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MAREK ZARADNIAK

D
ziesiêæ lat temu, podczas 13. Miêdzyna-

rodowego Konkursu Skrzypcowego

im. Henryka Wieniawskiego, po-

znañskiemu Portowi Lotniczemu £awica

nadano imiê Henryka Wieniawskiego. Mat-

kami chrzestnymi tej uroczystoœci by³y trzy

jurorki tamtego konkursu, a zarazem trzy

ikony œwiatowej wiolinistyki: Ida Haendel –

laureatka z roku 1935, oraz triumfatorki

konkursu w roku 1952 – Marina Jaszwili

i Wanda Wi³komirska. Ods³oni³y one tablicê

z g³ow¹ Henryka Wieniawskiego informuj¹-

c¹, ¿e poznañskie lotnisko nosi w³aœnie jego

imiê. W holu Portu Lotniczego zabrzmia³a

muzyka patrona w wykonaniu najm³odszego

z jurorów, zwyciêzcy z roku 1991, Bart³omieja

Nizio³a. 

Minê³y lata i niebawem nad hal¹ odlotów

rozb³yœnie neon „Henryk Wieniawski Poznañ

Airport”. Wiele wskazywa³o, ¿e stanie siê to tu¿

przed rozpoczêciem 15. konkursu. Nie uda³o

siê, gdy¿ na przeszkodzie stanê³a pogoda,

a potem k³opoty techniczne. 

Kiedy neon rozb³yœnie, tego dziœ nie

wiadomo. Wszystko w rêkach specjalistów

z firmy Balanda z Chwaszczyna ko³o Gdyni.

W kosztach neonu partycypuj¹ zarz¹d Portu

Lotniczego £awica oraz Towarzystwo Mu-

zyczne im. Henryka Wieniawskiego, które-

go sponsorem jest Kulczyk Investments.

10 lat temu to w³aœnie Kulczyk Foundation

by³a mecenasem konkursu, wyasygnowa³a

wtedy kwotê 1,6 mln z³otych. Nad jej

¿yczliwoœci¹ dla Konkursów Wieniawskie-

go czuwa duch zmar³ego w ubieg³ym roku

honorowego patrona Towarzystwa dra Jana

Kulczyka. �

Nad £awic¹ rozb³yœnie Wieniawski

29 padŸdziernika 2006 roku. Nadanie Portowi Lotniczemu £awica imienia Henryka
Wieniawskiego. Od lewej: Ida Haendel, Andrzej Wituski, Marina Jaszwili i Wanda Wi³komirska.

Matki chrzestne Portu Lotniczego Henryk Wieniawski: 
(od lewej) Marina Jaszwili, Wanda Wi³komirska i Ida Haendel.

Monta¿ neonu na £awicy. Na zdjêciu Andrzej Wituski, Maxim Vengerov, Krzysztof Penderecki i Alena Baeva. 
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Wœród cz³onków jury tegorocznego konkur-

su znalaz³o siê miejsce dla dyrygenta. Czy or-

kiestrze potrzebny jest dyrygent?

Oczywiœcie, nie mam co do tego ¿adnych

w¹tpliwoœci. Ale musi to byæ naprawdê bar-

dzo dobry dyrygent. Z wielu powodów. ¯eby

sprawowaæ pe³n¹ kontrolê nad orkiestr¹ jako

zespo³em, ¿eby mieæ koncepcjê wykonaw-

cz¹, ¿eby przekazaæ j¹ muzykom. Zdecydo-

wanie tak, sztuka dyrygowania to nauka œci-

s³a. I jeœli wszystko jest dobrze wykonane,

efekty mog¹ byæ zdumiewaj¹ce. 

Przygotowuj¹c siê do wtorkowej Symfonii
Linzkiej Mozarta, znalaz³em j¹ na YouTube

w wykonaniu Vienna Philharmonic pod Car-

losem Kleiberem. To by³o objawienie! Oczy-

wiœcie dotyczy³o Kleibera. Vienna Philharmo-

nic to wspaniali, fantastyczni muzycy. Ale

chodzi o tê jedn¹ koncepcjê, któr¹ rozumieli,

bo s¹ nie tylko wspania³ymi muzykami, ale

i artystami. Chodzi o umiejêtnoœæ przekaza-

nia tego przes³ania i uzyskanie zespolonego

wykonania i interpretacji wspania³ego dzie³a.

To dla mnie objawienie!

W œwiecie muzycznym egzystuje ¿artobliwe

powiedzenie dotycz¹ce dyrygentów, którzy

„powinni mieæ partyturê w g³owie, a nie g³o-

wê w partyturze”. Jakie jest Pana zdanie na

temat dyrygowania z pamiêci?

Na tyle na ile jest to mo¿liwe próbujê dyrygo-

waæ z pamiêci. Ale nie zawsze tak jest. Tak czy

owak partyturê powinno siê znaæ. Wielu

wspania³ych dyrygentów korzysta z party-

tury. Byæ mo¿e ze wzglêdów bezpieczeñstwa,

by nie musieli siê martwiæ, ¿e coœ mog³o

umkn¹æ ich pamiêci. Ka¿dy dyrygent ma swoje

w³asne podejœcie, ale partyturê trzeba dosko-

nale znaæ, czy masz j¹ przed oczami czy nie.

Co zdecydowa³o o tym, ¿e zosta³ Pan dyry-

gentem?

Zawsze fascynowa³ mnie ruch i postrzegam

muzykê w kategorii ruchu. Widzê ruchy

w górê i w dó³, widzê g³êbiê, po prostu trój-

wymiarowy model muzyki. By³o wiêc to dla

mnie naturalne, ¿e myœla³em o muzyce w ka-

tegorii wzorców i o tym, aby byæ w stanie

zrealizowaæ te wzorce, kiedy dyrygujê.

