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Niedawno na tej stronie zamieściliśmy zdjęcie szczęśliwej skrzypaczki Anny Wandtke z nowiuteńką
płytą w ręku. Wczoraj krążek trafił do moich rąk, zdążyłam go posłuchać i namawiam gorąco, aby
Państwo zrobili to samo.
Jak pisze główna bohaterka: „Płyta ANNA WANDTKE – VIOLIN SOUL” to bardzo osobiste dzieło.
Moim marzeniem było nagrać ją z bliskimi Przyjaciółmi i tak się stało”.
Anna Wandtke jest wychowanką gdańskich szkół muzycznych. Najważniejszym etapem w jej
edukacji były studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. K. Jureckiej, a później w
Niemczech w klasie prof. W. Gradowa w Mannheim. Za najcenniejszą przygodę życia Anna Wandtke
uważa kilkuletnią współpracę z UBS Verbier Festiwal w Szwajcarii, gdzie miała okazje
współpracować z tak wybitnymi artystami jak: James Levine, Valeri Giergiev, Kurt Masur, Mischa
Maisky, Evgeny Kissin, Joshua Bell, Yurii Bashmet i inni. Aktualnie Anna Wandtke gra recitale,
występuje jako solistka z orkiestrami i wspólnie z mężem Sebastianem Wypychem tworzy The New
Art Ensamble.
Gościem specjalnym jest Roby Lakatos – cygański skrzypek, najwyższej klasy wirtuoz i muzyk o
niespotykanej wszechstronności stylistycznej. Urodził się w rodzinie z wielkimi muzycznymi
tradycjami. W wieku 9 lat rozpoczął karierę jako pierwszy skrzypek w cygańskiej kapeli. W 1984
roku ukończył Budapesztańskie Konserwatorium im. Beli Bartoka z pierwszą nagrodą w klasie
skrzypiec. Z równa swobodą gra muzykę klasyczną, jazz oraz rodzimą muzykę węgierskich Romów.
Płyta „Anna Wandtke – Violin Soul” to niezwykłe zestawienie utworów bardziej i mniej znanych.
Pokazuje wszystkie skrzypcowe oblicza, ową duszę tego instrumentu. Mamy także kolejny dowód
na to, że skrzypce to nie tylko wirtuozeria czardasza, ale także hiszpański temperament czy
olśniewający czar kantyleny. Jest to także rodzaj prywatnego katalogu niezwykłej i wszechstronnej
artystki – a więc wszystko, co jej w duszy gra. Anna Wandtke udowadnia, jak skrzypce mogą pięknie
śpiewać i opowiadać o namiętnościach, uczuciach i emocjach, nie rezygnując przy tym z pokazania
doskonałej techniki.
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