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DOROTA JUSZCZYK

O
jciec, Tadeusz by³ znanym chirur-

giem i razem z ¿on¹ Regin¹ prowadzi-

li w Lublinie prawdziwy salon, w którym

dyskutowano o sztuce, literaturze i urz¹dzano

koncerty. W takim domu w lipcu 1835 roku urodzi³

siê Henryk. Doœæ szybko zorientowano siê, ¿e to

utalentowany ch³opiec i dopilnowano w³aœciwej

edukacji. Podobnie zreszt¹ jak i w przypadku Józe-

fa, który wyrós³ na znakomitego pianistê. Ich

pierwsz¹ nauczycielk¹ by³a matka, ale potem od-

dawano dzieci w rêce doœwiadczonych pedago-

gów. Henryka uczyli: Jan Hornziel, Antoni Parys

i Stanis³aw Serwaczyñski. Gdy mia³ osiem lat za-

wieziono go do Konserwatorium w Pary¿u, do

prof. Lamberta-Josepha Massarta. By³ najm³od-

szym uczniem tej renomowanej uczelni, tylko

nieco wy¿szym od smyczka, ale te¿ i najlepszym,

bowiem ju¿ po trzech latach zdoby³ dyplom

z I nagrod¹ i Z³otym Medalem. Dope³ni³ jeszcze

studiów z kompozycji i w wieku piêtnastu lat sta³

siê profesjonalnym artyst¹. 

Razem z Józefem, tak¿e wykszta³conym

w Pary¿u, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ koncertow¹, któ-

ra trwa³a trzydzieœci lat, niemal do ostatnich chwil

¿ycia. W 1850 roku bracia, maj¹cy wtedy 15 i 13 lat,

odbyli gigantyczne dwuletnie tournée po bezkre-

snych obszarach Rosji, gdzie wyst¹pili 200 razy.

Potem podbili Europê, wszêdzie wzbudzaj¹c po-

dziw i entuzjazm. Równie¿ w Poznaniu, którego

mieszkañcy „przyjmowali braci z najwy¿sz¹

atencj¹”. Z wdziêcznoœci Henryk napisa³ ma-

zurek Souvenir de Posen. 

Dziêki Wieniawskiemu do europejskiej litera-

tury skrzypcowej wszed³ polonez, a spoœród jego

licznych kompozycji, w tym kaprysów, najwiêksz¹

popularnoœci¹ cieszy siê Koncert skrzypcowy
d-moll. Po koncertach Paganiniego, jest to najczê-

œciej nagrywany i wykonywany koncert napisany

przez wirtuoza. 

W 1860 roku Henryk Wieniawski zosta³

pierwszym skrzypkiem dworu carskiego w Sankt

Petersburgu i zacz¹³ uczyæ. Stworzy³ zal¹¿ek ro-

syjskiej szko³y skrzypcowej. Ale koncertów nie za-

niedbywa³ i choæ czasami przez wiele miesiêcy

w ogóle nie pojawia³ siê na dworze, wci¹¿ pozo-

stawa³ pupilem petersburskich elit. 

Zakocha³ siê w Angielce Izabeli Hampton.

S³ynna Legenda to jego wyznanie mi³osne. „Je-

stem bardziej zakochany, ani¿eli w najpiêkniej-

szym Stradivariusie czy Guarnerim” – pisa³ do

przyjació³. Jednak ojciec Izabeli, oprócz niew¹tpli-

wie piêknej muzyki, chcia³ mieæ dla córki dodatko-

w¹ polisê ubezpieczaj¹c¹ rodzinê na 200 tysiêcy

franków. Czas pokaza³, ¿e mia³ racjê. Œwiadkiem

na œlubie w Pary¿u, w sierpniu 1860 roku by³ Gio-

acchino Rossini. Ma³¿onkowie doczekali siê

oœmiorga dzieci. Ostatnia córka urodzi³a siê kilka

miesiêcy przed œmierci¹ ojca. Tylko czworo do¿y-

³o wieku doros³ego. Trzy córki za³o¿y³y rodziny,

a ich potomkowie s¹ dziœ rozproszeni po ca³ym

œwiecie. Wychowanie dzieci i prowadzenie domu

spoczywa³o wy³¹cznie na barkach Izabeli, która

tylko czasami towarzyszy³a mê¿owi. 

W 1872 roku Wieniawski opuœci³ Rosjê i ra-

zem z Antonim Rubinsteinem wyjecha³ na to-

urnée po Stanach Zjednoczonych. W ci¹gu oœmiu

miesiêcy w 60 miastach dali 215 koncertów. Pu-

blicznoœæ by³a zachwycona. „New York Herald"

pisa³: „Nie mieliœmy tak uformowanego artysty

od czasów Paganiniego”. Pozosta³ w Ameryce do

1874 roku. Po powrocie obj¹³ katedrê skrzypiec

w Konserwatorium w Brukseli. Wœród jego

uczniów by³ m.in. Eugene Ysaye. 

Mimo pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia pra-

cowa³ bez wytchnienia. Dawa³ lekcje, kompono-

wa³, koncertowa³, bywa³, pomaga³ ubogim i czê-

sto przegrywa³ w ruletkê. Z powodu dolegliwoœci

sercowych i nadmiernej tuszy gra³ na siedz¹co.

Nieustannie w podró¿y, bez przerwy na estradzie.

Wiêksz¹ czêœæ ¿ycia spêdzi³ z dala od ojczyzny.

Coraz gorzej siê czu³. Prze¿ywa³ katusze, jednak

staj¹c przed publicznoœci¹ zapomina³ o cierpieniu

i gra³ jak zawsze piêknie. Pojecha³ do Moskwy.

Tam opuszczony i oszukany przez organizatora

koncertów znalaz³ siê w moskiewskim szpitalu dla

ubogich, bez œrodków do ¿ycia. Przyjaciele zorga-

nizowali koncerty, by op³aciæ ostatni¹ sk³adkê

ubezpieczeniow¹, a mecenaska sztuki Nadie¿da

von Meck zabra³a go do swojego domu i zapew-

ni³a konieczn¹ opiekê i leczenie. Z Brukseli przyje-

cha³a ¿ona z synem. 31 marca 1880 roku Henryk

Wieniawski umar³, nie doczekawszy 45 urodzin.

Zosta³ pochowany na Pow¹zkach w Warszawie.

W manifestacyjnym pogrzebie uczestniczy³o 40

tysiêcy osób. �

Korzysta³am z noty biograficznej opracowanej przez Edmunda
Grabkowskiego, umieszczonej na stronie Towarzystwa
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz
biografii artysty Henryk Wieniawski. ¯ycie i twórczoœæ
napisanej przez W³adimira Grigoriewa.

Cudowne dziecko, wielki liryk, 
poeta skrzypiec
Wirtuoz z fenomenaln¹ technik¹, wielki liryk, poeta skrzypiec – to 
tylko niektóre z pojêæ, jakimi okreœlano maestriê Henryka Wieniawskiego.
Mówiono o nim równie¿ „cudowne dziecko”, bo istotnie nim by³.
Dziêki matce, utalentowanej pianistce, Henryk z braæmi Józefem 
i Julianem, niemal¿e od ko³yski ¿yli w œwiecie dŸwiêków i kultu dla sztuki. 
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Dlaczego wybra³a Pani skrzypce?

Mia³am kuzynów, którzy grali na tym instru-

mencie. Podoba³o mi siê to i któregoœ dnia

poprosi³am mamê, aby mi kupi³a skrzypce,

bo te¿ chcê spróbowaæ zagraæ… I mama

je kupi³a.