Jestem z wykszta³cenia pianist¹, wci¹¿ gram na

fortepianie, ale kiedy ktoœ pyta mnie, kim jestem

z zawodu, odpowiadam, ¿e muzykiem. Wykorzy-

stujê ró¿ne media, ró¿ne metody przekazu, ¿eby

wyraziæ siebie. To mo¿e byæ fortepian, to mo¿e

byæ orkiestra. Fortepian jest bardzo „bogatym”

instrumentem, ale i ograniczonym. To przez ska-

lê i repertuar. Moja droga od fortepianu do dy-

rygowania odbywa³a siê ewolucyjnie, latami,

pocz¹tkowo od klawiatury. I nie wierzê, by dy-

rygowania mo¿na by³o siê nauczyæ z podrêczni-

ka lub od dobrego nauczyciela. Nauka zaczyna

siê, kiedy stajesz przed doskona³¹, nawet ama-

torsk¹ orkiestr¹. Oczywiœcie, wiele zale¿y od tego,

ile takich szans otrzymasz. Moja nauka trwa ju¿,

mój Bo¿e, czterdzieœci lat. I wci¹¿ siê uczê! Bo mo-

im nauczycielem jest orkiestra.

Co zdecydowa³o, ¿e w Pana muzycznym ¿y-

ciu a pocz¹tku drogi pojawi³ siê fortepian,

a nie na przyk³ad skrzypce, flet lub fagot?

To fortepian mnie wybra³. Urodzi³em siê

i wiod³em ¿ycie na ma³ej wyspie. Wielkiego

wyboru oczywiœcie nie by³o, a w domu znaj-

dowa³ siê w³aœnie fortepian. Mog³y to byæ

skrzypce, bardzo popularne dooko³a, ale za-

decydowa³y okolicznoœci: moi rodzice znali

nauczyciela gry w³aœnie na fortepianie.

Dlaczego w Pana artystycznym ¿yciu tak

wa¿ny okaza³ siê Ludwig van Beethoven?

Pewnego razu, po pierwszej czêœci koncertu

skrzypcowego Beethovena publicznoœæ in-

stynktownie zaklaska³a. By³em bliski uczynie-

nia tego samego. Ale nie wykonawcom, choæ ci

byli wspaniali. A kompozytorowi. Ta muzyka

zawiera wszystko, wszelkie ludzkie emocje,

mo¿liwe do wyobra¿enia. Nie tylko porusza, ale

i zachwyca struktur¹. Ka¿da moleku³a, ka¿da

cz¹stka. Ca³y szkielet, ale i charakterystyczny

„znak wodny”.

A Mozart?

To dla mnie kolejne objawienie. Choæby w jego

muzyce operowej: pozornie wszystkie postaci

s¹ komediowe, ale jakie jest ich rozró¿nienie,

scharakteryzowanie jedynego Leporella, jedy-

nej Elwiry, czy Giovanniego i innych odrêbn¹,

niepowtarzaln¹ muzyk¹. Jakie¿ to genialne!

I dla mnie takim szczytem geniuszu jest Figaro.

Swoj¹ dzia³alnoœci¹ artystyczn¹ jest Pan od lat

zwi¹zany z Oxfordem. To przecie¿ nie tylko

s³ynny uniwersytet, ale i centrum muzyczne.

Oxford to nie tylko oœrodek naukowy, ale i cen-

trum wymiany myœli. Jeœli chcesz podyskuto-

waæ, to z pewnoœci¹ tutaj. Poza tym, znalaz³em

siê w gronie ludzi œwiat³ych, profesorów, w at-

mosferze szacunku dla g³êbokiej wiedzy, mo-

g³em tam siedzieæ, czytaæ i s³uchaæ, a przede

wszystkim uczyæ siê. To uczy mnie pokory,

a jednoczeœnie jest œwietnym Ÿród³em inspira-

cji, by siêgaæ wysoko.

Czym zajmuje siê Marios Papadopoulos

w wolnym czasie, jeœli w ogóle taki ma?

Poœwiêcam czas rodzinie, domowi, chêtnie

je¿d¿ê konno, mam konika pony, to moje

hobby. Lubiê stare samochody i ogl¹daæ

sport, oczywiœcie pi³kê no¿n¹. �

Rozmawia³: 

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Rozmowa

Sztuka dyrygowania to nauka œcis³a
Rozmowa z jurorem, pianist¹ i dyrygentem Mariosem Papadopoulosem.



D
rugi dzieñ fina³ów by³ ³atwiejszy do

prze¿ycia od pierwszego, nie tylko

dlatego, ¿e gra³o tylko dwoje, nie tro-

je uczestników, ale i dlatego, ¿e byli to jedni

z lepszych finalistów.

Pierwszego dnia mnie osobiœcie znu¿yli

reprezentuj¹cy USA i Tajwan Richard Lin oraz

Japoñczyk Ryosuke Suho. Ich amerykañsko-

-chiñski (urodzony w Szanghaju) kolega Luke

Hsu muzykuje o wiele ciekawiej. W odró¿nie-

niu od tamtych, jego gra przemawia, jest

o wiele bardziej plastyczna. Nie ma tu pustych

przebiegów, ka¿da fraza ma kszta³t, sens i logikê.

Choæ pomys³y bywaj¹ dyskusyjne.

W pierwszej czêœci pos³uchaliœmy

dwóch wykonañ II Koncertu d-moll Wieniaw-

skiego, wiêc od razu na bie¿¹co mogliœmy je

porównaæ. Hsu mia³ skrystalizowan¹ kon-

cepcjê: Wieniawski jako pe³en temperamen-

tu wirtuoz pokazuj¹cy efektowne sztuczki,

nawet trochê cyrkowy. Grany szerokim ge-

stem, z przesadnymi czasem glissandami

(w tym ju¿ w pierwszym temacie). Wszystko

by³oby dobrze, gdyby skrzypek mia³ ten

utwór dobrze opanowany; niewielka niepew-

noœæ sprawia³a, ¿e nie wszystko by³o przekonu-

j¹ce, a ponadto odbija³a siê ujemnie na intonacji,

choæ ogólnie by³o zabawnie. Piêkne piano po-

kaza³ solista w lirycznej drugiej czêœci.

