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Opis słownikowy

Kompozytorzy Górecki, Mikołaj ∎, Messiaen, Olivier ∎,
Schnyder, Daniel ∎

Wykonawcy Długosz, Łukasz ∎, Paszkiewicz, Izabela ∎,
Wojciechowski, Andrzej ∎, Zawodny, Szymon ∎

Opis produktu
 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że tym, co głównie spaja zaprezentowane w niniejszym albumie kompozycje jest fascynacja ruchem.
Jednak źródeł owego zainteresowania trzeba każdorazowo szukać w sposobie postrzegania świata przez twórców i miejsca, w którym
widzą oni muzykę. Dodatkowo, każdy z autorów kompozycji wielką wagę przywiązuje do unikalnego brzmienia, barwy i harmonii.
Najstarszą z kompozycji z punktu widzenia chronologii, jest Le Merle noir | Czarny kos Oliviera Messiaena. Fascynacje jazzem z kolei
wyraża w swojej kompozycji Daniel Schnyder (ur. 1961). Ten znakomity saksofonista i kompozytor, urodzony w Szwajcarii, a obecnie
mieszkający w Nowym Jorku, ma na swoim koncie wiele utworów na różne składy instrumentalne.
Oddana w Państwa ręce płyta to zapis prawdziwych i czystych emocji. To także ważne wydarzenie w historii fonografii, wszak nagrania
kompozycji Mikołaja Góreckiego i Daniela Schnydera nie podjął się nikt wcześniej.

DUX 1728Total time: [53:12]

Daniel Schnyder

Sonata na saksofon altowy i fortepian (1998/1999) Sonata for alto saxophone and piano
(1998/1999)617512

1. I Manhattan Excavation Sites
  [10:36]  
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2. II A travers les ondes élastiques de l´atmosphere
  [4:14]  

3. III A brasileira
  [5:48]  

 

Olivier Messiaen

Czarny kos na flet i fortepian (1952) Le merle noir for flute and piano (1952)617513

4. Le merle noir for flute and piano / Czarny kos na flet i fortepian (1952)
  [5:40]  

 

Mikołaj Górecki

Sonata na klarnet i fortepian (1993/1994) Sonata for clarinet and piano (1993/1994)617514

5. I Tranquillo
  [9:25]  

6. II Molto energico
  [7:05]  

7. III Lento
  [10:23]  

Wykonawcy:
Łukasz Długosz /flet/
Andrzej Wojciechowski /klarnet/
Izabela Paszkiewicz /fortepian/
Szymon Zawodny /saksofon/
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