Ile Pani mia³a wtedy lat?

Mia³am trzy lata.

Ukoñczy³a Pani Juilliard School of Music

w Nowym Jorku. A w Japonii? 

Chodzi³am do Toho School Of Music.

Na jakich skrzypcach gra Pani aktualnie?

To Stradivarius z roku 1784.

Jacy s¹ Pani ulubieni kompozytorzy?

Jednym z nich jest Brahms, lubiê kompozytorów

romantycznych, ale tak¿e tych z XX wieku.

A jakie jest miejsce Henryka Wieniawskiego

w Pani repertuarze?

Owszem, gram go, ale nie powiem, ¿eby on

dominowa³ w moich recitalach. Gram jego

koncerty, a dziêki mojemu nauczycielowi po-

znawa³am te¿ inne jego utwory. Natomiast

o Konkursie Wieniawskiego w Poznaniu s³y-

sza³am najpierw od moich przyjació³, którzy

brali w nim udzia³. Lubiê odkrywaæ nowe rzeczy.

Widzê, ¿e konkurs ma bardzo wysoki poziom

i znakomit¹ organizacjê. 

W jakich konkursach Pani bra³a udzia³?

Uczestniczy³am i wygra³am w konkursie

w Indianapolis w 1986 roku. Mia³am wtedy 19 lat.

A wiêc to by³o w tym samym roku, kiedy Nobu

Wakabayashi zdoby³a III nagrodê w Konkursie

Wieniawskiego.

Tak. Znam Nobu. Razem z ni¹ studiowa³am

na Juilliard School of Music. To wspania³a

skrzypaczka. Niestety, walczy z rakiem. Na-

tomiast jeœli chodzi o mnie to wspomniane

zwyciêstwo w Indianapolis sprawi³o, ¿e zyska-

³am dobry management i kontrakt p³ytowy.

Jaka jest dziœ Pani dyskografia? 

Nagra³am m.in. koncerty Piotra Czajkowskie-

go i Sergiusza Prokofiewa, II Koncert Béli

Bartóka, koncert Edwarda Elgara, oba kon-

certy Mendelssohna-Bartholdy’ego i koncert

Samuela Barbera.

Japoñczycy obecni s¹ na Konkursie Wieniaw-

skiego od 1972 roku, gdy II nagrodê zdoby³a

Shizuka Ishikawa. Zawsze przyje¿d¿aj¹ tu licz-

nie. Dlaczego tak wielu Azjatów – skrzypków

z Japonii, Chin czy Korei Po³udniowej – zjawia siê

na konkursach w Europie? Czy zgodzi siê Pani ze

s³owami Maxima Vengerova, ¿e to dlatego, i¿

chcecie siê uczyæ od najlepszych wzorców?

Jedn¹ z przyczyn, dla której przyje¿d¿aj¹ tu m³odzi

ludzie, jest wspania³y sk³ad jury. To daje szansê

zagrania przed wielu znakomitoœciami. Poza tym

wielu m³odych skrzypków studiuje w Europie czy

w Stanach Zjednoczonych i ³atwo im przyjechaæ.

Czêsto ich udzia³ w konkursach wynika z tego, ¿e

namówili ich pedagodzy.

Czy to Pani pierwsza wizyta w Polsce? 

Tak.

Jakie s¹ Pani wra¿enia?

Na razie niewiele widzia³am, gdy¿ wiêkszoœæ

czasu spêdzam na przes³uchaniach w Auli UAM.

Lubiê atmosferê tego konkursu i fakt, ¿e przy-

chodzi tu tylu ludzi. Szczególnie m³odych. �

Rozmawia³:

MAREK ZARADNIAK

Rozmowa

Lubiê atmosferê tego konkursu
Rozmowa z Kyoko Takezaw¹, japoñsk¹ skrzypaczk¹ i pedagogiem, jurork¹ 15. Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

WIDZÊ, ¯E KONKURS 
MA BARDZO WYSOKI 
POZIOM I ZNAKOMIT¥ 
ORGANIZACJÊ
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inê³y pierwsze minuty po przes³ucha-

niach III etapu Konkursu Wieniawskiego.

Pierwsz¹ refleksjê, która zrodzi³a siê

w jeszcze rozedrganym emocjami mózgu, mo¿na

doskonale sprowadziæ do tytu³owej sentencji Owidiusza,

zawartej w jego Heroidach. Wyznaczona losowaniem

kolejnoœæ na liœcie startowej i przebieg dotychczasowych

prezentacji w I i II etapie konkursu wyraŸnie zapowiada³y

najwiêksze emocje w³aœnie ostatniego dnia jego III etapu.

Przebieg prezentacji ostatniej czwórki konkur-

sowiczów w pe³ni potwierdzi³ te przewidywania,

chocia¿ w sposób nie do koñca spodziewany. Choæ

muzyka to nie sport, to przecie¿ zastosowanie do

oceny umiejêtnoœci m³odych artystów szeregu ele-

mentów rodem ze sportu przybli¿y³o do siebie obie

dziedziny dzia³alnoœci cz³owieka. Nic wiêc dziwnego,

¿e i tu – w œwiecie konkursu muzycznego – mo¿na

doszukaæ siê na przyk³ad elementów dzia³añ strate-

gicznych i taktycznych jego uczestników. 

Najbardziej to rozumowanie moim zdaniem

dotyczy wystêpu Marii W³oszczowskiej. Jej prezenta-

cje w I i w II etapie, bardzo dobre przecie¿, sprawia³y na

mnie wra¿enie powœci¹gliwych, by nie rzec bezpiecz-

nych. I oto kiedy przysz³o zawalczyæ o fina³ – wszak

bierzemy udzia³ w zawodach muzycznych! – doœwiad-

czona skrzypaczka ku „zaskoczeniu” rywali wyjê³a

z muzycznego zanadrza okaza³y argument mo-

O
statni wieczór przes³uchañ pó³fina³owych

nale¿a³ bez w¹tpienia do przedstawicieli

Dalekiego Wschodu – Bomsori Kim i Seiji

Okamoto. Mo¿liwe by³o detaliczne skonfrontowa-

nie ich wykonañ, poniewa¿ grali ten sam koncert

Mozarta (A-dur KV 219, cz. I) i oczywiœcie obowi¹z-

kow¹ cz. I Sinfonia Concertante KV 364. Gdybym

mia³a opowiedzieæ siê tylko za jednym z tych arty-

stów, by³abym w ogromnej rozterce. Na ca³e szczêœcie

nie muszê tego robiæ i mogê bezkarnie zachwycaæ siê

ich interpretacjami.

Koreanka od I etapu przykuwa moj¹ uwagê nie

tylko nadzwyczajn¹ barw¹ skrzypiec Guadagniniego

i niczym nie zm¹con¹ czystoœci¹ intonacji, ale przede

wszystkim szlachetn¹ prostot¹ w podejœciu do wyko-

nywanej muzyki. Ka¿dy z prezentowanych utworów

– bez wzglêdu na stylistyczn¹ przynale¿noœæ – zacie-

kawia, wzrusza, niekiedy porusza. Jej Zród³o Aretuzy
to malowana akwarelami baœñ, Medytacja Czajkow-

skiego to czysty liryzm, a jej Mozart… To – jak s¹dzê –

ulubiony kompozytor Kim. Zarówno w koncercie, jak

te¿ w duecie z altowiolistk¹ skrzypaczka w bardzo na-

turalny sposób pod¹¿a³a za tokiem Mozartowskiej nar-

racji, dawa³a sobie i wspó³graj¹cym czas na wybrzmie-

wanie motywów i fraz, nie nadu¿ywa³a te¿ mocniejszej

dynamiki. Jednak¿e nie by³ to Mozart przes³odzony,

czu³ostkowy, chocia¿ subtelny, utrzymany w pastelo-

wych kolorach. W Adagio z I Sonaty g-moll nast¹pi³a

JAK ONI GRALI!