Zupe³nie inaczej zagra³a ten utwór Ko-

reanka Bomsori Kim. To by³ Wieniawski s³od-

ki i dziewczêcy, ³agodnie œpiewany, a nawet

nucony. Tu ¿adnych przesadnych glissand

nie by³o, choæ w finale artystka pokaza³a, ¿e

i temperamentu jej nie brakuje. Ponadto jest

bardzo sprawna technicznie i jej gra by³a

o wiele bardziej precyzyjna ni¿ kolegi.

Po przerwie wys³uchaliœmy dzie³ powa¿-

niejszych – piszê to oczywiœcie nie w sensie

jakoœci, lecz nastroju. Koncert skrzypcowy
Brahmsa, wybrany przez a¿ czwórkê finali-

stów, wymaga zreszt¹ wiêcej ni¿ tylko powa-

gi: duszy i g³êbi. Ale w finale tak¿e poczucia

humoru. Wszystko to pokaza³ Hsu. Wczoraj

gra³ ten koncert Ryosuke Suho i us³yszeli-

œmy œpiewne brzmienie, jednak niewiele poza

tym. U Hsu by³a i œpiewnoœæ, i dramat, i wy-

pieszczone frazy, i kultura brzmienia. Jeœli na-

wet w kadencji pojawi³o siê parê drobnych

usterek, s³ychaæ by³o, ¿e skrzypek naprawdê

tê muzykê prze¿ywa. Szczególnie piêknie za-

brzmia³a druga czêœæ – jedn¹ ze specjalnoœci

Hsu jest liryka.

Bomsori Kim wybra³a ambitnie I Koncert
skrzypcowy Szostakowicza. Jednak by³ to zu-

pe³nie inny œwiat ni¿ wielka kreacja Veriko

Tchumburidze z poprzedniego wieczoru.

Gruzinka wychowana w Turcji gra³a ca³oœæ

jakby w transie, na jednym oddechu, nie da-

j¹c tak¿e odetchn¹æ nam, a przy okazji poka-

zuj¹c, o jak wielkich i strasznych sprawach

mówi ta muzyka. Koreanka da³a interpreta-

cjê znów s³odk¹ i dziewczêc¹, a przy tym

smutn¹; nieskaziteln¹ pod wzglêdem tech-

nicznym, ale bez cienia transu. Pierwsza

czêœæ nosi nazwê Nokturn i Kim rzeczywiœcie

gra³a nokturnowo, onirycznie. Tak¹ sam¹

ekspresjê pokaza³a w Passacaglii i nastêpuj¹-

cej po niej kadencji, choæ to przecie¿ zupe³nie

inny œwiat. Pojawia³y siê chwile bardziej dra-

matyczne, a w fina³owej Burlesce nawet cieñ

dzikoœci, której tyle by³o w interpretacji

Tchumburidze. Ten fina³, szybko i efektow-

nie zagrany, nieodmiennie wywo³uje burzê

oklasków. Tak jak wczoraj, wieczór zakoñczy³

siê owacj¹ na stoj¹co i krzykami ze strony

publicznoœci.

Jednak widaæ, ¿e sala podzieli³a siê – jeœli

chodzi o wykonanie Szostakowicza – na

zwolenników Veriko i zwolenników Bomsori.

Podzia³ ten by³ zauwa¿alny tak¿e w jury. Ci,

co klaskali po wystêpie pierwszej ze skrzypa-

czek, nie klaskali po wystêpie drugiej i odwrotnie.

Có¿, ja zgadzam siê raczej z reakcjami rosyjskiej

czêœci jury. Bez w¹tpienia wiedz¹ oni wiêcej

o tym, co Szostakowicz chcia³ w swoim

utworze powiedzieæ. �

U Luke Hsu ka¿da fraza ma kszta³t, sens i logikê.

ROBI SIÊ CORAZ CIEKAWIEJ ,,
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P
o wykonaniu przez Gruzinkê Veriko

Tchumburidze Koncertu a-moll op. 77

Dymitra Szostakowicza – dzikim,

szalonym, transowym – zadawa³am sobie

pytanie, jaki pomys³ na ten sam utwór bêdzie

mia³a podczas kolejnego fina³owego

wieczoru Bomsori Kim z Korei Po³udniowej.

Czy ta filigranowa, misterna, delikatna

skrzypaczka da siê opêtaæ mroczn¹ muzyk¹

rosyjskiego kompozytora? Czy potrafi oddaæ

jej gorzki smak Nokturnu i Passacaglii,
a w Scherzu i Burlesce pogr¹¿yæ siê

w szaleñstwie? Muzyka Szostakowicza

w rozumieniu Kim ods³oni³a nieco inne

oblicze. Utrzymana w jaœniejszym kolorycie

nie by³a tak dra¿ni¹ca, szorstka, ostra do bólu

– jak u Tchumburidze. Nokturn Koreanki mia³

pewien odcieñ rzewnoœci, ³zawoœci, rezygnacji.

W Scherzu skrzypaczka gra³a w zapamiêtaniu,

ale by³ w tym jakiœ procent – jeœli mo¿na tak

okreœliæ – delikatnoœci. Passacagliê nasyci³a

odrobin¹ nadziei i optymizmu. Przepiêknie

zagra³a kadencjê w mistrzowski sposób

„brudz¹c” dysonansami g³ówny temat tej

czêœci, a w bardzo szybko zagranej Burlesce
z werw¹ galopowa³a. 

