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Joseph Malovany w synagodze Nożyków
Wia do mo ś ci

W niedziele 18.09.2005 w ramach II edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera" odbył się koncert Josepha Malovanego - kantora
synagogi przy Piątej Alei z Nowego Jorku oraz męskiego chóru Hasidic Cappella z Moskwy pod dyrekcja Aleksandra B. Caliuka.

Kom en ta rze /O p ini e

Joseph Malovany jest jednym z najwybitniejszych artystów żydowskich na świecie oraz bodaj najlepszym wykonawcą hebrajskiej muzyki
liturgicznej. Powszechnie uznawany jest za najsłynniejszego współczesnego kantora. Jego rewelacyjny, czysty glos - tenor spinto - oddaje
wszystko, co najpiękniejsze w klasycznej żydowskiej muzyce. Malovany zyska ł przydomek "Pavarotti synagogi", lecz nie ogranicza się jedynie
do śpiewu synagogalnego, a w jego repertuarze znajdziemy również utwory świeckie - oratoria, arie operowe, melodie neapolitańskie
występujące obok pieśni chasydzkich. Malovany nie występuje w rolach operowych ze względu na swoją działalność religijną.

Nas z e r oz mo wy

Histori a

Od ponad 30 lat Joseph Malovany sprawuje funkcje kantora Synagogi przy Piątej Alei w Nowym Jorku oraz jest wykładowca liturgii kantoralnej
na nowojorskim Yeshiva University. Pełni także funkcję dziekana Akademii Muzycznej Żydowskiej w Moskwie. Wyróżniony został odznaczeniami
Akademii Muzycznej w Tel Awiwie oraz Królewskiej Akademii Muzyki w Anglii. Przyjęto go również do kolegium uniwersyteckiego Trinity College
of Music.

Arch eo lo gia

Ge ne a log ia

Joseph Malovany występowa ł z najsłynniejszymi orkiestrami, nagrał kilkanaście płyt CD, a jedna z jego płyt - "Modle się - śpiewam" została
nagrana w Warszawie. Śpiewał w największych salach świata: na Kapitolu w Waszyngtonie, w sali koncertowej im. Piotra Czajkowskiego w
Moskwie, w gmachu Knessetu w Jerozolimie, w Lincoln Center i w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w Royal Festival Hall w Londynie i Cite de la
Musique w Paryżu. W maju 2005 roku śpiewa ł w Berlinie w czasie ceremonii otwarcia Muzeum Zag łady.

Rel igi a

Spytaj Rabi na

Downl oad

Tra dy cj a

Kult ura

Za pros z en ia

Cie ka w a pro za

... i p oezja

Spo tka ni a

Interwencje

file://C:\DOCUME~1\ALEXAN~1\LOCALS~1\Temp\1RVUG1IY.htm

13.03.2007

Стр. 2 из 3

Erec J is ra el

Kal en da rz

Ga le r ia

Nas z e g m iny

Listy

Cie ka we u i nn yc h

Mu lti me di a

Tapety

Lin ki

Lin k do nas

W styczniu 2004r. Joseph Malovany odebrał z rąk prezydenta Kwaśniewskiego Order Legii Honorowej
"Hasidic Cappella" czyli męski chór kantorów działa od 1991 roku. Od 1998 roku pod obecna nazwa (wcze śniej jako Żydowski Chór Męski). Chór działa obecnie przy moskiewskiej synagodze Marina Roscha. Członkowie
zespołu są absolwentami lub studentami wyższych szkół muzycznych. "Hasidic Cappella" przyjmowany jest na całym świecie bardzo entuzjastycznie. Wysoki poziom wykonawstwa oraz radość i energia emanująca podczas
ich koncertów jak i aranżacje utworów nie pozwalają chórowi zejść ze sceny bez bisów. Nawiązują do tradycji dziewiętnastowiecznych chórów synagogalnych, które funkcjonowały na terenie Europy Wschodniej. Dyrektorem
artystycznym i dyrygentem chóru jest Aleksander Caliuk.

Bilety i wejściówki zostały rozdysponowane na długi czas przed warszawskim koncertem. Niesamowicie trudno było dostać się tego dnia do synagogi. Większość miejsc została zarezerwowana dla specjalnych gości.

Kolejka ch ętnych ustawiła się na ponad godzinę przed koncertem. Po okiełznaniu i usadowieniu tłumu (ciężko by ło zaleźć wolne miejsce nawet na podłodze, co nie zdarza się zbyt często), z niewielkim poślizgiem rozpoczął się
występ. Najpierw zaprezentował się chór "Hasidic Cappella", a następnie pojawił się sam mistrz Joseph Malovany przywitany gromkimi brawami.

Wówczas rozpoczęła się prawdziwa uczta dla uszu i zmysłów (cześć osób chłonęła d źwięki z zamkniętymi oczami). Niezwykle przeżycie, którego nie oddadzą żadne słowa.

Każdy z utworów nagradzany był przez publiczność gromkimi oklaskami, a zakończenie koncertu owacjami na stojąco. Artyści nie ukrywali zadowolenia - byli szczęśliwi i usatysfakcjonowani z tak miłego, entuzjastycznego
przyjęcia. Nie obeszło się bez bisów, co sprawiło, iż koncert trwał ponad dwie godziny.

Po zako ńczeniu koncertu nastąpiły podziękowania (Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Szymon Szurmiej) oraz obietnica zawitania na kolejna (trzecią już edycję Festiwalu w przysz łym roku). Można było r ównież nabyć
płyty artystów. Zdecydowanie polecamy zaplanowanie uczestnictwa w przyszłorocznym koncercie.

Szczęśliwie kantor Malovany nie opuścił Warszawy natychmiast po koncercie. Pojawił się w synagodze Nożyków w piątek wieczorem, by poprowadzić nabożeństwo Kabalat Szabat oraz w sobotę rano - by wraz z
warszawskimi Żydami uczestniczyć w porannym nabożeństwie.

Tym, którzy nie mieli jeszcze okazji posłuchać wielkiego kantora, polecam kliknięcie w link poniżej:

"Haszem, Haszem" - Joseph Malovany i Hasidic Capella

Hubert Ch łopicki
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