ANDRZEJ CHYLEWSKI

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Maria W³oszczowska.

Katarzyna Budnik-Ga³¹zka, Agnieszka Duczmal i Seiji Okamoto.

FINIS CORONAT OPUS
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T
rzeci etap dobieg³ koñca. We wtorek

póŸnym wieczorem poznaliœmy na-

zwiska siedmiu skrzypków, którzy

zmierz¹ siê z form¹ wielkich koncertów.

Niektóre decyzje jurorów mo¿e wydaj¹ siê

dyskusyjne, jednak trudno mówiæ o wiel-

kich zaskoczeniach. Osobiœcie ¿a³ujê, ¿e

w finale nie us³yszê Amalii Hall, Celiny Kotz

i Arsenisa Selalmazidisa. No có¿, wyroki ju-

rorów po prostu trzeba przyjmowaæ i nie

obra¿aæ siê na rzeczywistoœæ.

Przyjrzyjmy siê grupie czterech skrzyp-

ków, których recitale zamknê³y trzeci etap

przes³uchañ. Na marginesie nale¿y dodaæ, ¿e

etap ten by³ chyba najbardziej pasjonuj¹cy.

Jako pierwsza zagra³a Amalia Hall. W Koncercie
skrzypcowym A-dur Mozarta rzeczywiœcie

pojawi³o siê niema³o potkniêæ intonacyjnych

i pewnie to zawa¿y³o na ocenie jury. Jednak

by³o tu te¿ sporo dobrze eksponowanej kan-

tyleny, w której czu³o siê operowego ducha,

szczególnie w pierwszych taktach, tu¿ po

ekspozycji orkiestry. 

Druga na estradzie pojawi³a siê Bomsori

Kim z Korei Po³udniowej, która tak¿e za-

gra³a Koncert A-dur. Mimo kilku wpadek

intonacyjnych, dominowa³o dobre legato,

bardzo starannie prowadzona fraza i cieka-

wie pomyœlana dynamika. Zdaje siê, ¿e Ja-

ponce dobrze gra³o siê z Katarzyn¹ Budnik-

-Ga³¹zk¹, poniewa¿ w ich wykonaniu da³o siê

wyczuæ porozumienie. Najbardziej chyba

podoba³ mi siê Bach Bomsori Kim. Z Adagio

z I Sonaty na skrzypce solo C-dur p³ynê³a

nuta melancholii, byæ mo¿e nieco p³aczliwa,

ale przekonuj¹ca. 

Po przerwie jako pierwsza zagra³a Po-

lka Maria W³oszczowska. Jako jedyna tego

dnia wybra³a Koncert G-dur, pozostali

uczestnicy postanowili graæ KV 219. Dla

wielu osób to wykonanie nie by³o przeko-

nuj¹ce, o czym kilkakrotnie us³ysza³em

w kuluarach. Ja jednak postanowi³em go

broniæ. Po pierwsze, by³o to jedno z najbar-

dziej precyzyjnych wykonañ pod wzglêdem

poprawnoœci intonacyjnej, odznacza³o siê

tak¿e bardzo wyrazist¹ artykulacj¹, szcze-

gólnie jeœli chodzi o podkreœlanie ozdobni-

ków. Ostatecznie podoba³a mi siê tak¿e

bardzo przyjemna i jasna barwa. Byæ mo¿e

jest to kwestia, któr¹ streszcza powiedze-

nie o gustach i guœcikach, dla mnie jednak

by³a to ciekawa interpretacja. 

Spory niedosyt pozostawi³ Seiji Okamoto,

który niew¹tpliwie jest jednym z najcie-

kawszych uczestników tej edycji konkursu.

Niestety zawodzi³a intonacja, co szczególnie

uwidoczni³o siê pod koniec Sinfonii Con-
certante, ale i w Koncercie A-dur raz po

raz odzywa³a siê fa³szywa nuta. Chcia³oby

siê te¿ us³yszeæ wiêksze zaanga¿owanie

w duet z altówk¹, niestety skrzypek

w wielu momentach gra³ wy³¹cznie z na-

stawieniem na ekspozycjê w³asnej partii.

Na szczêœcie Largo z III Sonaty C-dur Bacha

by³o bardzo przyzwoite. �

zartowsko-bachowski. Imponuj¹cy dojrza³o-

œci¹ solowy Koncert G-dur (czêœæ I), nastêp-

nie bardzo ciekawy dialog z altowiolistk¹

w I czêœci Sinfonii Concertante Es-dur, z ar-

tykulacj¹ smyczkow¹ typow¹ dla operowego

rdzenia muzyki geniusza z Salzburga, wreszcie

modelowe Largo z III Sonaty C-dur Kantora

z Lipska. Czy¿by rzeczywiœcie argumenty

godne fina³u konkursu?

Zgo³a inne sygna³y wysy³a³a przez do-

tychczasowe etapy reprezentuj¹ca Koreê

Po³udniow¹ 27-letnia Bomsori Kim. Jej domi-

nant¹ by³a ci¹g³a troska o to, by ka¿da nuta,

ka¿da fraza, ka¿da koncepcja by³y interesuj¹ce,

a przy tym podane z wdziêkiem, rozko³ysa-

niem i stylowoœci¹. To wszystko znalaz³em

w jej wtorkowej prezentacji z kulminacj¹

w solowym koncercie Mozarta.

Ju¿ od I etapu w w¹skiej grupie skrzyp-

ków obdarzonych najwy¿szymi ocenami jest,

nie tylko w mojej opinii, Japoñczyk Seiji Oka-

moto. Pamiêtam moj¹ zadumê nad jak¿e

„polskim” Polonezem D-dur tego Azjaty,

a we wtorek nad cudown¹ pewnoœci¹, ale nie

zarozumialstwem, muzykalnoœci¹ i stylowoœci¹

w Mozarcie i Bachu. Bachu iœcie filozoficznym,

w pe³ni wpisuj¹cym siê w tytu³ow¹ sentencjê

twórcy Sztuki kochania. �

idealna symbioza majestatycznego, pog³ê-

bionego wyrazowo Bachowskiego arcydzie³a

z brzmieniem zabytkowego instrumentu. 