Brahmsowski Koncert D-dur op. 77

niesie dla wykonawców zupe³nie inne

artystyczne wyzwania, ró¿ne emocje, od-

mienne wymagania interpretacyjne. Instru-

ment solowy przede wszystkim wspó³-

uczestniczy w wielkiej symfonice, jako jeden

z istotnych, ale nie jedyny jej element. Z kolei

popisowoœæ wirtuozerii nie jest pierwszopla-

nowa i dochodzi do g³osu g³ównie w odcin-

kach kadencyjnych – przed wprowadzeniem

przez solistê I tematu i w rozbudowanej ka-

dencji koñcz¹cej Allegro non troppo. Bez bra-

wury i lekkoœci nie mo¿na wyobraziæ sobie

zreszt¹ tak¿e roztañczonego, fina³owego

Allegro giocoso. Jednak najsilniej trzeba uwy-

pukliæ skrajne emocje: dramatyzm i liryzm

w czêœci I, rozmarzenie w czêœci II i radosny

pêd w czêœci III. Spoœród finalistów a¿ czworo

skrzypków prezentuje w³aœnie ten Koncert.

Po wywa¿onej interpretacji Ryosuke Suho

z pierwszego dnia przes³uchañ, swoj¹ wizjê

Brahmsowskiej muzyki przedstawi³ Luke Hsu

ze Stanów Zjednoczonych. Porównuj¹c oba

wykonania, jestem zdecydowanie za

muzykaln¹, wyczulon¹ na emocje propozycj¹

Hsu, chocia¿ piêkny ton skrzypiec gubi³ siê

niekiedy w gêsto instrumentowanej orkie-

strze. Najbardziej przypad³o mi do gustu

zadziorne, pe³ne temperamentu Allegro
giocoso.

I wreszcie wybrany przez wszystkich

siedmioro uczestników przes³uchañ fina³o-

wych Koncert d-moll op. 22 patrona kon-

kursu Henryka Wieniawskiego. Niezwykle

melodyjny, utrzymany w aurze romantycz-

nej uczuciowoœci, jest rozpostarty pomiêdzy

brawur¹ technicznych zawi³oœci i poruszaj¹c¹

tkliwoœci¹ rozlewnej kantyleny. Najbardziej

wzruszaj¹ca jest romansowa czêœæ œrodkowa

Andante ma non troppo. Bardzo popularny,

lubiany i czêsto wykonywany w Europie

utwór nie jest wœród m³odych wiolinistów

o dalekowschodnich korzeniach ich alfabe-

tem repertuarowym. Okazuje siê, ¿e Richard

Lin, Bomsori Kim i Seiji Okamoto graj¹ tego

Wieniawskiego po raz pierwszy, a Luke Hsu

wraca do muzyki Koncertu d-moll po wielu

latach przerwy. Musia³a byæ to d³uga prze-

rwa, poniewa¿ w jego grze nie mog³am odna-

leŸæ ukazywanej w poprzednich etapach tro-

ski o urodê dŸwiêku, swobody technicznej

i przejrzystoœci w rozwoju narracji, a zw³asz-

cza radoœci z gry, któr¹ tak uj¹³ mnie wcze-

œniej. Znacznie bardziej poci¹gaj¹c¹ i styli-

stycznie wiarygodn¹ wersjê Koncertu Wie-

niawskiego zaproponowa³a Bomsori Kim.

Jej elegancja brzmienia, predyspozycje do

gry szlachetnej, stonowanej, uduchowionej

znalaz³y swoje spe³nienie przede wszyst-

kim w prezentacji materia³u dŸwiêkowego

drugiego tematu w Allegro moderato
i w Romanzy. Alla Zingara mniej przypad³a

mi do gustu, niepotrzebnie zagoniona

i przez to zadyszana. �

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Muzyka Szostakowicza w rozumieniu Bomsori Kim ods³oni³a nieco inne oblicze.
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R E K L A M A

Dlaczego, Pana zdaniem, konkursy wci¹¿

s¹ wa¿ne? 

Maj¹ ogromne znaczenie dla m³odych solistów

z ambicjami. Konkurs jest dla nich wyzwaniem, gó-

r¹, któr¹ trzeba zdobyæ, pozwala siê rozwijaæ i daje

doœwiadczenie. Konkursy s¹ tak¿e doskona³ym

narzêdziem promocyjnym i networkingowym.

Przy okazji realizuje siê nagrania koncertowe, dla

m³odego muzyka przecie¿ bardzo cenne. Zw³asz-

cza, ¿e póŸniej dostêpne s¹ one w sieci. 

Jak reaguje publicznoœæ Violin Channel na re-

lacje z Konkursu Wieniawskiego? 

Nasza spo³ecznoœæ przyjê³a konkurs z wiel-

kim entuzjazmem. Ponad dwieœcie tysiêcy

kochaj¹cych skrzypce ludzi z wypiekami œle-

dzi wydarzenia konkursowe na ekranach

komputerów, tabletów i smartfonów. 

Kiedy pokazuje siê konkurs w taki sposób jak

Pan, jak znaleŸæ równowagê pomiêdzy by-

ciem paparazzi a zwyczajnym reporterem? 

Violin Channel to kana³ informacyjny skrojony

na miarê odbiorców dwudziestopierwszowiecz-

nych, jesteœmy bardzo silnie zorientowani na

media spo³ecznoœciowe. Nie wydajemy opinii.

Naszym zadaniem jest uchwycenie chwili i po-

kazanie ludziom, co naprawdê siê dzieje, tak¿e

za kulisami. Staramy siê pokazywaæ wszystko.

I chyba wychodzi nam to nie najgorzej. 

Media spo³ecznoœciowe zmieniaj¹ œwiat

muzyki klasycznej?

Oczywiœcie. Nigdy wczeœniej fani nie mieli tak

du¿ego dostêpu do muzyków, tak wiele in-

formacji, tak g³êbokiego wejrzenia w ten

œwiat. To renesans muzyki klasycznej, o który

tak d³ugo siê modliliœmy.

Czy fakt, ¿e jest Pan wykszta³conym muzykiem

ma znaczenie dla sposobu prowadzenia przez

Pana Violin Channel, dla sposobu pokazywania

konkursu? 

