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BACZEWSKI • BALLADY I ROMANSE • WITCZAK, JOCZ,
BACZEWSKI
 

Cena: 39,90 pln

Opis słownikowy

Kompozytorzy Baczewski, Beniamin ∎

Wykonawcy Baczewski, Beniamin ∎, Jocz, Tomasz ∎,
Witczak, Magdalena ∎

Opis produktu
 

Płyta Oczami duszy to cykl pieśni na sopran, klarnet/ saksofon, instrumenty klawiszowe i elektronikę Beniamina Baczewskiego,
skomponowanych do tekstów wybranych z mickiewiczowskich  Ballad i romansów. W kompozycjach Baczewskiego każda ballada jest
inna, zarówno w formie, jak i stylistyce. Uwspółcześnienia interpretacji tekstów Mickiewicza dokonała Magdalena Witczak. Wybranym
balladom nadała także nowe tytuły, co dodatkowo ukierunkowało wizję kompozytora. Prezentowany cykl utworów osadzony jest w
języku tonalnym, miękkich współbrzmieniach i ekspresyjnej melodyce. Beniamin Baczewski w sposób nowoczesny uchwycił temat,
korzystając z elektroniki i wirtualnych instrumentów, łącząc różne gatunki muzyczne (crossover). Podstawą instrumentacji ballad jest
aparat orkiestrowy: instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne. Znaczące role odgrywają: harfa, czelesta i instrumenty etniczne.
Wszystko to wzbogacone jest warstwami elektronicznymi: padami, syntezatorami i teksturami. Solową rolę odgrywa trio: Magdalena
Witczak – sopran, Beniamin Baczewski – klarnet wymiennie z saksofonem i Tomasz Jocz – instrumenty klawiszowe (fortepian,
pianino, klawesyn, elektryczne pianino).

DUX 1884Total time: [49:15]

Beniamin Baczewski

Oczami duszy. Ballady i romanse na sopran, klarnet/ saksofon, instrumenty klawiszowe i elektronikę.618187

1. Ulotność (Pierwiosnek) | Evanescence (Primrose)
  [5:30]  
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2. Czułość (Romantyczność) | Tenderness (Romanticism)
  [7:30]  

3. Żałość (Kurhanek Maryli) | Woe (Maryla’s Mound)
  [6:47]  

4. Wdzięczność (To lubię) | Gratitude (I Like It)
  [5:45]  

5. Pewność-niepewność (Rękawiczka) | Certainty-Uncertainty (A Glove)
  [3:57]  

6. Odpowiedzialność (Rybka) | Responsibility (Small Fish)
  [4:48]  

7. Ufność (Powrót taty) | Faith (Dad’s Return)
  [7:40]  

8. Sprawiedliwość (Lilije) | Justice (Lilies)
  [7:16]  

Wykonawcy:
Magdalena Witczak /sopran/
Beniamin Baczewski /klarnet,saksofon sopranowy/
Tomasz Jocz /instrumenty klawiszowe/
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