Japoñczyk – chocia¿ zwróci³ moj¹ uwagê

ju¿ w I etapie, kiedy bardzo energicznie „ob-

szed³ siê” ze Zród³em Aretuzy – zachwyci³

przede wszystkim ró¿norodnoœci¹ interpreta-

cji utworów zagranych w II etapie. Szczególnie

zapamiêta³am jego klasycyzuj¹ce rozumienie

tak przecie¿ romantycznej I Sonaty a-moll
Schumanna, ale te¿ najbardziej chyba mi³oœnie

zagrane Apres un reve Faurégo i – dla kontra-

stu – rozb³yskuj¹cy humorem Kreislerowski

Chiñski tamburyn. Kiedy nadszed³ czas Mozar-

ta Okamoto w Koncercie ponownie wyró¿ni³

siê zdecydowanym, energicznym, bardzo me-

trycznie uporz¹dkowanym podejœciem i ¿wa-

wym tempem. Mnie podoba³o siê myœlenie

szerok¹, bardzo plastycznie kszta³towan¹ fraz¹,

ale te¿ radoœæ gry, udzielaj¹ca siê towarzysz¹cej

skrzypkowi orkiestrze. Sinfonia, utrzymana bo-

daj w naj¿ywszym tempie, by³a mocna brzmie-

niowo, jednak¿e z mistrzowskim cieniowaniem

dynamiki od zachwycaj¹cego piano do energe-

tycznego forte. Ostatnie akordy III etapu nale¿a-

³y do Bacha. Kiedy Okamoto „rzeŸbi³” Largo
z III Sonaty C-dur na sali panowa³o niepraw-

dopodobne skupienie, a po wybrzmieniu

muzyki burza oklasków wybuch³a dopiero

po d³ugiej, zas³uchanej ciszy. �

KANTYLENA I DUCH OPEROWY
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Amalia Hall i Katarzyna Budnik-Ga³¹zka.
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P
o raz drugi w historii Konkursu Wie-

niawskiego dzia³a Kapitu³a Krytyków.

Po raz drugi te¿ zosta³a ona zaproszona

na obiad przez Jana Grabkowskiego, starostê

poznañskiego. Przy wspólnym stole w restau-

racji Estella przy ul. Wêgorka zasiedli tak¿e:

Maxim Vengerov, przewodnicz¹cy jury,

Andrzej Wituski, dyrektor Konkursu Wieniaw-

skiego i najbli¿si wspó³pracownicy starosty.

W sk³ad Kapitu³y Krytyków wchodzi

w tym roku siedmioro uznanych w Polsce

publicystów i krytyków muzycznych: zwi¹za-

ny z poznañskim œrodowiskiem muzykolog

Adam Olaf Gibowski, wicedyrektor Programu

II Polskiego Radia Jacek Hawryluk (nie móg³ byæ

na obiedzie), kierownik Redakcji Muzyki TVP

Kultura Robert Kamyk, Dyrektor Artystyczny

i szef Redakcji Kultury Polskiego Radia Gdañsk

Konrad Mielnik, wspó³pracuj¹cy z Polskim

Wydawnictwem Muzycznym historyk kultury

Jakub Puchalski, znany z wieloletniego komento-

wania Konkursów Chopinowskich na antenie

Polskiego Radia dziennikarz Adam Rozlach oraz

zwi¹zana z tygodnikiem „Polityka” autorka bloga

muzycznego Co w duszy gra Dorota Szwarcman. 

Jan Grabkowski nie ukrywa³ podczas

rozmowy przy stole, ¿e z Konkursem Wie-

niawskiego zwi¹zany jest od bardzo wielu lat,

poniewa¿ w przesz³oœci mama by³a konkur-

sow¹ t³umaczk¹. Siostra natomiast uczy³a

siê gry na skrzypcach i doskonale pamiêta jej

próby. Ostatecznie nie zosta³a skrzypaczk¹. 

– Niestety, nie mam czasu codziennie

bywaæ w Auli Uniwersyteckiej – powiedzia³

starosta – ale œledzê Konkurs Wieniawskiego

wieczorami w TVP Kultura, towarzysz¹c ¿onie.

Na rozdaniu nagród bêdê.

Kapitu³a Krytyków przyznaje swoj¹ na-

grodê i, jak to z krytykami bywa, nie zawsze

pokrywa siê ona z werdyktem jurorów. Na-

grodê w wysokoœci 3000 euro funduje, a kto

j¹ otrzyma, dowiemy siê w niedzielê. (SDR)

Obiad
u starosty 
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Od dziœ do soboty w ostatnim etapie przes³u-

chañ konkursowych i w niedzielê podczas

Koncertu Laureatów poprowadzi Pan, wspólnie

z Markiem Pijarowskim, Orkiestrê Filharmonii

Poznañskiej. Którego z tych koncertów nie

mo¿e siê Pan doczekaæ bardziej?

Ka¿dego w równej mierze, bo sam wielokrotnie

wystêpowa³em w roli uczestnika konkursów.

Dziêki temu znam emocje, które towarzysz¹

konkursom wieloetapowym – to, jak cz³owiek

czeka na kolejne wyniki, kolejne „tak” lub „nie”.

Wiem, ¿e jedyn¹ metod¹, ¿eby te emocje roz³a-

dowaæ jest myœlenie o wystêpach po prostu jako

o wspania³ych koncertach. Witold Rowicki po-

wiedzia³ kiedyœ takie zdanie: „Nie staraj siê dyry-

gowaæ lepiej ni¿ inni, bo zadyrygujesz gorzej od

samego siebie”. Myœlê, ¿e to jest motto, które

mo¿na dedykowaæ konkursowiczom na ca³ym

œwiecie i w ka¿dej specjalnoœci. 

A propos indywidualnoœci. W jaki sposób

dyrygent dostosowuje siê do skrzypka,

z którym gra?

Tak jak w ka¿dym koncercie, ide¹ muzycznego

towarzyszenia jest pozwoliæ soliœcie rozwin¹æ

skrzyd³a w najlepszym tego s³owa znaczeniu.

Musimy stworzyæ optymalne warunki, przy

czym dla ka¿dego oznacza to coœ innego. Na

wszystko trzeba czujnie reagowaæ. S¹ oczywiœcie

próby, ale podczas koncertu solista wiedz¹cy ¿e

– jak w filmach kryminalnych – ka¿de jego „s³o-

wo” mo¿e byæ u¿yte przeciwko niemu, czêsto

robi rzeczy doœæ nieoczekiwane. 

Jakieœ przyk³ady?

Nag³e zmiany wczeœniej umówionych temp.

Bo ktoœ nagle czuje wiatr w ¿aglach i zaczyna

graæ szybciej. Wspomniany ju¿ Witold Rowic-

ki powiedzia³ kiedyœ, ¿e jeszcze siê nie urodzi³

solista, który by zwalnia³. Wszyscy przyspie-

szaj¹. Nawet muzycy maj¹cy po kilkanaœcie

lat doœwiadczenia w graniu z orkiestr¹. Je¿eli

ju¿ cokolwiek robi¹ z tempem, to raczej „zja-

daj¹” czas i biegn¹ do przodu, ni¿ rozsmako-

wuj¹ siê w graniu, wiêc jeœli soliœci zaczn¹

zwalniaæ, to przyjmê to z wielkim zdziwie-

niem jako pierwszy taki przypadek w historii.

Czy w jakikolwiek sposób stres solisty udzie-

la siê orkiestrze i dyrygentowi?

Zmieni³bym pojêcie stresu na „wzmo¿on¹ kon-

centracjê”. To rodzaj stanu psychicznego, w któ-

rym cz³owiek jest w stanie szybciej reagowaæ. Jak

pilot podczas spokojnego lotu, który zawsze mo-

¿e wpaœæ w turbulencje. Jeden z moich mistrzów-

-nauczycieli mawia³: „Nie boj¹ siê tylko ludzie ab-

solutnie pozbawieni wyobraŸni”. Œwiadomoœæ

wyzwañ wynika przecie¿ z tego, ¿e cz³owiek zda-

je sobie sprawê, jak trudne to wszystko jest i jak

d³ugo siê na to czeka. 