Wszyscy pracownicy Violin Channel to

smyczkowcy. Chcemy, by pokazywany przez

nas œwiat muzyki wygl¹da³ tak, byœmy sami

mieli ochotê go ogl¹daæ. �

Rozmawia³:

ALEKSANDER LASKOWSKI

Ile konkursów mia³ Pan ju¿ okazjê obser-

wowaæ? Który wyda³ siê Panu najbardziej

interesuj¹cy? 

W ci¹gu ostatnich czterech lat by³em na wiêk-

szoœci wa¿nych, miêdzynarodowych konkur-

sów skrzypcowych. W przypadku wydarzeñ

najwa¿niejszych, o donios³ym znaczeniu histo-

rycznym, w powietrzu zawsze unosi siê coœ

wyj¹tkowego, szczególny rodzaj ekscytacji.

Tak jest na Wieniawskim, Konkursie Królowej

El¿biety czy konkursie Sibeliusa. Ma siê poczu-

cie, ¿e jesteœmy œwiadkami tego, jak zaczynaj¹

siê kolejne wielkie kariery. 

Co wyró¿nia Konkurs Wieniawskiego?

Energia i zainteresowanie publicznoœci

w Poznaniu s¹ wyj¹tkowe. Nigdy wczeœniej,

nigdzie na œwiecie nie widzia³em takich

emocji wokó³ imprezy zwi¹zanej z muzyk¹

klasyczn¹. Konkurs kipi ¿yciem, media szale-

j¹, a finaliœci s¹ traktowani niczym gwiazdy

rockowe!

Konkurs kipi ¿yciem, media szalej¹, 
a finaliœci s¹ jak gwiazdy rockowe
O wra¿eniach z Konkursu Wieniawskiego opowiada 
Geoffrey John Davies, prezes i twórca Violin Channel.
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ANNA SOLAK

– Oprócz samych instrumentów wystawiamy

równie¿ historiê skrzypiec i rzemios³a lutni-

czego, zagadnienia techniczne i klasyfikacjê,

a nawet to, jak ten instrument by³ wykorzy-

stywany dawniej – zdradza Agata Mierzejew-

ska, kuratorka portalu.

Najwiêksza czêœæ pokazywanych skrzy-

piec pochodzi z Kolekcji Instrumentów Lutni-

czych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego, s¹ te¿ egzemplarze pochodz¹ce

z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Po-

znaniu czy zbiorów prywatnych. Na portalu

znajduje siê ju¿ blisko 90 obiektów, do koñca

roku ma byæ ich ponad 150. 

– Klucz jest bardzo prosty – pokazujemy

instrumenty wyró¿nione na Miêdzynarodo-

wym Konkursie Lutniczym i te, na których

grali polscy laureaci Miêdzynarodowego Kon-

kursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskie-

go od 1935 roku – t³umaczy Andrzej Kosowski,

dyrektor Instytutu Muzyki i Tañca, który jest

realizatorem tego przedsiêwziêcia. 

Na portalu mo¿na poznaæ detale wykona-

nia instrumentów, niekiedy burzliw¹ historiê,

pos³uchaæ ich brzmienia, a nawet przyjrzeæ im

siê z bliska. – Przypuszczam, ¿e nie ma dwóch

takich samych brzmieniowo instrumentów,

a ju¿ pewien jestem, ¿e ka¿dy z nich „pozuje”

inaczej – mówi Waldemar Kielichowski, fotograf,

który tworzy³ ilustracje skrzypiec. 

Jak przyznaj¹ twórcy pomys³u, z groma-

dzeniem informacji o skrzypcach wi¹¿e siê

szereg ciekawych historii i zaskoczeñ: – Zdarza

siê, ¿e skrzypkowie Konkursu Wieniawskiego

nie pamiêtaj¹, na jakim instrumencie grali –

œmieje siê Joanna Gul z Katedry Muzykologii

Uniwersytetu Wroc³awskiego. – Czasem cho-

dzi o emocje, innym razem po prostu wa¿niej-

sze dla nich jest to, jak dany instrument brzmi,

a nie kto go wykona³ – t³umaczy. �

Skrzypcowe ¿yciorysy 
w jednym miejscu
Instrumenty z pracowni wybitnych lutników, te, które przynios³y szczêœcie laureatom Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego albo po prostu pere³ki, które zas³uguj¹ na prezentacjê.
Wiedzê na temat ich wszystkich gromadzi nowy portal Instytutu Muzyki i Tañca „Skrzypce w zbiorach
polskich” pod adresem www.skrzypce.instrumenty.edu.pl.
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JURY PO GODZINACH
w obiektywie Leszka Zadonia
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O
czywiœcie, zawsze najwa¿niejsze s¹

umiejêtnoœci. Bez nich nawet Stradi-

vari nie pomo¿e. Ale nie dziwi, ¿e

muzycy marz¹ i szukaj¹ coraz lepszych in-

strumentów, ¿e na œwiecie s¹ organizowane

konkursy lutnicze i doskonali siê sztukê ich

budowania. Choæ w tej akurat materii naj-

wy¿szy kunszt osi¹gniêto ju¿ 300 lat temu,

a skrzypce z tamtej epoki s¹ niezmiennie po-

szukiwane. Osi¹gaj¹ te¿ zawrotne ceny: mi-

liony dolarów. Amati, Guadagnini, Guarneri,

Stradivari – te nazwiska wymawia siê nie-

mal¿e z nabo¿n¹ czci¹. To spod rêki tych

w³aœnie w³oskich mistrzów z Cremony wysz³y

najdoskonalsze skrzypce, altówki i wioloncze-

le. Tam, jak do mekki, do dziœ pod¹¿aj¹ lutnicy

z ca³ego œwiata, by zobaczyæ, podpatrzyæ, do-

tkn¹æ, odkryæ tajemnicê, pooddychaæ atmosfer¹

i nauczyæ siê. Ale czego? Nikt nie wie jaki jest se-

kret brzmienia instrumentów starych w³oskich

mistrzów. W czym tkwi tajemnica? Przecie¿

w koñcu raptem chodzi o kilka posklejanych

deseczek, drewnianych ko³eczków i zwy-

k³ych strun. Nie ma tam ¿adnych z³o¿onych

mechanizmów. Co takiego oni wszyscy w tej

Cremonie robili? 

