzynarodowym
Konkursie w Krakowie. ktory p6Z-
niej nazwany zostal imieniem jego .

tworcy Czeslawa Drozdziewicza.
Zostal wtedy zwyciçzq. Jest tei lau-
reatem innych miçdzynarodowych
konkursow. Jako uznany artysta
zapraszany jest na wiele swiatowych
festiwali. Wystçpowal m.in. na Slq-
skiej JesieniGitarowejw Tychach. Na
omawianej plycie prezentuje siç nie
tylko jako utalentowany instrumen-
talista. ale takie jako kompozytor.
Plyta zostala wydana pod haslem
"Wolna Kuba" i dedykowana jest
dwom znanym latynoskim kompo-
zytorom. S~ to Heitor Villa-Lobos
i Leo Brouwer. Temu pierwszemu

Vachez zadedykowal takie swoj
utwor Scherzo-Valse.Slyszymyw
nim subtelnie wtopione echa moty-

wow brazylijskiego tworcy.
Druga. dluisza (13'10") kompo-

zycja wykonawcy to Marzenie w zie-
leni. Tu slychaé fascynacjç muzyk~
Dyensa. Utwor mieni siç bogactwem
wspolczesnych artykulacji i efektow
charakterystycznych. w tym podci~-

gniçcia i nasladowanie werbla i wiele
kombinacji rytmiczno-akordowych.
Utwor zawiera tei sporo kontrasto-
wych nastrojow i odcieni dynamicz-
nych. Brzmienie gitary Sebastiana

(gra na instrumencie d'Oliviera
Fanton d'Antona) pozostaje ciWe
eIeganckie i kontrolowane. Na plycie
zawarl premierowe wykonanie sze-
scioczçsciowego dzieJ:a Rolanda Dy-
ensa poswiçconego Leo Brouwerowi.
To jakby rozbudowana parafraza
znanego utworu Brouwera Elogio de
la danza. Utwor stawiaj~cy wielkie

wymagania techniczne i wyrazowe
soliscie. To wykonanie to sukces

Vacheza. Zauwaialne jest. ie inter-
pretator czuje i lubi tç muzykç. Plytç
konczy kwartet gitarowy Cztery asy,
gdzie wykonawca sam nagral po-

szczegolne partie. Utwor dedykowal
czworce swoich studentow, a jest to

po prostu tango napisane wspolcze-
snym jçzykiem. czyli mamy uklon w
stronç wielkiego Astora. Cala plyta
jest wyrazem fascynacji wykonawcy
muzy~latynoamerykansk~.Fascy-
nacji, ktora zaowocowala kunsztem
artystycznym wykonania i nowator-
skich pomyslow kompozytorskich.
atrakcyjnych dla sluchacza i wyko-

nawcy. 5wietna wspolczesna plyta!

Zbigniew Dubiella

PtYTY, NUTY

i KSU\ZKI
GITAROWE

znajdziesz na
www.poplawski.com.pl
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