Czyli po prostu wynika to z dojrza³oœci?

Tak. Myœl¹c o innych zawodach, na których

móg³bym budowaæ jakieœ porównania, przycho-

dzi mi do g³owy, ¿e jeœli ju¿ mia³bym trafiæ na stó³

w rêce chirurga to wola³bym, ¿eby ten by³ mak-

symalnie skoncentrowany, a nie przera¿ony

tym, ¿e ma mnie operowaæ. Ludzie, którzy twier-

dz¹, ¿e wychodz¹ i graj¹, a wszystko sp³ywa po

nich jak po kaczce, po prostu k³ami¹.

Nie zapytam o faworyta, ale chcia³abym wie-

dzieæ, czy ju¿ na tym etapie jest Pan w stanie

oceniæ poziom tegorocznego konkursu? 

Na razie jestem w œrodku tego wszystkiego, wiêc

usunê w cieñ swoje opinie. Poziom jest bardzo

wysoki, w dodatku ci¹gle idzie w górê. Oczywiœcie

s³uchamy starych mistrzów, jednak ludzkoœæ

wci¹¿ zadziwia, ¿e mo¿na szybciej, dalej, œmielej.

Zazwyczaj osoba która wygrywa, ró¿ni siê od in-

nych. Tak naprawdê chodzi przecie¿ o to, ¿eby –

kiedy konkurs ju¿ siê skoñczy – publicznoœæ

wiedzia³a dla kogo idzie na koncert.

Nawi¹zuj¹c do nagrañ dawnych mistrzów
– który utwór Henryka Wieniawskiego
jest Panu najbli¿szy?
Wieniawski jest kompozytorem z którym siê

wzrasta, bo Koncert d-moll prêdzej czy póŸniej

znajdzie siê w repertuarze ka¿dego ucznia

skrzypiec w Polsce. Standardowym repertu-

arem jest te¿ Scherzo-Tarantella czy kaprysy.

Cudowne, choæ niedoceniane, s¹ wariacje na te-

mat Fausta. W zesz³ym roku razem z Bartkiem

Nizio³em nagraliœmy je na p³ytê, z ca³ego

Wieniawskiego byæ mo¿e w³aœnie ten utwór

jest dla mnie najbardziej osobisty.�

Rozmawia³a: 

ANNA SOLAK

Pozwoliæ soliœcie rozwin¹æ skrzyd³a
Rozmowa z dyrygentem £ukaszem Borowiczem.

Fot. Archiwum Autora
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– Zapraszam na spotkanie z Brahmsem,

Beethovenem i Szostakowiczem – powiedzia³

dyrektor Andrzej Wituski i zaprosi³ na estradê

szczêœliwców. Natomiast Maxim Vengerov

podziêkowa³ wszystkim uczestnikom trzecie-

go etapu i pogratulowa³ laureatom, których

pos³uchamy w czwartym etapie.

LUKE HSU:

Czujê teraz ogromn¹ odpowiedzialnoœæ – i nie

chodzi mi nawet o wynik konkursu, ale o zagranie

muzyki, któr¹ tak bardzo kocham, czyli koncertu

Brahmsa. Jeœli chodzi o Wieniawskiego, pierwsz¹

czêœæ tego koncertu gra³em z orkiestr¹ dawno

temu, kiedy by³em ma³ym dzieckiem – mia³em

zaledwie 12 lat. Niewiele pamiêtam z tamtego

wykonania, ale nie zapomnê, jak trudne by³o

wówczas dla mnie opanowanie staccato. Teraz

spotykam siê z t¹ technik¹ w utworach tak czê-

sto, ¿e ju¿ nie robi na mnie takiego wra¿enia.

BOMSORI KIM:

Bardzo siê cieszê, ¿e jestem w finale. Zagram

koncert Szostakowicza i, oczywiœcie, koncert

SIEDMIU WSPANIA£YCH SKRZYPKÓW

Jurorzy podjêli decyzjê, ¿e do fina³u wejdzie siedmioro skrzypków. Dwoje artystów
otrzyma³o tyle samo punktów. Dyrektor Konkursu Wieniawskiego wyrazi³ na to zgodê. 
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Wieniawskiego – a dok³adnie drugi. Raz mia-

³am ju¿ przyjemnoœæ zagraæ koncert Szosta-

kowicza z orkiestr¹, koncert Wieniawskiego

z kolei bêdzie mia³ – w moim wykonaniu –

premierê. Jestem z tego powodu bardzo pod-

ekscytowana, ale te¿ podenerwowana. Mo¿e

nie bardzo zdenerwowana, ale troszkê siê

martwiê, poniewa¿ od pocz¹tku konkursu nie

mia³am okazji æwiczyæ tych koncertów – æwi-

czy³am raczej utwory do kolejnych etapów.

Ale na pewno zd¹¿ê je powtórzyæ i bêdê go-

towa na czas. Cieszê siê, ¿e wszystkie etapy

gramy w Auli Uniwersyteckiej, poniewa¿ ma-

my szansê dobrze poznaæ akustykê sali. My-

œlê, ¿e to miejsce jest naprawdê niezwyk³e,

akustyka jest bardzo dobra, a sala wygl¹-

da wspaniale. 

RICHARD LIN:

Jestem trochê zdenerwowany, bo nigdy

przedtem nie wykonywa³em koncertu Wie-

niawskiego. Przygotowa³em ten utwór do-

piero z okazji konkursu, bêdzie to wiêc dla

mnie coœ nowego. Beethovena mia³em ju¿

przyjemnoœæ graæ z orkiestr¹, wiêc w nim

czujê siê swobodniej. Pewnoœci dodaje mi te¿

sala – cieszê siê, ¿e fina³ tak¿e bêdzie odby-

wa³ siê tu, w Auli. Zagra³em w tym miejscu ju¿

kilka razy i przez te trzy etapy zd¹¿y³em siê

z nim oswoiæ. I uwielbiam ten dŸwiêk, uwiel-

biam wszystko w tej sali. Jutro mamy dzieñ

przerwy, wiêc bêdê æwiczy³ i æwiczy³.

SEIJI OKAMOTO:

Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e uda³o mi siê do-

trzeæ do fina³u, choæ zdajê sobie sprawê, ¿e

Japoñczycy odnosili ju¿ wiele sukcesów na

tym konkursie. Mój profesor Kazuhiko Sawa

by³ szósty w roku 1977. Zaraz do niego za-

dzwoniê i siê pochwalê tym co uda³o mi siê

osi¹gn¹æ. Na fina³ wybra³em II Koncert Wie-

niawskiego i koncert Brahmsa. Mia³em okazjê

kilkakrotnie graæ z orkiestr¹ koncert Brahm-

sa, ale jeœli chodzi o Wieniawskiego – bêdzie

to mój pierwszy raz. Troszkê siê tym dener-

wujê, ale myœlê, ¿e bêdzie dobrze. Cieszê siê,

¿e mogê graæ w tej sali. To miejsce jest bardzo

przyjazne, powiedzia³bym przytulne, czujê

serdeczn¹ atmosferê. Publicznoœæ jest dla

nas bardzo mi³a i uwa¿nie s³ucha tego, co

prezentujemy na estradzie. To dla nas bardzo

wa¿ne, bo to przecie¿ konkurs i atmosfera

mog³aby byæ du¿o bardziej nerwowa, a tak

nie jest. Bardzo lubiê to miejsce.