Otó¿ nie wiadomo co robili. Napisano na

ten temat tomy analiz i ekspertyz, szukano,

próbowano czyniæ cuda z impregnacj¹ drew-

na i lakierem, wydawano jednoznaczne opinie,

ale nowego-starego instrumentu zbudowaæ

siê nie uda³o. Udawa³o siê za to podrabianie

i handel fa³szywymi „Guarneriusami” czy

„Stradivariusami”. Kilku naprawdê wybit-

nych wirtuozów pad³o ofiar¹ takiego fa³szer-

stwa, p³ac¹c za to wysok¹ cenê.

Nie ma ¿adnych notatek, receptur, tylko

opowieœci o tym, ¿e na przyk³ad najwiêkszy

z kremoñskich lutników Antonio Stradivari

(1643-1737), kiedy by³a pe³nia ksiê¿yca jeŸ-

R E K L A M A

– Skrzypek i skrzypce 
powinny byæ jak dobre 
ma³¿eñstwo – œwietnie 
dobrani i ze sob¹ 
wspó³graæ – powiedzia³ 
Maxim Vengerov podczas 
niedawnego spotkania 
z dziennikarzami. 
Podkreœla³ jak wa¿ny 
dla artysty jest dobry
instrument, który mo¿e 
pomóc, i jak czêsto 
niedobry i s³aby potrafi 
skrzypkowi zaszkodziæ. 

Co oni w tej Cremonie  
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R E K L A M A

dzi³ do lasu, zrywa³ korê ze œwierku lub jawo-

ra i uderza³ w pieñ. Gdy dŸwiêk mu siê

spodoba³ zabiera³ drzewa do domu i rzeŸbi³

instrument. 

Stradivari, który z budowy skrzypiec, al-

tówek i wiolonczel uczyni³ sztukê, by³

uczniem Nicoli Amatiego (1596-1684)

i doœæ d³ugo pozostawa³ pod jego wp³y-

wem. Pod koniec XVII wieku zacz¹³ tworzyæ

w³asny styl, zmieniaæ proporcje górnej

i dolnej p³yty, nadawaæ instrumentom co-

raz bardziej ozdobny wygl¹d i stosowaæ

wed³ug w³asnej receptury werniksy: kasz-

tanowy, bladoczerwony czy z³ocisty. Ci¹gle

eksperymentowa³. I robi³ jeszcze „coœ”…

i o to „coœ” w³aœnie wszystkim chodzi. Instru-

menty Antonio Stradivariego uwa¿ane s¹

za najwiêksze osi¹gniêcia lutnicze. ¯y³

d³ugo, dziewiêædziesi¹t trzy lata, i do

ostatniej chwili pracowa³. Ocenia siê, ¿e

z jego pracowni wysz³o ponad tysi¹c

skrzypiec, altówek i wiolonczel. Ostatni in-

strument nazwany „Swan Song Strad”,

„£abêdzi Œpiew” zbudowa³ kilka miesiêcy

przed œmierci¹. Wewn¹trz wszystkich

umieszcza³ karteczki z informacj¹ „Anto-

nius Stradivarius Cremonensis Faciebat

Anno…” i podawa³ rok powstania. 

Gdzie s¹ dzisiaj te dzie³a sztuki? Poza-

mykane w szafach bogatych kolekcjonerów,

którzy lubi¹ „mieæ i podziwiaæ” w samotnoœci,

w prywatnych lub pañstwowych muzeach –

wtedy mo¿na je obejrzeæ – oraz w narodowych

kolekcjach, sk¹d czêsto s¹ wypo¿yczane wy-

bitnym artystom. Na przyk³ad Alena Baeva

przez rok gra³a na skrzypcach Stradivariego

z roku 1717, bêd¹cych w³asnoœci¹ pañstwa

rosyjskiego, które kiedyœ nale¿a³y do Henryka

Wieniawskiego. Nazywaj¹ siê „exWieniawski”.

Bo te¿ wszystkie instrumenty nosz¹ imiona

od s³awnych w³aœcicieli. Mamy wiêc skrzypce

z 1671 „Ojstrach”, na których dziœ gra wnuk

artysty Walery Ojstrach, w³aœcicielem in-

strumentu z 1686 roku „Kochañski” by³

polski artysta Pawe³ Kochañski. Najbar-

dziej pasjonuj¹ca jest chyba historia skrzy-

piec „Gibson-Huberman”, które po œmierci

skrzypka George’a Gibsona kupi³ dla Bronis³a-

wa Hubermana Jan hr. Zamoyski. Skrzypce

zosta³y skradzione w Wiedniu, odnalezione

i w 1936 roku ponownie skradzione. Tym ra-

zem z garderoby w Carnegie Hall. W 1987

roku do kradzie¿y przyzna³ siê knajpiany

grajek, instrument odnowiono i zakupi³ go

Joshua Bell. Huberman zaœ po stracie po-

zwoli³ sobie na zakup nowego instrumentu,

tym razem „Kreislera”.

Skrzypce „Hercules”, kiedyœ w³asnoœæ

Eugene’a Ysaye’a, naby³ Henryk Szeryng.

W 1972 roku ofiarowa³ je miastu Jerozoli-

ma. Zawsze gra na nich pierwszy skrzypek

Filharmonii Izraelskiej. S¹ te¿ skrzypce

„Król Polski” zamówione w 1715 roku przez

Augusta II.

Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e na rynku kr¹¿y

oko³o szeœciuset instrumentów zbudowa-

nych przez Antonio Stradivariego. Rekordzi-

œci zmieniali w³aœcicieli nawet i piêædziesi¹t

razy. Prawie wszyscy wielcy skrzypkowie

grali na nich. Ale najwiêkszy z najwiêkszych –

Niccolo Paganini – ponad instrument Stradi-

variego przedk³ada³ „Il cannone” Giuseppe

Guarneriego del Gesu. �

DOROTA JUSZCZYK

Korzysta³am z ksi¹¿ki Henri Pigaillem 
pt. Stradivarius. Sa vie et ses instruments.

robili?



DOROTA SZWARCMAN

T
he second day of the final round was

easier to survive not only because it

featured two participants instead of

three, but also because those two rank

among the best finalists. 

On the previous day I found the presen-

tations of Richard Lin (USA/Taiwan) and Ry-

osuke Suho (Japan) rather tiresome. Their

American-Chinese, Shanghai-born fellow

candidate Luke Hsu plays much more intere-

stingly. As opposed to those two, his playing

is appealing and much more vivid. There are

no “empty runs”, each phrase has its shape,

sense and logic, although some ideas may seem

controversial. 

In the first part of the session we heard

two renditions of Wieniawski’s Violin Concerto

No. 2 in D Major, which gave us an opportunity to

compare them at once. Hsu had a crystallized

conception: Wieniawski as a temperamental

virtuoso showing off his spectacular tricks, even

somewhat circus-like. Hsu played with panache

and sometimes exaggerated glissandi (including

the first theme). Everything would have been

fine if the violinist had mastered the work; slight

uncertainty made his performance unconvincing

at times and influenced intonation, but generally

it was fun. The lyrical second movement revealed

a beautiful piano.  

Korean Bomsori Kim’s rendition of the

same composition was completely different.

Her Wieniawski was sweet and girlish, softly

sung or even hummed. There were no

exaggerated glissandi, although in the finale

the artist proved that she could also be

temperamental. She also boasts technical

dexterity and her playing was much more

precise than her fellow’s.

After the intermission we heard more

serious works, not in terms of quality but

atmosphere. Chosen by four finalists,

Brahms’ Violin Concerto requires a lot more

than mere seriousness: it takes soul and

depth, but also a sense of humour in the

finale. Hsu showcased all of the above. In

Suho’s rendition on the previous day there

was actually nothing more than the

melodious sound. Hsu’s Brahms was both

melodious and dramatic, with meticulously

rendered phrases and cultural sound. Even if

the cadenza revealed some minor mistakes,

one could tell that the violinist is really

emotional about the piece. The second

movement was particularly resplendent:

lyricism is one of Hsu’s specialities. 

Bomsori Kim’s ambitious choice was

Shostakovich’s Violin Concerto No. 1. It was,

however, a completely different world than

Veriko Tchumburidze’s great performance of the

previous night. The Georgian brought up in

Turkey played the whole work as if in

a trance, on one breath. She also did not allow

us to breathe, showing the terror and dread

conveyed in the music. Kim’s interpretation

was again sweet and girlish, but also sad;

technically impeccable but no trance. The first

movement is titled Nocturne and this is

exactly how Kim played it. The same

expression was revealed in the Passacaglia
and the successive cadenza, although it is

a totally different world.  There were some

more dramatic moments, even a trace of

wildness in the final Burlesque, so fierce in

Tchumburidze’s interpretation. Quick and

impressive, the finale inevitably meets with

rapturous applause. Similarly to the

previous night, the session was crowned by

a standing ovation and enthusiastic shouts

from the audience.

Yet it is clearly visible that the

auditorium has divided into fans of Veriko’s

rendition and supporters of Bomsori’s. The

division was noticeable also among the jury

members. Those who applauded the former,

did not applaud the latter. And likewise. Well,

I would rather agree with the reaction of the

Russian jurors. After all, they are the ones

who know better what Shostakovich wanted

to convey in this work.  �

Luke Hsu.
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A
fter Georgian Veriko Tchumburidze’s

wild, reckless and hypnotic interpreta-

tion of Shostakovich’s Violin Concerto

in A Major Op. 77, I was wondering what South

Korean Bomsori Kim’s conception of the same

work would be during the second day of the

final auditions. Would this petite, fragile and

delicate girl let the Russian composer beguile

her with his sombre music? Would she

manage to convey the bitterness of the

Nocturne and Passacaglia, and decline into

madness in the Scherzo and Burlesque? Kim

revealed a rather different face of Shostakovich’s

music. Painted in lighter colours, it was not as

jarring, harsh or painfully strident as

Tchumburidze’s. Kim’s Nocturne had a tinge of

wistfulness, soppiness and resignation. In the

Scherzo she played with total abandon, but

there was some, so to say, softness in it. Her

Passacaglia was imbued with a grain of hope

and optimism. She played the cadenza

brilliantly “messing” the main theme with

dissonances, and in the very fast Burlesque
she galloped with verve. 

Brahms’ Violin Concerto in D Major Op. 77

faces performers with completely different

artistic challenges, emotions and interpretation

requirements. The solo instrument is one of the

essential elements of a grand symphony, but

not the only one. Virtuosity is not in the

foreground and prevails only in the cadenzas:

before the introduction of the first theme by

the soloist, and in an extensive cadenza

crowning the Allegro non troppo. Hardly is it

possible to imagine the dancing, final Allegro
giocoso without any dash or lightness.

However, it is the extreme emotions that must

be emphasized: dramatic tension and lyricism

in movement 1, daydream in movement 2, and

cheerful rush in movement 3. The concerto

has been chosen by as many as four finalists.

After Ryosuke Suho’s balanced interpretation

on the first day of the final round, it was Ame-

rican Luke Hsu’s turn to present his Brahms.

I am definitely for the former: musical and

sensitive to emotions, although the exquisite

tone of the violin was sometimes lost in richly

instrumented orchestra. Particularly appe-

aling was the Allegro giocoso, full of pertness

and temperament.

And last, but not least, Wieniawski’s

Violin Concerto in D Minor Op. 22, chosen by

all seven finalists of the competition.

