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Dzien nik No wo są dec ki

Sie dem bram na Mi le nium

Dokończenie ze str. B1

Są dec kie wy ko na nie „Sied miu
bram Je ro zo li my” po rwa ło pu -
blicz ność. Ten mo nu men tal ny
utwór za chwy cił si łą brzmie -
nia i ró żno rod no ścią efek tów.
Wra że nia po tę go wa ła prze -
strzen ność mu zy ki, gdyż in -
stru men ta li ści usta wie ni zo -
sta li nie tyl ko z przo du, ale ta -

kże z ty łu ko ścio ła oraz na chó -
rze. Nie zwy kła aku sty ka wnę -
trza, pre cy zja wy ko naw cza, do -
bór zna ko mi tych gło sów za fa -
scy no wa ły pu blicz ność, zaś tu -
bal ny głos Je rze go Tre li, nar -
ra to ra wy gła sza ją ce go
w VI czę ści dzie ła na tle mu -
zy ki utwo ru sło wa po pol sku
z księ gi Eze chie la, pod kre ślił
kul mi na cję dzie ła.

Spo re za in te re so wa nie
wzbu dzi ły ta kże dwa nie spo ty -
ka ne in stru men ty per ku syj ne,
tzw. tu ba fo ny, zro bio ne z rur
PCV, z któ rych mu zy cy wy do -
by wa li dźwię ki ude rza jąc pa -
let ka mi po dob ny mi do tych
do ping -pon ga. Szyb kie pa sa że
dźwię ko we, wy ko ny wa ne na tu -
ba fo nach do da wa ły mu zy ce gro -
zy i ta jem ni czo ści. 

„Sie dem bram Je ro zo li my”
po wsta ło na za mó wie nie wło da -
rzy Je ro zo li my, z oka zji jej 3 ty -
się cy lat ist nie nia. War stwę tek -
sto wą kom po zy tor oparł na bi -
blij nych psal mach, wy bie ra jąc
z nich frag men ty do ty czą cych
te go mia sta, a ta kże na sta ro te -
sta men to wych księ gach: Iza ja -
sza, Da nie la, Eze chie la i Je re -
mia sza. Pra wy ko na nie utwo ru

od by ło się w 1997 r. w Je ro zo li -
mie, w mię dzy na ro do wej ob sa -
dzie pod dy rek cją Lo ri na Ma -
aze la. W tym sa mym ro ku „Sie -
dem bram Je ro zo li my” za brzmia -
ło w Fil har mo nii Na ro do wej.

Czwart ko wy kon cert w No -
wym Są czu był trze cim wy stę -
pem Krzysz to fa Pen de rec kie go
w hi sto rii Fe sti wa lu im. Ady Sa -
ri. War to przy po mnieć, że „Sie -

dem bram Je ro zo li my” za brzmia -
ło na Mi le nium w pięć dni po be -
aty fi ka cji Ja na Paw ła II. Pre zen -
ta cją te go utwo ru or ga ni za to -
rzy Fe sti wa lu im. Ady Sa ri –
MCK SO KÓŁ – chcie li zwró cić
uwa gę, że nasz pa pież był pierw -
szym, któ ry mo dlił się pod Ścia -
ną Pła czu w Je ro zo li mie.
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Przed pu blicz no ścią sta nę ło ok. 250 wy ko naw ców, w tym m.in. 120-oso bo wa Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach
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