RYOSUKE SUHO:

Jestem szczêœliwy i podekscytowany tym, ¿e

uda³o mi siê dostaæ do fina³u. Nie denerwuje

siê, to tylko ekscytacja. Je¿eli chodzi o kon-

certy, lepiej czujê siê jednak w Brahmsie.

VERIKO TCHUMBURIDZE:

Czujê siê wspaniale, ¿e jestem w finale, cho-

cia¿ to pierwszy raz, kiedy zagram dwa kon-

certy jednego wieczoru. To trochê stresuj¹ce.

Ale relaksuje fakt, ¿e nied³ugo zagramy je

w koñcu z orkiestr¹ na próbie. Zagram Szosta-

kowicza i Wieniawskiego oczywiœcie, wydaje mi

siê, ¿e jestem gotowa do wykonaniu obu tak

samo. Nie bêdzie ³atwo, ale bêdê siê staraæ

cieszyæ siê jak mogê i nie denerwowaæ.

MARIA W£OSZCZOWSKA:

Czujê ogromne szczêœcie, ale zarazem szok.

W³aœciwie to, ¿e przesz³am do fina³u do mnie

jeszcze nie dotar³o. Zagram Koncert d-moll
Henryka Wieniawskiego i koncert Johannesa

Brahmsa. (MB, ML, MP, MM, MAZ, SDR) 
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i dziesi¹tkami legendarnych kreacji? Mo¿e granie

dziœ – w epoce tej niezwyk³ej nagraniowej „klêski

urodzaju”, Internetu, tysiêcy nagrañ dostêpnych

w YouTube czy Spotify jednym klikniêciem –

koncertu Brahmsa, a nie trochê rzadziej jednak

nagrywanego koncertu Lipiñskiego czy Kar³owi-

cza jest probierzem wiary w si³ê w³asnej interpre-

tacji i osobowoœci? Byæ mo¿e te¿ taka zbie¿noœæ

programów wynika po prostu z praktycznego

podejœcia – czêœciej w³aœnie te utwory s¹ inter-

pretowane na kursach, znajduj¹ siê w progra-

mach innych konkursów czy koncertów. 

W przypadku koncertu Henryka Wieniaw-

skiego sprawa mo¿e mieæ jeszcze jeden aspekt.

Napisany przez siedemnastoletniego wirtuoza

I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14 (ten, które-

go ¿aden z finalistów nie wybra³) jest utworem

technicznie bardzo trudnym. Niekoniecznie jed-

nak w parze z wymaganiami wirtuozowskimi

idzie tu – wyra¿am to zdanie bardzo ostro¿nie –

pe³ne muzyczne piêkno. Skrzypek w zamian za

ryzyko i mo¿liwoœæ pokazania swojej wirtuozerii

nie otrzymuje w pe³ni mo¿liwoœci pokazania g³ê-

bi swojej muzykalnoœci. Co innego z II Koncertem
d-moll op. 22. Czuæ, ¿e pisa³ go nie tylko wirtuoz

skrzypiec skory do popisu, ale przede wszystkim

dojrza³y, w pe³ni ukszta³towany, wierny w³asnej

stylistyce artysta muzyk tworz¹cy dzie³o

oryginalne i uwodz¹ce swym czarem. Nie bez

przyczyny ten w³aœnie koncert sta³ siê du¿o

bardziej popularnym i na sta³e wszed³ do

œwiatowego repertuaru.

Gor¹co marzê, aby w programie którejœ ko-

lejnej edycji konkursu znalaz³ siê tak¿e III Koncert
skrzypcowy a-moll Henryka Wieniawskiego.

Nie, to nie pomy³ka! W programie koncertu

kompozytora w Moskwie w 1878 roku odnaleŸæ

mo¿emy informacjê o prawykonaniu tego

utworu, zachowa³y siê tak¿e bardzo pozytyw-

ne recenzje. Czy zaginiony i zapomniany rêko-

pis partytury znajduje siê w którejœ z rosyjskich

bibliotek? A mo¿e – Wieniawski by³ przecie¿

s³ynnym hazardzist¹ – partyturê tego w³aœnie

utworu przegra³ w karty? Czy III Koncertem
Wieniawskiego jest w istocie V Koncert Henri

Vieuxtemps’a, z którym kompozytor grywa³

w karty? Gdy ws³uchamy siê w ten utwór teza

ta wydaje siê byæ odrobinê naci¹gana, niekoniecz-

nie te¿ chronologia przemawia na jej korzyœæ.

Myœl o czekaj¹cym wci¹¿ na swego odkrywcê rê-

kopisie jest du¿o bardziej romantyczna... A przy

tym to gotowy temat filmu sensacyjnego lub

powieœci w stylu Dana Browna! 

Czterokrotnie w najbli¿szych dniach zabrzmi

Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Johannesa

Brahmsa. S³ynne zdanie recenzenta o tym, ¿e

Kandydaci, którzy wyst¹pi¹ 
w finale konkursu zachowali 
zastanawiaj¹c¹ jednomyœlnoœæ.
Do wyboru maj¹c jeden 
z dwóch koncertów patrona
turnieju, wszyscy postawili 
na Koncert d-moll. Wybieraj¹c
zaœ spoœród dwunastu 
przewidzianych regulaminem
koncertów na skrzypce 
i orkiestrê, a¿ cztery osoby 
wybra³y koncert Brahmsa, 
dwie I Koncert Szostakowicza,
jedna koncert Beethovena.

ADAM BANASZAK

T
aki wybór nie zdumiewa, wszak II Koncert
Wieniawskiego jest bezpieczniejszym po-

mys³em konkursowym ni¿ I Koncert, tak

samo, jak wybór koncertu Brahmsa raczej ni¿

koncertu Lipiñskiego, Paganiniego lub pierwszej

wersji koncertu Sibeliusa. Czy¿by wiêc strategi¹

repertuarow¹ wszystkich finalistów by³o bardziej

bezpieczeñstwo ani¿eli oryginalnoœæ, stabilnoœæ

a nie ekstrawagancja? A mo¿e w³aœnie gestem

odwagi jest wybór utworów kanonicznych, po-

mnikowych wrêcz, obci¹¿onych wszak prze-

ogromn¹ tradycj¹ wykonawcz¹, setkami nagrañ

Skrzypcowy Panteon

R E K L A M A
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jest to „koncert przeciwko skrzypcom” nie jest

prawdziwe, ale s³usznie wskazuje na ogromne

trudnoœci techniczne partii solowej. Brahms, sam

bêd¹cy przecie¿ pianist¹, korzysta³ z konsultacji

Józefa Joachima, jemu te¿ dedykowa³ utwór. Za-

chowa³a siê korespondencja miêdzy artystami:

„by³bym szczêœliwy, gdybyœ mi powiedzia³,

a mo¿e nawet napisa³ parê s³ów, jak na przyk³ad:

trudne, niewygodne, niewykonalne itp...”. Dopi-

sek ma non troppo w oznaczeniu tempa trzeciej

czêœci jest wynikiem w³aœnie negocjacji i kompro-

misu z Joachimem, bêd¹cym tutaj g³osem

skrzypcowego rozs¹dku. Trudnoœci techniczne

nie s¹ w tym utworze tylko popisem dla popisu,

lecz organicznie wynikaj¹ z koncepcji muzycznej.

Wyrasta przy tym ta koncepcja z symfonicznego

ducha, tak jakby w istocie by³a to bardziej symfo-

nia na skrzypce i orkiestrê ni¿ koncert solowy.