Extraordinarily melodious and shrouded in an

aura of romantic emotionality, the work

stretches between daring technical pitfalls and

touching tenderness of the drawn-out

cantilena. The most moving part is the romantic

middle movement Andante ma non troppo.

Very popular and frequently performed on

European stages, the concerto does not belong

to the regular repertoire of young violinists of

Far Eastern origin. As it has turned out, Richard

Lin, Bomsori Kim and Seiji Okamoto have

played it for the first time, and Luke Hsu has

returned to it after many years. It must have

been a long break because in his rendition

I could not find the previous concern for

exquisite sound, technical panache or clearly

developed narration, and especially his

enjoyment which I had found so charming

before. Kim’s version of Wieniawski’s Concerto

was much more appealing and stylistically

credible. Her elegant sound and predisposition

to noble, softened and sublime playing revealed

in the presentation of the second theme in the

Allegro moderato and Romanza. In my view

the Alla Zingara was less attractive,

needlessly rushed, hence breathless. �

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Bomsori Kim.
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The jury of this year’s edition of the Wie-

niawski Competition has reserved a place

for a conductor. Does an orchestra need

a conductor?

Of course, there’s no question about it. But it

must be a really good conductor. And it is for

many reasons: he or she should be able to

fully control the orchestra as a team, have

a conception of the interpretation, and know

how to communicate it to the members of the

ensemble. The art of conducting is definitely

a science. And if everything is well performed,

the effects may be stunning.   

While preparing for Tuesday performance of

Mozart’s Linz Symphony I found on YouTube its

rendition by Vienna Philharmonic conducted by

Carlos Kleiber. It was a miracle! I mean Kleiber, of

course! Vienna Philharmonic boasts excellent

musicians, fantastic musicians. But it’s about

that one conception that they understood,

because they are not only splendid musicians

but also artists. It’s about knowing how to

convey the message and attain a coherent

performance and interpretation of this

magnificent piece. That’s what I call a miracle! 

The musical world knows a humorous saying

that conductors “should have the score in

their heads, not their heads in the score”. How do

you feel about conducting from memory?

As long as it’s possible, I try to conduct from

memory. But not always. Anyway, you

should know the score. There are many

famous and recognized conductors who use

the score. It may be for security reasons, so

that they don’t have to worry about

something escaping their memory. All

conductors have their own approach, but

you must know the score perfectly, whether

it’s in front of your eyes or not. 

Why did you decide to become a conductor?

I have always been fascinated by movement,

and it’s how I perceive music: as movement.

I see movements up and down, I see depth,

a three-dimensional model of music. So it

came naturally that I perceived music in

terms of patterns and pondered on how to

realize them while conducting. 

By education I’m a pianist, I still play the

piano, but when people ask me about my

profession, I say I’m a musician. I resort to

various media to express myself. It may be

the piano, but it may as well be the orchestra.

The piano is a very “rich” instrument, but it

has its limitations. It’s because of the scale

and repertoire. My path from the piano to

conducting was gradual, it took years and

started from a keyboard. And I don’t believe

you can learn conducting from a manual or

even a good teacher. Education begins when

you find yourself facing an excellent

orchestra, even an amateur one.  Of course,

a lot depends on how many opportunities of

this kind you will get. My education has been

going on for, oh my goodness, forty years.

And I keep learning! It’s because my teacher

is the orchestra. 

What made you choose the piano in the

beginning of your musical career? Why not

the violin, flute or bassoon? 

I was chosen by the piano. I was born and

brought up on a small island. I didn’t have much

choice, but there happened to be a piano in my

house. It might have been a violin, very popular

all around, but fate decided otherwise: my

parents knew a piano teacher.   

Why was it Ludwig van Beethoven that

proved so important in your musical life?

Once, after the first movement of Beethoven’s

violin concerto the audience spontaneously

started to applaud. I was close to joining

them. Not because of the performers, albeit

splendid, but because of the composer. This

music contains everything, all human emotions

that you can possibly imagine. Not only does it

move you but also enchant you with its

structure. Each molecule, each particle. The

whole skeleton, but also the characteristic

“watermark”.

And what about Mozart?

That’s yet another miracle. Take his operas:

Leporello, Elvira, Giovanni, all seemingly

comic figures but each distinguished and

characterized with completely different and

unique music. Absolutely brilliant! And for

me the peak of Mozart’s genius is Figaro.

For many years your artistic activity has been

based in Oxford, home not only to the

famous university but also a music centre. 

Oxford is not only an academic centre but also

a thought exchange centre. It’s the right

place to have a discussion. I have found

myself surrounded by open-minded people,

professors, respectful of deep knowledge.

I could sit there, read and listen, and learn in

the first place. It teaches me to be humble, and

it’s a great source of inspiration to aim high. 

What does Marios Papadopoulos do in his

free time, if he has any at all?

I spend time with my family at home, I go

horse riding, I have a pony, it’s my hobby.

I like old cars, I enjoy watching sport, soccer

of course. �

The art of conducting is a science
Andrzej Chylewski talks to juror, pianist and conductor Marios Papadopoulos.





PRZES£UCHANIA. DZISIAJ 

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 

/WieniawskiHenryk HenrykWieniawski@wieniawskicompetition @HWieniawski 

ŒLEDZ KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

Solistom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Poznañskiej
pod batut¹ £ukasza Borowicza i Marka Pijarowskiego Og³oszenie wyników dzisiaj ok. godz. 22.00 w Auli UAM

OG£OSZENIE  WYNIKÓW

Maria W³oszczowska
Polska

ur. 18.08.1991
Instrument: Pietro Guarneri da Mantua 1715. 

Program
H. Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
J. Brahms: Koncert skrzypcowy D-dur op. 77

Seiji Okamoto
Japonia

ur. 21.06.1994
Instrument: Januarius Gagliano, W³ochy 1754,
u¿yczony przez Nippon Violin Co.

Program
H. Wieniawski: II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
J. Brahms: Koncert skrzypcowy D-dur op. 77