Czy¿ jednak ca³a twórczoœæ Brahmsa nie wyrasta

z symfonicznego ducha, czy sonaty na skrzypce

i fortepian nie s¹ tego dowodem? Takie symfo-

niczne myœlenie czuæ choæby w s³ynnym solo

oboju z drugiej czêœci koncertu, o którym Sarasa-

te powiedzia³ cytowane czêsto niesprawiedliwe

zdanie: „czy uwa¿acie, ¿e jestem a¿ tak bardzo

wyprany z poczucia smaku, by staæ na es-

tradzie jako s³uchacz, trzymaj¹c skrzypce

w rêku, podczas gdy obój gra jedyn¹ w tym

ca³ym utworze melodiê?”

Ta kategoria brahmsowskiej „symfonicz-

noœci” zdaje siê wprost wywodziæ z twórczoœci

Ludwiga van Beethovena, zdaje siê byæ jej pe³-

nym rozwiniêciem. Koncerty skrzypcowe

Brahmsa i Beethovena rymuj¹ siê bowiem nie

tylko wspóln¹ tonacj¹, ale te¿ sposobem

wspó³istnienia skrzypiec i orkiestry, nadrzêd-

nej roli przebiegu muzycznego, emocjonalnego

nad – rzecz jasna tak¿e obecn¹ – techniczn¹ wir-

tuozeri¹. Utwory te stawiaj¹ najpowa¿niejsze

wyzwania natury interpretacyjnej, wymagaj¹

umiejêtnego proponowania swojej interpretacji,

a przy tym spojenia jej z aparatem orkiestrowym.

Najm³odszym wœród omawianych utwo-

rów jest I Koncert skrzypcowy a-moll Dymitra

Szostakowicza, napisany w roku 1948, a prawy-

konany w obawie przed ewentualnymi  po-

litycznymi represjami dopiero siedem lat

póŸniej. Cztery czêœci (Nokturn, Scherzo,

Passacaglia, Burleska) tradycyjnie interpre-

towane s¹ w odniesieniu do tragicznego losu

Szostakowicza poddanego ci¹g³ym i brutalnym

interwencjom totalitarnego pañstwa, przera¿a-

j¹cego strachu o w³asny los, bezwzglêdnoœci

stalinowskiego terroru. Emocjonalna rozpiêtoœæ

tej kompozycji wstrz¹sa i porusza. Nic dziw-

nego, ¿e jest on – obok koncertu Sibeliusa –

najczêœciej nagrywanym koncertem skrzyp-

cowym dwudziestego stulecia. 

Siedmioro finalistów, wirtuozów nowej

generacji, przedstawi swoje interpretacje

tych czterech pomnikowych utworów,

z których ka¿dy ma tradycjê wykonawcz¹

i fonograficzn¹ naznaczon¹ najwspanialszymi,

legendarnymi nazwiskami. Czy któreœ z nazwisk

laureatów tegorocznego konkursu do³¹czy do

tego Panteonu? Z ca³ego serca ¿yczê tego

nam wszystkim! �
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t is only minutes after the 3rd round auditions of

the Wieniawski Competition. The first reflection

to have crossed my overly excited brain seems to

be perfectly expressed by the title adage from

Ovid’s Heroides. The order of appearances

determined by drawing as well as the course of the

1st and 2nd round presentations inevitably heralded

the greatest emotions on this very day.  

Performances of the last four candidates fully

confirmed the predictions, although not quite as

expected. While music is not sport, these two

domains of human activity have been brought closer

by applying various elements of sport assessment to

evaluate skills of young artists.  No wonder we can

detect some strategic and tactical moves also here,

at a music competition.  

In my view this reasoning particularly refers

to Maria W³oszczowska. Her presentations in the

1st and 2nd rounds, albeit very good, seemed re-

served, not to say safe. But when the time came

to fight for the final – after all it is a music tour-

nament! – the experienced violinist produced, to

her rivals’ “astonishment”, what she had kept up

her the musical sleeve: an imposing Bach-Mozart

argument. An impressively mature solo Concerto

in G Major (mov. 1), a very interesting dialogue

T
he last evening of the semi-final auditions was

reigned supreme by the representatives of the

Far East: Bomsori Kim and Seiji Okamoto. It

was possible to compare their performances in detail,

because they played the same concerto by Mozart (in

A Major KV 219, mov. 1) and of course the obligatory

movement 1 from his Sinfonia Concertante KV 364. If

I had to favour only one of them, I would be in a serious

dilemma. Fortunately, I do not have to do that and I can

freely enthuse about both interpretations.

It is since the 1st round that the Korean has

been riveting my attention, not only by the

remarkable sound of her Guadagnini and

absolutely impeccable intonation, but mostly that

noble simplicity in her approach to the rendered

music. Irrespective of the genre, each piece in her

interpretation is gripping, touching and moving.

Her Fountain of Arethusa is a fairy tale painted in

watercolour, Tchaikovsky’s Meditation is pure

lyricism, and her Mozart… I reckon he is her

favourite composer. Both in the concerto and in

the duet with the violist she naturally followed the

course of his narration, allowing time for herself

and her partners to let motifs and phrases

resound, with no overuse of stronger dynamics.

By no means was her Mozart silken or mawkish,

albeit subtle and pastel. Bach’s Adagio from

Symphony No. 1 in G Minor revealed an ideal

FINIS CORONAT OPUS

OH, HOW THEY PLAYED!

ANDRZEJ CHYLEWSKI

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Bomsori Kim.

Katarzyna Budnik-Ga³¹zka, Agnieszka Duczmal and Seiji Okamoto.
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T
he 3rd round has come to an end.

Late Tuesday evening we heard the

names of seven violinists who will

have to handle concertos for violin and

orchestra. While some decisions of the jury

may seem debatable, they are hardly

surprising. I personally regret that I won’t

have a chance to hear Amalia Hall, Celina

Kotz or Arsenis Selalmazidis. Well, I guess

one has to accept the verdict and try not to

be offended at the reality.

Let’s have a look at the four violinists

who closed the 3rd round auditions.

Incidentally, this stage was probably the most

exciting of all. Amalia Hall’s rendition of

Mozart’s Concerto in A Major revealed quite

a number of intonation problems, which must

have determined the jury’s verdict. Still, there

was a lot of aptly exposed cantilena imbued

with the operatic spirit, especially in the first

bars after the orchestral exposition. 

Hall was succeeded on stage by Bomsori

Kim from South Korea, who also presented

Concerto in A Major. Several intonation slip-

ups notwithstanding, her performance was

dominated by good legato, very neat

phrasing and well-thought-out dynamics. It

seemed that the Japanese felt comfortable

playing with violist Katarzyna Budnik-

Ga³¹zka; one could tell there was good

communication between them. But it was

Kim’s Bach that most appealed to me.

The Adagio from Sonata No. 1 in C Major

was melancholic, maybe too tearful, but

convincing. 

After the intermission we welcomed

Maria W³oszczowska from Poland. She was

the only contestant to select Concerto in G

Major, others decided to play KV 219. Many

found the rendition unconvincing, the

opinion that I heard repeatedly in the

corridors. I decided to defend it after all.

Firstly, it was one of the most precise

performances in terms of appropriate

intonation, it was also marked by very

distinct articulation, especially while

emphasizing the embellishments. I also liked

her very agreeable and bright sound. There

is no accounting for taste, they say; in my

view it was an engaging interpretation. 

Seiji Okamoto, undoubtedly one of the

most interesting participants of this edition, left

me unsatisfied. Unfortunately, he struggled

with intonation problems, particularly towards

the end of Sinfonia Concertante, but there

were also some false notes in Concerto in

A Major. It would be better to hear more

involvement in the duet with the viola;

regrettably, for most of the time the violinist

focused mainly on exposing his own part.

Fortunately, the Largo from Bach’s Sonata

No. 3 in C Major was really decent. �

with the violist in movement 1 of Sinfonia

Concertante in E-flat Major that revealed

string articulation typical of the operatic

core of the Salzburg prodigy, and finally

a perfect Largo from Sonata No. 3 in C

Major by the Leipzig Cantor. Could these

be arguments worth the final?

Bomsori Kim, a 27-year-old represen-

tative of South Korea, seems to have been

sending altogether different signals du-

ring the previous rounds. Her renditions

were dominated by constant concern for

every single note, phrase and conception

to be interesting, graceful, swinging and

stylish. And I found all these features in

her Tuesday presentation, particularly in

Mozart’s concerto.

It is since the 1st round that Japanese Seiji

Okamoto has been ranked among the

favourites, not only in my opinion. I remember

being sunk in reverie over the unbelievably

“Polish” Polonaise in D Major. On Tuesday

Okamoto enchanted me with his wonderful

self-confidence, far from conceit, his

musicianship and style in Mozart and Bach.

The Bach that was truly philosophical,

perfectly matching the title adage by the

author of Ars Amatoria. �

symbiosis between the majestic, expressive

masterpiece and the sound of her historic

instrument. 

It was also in the 1st round when the

Japanese candidate attracted my attention,

especially with his extremely energetic

“treatment” of The Fountain of Arethusa, but

he mostly captivated me with the diverse

interpretations in the 2nd round. I particularly

remember his classical-like understanding of

the very romantic Sonata No. 1 in A Minor by

Schumann, but also probably the most

lovingly played Apres un reve  by Fauré and

the contrastingly humorous Tambourin
Chinois by Kreisler. Mozart’s Concerto by

Okamoto was marked by firm, energetic and

metrically ordered approach and lively tempo.

What I found particularly appealing was his

broad and vividly formed phrasing, but also his

enjoyment that infected the accompanying

orchestra. Featuring probably the liveliest

tempo, the Sinfonia was tonally strong, but the

dynamics were masterfully shaded from

a delightful piano to energetic forte. The

last chords of the 3rd round were Bach’s.

When Okamoto was “sculpting” his Largo
from Sonata No. 3 in C Major, amazing

concentration reigned over the auditorium,

and thunderous applause burst only after

long, enchanted silence. �

CANTILENA 
AND THE OPERATIC SPIRIT
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Amalia Hall and Katarzyna Budnik-Ga³¹zka.
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Why did you choose the violin?

My cousins played it. I liked it and one day

I asked my mother to buy me a violin,

because I also wanted to try… And she did. 

How old were you then?

I was three.

You graduated from Juilliard School of Music

in New York. What school did you finish in

Japan? 

I attended Toho School of Music. 

What violin are you playing at present?

It’s a 1784 Stradivarius.

Who are your favourite composers?

One of them is Brahms, I like Romantic

composers, but also those of the 20th

century.  

And what role does Henryk Wieniawski play

in your repertoire?

I do play his pieces, but I wouldn’t say that he

prevails in my recitals. I play his concertos,

and thanks to my teacher I also got familiar

with his other works. And I first learnt about

the Wieniawski Competition from my friends

who participated in it. I like to discover new

things. I can see that the competition has

a very high level and the organization is

excellent. 

What competitions have you taken part in? 

I won a competition in Indianapolis in 1986

when I was 19.

It was in the same year that Nobu

Wakabayashi received the Third Prize at the

Wieniawski Competition.

Yes. I know Nobu. We studied together at

the Juilliard School of Music. She is a splendid

violinist. Unfortunately she is now fighting

with cancer. As for me, the mentioned

victory in Indianapolis brought me good

management and a record contract. 

And what does your discography feature now? 

It includes Tchaikovsky’s and Prokofiev’s

concertos, Bartók’s Concerto No. 2,  Elgar’s

concerto, both concertos by Mendelssohn-

Bartholdy, and Barber’s concerto.

The Japanese have been present at the

Wieniawski Competition since 1972, when

Shizuka Ishikawa won the Second Prize. They

always come here in great numbers. Why do

so many Asians – violinists from Japan, China

or South Korea – participate in European

competitions? Would you agree with Maxim

Vengerov who said that you want to learn as

much as possible and follow good standards?

One of the reasons why young people

come here is the outstanding jury. It gives

them an opportunity to perform in front of

many eminent musicians. Besides, a lot of

young people study in Europe and the USA

and it’s easy for them to come. And they

are often persuaded by their teachers. 

Is this your first visit to Poland? 

Yes, it is.

What are your impressions?

I haven’t seen much yet, because I’m spending

most of the time at the auditions in the

Auditorium. I like the atmosphere of the

competition and the fact that it attracts so

many people. Especially the young. �

I like the atmosphere 
of the competition 

Marek Zaradniak talks to Kyoko Takezawa, Japanese violinist and teacher, 
juror of the 15th International Henryk Wieniawski Violin Competition.

I CAN SEE THAT THE
COMPETITION HAS 
A VERY HIGH LEVEL 
AND THE ORGANIZATION
IS EXCELLENT





PRZES£UCHANIA. DZISIAJ 

Richard Lin 
Tajwan/USA

ur. 6.07.1991

Instrument: Johannes Franciscus Pressenda, 1840.

Program
H. Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

L. van Beethoven: Koncert skrzypcowy D-dur op. 61

Ryosuke Suho 
Japonia

ur. 14.08.1995

Program
H. Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

J. Brahms: Koncert skrzypcowy D-dur op. 77

Veriko Tchumburidze
Gruzja/Turcja

ur. 20.04.1996

Instrument: Giambattista 

Guadagnini, 1756.

Program
H. Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

D. Szostakowicz: I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77

/WieniawskiHenryk HenrykWieniawski@wieniawskicompetition @HWieniawski 

ŒLEDZ KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

GALA W KINIE RIALTO
Bilety na Galê 15. Miêdzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego

ju¿ dawno wyprzedane. Ogromne zainteresowanie tym koncertem sk³oni³o

organizatora konkursu, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego,

do zorganizowania bezpoœredniej transmisji w Kinie Rialto przy ulicy

D¹browskiego 38 w Poznaniu.

Na du¿ym ekranie, w towarzystwie innych melomanów bêdzie mo¿na

obejrzeæ popisy laureatów i poczuæ emocje podobne do tych w Auli UAM,

gdzie odbêdzie siê Gala.

Pocz¹tek o godzinie 19.00
Bilety w cenie 5 z³ do kupienia w kasie kina 

od czwartku 20 paŸdziernika.

Transmisja z Gali bêdzie dostêpna tak¿e:
� na oficjalnym kanale YouTube Konkursu 

www.youtube.com/WieniawskiHenryk
� za poœrednictwem strony internetowej 

www.wieniawski-competition.pl
� w aplikacji mobilnej „Wieniawski” dostêpnej dla systemów Android
� w aplikacji mobilnej „Wieniawski” dostêpnej dla systemów iOS 

Solistom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Poznañskiej
pod batut¹ £ukasza Borowicza i Marka Pijarowskiego

Luke Hsu (USA)
Bomsori Kim  (Korea Po³udniowa)

JUTRO
GRAJ¥:


