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ZOSTA£Y POWIDOKI
KONRAD MIELNIK 

S
mutno siê zacz¹³ drugi dzieñ kon-

kursowych przes³uchañ. Minut¹

ciszy uczczono pamiêæ Andrzeja

Wajdy. Odszed³ wielki artysta, a kultura

polska ponios³a bolesn¹ stratê. A przecie¿

jeszcze niespe³na miesi¹c temu na Festi-

walu Filmowym w Gdyni obchodzi³ 90.

urodziny. Ciep³a, w³aœciwie rodzinna at-

mosfera. Wiele planów na przysz³oœæ… 

Zawsze w takich sytuacjach zastana-

wiam siê, co siê z tymi pomys³ami dzieje. Co

dzieje siê z setkami niezapisanych nut, któ-

re pewnie by³y w g³owie jego muzycznego

partnera Wojciecha Kilara. Ktoœ mo¿e

powie, ¿e to tylko szeœæ wspólnych ob-

razów. Mo¿e jednak a¿, bo to przecie¿

sposób naszego postrzegania klasyki

literatury polskiej i skarbnica narodo-

wych muzycznych symboli. 

Symbolem jest te¿ Wieniawski.

Symbolem jest konkurs jego imienia.

S³ucham wystêpów m³odych skrzyp-

ków ze szczerym podziwem. Jasne, ¿e

jedni przekonuj¹ mnie bardziej, inni

mniej. Prawo sztuki. Prawo interpre-

tacji i jej odbioru. Podziwiam jednak

ka¿dego. Wszyscy przecie¿ potrafi¹

graæ na skrzypcach. Ka¿dy jednak mu-

si pokonaæ stres. Ka¿dy wreszcie ma

lepszy lub gorszy dzieñ. Nagroda na

konkursie na pewno wiele rzeczy u³a-

twia. Niczego jednak nie przes¹dza.

Nie daje gwarancji œwiatowej ani tym

bardziej wiecznej kariery. Dotyczy to

tak¿e przegranej. Ilu¿ mamy na œwie-

cie uznanych artystów, którzy nie

zagrali w finale ¿adnego konkursu.

Pamiêtajmy o tym przy og³aszaniu

wyników poszczególnych etapów.

Pamiêtajmy tym bardziej, ¿e po-

znañski konkurs jest wyj¹tkowy.

Udzia³ w nim, mo¿liwoœæ wystêpu

przed tak¹ publicznoœci¹, takim jury,

ju¿ jest sukcesem pozwalaj¹cym œmia-

³o patrzeæ w przysz³oœæ. �

Felieton na dziœ

W niedzielê do Benedykta Niewczyka, dy-

¿urnego lutnika, przyszed³ przera¿ony

Stepan Lavrov, skrzypek z Rosji. Odklei³a siê

p³yta wierzchnia instrumentu, na którym mia³

graæ w poniedzia³ek po po³udniu. A ten instru-

ment to… skrzypce Nicoli Amatiego z 1670 ro-

ku. Najstarsze w tym roku na Konkursie Wie-

niawskiego. W poniedzia³ek skrzypce by³y ju¿

naprawione i polakierowane, a uradowany

Stepan ju¿ po po³udniu na nich gra³.  (SDR)

Zza kulis

Pogotowie lutnicze pracuje

Stroiciel kontra 
telewizja

W poniedzia³ek, w przerwie

popo³udniowej sesji

Marek Koczy, konkursowy

stroiciel fortepianów przyst¹pi³

do swoich rutynowych obo-

wi¹zków. Nie zwróci³ jednak

uwagi, ¿e w tym czasie TVP

Kultura nadaje program ze stu-

dia konkursowego, które jest

urz¹dzone na balkonie Auli

Uniwersyteckiej i wszystkie

odg³osy strojonego fortepianu

przeszkadzaj¹ dyskutantom.

Có¿, przerwa to jedyna okazja,

by póŸniejszy efekt w postaci

prezentacji skrzypka z towarzy-

szeniem fortepianu móg³ byæ

udany. (SDR)
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Chcia³by Pan byæ po drugiej stronie, czy lepiej

Panu tutaj, gdzie Pan jest teraz?

Dzisiaj wolê byæ jurorem, choæ to tak¿e bardzo

mêcz¹ce zajêcie. Czasami przecie¿ decyduj¹ce

o losach tych m³odych zdenerwowanych ludzi.

Oni to dopiero maj¹ stres. W tej jednej godzi-

nie na estradzie musz¹ pokazaæ maksimum

swoich mo¿liwoœci i umiejêtnoœci. Ja ju¿ bym

siê tego nie podj¹³. 

Na szczêœcie Pan nie musi. 

Jednak na samym pocz¹tku namawiano mnie

do udzia³u w ró¿nych konkursach, równie¿

w Wieniawskim.

Jest Pan laureatem konkursu Paganiniego

w Genui i zwyciêzc¹ Konkursu Radiowego

ARD w Monachium. To po co wiêcej?

Znam artystów, którzy nieustannie „zaliczaj¹”

jakieœ konkursy.  I to z sukcesami. To chyba coœ

w rodzaju sportu albo uzale¿nienia. Uwa¿am,

¿e konkurs jest potrzebny wy³¹cznie po to, by

pos³u¿yæ jako stopieñ do wejœcia na koncerto-

w¹ estradê. Jednak ca³a sztuka polega na tym,

by siê potem na tej estradzie utrzymaæ. Wielo-

krotnie bywa tak, ¿e te pierwsze nagrody po

konkursie s¹ zapraszane, a potem nagle znika-

j¹. Nie ma zaproszeñ, bo nie ma, proszê pani,

na œwiecie tylu miejsc do grania.

A konkurencja coraz wiêksza.

Jest du¿o m³odych œwietnie graj¹cych osób.

Zw³aszcza na Dalekim Wschodzie. W Chinach, Ja-

ponii i Korei s¹ tysi¹ce m³odych ludzi ³akn¹cych

zachodniej kultury i sukcesów. A do tego s¹ jesz-

cze pracowici. Odpowiednio pokierowani, wy-

uczeni maj¹ szansê na solistyczn¹ karierê. I oni

wêdruj¹ po ca³ym œwiecie, startuj¹ w ró¿nych

konkursach. Po prostu musz¹ siê pokazaæ, chc¹,

by ich zauwa¿ono i oceniono. To szansa, aby wejœæ

na ten pierwszy stopieñ kariery. 

U³atwia im to spora liczba konkursów. Nie-

którzy uwa¿aj¹, ¿e jest ich stanowczo za du¿o

i trac¹ na znaczeniu.

To ja im powiem znowu o tej rzeszy graj¹cej

m³odzie¿y. Oczywiœcie, musimy pielêgnowaæ

naszego Wieniawskiego, bo to najstarszy kon-

kurs skrzypcowy na œwiecie.

Przypomnijmy, ¿e po raz pierwszy odby³ siê

w 1935 roku.

I ma swoj¹ renomê, wiêc dbajmy o jego

poziom. Jednak nie dziwmy siê, ¿e inni te¿

organizuj¹ konkursy i ¿e skrzypkowie siê na

nie zg³aszaj¹. 

Mówi siê, ¿e sukces to w 90% praca, a  c a ³ a

reszta to talent. Rzeczywiœcie pracowitoœci¹

mo¿na osi¹gn¹æ du¿o, zagraæ prawid³owo

ka¿d¹ nutkê, daæ wybrzmieæ ka¿dej pauzie,

ale przecie¿  nie tylko o to chodzi.

Nieprawda z tymi procentami. Pracowitoœæ

jest bardzo potrzebna, jednak bez tej tak

zwanej iskry bo¿ej, bez talentu nic nie pój-

dzie dalej. Talent, praca, dobry pedagog

i szczêœcie! Proszê pani, szczêœcie. Oto ele-

menty niezbêdne, aby dostaæ siê na  estra-

dê jako solista. 

Próbuj¹ tego coraz m³odsi. Po prostu dzieci,

którym skrzypce do rêki dano w wieku trzech,

czterech lat. To konieczne tak wczeœnie?

Nie. Pierwszy kontakt z instrumentem mia³em

w wieku oœmiu lat i jakoœ mi posz³o.

Bardzo dobrze posz³o. Vladimir Horovitz po-

wiedzia³ jednak, ¿e jeœli dziecko ma talent,

wielki talent, to on siê objawia w wieku

trzech, czterech lat. Jeœli siê wtedy nie objawi,

to znaczy, ¿e ¿aden geniusz nam nie roœnie.

Te¿ siê z tym nie zgadzam.  Bywaj¹ cudow-

ne dzieci, z których wcale nie wyrastaj¹ cu-

downi artyœci. Znam te¿ wiele przypadków,

kiedy artysta zaczyna³ póŸno i zrobi³ du¿¹

karierê. 

Henryk Szeryng najpierw uczy³ siê gry na

fortepianie, dopiero potem odkry³ skrzypce,

Bronis³aw Huberman równie¿ stuka³ w klawi-

sze, ale fortepian by³ za drogi, wiêc kupiono mu

skrzypce, zaœ Nathan Milstein lata ca³e wola³

kopaæ pi³kê, ni¿ przyk³adaæ siê do æwiczeñ.

I zd¹¿yli z karier¹. Ale powtarzam, obojêtnie kiedy

siê pojawi,  musi byæ ta iskra bo¿a. I dopiero wtedy

praca i praca,  æwiczenia i æwiczenia dadz¹ efekty.

To kiedy Pan s³ucha uczestników konkursu

pilnuje Pan poprawnoœci, szuka tej iskry

bo¿ej, czy woli siê Pan zas³uchaæ?

Wola³bym siê zas³uchaæ oczywiœcie, ale docho-

dz¹ do mnie równie¿ ró¿ne niedoskona³oœci.

Jednak nie pilnujê nutek. Uwa¿am, ¿e wa¿ne s¹

zachowanie  stylu, w jakim utwór zosta³ napi-

sany,  pamiêæ o tradycji wykonawczej i dopiero

potem w³asna interpretacja. To wszystko

sk³ada siê na obraz artysty. O tak zwanej bazie,

czyli technice, i tak pospolitych rzeczach, jak

intonacja w ogóle nie rozmawiamy. Tego, co

przez wieki zosta³o wynalezione,  jeœli chodzi

o technikê nie da siê poprawiæ, ani zmieniæ. To

musi byæ i koniec.  Ja szukam piêknego grania,

œlicznego dŸwiêku, ³adnego tonu i ³adnego wibra-

to. I wtedy w³aœnie bardzo lubiê siê zas³uchaæ. 

Zdarzy³o siê to Panu ju¿ na tym konkursie?

O tym nie mogê mówiæ. �

Rozmawia³a:

DOROTA JUSZCZYK

Rozmowa

Szukam piêknego grania
Rozmowa z prof. Konstantym Andrzejem Kulk¹.

MUSI BYÆ TA
ISKRA BO¯A. 
I DOPIERO
WTEDY PRACA 
I PRACA,  
ÆWICZENIA 
I ÆWICZENIA
DADZ¥ EFEKTY
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iedziela nale¿a³a do pañ, w poniedzia³ek

triumfowali panowie. Mocnym otwar-

ciem by³ wystêp Richarda Lina.

Pierwsza czêœæ V Sonaty Beethovena ujawni³a

szlachetny dŸwiêk, jakim muzyk dysponuje,

ale przede wszystkim by³a wyrazem niezwy-

kle œcis³ej wspó³pracy z pianistk¹ Hann¹ Holeks¹.

Paganiniana Milsteina zagrana zosta³a nieskazi-

telnie czysto pod wzglêdem intonacyjnym,

a egzekwowanie zapisanej przez kompozytora

artykulacji sta³o na najwy¿szym poziomie,

s³u¿¹c przede wszystkim muzyce. Romans

Szymanowskiego pe³en by³ „liryki i ekstazy”,

a po kaprysie – pere³ce intonacyjnej – fina³

w postaci Poloneza D-dur patrona konkursu –

by³ potwierdzeniem zaciêcia solistycznego,

wspartego pasj¹ pianistki.

Trudno komentowaæ kolejne dwa wystêpy.

Skrzypaczki Marie Begin i Hadar Rimon prezento-

wa³y poziom du¿o ni¿szy ni¿ poprzednik, sk³ania-

j¹cy wrêcz momentami do zapytania o to, w jaki

sposób znalaz³y siê we w³aœciwym konkursie.

Pierwsza mia³a powa¿ne problemy intonacyjne,

zdarza³y siê pomy³ki tekstowe i nieumiejêtnoœæ

utrzymania wysokiego poziomu energetycznego,

szczególnie w Wariacjach op. 15 Wieniawskiego.

Druga – choæ muzykalna i dynamiczna – zmaga³a

siê z szorstkim brzmieniem, czy problemami

z prowadzeniem smyczka. To jednak, co najistot-

D
rugi dzieñ przes³uchañ I etapu rozpocz¹³

siê bardzo smutn¹ informacj¹ o œmierci

Andrzeja Wajdy, wielkiej postaci nie tylko

polskiego kina. I ju¿ kiedy trwa³a minuta ciszy,

zrodzi³a siê we mnie refleksja. Oto odchodzi wiel-

ki cz³owiek, wielki artysta, a byæ mo¿e metafo-

rycznie w tym samym momencie w Auli UAM

przy ulicy – nomen omen – Wieniawskiego,

wœród m³odych wykonawców skrzypcowego re-

pertuaru, rodzi siê inna wielka postaæ kultury.

Kultury muzycznej, równie wa¿nej, bo wszech-

obecnej równie¿ w sztuce ruchomego obrazu.

I jakby na potwierdzenie powy¿szej kon-

statacji, ju¿ pierwszy konkursowicz przedpo³u-

dniowej sesji zafrapowa³ niepomiernie, byæ

mo¿e najmocniej. Richard Lin, 25-letni skrzypek

reprezentuj¹cy Tajwan i USA okaza³ siê muzy-

kiem nad wyraz dojrza³ym, uporz¹dkowanym

artystycznie, pe³nym spokoju, ale i pasji jedno-

czeœnie. Bardzo piêknym dŸwiêkiem i w kla-

sycznej stylistyce zaprezentowa³ czêœæ sonaty

Beethovena. Równie efektownie zabrzmia³a

pierwszy raz w dotychczasowych wykonaniach

Paganiniana Nathana Milsteina. G³êbi¹ wyrazu

i wra¿liwoœci¹ na barwê zafrapowa³ Romans D-

-dur Karola Szymanowskiego. Bardzo ciekawy

okaza³ siê Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego

WIENIAWSKI ZA TRUDNY? 

MA£GORZATA PAW£OWSKA

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Mocnym otwarciem by³ wystêp Richarda Lina.

Dobre wra¿enie pozostawi³a Marie Begin. 

PANOWIE, PROSZÊ PRZODEM
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W
czorajszy dzieñ by³ bardzo inten-

sywny, w obydwu sesjach us³y-

szeliœmy 12 skrzypków. Na szczê-

œcie odwróci³ siê trend zni¿kuj¹cy poziom arty-

styczny. Dziœ wreszcie zabrzmia³a muzyka, nie

zawsze doskona³a, ale jest o czym mówiæ.

Wczoraj zachwyca³em siê Ameli¹ Maszoñsk¹,

pod której urokiem pozostajê nadal. Dziœ jed-

nak kolejne objawienie Celina Kotz, tak¿e stu-

dentka w klasie prof. Bartosza Bry³y. Celina

Kotz mimo tego, ¿e jeszcze jest studentk¹, po-

siada na swoim koncie wiele nagród, a tak¿e

doœwiadczenie solistyczne, dziêki koncertom

z kilkoma orkiestrami symfonicznymi. To siê

widzi i czuje. Jest to przyk³ad artystki bardzo

œwiadomej w³asnego warsztatu i techniki. To

dziêki niej wreszcie us³yszeliœmy La Follia

Krzysztofa Pendereckiego, w takim kszta³cie,

jaki ¿yczy³by sobie kompozytor. Wielkim atu-

tem tej m³odej skrzypaczki jest czu³oœæ na bar-

wê, a zna ich mnóstwo i chêtnie nimi maluje.

Do tego piêkna kantylena, bardzo staranna ar-

tykulacja i umiejêtnoœæ stosownego kontra-

stowania dynamiki. Celina Kotz przede

wszystkim potrafi wydobywaæ piêkno muzyki,

co nie jest ³atwym zadaniem. Zastanawia mnie

jednak dŸwiêk, którym operuje. Melancholijny,

ciemny i g³êboki. Dojrza³oœæ ponad wiek?

Jasnym punktem by³o wykonanie

Romansu D-dur op. 23 Karola Szymanow-

skiego przez Japonkê Shiori Terauchi. Skrzy-

paczka ³adnie poprowadzi³a kantylenê, mia-

³a dobre wibrato, gra³a bardzo eleganckim,

okr¹g³ym i ciep³ym dŸwiêkiem. Szkoda, ¿e po-

zosta³e utwory nie wypad³y najlepiej. Choæ

trzeba uczciwie oddaæ, ¿e Terauchi stara³a siê

w IX Sonacie na skrzypce i fortepian A-dur op.

47, niestety akompaniuj¹ca jej Irina Vinogra-

dova nie potrafi³a powœci¹gn¹æ w³asnej eks-

presji i skutecznie przykrywa³a wolumenem

fortepianu g³os skrzypiec. 

Dzisiejszy dzieñ nie by³ najlepszym dla

Rosjanina Stepana Lavrova, który dziêki

w³asnej nonszalancji wpad³ w do³ek, który

sam sobie wykopa³. Do³ek zawrotnego

tempa. Ca³y recital skrzypka by³ nastawio-

ny wy³¹cznie na szybkie tempo i to go zgu-

bi³o. Nawet gdyby by³ perfekcyjny pod

wzglêdem techniki i intonacji, do niczego

by go ta droga nie doprowadzi³a. Trzeba

zawsze pamiêtaæ, ¿e mimo popisu umiejêt-

noœci gry w szybkich tempach, nale¿y zo-

stawiaæ miejsce na oddech we frazie, ina-

czej siê udusimy, a ja by³em tego bliski

zw³aszcza podczas s³uchania Poloneza

A-dur op. 21 Henryka Wieniawskiego.

Smutne wra¿enie sprawi³a na mnie Jung

Min Choi z Korei Po³udniowej. O ile w III Sonacie

na skrzypce i fortepian Beethovena potrafi³a

pokazaæ zwiewnoœæ i delikatnoœæ, o tyle

w pozosta³ych utworach niepotrzebnie

gra³a przes³odzona barw¹ i wdziêczy³a siê

do publicznoœci. To by³o nieznoœne, a tego

rodzaju gra to nic innego, jak schlebianie

popularnym gustom rodem z plenerowych

koncertów Andre Rieu. �

niej rzutowa³o na jej wystêp, to gra pianistki

Natashy Tadson (prywatnie mamy uczestniczki),

która wielokrotnie zbyt donoœn¹ gr¹ przyæmi³a

solistkê i to do niej nale¿a³ ostatni akord.

Jednak trzech kolejnych kandydatów przy-

wróci³o s³uchaj¹cym wiarê w to, ¿e jest to konkurs

skrzypcowy na najwy¿szym poziomie. Alexander

Kuznetsov zagra³ recital niezwykle ró¿norodny,

w ka¿dym z utworów proponuj¹c zupe³nie inny

brzmieniowy œwiat. Przyk³adem III Sonata Ysaye’a

– iœcie diabelska muzyka, tutaj poruszaj¹ca

i prezentuj¹ca indywidualny rys solisty. Kaprys

Wieniawskiego troszkê s³abszy, co niejako

zosta³o potwierdzone dr¿eniem rêki na ostatnim

dŸwiêku, ale ju¿ w Wariacjach op. 15 pe³na rehabi-

litacja. Vasyl Zatsikha, bardzo sprawny technicznie

i muzykalny, nie ustrzeg³ siê co prawda wahañ in-

tonacyjnych, ale nadrobi³ umiejêtnoœci¹ ró¿nico-

wania planów brzmieniowych, m.in. w VI Sonacie

Ysaye’a czy swobod¹ i dojrza³oœci¹ interpretacji

sonaty Beethovena – swoistego probierza umie-

jêtnoœci m³odych skrzypków. Falstartem zacz¹³

siê wystêp Arsenisa Selalmazidisa, ale potem by³o

ju¿ tylko lepiej – gra³ zdecydowanym, ale nie for-

sownym dŸwiêkiem, z ogniem i pasj¹ pokazywa³,

¿e dok³adnie obejmuje i rozumie formê prezento-

wanych dzie³. A wszystko po raz kolejny przy

wspó³udziale znakomitej pianistki Hanny

Holeksy, której muzykalnoœæ zachwyca

i znacz¹co wp³ywa na jakoœæ wykonania. �

i tego¿ twórcy Kaprys „Alla Saltarella”. Nie by³o

wszak bez zastrze¿eñ, a te kierujê pod adresem

„polskiego” tañca w interpretacji Lina. Utwór ten

traci³ momentami charakterystyczny puls poprzez

dziwne spowolnienia i przyspieszenia narracji.

Bogate przedpo³udnie, bo obejmuj¹ce a¿

szeœciu uczestników, obfitowa³o równie¿ w inne

wydarzenia. Dobre wra¿enie pozostawi³a Marie

Begin. 25-letnia Kanadyjka zaprezentowa³a du¿¹

wra¿liwoœæ, zw³aszcza w Szymanowskim, ale

przypomnia³a mi o egzotyce utworów patrona

konkursu, zw³aszcza dla muzyków ogólnie mó-

wi¹c „z daleka”. Nie po raz pierwszy okazuje siê,

¿e polonez, nawet w wersji koncertowej, to wci¹¿

taniec, a wariacje na temat, w³asny czy operowy,

to tak¿e okazja do pokazania muzykalnoœci

i wra¿liwoœci, a nie tylko metronomicznej spraw-

noœci technicznej.

W tê konwencjê, o dziwo, wpisali siê zarów-

no imponuj¹co walcz¹cy o piêkno ka¿dej frazy

Alexander Kuznetsov (Rosja/Szwajcaria) – œwiet-

ny Ysaye i Szymanowski – jak i bardzo intrower-

tyczny Vasyl Zatsikha z Ukrainy. Dla niektórych

skrzypków problemy nie koñcz¹ siê na „kl¹twie

Wieniawskiego”. Jest ich równie du¿o choæby

z klasycznym Beethovenem, z pozoru tak ³a-

twym i ju¿ interpretacyjnie ustalonym, jak

i z daj¹cym du¿o swobody Ysaye’em. �

KTO DO£KI KOPIE, TEN SAM
W NIE WPADA
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Celina Kotz potrafi wydobywaæ piêkno muzyki, co nie jest ³atwym zadaniem. 
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16
paŸdziernika, w niedzielne popo-

³udnie w godzinach od 12 do 15

Atrium Starego Browaru w Po-

znaniu (ul. Pó³wiejska 42) bêdzie rozbrzmie-

waæ kameraln¹ i solow¹ muzyk¹ skrzypcow¹.

Do udzia³u w maratonie zaproszeni s¹ wszy-

scy — dzieci, m³odzie¿ i seniorzy, amatorzy

i profesjonaliœci — którzy potrafi¹ graæ na

skrzypcach i pragn¹ podzieliæ siê swoj¹ muzyk¹

z publicznoœci¹. Aby wyst¹piæ na Wieniawskim,

nale¿y do 14 paŸdziernika wype³niæ formularz

internetowy, dostêpny pod adresem

http://zagraj.wieniawski.pl. Mo¿na tam wy-

braæ odpowiadaj¹c¹ swojemu wiekowi kate-

goriê, wpisaæ repertuar oraz sk³ad zespo³u

(w przypadku wspólnego wystêpu grupy

osób). Co wa¿ne, wystarczy, aby tylko jeden

cz³onek zespo³u by³ skrzypkiem. 

Przypominamy, ¿e tego dnia przes³ucha-

nia trzeciego etapu w Auli Uniwersyteckiej

rozpoczn¹ siê dopiero o godzinie 18. Meloma-

ni, którzy nie potrafi¹ graæ na skrzypcach, mo-

g¹ oczywiœcie kibicowaæ odwa¿nym i wspieraæ

ich swoj¹ zas³uchan¹ obecnoœci¹. Mo¿e i tam

odkryjemy nowy talent? Na ka¿dego z uczest-

ników maratonu czeka pami¹tkowy dyplom

z logo konkursu. Drodzy skrzypkowie, ilu

z waszych znajomych mo¿e pochwaliæ siê

takim dokumentem? Do dzie³a! (MM)

I ty mo¿esz zagraæ na Wieniawskim
W ramach rozluŸnienia konkursowej atmosfery, w chwili wytchnienia
pomiêdzy drugim a trzecim etapem, warto podejrzeæ konkurs od nieco
mniej oficjalnej strony, a mo¿e nawet… samemu wzi¹æ w nim udzia³. 

#wieniawski2016 live

W
tym roku nie trzeba byæ

w Poznaniu ¿eby us³yszeæ

i zobaczyæ skrzypków walcz¹-

cych o laury w Konkursie. 

Transmisje wszystkich przes³uchañ

i koncertów mo¿na œledziæ na ¿ywo na ofi-

cjalnym kanale YouTube Towarzystwa

Wieniawskiego, za poœrednictwem aplika-

cji mobilnej „Wieniawski” (Android i iOS),

na antenie TVP Kultura i w serwisie Mer-

kuryKlasyka.pl. Audycje i komentarze

codziennie w Radiowej Dwójce i Radiu

Merkury. Zdjêcia, ciekawostki i dyskusje na

bie¿¹co dostêpne na Facebooku, Insta-

gramie i Twitterze. Zapraszamy – piszcie,

komentujcie i oznaczajcie swoje zdjêcia

#wieniawski2016 i #wieniawski15! �

/WieniawskiHenryk

HenrykWieniawski

@wieniawskicompetition

@HWieniawski 
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Pamiêta Pani kiedy pierwszy raz akompa-
niowa³a?
Mia³am 12 lat. W szkole muzycznej w Byto-

miu nauczyciele stwierdzili, ¿e stworz¹ ze-

spó³ stulecia, w sk³ad którego wejdzie dwóch

kontrabasistów z liceum i ja. Pojechaliœmy na

konkurs kameralny do Wroc³awia i zdobyli-

œmy drug¹ nagrodê. Sukces niesamowity!

Wtedy zrozumia³am, ¿e akompaniament to

bardzo fajna sprawa.

Uczestnicy konkursy przygotowuj¹ siê do
niego nawet kilka lat. Akompaniatorzy te¿?
Repertuar, który gramy w czasie konkursu

trwa oko³o 12 godzin. Tylu utworów nie da

siê przygotowaæ od zera w przeci¹gu kilku

miesiêcy. Mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to praca

ostatnich kilkunastu lat.

W czasie konkursu te¿ czuje siê Pani
oceniana?
Oczywiœcie! Akompaniatorzy zawsze s¹ oce-

niani, choæ nieoficjalnie. To ma znaczenie czy

akompaniator pomaga, czy  przeszkadza

soliœcie.

Na konkursie akompaniuje Pani wielu
obcokrajowcom, którzy nie znaj¹ jêzyka
polskiego. Czy muzyka to faktycznie
jêzyk uniwersalny?
Kiedyœ gra³am z muzykami z Chin studiuj¹cy-

mi w Niemczech. Niestety, nie mówiê ani po chiñ-

sku, ani po niemiecku. Gdy przychodzi³am na pró-

bê, trudno by³o siê nam dogadaæ, ale gdy zaczy-

naliœmy graæ, wszystko stawa³o siê oczywiste.

Czy akompaniuj¹c realizuje siê Pani arty-
stycznie, czy jest tylko „bezb³êdnym po-
mocnikiem”?

Akompaniament to dzia³anie dwutorowe.

Z jednej strony musi byæ kontrola i czujnoœæ,

a z drugiej strony, oczywiœcie, zaanga¿owanie

emocjonalne, bo ¿eby muzyka by³a prawdziwa

nie mo¿emy graæ jak maszyna.

Co kosztuje Pani¹ wiêcej wysi³ku: przygo-
towanie do konkursu czy akompaniowanie
na nim?
To zupe³nie inny wysi³ek. Granie 6-8 godzin

dziennie przed konkursem to ciê¿ka praca,

ale w czasie konkursu w ci¹gu jednego dnia

muszê wyst¹piæ 4-5 razy i daæ z siebie

wszystko. Gdy gram recital solo, przygoto-

wuje siê do niego, a potem muszê „odpaliæ”

wszystko na 100%. Na konkursie mam takie

100% do „odpalenia” 5 razy dziennie i to jest

strasznie trudne.

Czy któryœ z konkursowych utworów jest
dla Pani wyj¹tkowym wyzwaniem?
W drugim etapie dwoje uczestników chce za-

graæ I Sonatê Bartoka, która w Polsce grana

jest bardzo rzadko. Okaza³o siê, ¿e to pozycja

niezwykle wymagaj¹ca pianistycznie, ale tak-

¿e trudna do zgrania z solist¹. Mam nadziejê,

¿e te osoby znajd¹ siê w drugim etapie, bo to

bêdzie niez³a przygoda. 

Co Pani czuje, gdy konkurs siê koñczy?
Nazywam to depresj¹ poadrenalinow¹. Ca³y

drive, który jest przy graniu, w przypadku tego

konkursu jest bardzo przeci¹gniêty w czasie.

Po wszystkim ka¿dy musi znaleŸæ sobie coœ,

co wype³ni to miejsce i pozwoli nam wyha-

mowaæ, wróciæ do codziennoœci.

Soliœci po œwietnym wystêpie zbieraj¹ masê

gratulacji. Akompaniatorzy te¿?

Tak, choæ nas niestety zauwa¿a siê najczêœciej

dopiero wtedy, gdy coœ zepsujemy. Wolê

przejœæ przez konkurs niezauwa¿ona.

Czuje siê Pani czasami psychoterapeut¹
uczestników konkursu?
Niektórzy soliœci przed wystêpem odcinaj¹

siê od œwiata, inni chc¹ z kimœ porozmawiaæ,

¿eby wyrzuciæ z siebie stres. Staram siê to

odczytaæ i jakoœ im pomóc.

Czego mo¿na Pani ¿yczyæ?
Akompaniowania na koncercie laureatów. �

Rozmawia³

WOJCIECH BRUDZYÑSKI

Wolê przejœæ przez konkurs 
niezauwa¿ona
Wywiad z dr hab. Hann¹ Holeks¹ – akompaniatorem XV Miêdzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Fo
t.

Ar
ch

iw
um

 T
M

iH
W



nr 3  Wtorek, 11 paŸdziernika 2016

8

K
to bêdzie chcia³ zobaczyæ architekturê Poznania polecam: renesans

i barok w okolicach Starego Rynku, klasycyzmu nale¿y szukaæ

w pobli¿u placu Wolnoœci, a secesji na Je¿ycach i £azarzu. Modernizm

rozproszony jest po ca³ym mieœcie… 

1. RATUSZ

Pierwszy ratusz powsta³ prawdopodobnie w drugiej po³owie XIII wieku. Ale

po¿ar, który strawi³ gmach w 1536 roku, sprawi³, ¿e o obecnym ratuszu mó-

wi siê: wyj¹tkowy, jedyny taki w kraju. Zawdziêczamy to w³oskiemu artyœcie

Janowi Baptyœcie Quadro z Lugano, który nada³ mu styl renesansowy. Z te-

go okresu pochodzi te¿ „urz¹dzenie b³azeñskie”, czyli kozio³ki zamówione

u mistrza Bart³omieja Wolfa w Gubinie. Wed³ug legendy kozio³ki upamiêt-

niaj¹ zabawne wydarzenie: przeznaczone na pieczeñ zwierzêta uciek³y na

wie¿ê ratuszow¹.

2. MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Muzeum powsta³o dziêki pasjonatowi Zdzis³awowi Szulcowi, który

by³ kupcem, tenisist¹, kolekcjonerem, uczestnikiem powstania

wielkopolskiego. Na prze³omie lat 1945/1946 przekaza³ swoich

80 obiektów Muzeum Wielkopolskiemu, które da³y pocz¹tek

obecnej instytucji. Wœród eksponatów uwagê konkursowiczów

zwróc¹ na pewno uwagê instrumenty smyczkowe – skrzypce i vio-

le da gamba dwóch najwybitniejszych polskich rodzin lutniczych:

Grobliczów i Dankwartów (XV-XVIII w.).

3. TOWARZYSTWO MUZYCZNE 
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

Po drodze ze Starego Rynku do Fary mijamy siedzibê Towarzystwa Mu-

zycznego im. Henryka Wieniawskiego. W tej kamieniczce têtni ¿ycie miêdzy

konkursami. Tu znajduje siê archiwum i biblioteka zwi¹zana z patronem.

4. HOTEL BAZAR

Okaza³y budynek przy pl. Wolnoœci. Kiedyœ zatrzymywa³ siê w nim Henryk

Wieniawski, a w Sali Bia³ej tego hotelu dawa³ koncerty. 

5. TEATR POLSKI

Gmach teatru, wed³ug projektu Stanis³awa Hebanowskiego, zosta³

zbudowany w latach 1873 – 1875. Jest to jedyny z tego okresu gmach

teatralny, istniej¹cy do dziœ, z przepiêknie zachowanym wnêtrzem.

W œrodku przypomina pluszow¹ bombonierkê. 

6. ZAMEK CESARSKI

Rezydencja cesarza Niemiec wzniesiona zosta³a w latach 1905 – 1910, wed³ug

projektu Franza Schwechtena, w stylu neoromañskim. Ogromny gmach

o rozcz³onkowanej bryle nawi¹zuje do œredniowiecznych zamków, a po-

szczególne jego fragmenty wzorowane s¹ na romañskich zabytkach

Niemiec i W³och. Dziœ mieœci siê w nim Centrum Kultury „Zamek”.  

A to Poznañ w³aœnie…
Nie sam¹ muzyk¹ ¿yje siê podczas konkursu. Czasami chce siê zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza. W okolicy
Auli Uniwersyteckiej i Hotelu Mercure, w którym rezyduj¹ uczestnicy i goœcie, nie brakuje parków. Warto
zajrzeæ te¿ do Starego Zoo. Nie ma tam ju¿ za wiele zwierz¹t, ale klimat sprzed ponad stu lat siê zachowa³. 

STEFAN DRAJEWSKI

6
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And Here You Are 
In Poznañ…

I
f you wish to have a look at Poznañ architecture, I recommend

examples of the Renaissance and Baroque of the Old Market Square,

Classicism around the Plac Wolnoœci Square, and Secession in districts

of Je¿yce and £azarz. Modernism is scattered all over the city…  

1. POZNAÑ TOWN HALL

The major building of the Old Market Square has been the Renaissance

town hall that once seated the city authorities. Originally built in the

late 13th century, the building suffered a serious damage after a fire in

1536. Owing to Giovanni Battista di Quadro, who was commissioned to

rebuild it in a Renaissance style, the present-day town hall is known as

unique and one of the kind. The same period brought the renowned

“comic element”: mechanical goats made by master Bart³omiej Wolf from

Gubin. Legend has it that they commemorate a funny escape of goats

which were supposed to be roasted but rushed up the town hall tower.  

2. THE MUSEUM OF MUSICAL INSTRUMENTS

Established in 1945 by Zdzis³aw Szulc, a merchant, tennis player,

Wielkopolska insurgent and keen art collector, who donated 80

artefacts to the Wielkopolska Museum that originated the present-day

institution. Particularly noteworthy for the competition participants

will probably be the string instruments: violins and viola da gamba

made by two most eminent Polish luthier families, Groblicz and

Dankwart (c15th–18th).

3. THE HENRYK WIENIAWSKI MUSIC SOCIETY

On the way from the Old Market Square we pass the seat of the Henryk

Wieniawski Music Society. Vibrant with life in between the

competitions, the little burgher house hosts an archive and library of

materials connected with the patron.

4. THE BAZAR HOTEL 

This impressive building at the Plac Wolnoœci Square once hosted

Henryk Wieniawski, who gave concerts in its White Hall.  

5. THE POLISH THEATRE

Designed by Stanis³aw Hebanowski, the edifice was erected in the

years 1873 – 1875. It is the only theatre seat of that period that has

survived down to the present. The beautifully preserved interior

resembles a plush box of chocolates. 

Man shall not live by music alone during the competition. You sometimes need to get some fresh 
air after all. The vicinity of the University Auditorium and Mercure Hotel that hosts our guests and
participants features several parks. Worth visiting is also the Old Zoo that may not keep that many
animals anymore but has certainly retained its climate from over a century ago. 

STEFAN DRAJEWSKI
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7. AULA UNIWERSYTECKA

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dziêki

temu, ¿e jest reprezentacyjn¹ sal¹ koncertow¹

Poznania, znana jest na ca³ym œwiecie. Jej s³awê

podtrzymuje opinia najwybitniejszych artystów,

którzy w niej goszcz¹. Ma rewelacyjn¹ akustykê

i piêkny wystrój. Mieœci siê w Collegium Minus

i jest równolatk¹, a zarazem s¹siadk¹ Zamku

Cesarskiego. Budynek zaprojektowa³ Edward

Fürstenau. Raz na piêæ lat staje siê œwiadkiem

zmagañ konkursowych. 

8. TEATR WIELKI

Teatrowi Wielkiemu patronuje wybitny polski

kompozytor Stanis³aw Moniuszko. Budynek zbu-

dowali Niemcy w latach 1909/1910 wed³ug pro-

jektu Maxa Littmanna. Zosta³ wzniesiony w stylu

neoklasycystycznym. Fasadê zdobi portyk o sze-

œciu kolumnach joñskich. Ozdob¹ gmachu

jest Pegaz, skrzydlaty koñ, który unosi wielkich

twórców.

9. AKADEMIA MUZYCZNA 
IM. I. J. PADEREWSKIEGO

Historia uczelni siêga 1920 roku. Jej patronem jest

wybitny pianista, m¹¿ stanu, wielki Polak – Ignacy

Jan Paderewski. Mieœci siê w zabytkowym budyn-

ku z pocz¹tku XX wieku. Przy nim wyros³o nowe

skrzyd³o z przeszklon¹ sala koncertow¹.

10. HOTEL MERCURE

Kiedyœ Hotel Merkury. Budynek wzniesiony

w latach 1961/1964 wed³ug projektu Jana

Cieœliñskiego, Henryka Grochulskiego i Jana

Wêc³awskiego, jest dobrym przyk³adem pol-

skiego modernizmu. �

R E K L A M A

6. THE IMPERIAL CASTLE

Designed by Franz Schwechten in Neo-

-Romanesque style, the residence of the

German Emperor was constructed in the

years 1905 – 1910. This enormous, poly-

gonal edifice alludes to medieval castles,

while its individual fragments are model-

led after Romanesque monuments in

Germany and Italy. Today the building

houses the Centre of Culture. 

7. THE UNIVERSITY 
AUDITORIUM

The major concert hall in Poznañ, the

Adam Mickiewicz University Auditorium is

world-famous for its beautiful interior and

exquisite acoustics, repeatedly confirmed by

the most eminent artists who have perfor-

med on its stage. Its seat, the Collegium Mi-

nus designed by Edward Fürstenau, and the

neighbouring Imperial Castle are of an age.

Every five years, the Auditorium witnesses

performances of the Henryk Wieniawski

Competition participants. 

8. THE GREAT THEATRE

The patron of the Great Theatre (Poznañ

Opera) is an outstanding Polish composer,

Stanis³aw Moniuszko, who had probably

never visited the city himself. Designed by

Max Littman in the Neo-Classical style,

the building was erected by Germans in

the years 1909 – 1910 The facade featu-

res an ornamental portico of six Ionic co-

lumns. The roof is crowned by Pegasus,

a winged horse supposed to uplift the

spirits of great artists.

9. THE I. J. PADEREWSKI
ACADEMY OF MUSIC

The history of the Academy goes back to

1920. It was named after an eminent pia-

nist, man of state and great Pole: Ignace

Jan Paderewski. It is located in a historic bu-

ilding from the early 20th century. It has

recently been equipped with a new wing

that seats a glazed concert hall.

10. HOTEL MERCURE

Once known as the Merkury Hotel, the

building designed by Jan Cieœliñski, Hen-

ryk Grochulski and Jan Wêc³awski, and

erected in the years 1961 – 1964, is a go-

od example of Polish modernism. The

hotel has been hosting the Wieniawski

Competition from the very beginning.�
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JÓZEF KAÑSKI

Z
wyciêzc¹ zosta³ wtedy, jak wiadomo,

m³odziutki Igor Ojstrach, trzeci¹ zaœ na-

grodê otrzyma³a, jako jedyna bodaj

przedstawicielka zachodniej Europy,

urocza Francuzka Blanche Tarjus. Wracaj¹c w ro-

dzinne strony zatrzyma³a siê ona na krótko

w Warszawie, a ja – wtedy m³ody student i prze-

wodnicz¹cy Ko³a Artystycznego przy warszaw-

skiej PWSM – zachwycony jej produkcjami

w trakcie konkursowych zmagañ – zapragn¹³em

wykorzystaæ tê okazjê, aby jej grê us³yszeæ mogli

tak¿e studenci sto³ecznej uczelni. Wzi¹³em tedy do

pomocy kolegê – wszechstronnie uzdolnionego

Andrzeja Czajkowskiego, w³adaj¹cego bezb³êdnie

francuskim jêzykiem i obdarzonego zniewalaj¹cym

osobistym urokiem. Udaliœmy siê obaj do hotelu

Bristol, gdzie ulokowano m³od¹ artystkê, aby j¹

prosiæ o krótki wystêp w auli PWSM. Tutaj jednak

trafiliœmy na tward¹ barierê w postaci… dwóch

smutnych panów (oczywiœcie agentów UB),

czuwaj¹cych na hotelowym korytarzu, aby nikt

z miejscowych – pamiêtajmy, jakie to by³y czasy –

nie próbowa³ nawi¹zywaæ kontaktu z goœciem

spoza ¿elaznej kurtyny. Z ogromnym trudem uda³o

siê nam przekonaæ ich, ¿e chodzi jedynie o muzykê

a nie ¿adne polityczne rozmowy, i uzyskaæ mo¿-

noœæ zamienienia kilku s³ów z artystk¹. Tarjus zaœ,

us³yszawszy w czym rzecz, z radoœci¹ przyjê³a pro-

pozycjê zagrania dla warszawskich studentów

jeszcze tego samego dnia wieczorem, nazajutrz

bowiem mia³a przecie¿ odlatywaæ do Pary¿a. Teraz

jednak pojawi³a siê kolejna trudnoœæ, czyli szukanie

akompaniatora. W Poznaniu podczas konkursu

towarzyszy³ jej bodaj¿e któryœ z miejscowych pia-

nistów. Ale tu w Warszawie, tak na poczekaniu?

Wydawa³o siê, ¿e sytuacja jest beznadziejna.

Wpad³em jednak na pomys³, by o udzia³ w tym

improwizowanym koncercie uprosiæ profesora Je-

rzego Lefelda – œwietnego pianistê, a przede

wszystkim niezrównanego kameralistê i akom-

paniatora. Profesor zaœ, zawsze ¿yczliwy wobec

m³odych muzyków (jak zreszt¹ wobec ca³ego

œwiata), bez wiêkszych oporów wyrazi³ zgodê na

to ryzykowne przedsiêwziêcie.

Ryzykowne – na ¿adn¹ bowiem próbê nie by-

³o czasu i oboje artyœci mogli spotkaæ siê i poznaæ

dopiero na estradzie, wraz z pocz¹tkiem koncertu.

Na twarzy Tarjus znaæ by³o napiêcie, a mo¿e nawet

lekkie zdenerwowanie. Nic dziwnego… Kiedy

jednak spod palców prof. Lefelda pop³ynê³y

pierwsze dŸwiêki Zród³a Aretuzy Karola

Szymanowskiego, jej twarz rozpromieni³a siê.

Utwór Szymanowskiego zabrzmia³ przeœlicz-

nie, a i dalsze pozycje zaproponowanego na

ten wieczór programu wypad³y znakomicie,

kwitowane entuzjastycznymi aplauzami. Sama

zaœ Blanche Tarjus, podziêkowawszy za tak

serdeczne przyjêcie, ju¿ po zejœciu z estrady

doda³a dyskretnie: „Mój Bo¿e! Gdybym

w Poznaniu mia³a takiego partnera, to kto

wie – mo¿e wygra³abym ten Konkurs?”

Jak widaæ ten uroczy epizod po dziœ dzieñ

¿yje w mojej pamiêci. Zw³aszcza, ¿e pozostajê

obecnie jedynym ¿yj¹cy œwiadkiem, a po trosze

i uczestnikiem tej historii; myœlê wiêc, ¿e warto

podzieliæ siê tym wspomnieniem z Czytelnikami

Gazety Konkursowej. �

TO SIÊ ZDARZY£O PRZED 64 LATY…

Koncert z przeszkodami
Kiedy w auli UAM trwa jubileuszowy XV Konkurs im. Henryka Wieniawskiego,
chcia³bym przypomnieæ pewne, frapuj¹ce na swój sposób, wydarzenie 
zwi¹zane z drugim konkursem w 1952 roku.
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T

he second day of the first round auditions

brought sad news of the death of Andrzej

Wajda, a distinguished Polish film director

and an illustrious figure of the world cinema. During

the minute’s silence to honour his memory I could not

resist some reflection. While a great man and a great

artist is passing away, at the same time in the Audito-

rium at Wieniawskiego (sic!) Street, among the young

violinists, we may well be witnessing the metaphorical

birth of another great figure of culture. The musical

culture, which is equally significant because it is omni-

present in the art of cinematography. 

And as a confirmation of the thought appeared

the first participant of this morning session who I fo-

und inordinately intriguing, maybe even most intrigu-

ing of all competitors today. Richard Lin, a 25-year-old

representative of Taiwan and the USA proved to be an

exceptionally mature and artistically well-ordered

musician, tranquil and passionate at the same time.

Rendered with a refined sound, his Beethoven was

presented in classical stylistics. Impressive was also his

interpretation of Milstein’s Paganiniana, a piece heard

in this edition for the first time. Szymanowski’s Ro-

mance in D Major was stunningly marked by deep

expressiveness and sensitivity to timbre. Very intere-

sting were Wieniawski’s Polonaise in D Major and

Capriccio “Alla Saltarella”. The only quibble would

GENTLEMEN, GO AHEAD!

IS WIENIAWSKI TOO DIFFICULT? ANDRZEJ CHYLEWSKI

Richard Lin’s performance was a strong kick-off. 

Marie Begin left a good impression.

,,
W

hile Sunday belonged to the ladies,

yesterday the gentlemen prevailed.

Richard Lin’s performance was a strong

kick-off. The first movement of Beethoven’s Sonata

No. 5 not only revealed his refined sound, but also

proved an extremely close collaboration with pianist

Hanna Holeksa. Intonation in Milstein’s Paganiniana

was absolutely impeccable, and articulation marked by

the composer was executed on the highest level to

serve the music in the first place. Full of “lyricism and

ecstasy”, Szymanowski’s Romance was followed by

a Capriccio, a genuine pearl in terms of intonation, and

the finale – Wieniawski’s Polonaise in D Major, which

confirmed Lin’s flair for solo playing, again supported

by the passionate pianist.  

The two ensuing appearances are rather difficult to

comment on. The quality of Marie Bégin’s and Hadar

Rimon’s renditions were considerably lower than their

predecessor’s, which at times even provoked one to

question their presence at the competition. The former

was facing serious intonation problems, made mistakes

in the text and found it impossible to retain high level of

energy throughout her appearance, especially in

Wieniawski’s Variations Op. 15. The latter, albeit musical

and dynamic, was struggling with harsh sound and

problems with bowing. What considerably influenced

the overall reception of her performance, however, was

the overly loud piano accompaniment by Natasha

MA£GORZATA PAW£OWSKA
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Y
esterday was very intense, as in both

sessions we had a chance to hear 12

violinists. Fortunately, today the

artistic level was much higher. We finally heard

music, not always perfect, but there is

something to talk about. Since yesterday

I have been enchanted by Amelia Maszoñska.

Today came another revelation: Celina Kotz,

who also happens to be studying with

Professor Bartosz Bry³a. She already boasts

numerous awards as well as soloist experience

of performing with symphony orchestras. And

one can easily tell. She is an example of an

artist who is very conscious of her musical

technique. She was the first candidate of this

edition to play Penderecki’s La Follia, the

rendition of which I daresay would meet the

composer’s expectations. Her chief asset is

sensitivity to tone colour and she lavishes the

audience with a rich sound palette.

Noteworthy are also her beautiful cantilena,

meticulous articulation and the ability of

contrasting dynamics accordingly. Above all,

Kotz is able to emphasize beauty in music,

which is by no means a simple task. What

puzzles me, however, is her melancholic, dark

and deep sound. Is it that she is mature

beyond her age?

A real highlight was Shiori Terauchi’s

performance of Szymanowski’s Romance in D

Major Op. 23. The Japanese violinist featured

an agreeable cantilena, good vibrato and very

elegant, round and warm sound. It is a shame

that other pieces came out rather poorly. To

be fair though, she did try to do her best in

Beethoven’s Violin Sonata No. 9 in A Major

Op. 47, but she was drowned out by overly

loud accompaniment of pianist Irina Vino-

gradova who apparently could not bridle

her expression. 

It was not the best day for Stepan

Lavrov, representative of Russia, who was

nonchalant enough to fall into the pit he

had dug for himself. The pit of dizzying

tempo. His whole recital was supposed to

show off with the tempo, and thus he

brought about his own downfall. Even if his

technique and intonation had been perfect,

the path would have led him nowhere. One

should always bear in mind that even when

showing off in quick tempo, one needs to

allow some air in the phrase. Otherwise the

audience will suffocate, which I was close to,

especially during Wieniawski’s Polonaise in

A Major Op. 21. 

Jung Min Choi from South Korea left

a sad impression. While her Beethoven was

ethereal and gentle, in the other pieces her

sound was needlessly silken and she

seemed to be flirting with the audience. It

was simply unbearable. This kind of

playing is nothing else but pandering to

popular tastes of those attending André

Rieu’s open-air concerts. �

concern Lin’s interpretation of the “Polish” dan-

ce which at times lacked its characteristic pulse

owing to strange changes in the narration pace. 

Featuring as many as six candidates, the

morning session also abounded with other

events. Marie Begin left a good impression. The

25-year-old Canadian displayed great sensitivity,

particularly in her rendition of Szymanowski, but

she also reminded me of how exotic Wieniawski’s

compositions may seem, especially for those

from “far away”. It is not for the first time that

a polonaise, even in the concerto version, reveals

to be still a dance, and variations on an original or

operatic theme offer an opportunity to show

musicianship and artistic sensitivity, not only

metronome-like technical dexterity. 

Surprisingly, the convention was respected

by both subsequent competitors: Alexander

Kuznetsov, representative of Russia/Switzer-

land, who impressed me with his struggle for

beauty in each phrase (excellent Ysaye and

Szymanowski), and very introverted Vasyl Zatsi-

kha from Ukraine. The so called “Wieniawski’s

curse” is not the only problem that some violi-

nists have to face. The classical Beethoven, se-

emingly easy with common interpretation, as

well as Ysaye that leaves much freedom with

the artist still pose many difficulties. �

WHOEVER DIGS A PIT
WILL FALL INTO IT
ADAM OLAF GIBOWSKI

,,Tadson (the participant’s mother); the violinist

was frequently drowned out, and it was the

pianist who struck the last chord.

Fortunately, the three consecutive

candidates reaffirmed the listeners’ faith in the

highest level of the competition. Alexander

Kuznetsov played a very diverse recital, inviting

us to a completely different world of tones in

each piece. A truly devilish composition, Ysaye’s

Sonata No. 3 was really touching and presented

the soloist’s personal touch. Wieniawski’s

Capriccio was slightly weaker, which seemed to

be confirmed by the trembling of the violinist’s

hand on the last note, but Variations Op. 15

brought full rehabilitation. Vasyl Zatsikha does

boast technical dexterity and musicality, and

although he did not avoid intonation problems,

he managed to make up by his ability to diversify

tonal plans, e.g. in Ysaye’s Sonata No. 4, and

effortless, mature interpretation of Beethoven’s

sonata, a certain touchstone of a young violinist’s

skills. Arsenis Selalmazidis’ performance started

with a misfire, but after that it was only better: his

sound was firm but not strenuous, when he was

passionately proving to be able to perfectly

encompass and understand the form of the

interpreted pieces. And it was again the

brilliant accompanist, Hanna Holeksa, who

contributed her delightful musicianship only

to the advantage of the rendition. �
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Would you rather be on the other side or is it

better here, where you are?

These days I prefer being a juror, though it’s

also an exhausting job. After all, you

sometimes decide the fate of those young,

immensely stressed people. All they have is

just this one hour on stage to display the

peak of their possibilities and abilities.

I wouldn’t face it.  

Fortunately you don’t need to. 

But in the beginning people tried to persuade me

to participate in various competitions,

including Wieniawski.

You are prizewinner of the Paganini Violin

Competition in Genoa, and winner of the ARD

German Radio Competition in Munich. Who

needs more?

I know artists who treat competitions like

a checklist to tick. And they are successful. I guess

it’s like sport or addiction. I think that

a competition should serve exclusively as a step

up the stage. The trick though is to linger there.

What I see happening is that after a competition

the prizewinners are invited to perform

extensively, and then suddenly they disappear.

And they are not invited simply because there are

not enough venues in the world, you know. 

And competition is growing.

There are a lot of young, brilliant musicians,

particularly in the Far East. In China, Japan and

Korea are thousands of young people craving

for Western culture and success. And they are

also very diligent. If they get properly directed

and trained, they have a chance to have

a soloist career. And they wander the world,

participating in various competitions. They

simply need to show off, they want to be

noticed and assessed. It’s an opportunity to

get to the first step up the career ladder. 

It’s easy for them now with that good deal of

competitions. Some say that there are

definitely too many, and they therefore

devalue.

And I would tell them again about the

thousands of young musicians yearning to

play. Of course, we need to cherish our

Wieniawski, because it’s the oldest violin

competition in the world. 

It was the year 1935 that witnessed its first

edition.

And it enjoys international renown, so let

us keep its standards high. But it should

come of no surprise that there are other

violin competitions and they also attract

candidates. 

Success is claimed to consist of 90% of work,

and the w h o l e  rest is talent. You may

indeed achieve a lot by working hard, play

every note properly, let each rest be heard,

but isn’t there something more to it? 

It’s not true about the ratio. Diligence is

indispensable, but if you lack that certain

divine spark, the gift, you won’t develop.

Talent, practice, a good teacher, and luck!

Madam, luck. Otherwise you will never get on

the stage as soloist. 

You can see younger and younger people

trying to do so nowadays. They are still kids

who were given the violin when they were

three, four years old. Isn’t it too early? 

It is. I hadn’t touched a violin until I was eight

and it worked somehow.

It worked very well. But Vladimir Horovitz

said that if a child has a talent, a great talent,

it will reveal at the very age of three or four. If

it doesn’t, it means we’re not in for a prodigy. 

I don’t think I can agree with that, either. There

are prodigy children who don’t grow into

accomplished artists. And I also know many

eminent ones who started late and still had

a great career. 

Henryk Szeryng first learnt to play the

piano, and then he discovered the violin.

Bronis³aw Huberman would also tap the

piano keys, but the instrument was too

expensive so he was bought a violin.

Nathan Milstein preferred to play football

than practise hard.

And they still managed to have a successful

career. But as I said, whenever it comes,

there must be that divine spark. Only then

will hard work and endless practice produce

the desired effect.

So when you listen to competitors, do you

focus on correctness, look for that divine

spark or simply prefer to get engrossed in

the music?

Of course I’d love to get engrossed, but I can’t

help hearing all those imperfections. Yet I don’t

follow the notes strictly. What is important for

me is to hear that the style in which the piece

was composed has been retained. Other vital

elements are the respect for interpretative

tradition and finally the candidate’s own

interpretation. They all contribute to the full

image of an artist. The basics, like technique, or

such common things as intonation, go without

saying. What has evolved for centuries in terms

of technique, cannot be corrected or changed. It

must be there, full stop. What I look for is

beautiful playing, lovely sound, agreeable tone

and nice vibrato. And then I love to get

engrossed.   

Have you found that at this competition yet?

I cannot talk about it. �

DOROTA JUSZCZYK

What I look for is beautiful playing
Interview with Professor Konstanty Andrzej Kulka.

THERE MUST 
BE THAT
DIVINE SPARK.
ONLY THEN
WILL HARD
WORK AND
ENDLESS
PRACTICE
PRODUCE 
THE DESIRED
EFFECT





Ryosuke Suho
Japonia
ur. 14.08.1995

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: VI Sonata na

skrzypce i fortepian A-dur op. 30

H. Wieniawski: Kaprys nr 8 op. 10

„Le Chant du Bivouac”

H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4

H. W. Ernst: Wariacje na temat pieœni

„Ostatnia ró¿a lata”

K. Szymanowski: Romans D-dur op. 23

Yuna Toki
Japonia
ur. 22.09.1994

Pianista: Vadim Gladkov

Program
L. van Beethoven: III Sonata na

skrzypce i fortepian Es-dur op. 12

H. Wieniawski: Kaprys nr 6 op. 10

„Prelude”

H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Veriko Tchumburidze
Gruzja /Turcja
ur. 20.04.1996

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: IX Sonata na

skrzypce i fortepian A-dur op. 47

H. Wieniawski: Kaprys nr 4 op. 10

„Le Staccato”

H. Wieniawski: Scherzo-Tarantella 

g-moll op. 16

N. Milstein: Paganiniana

K. Szymanowski: Romans op. 30

Jan Mazur
Polska 
ur. 15.05.1990

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: VII Sonata na

skrzypce i fortepian c-moll op. 30

H. Wieniawski: Kaprys nr 6 op. 10

„Prelude”

H. Wieniawski: Wariacje na temat

w³asny op. 15

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Luke Hsu
USA
ur. 24.07.1990

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: IV Sonata na

skrzypce i fortepian a-moll op. 23

H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10 

„Alla Saltarella”

H. Wieniawski: Fantazja na tematy 

z opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20

E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo

E-dur op. 27

K. Szymanowski: Romans D-dur op. 23

Robert £aguniak
Polska 
ur. 14.10.1997

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: III Sonata na

skrzypce i fortepian Es-dur op. 12

H. Wieniawski: Kaprys nr 2 op. 10

„La Velocité”

H. Wieniawski: Wariacje na temat

w³asny op. 15

N. Milstein: Paganiniana

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Eva Rabchevska
Ukraina
ur. 29.10.1996

Pianistka: Alina Artemyeva

Program
L. van Beethoven: VII Sonata na

skrzypce i fortepian c-moll op. 30

H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10

„La Cadenza”

H. Wieniawski: Wariacje na temat

w³asny op. 15

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Amalia Hall
Nowa Zelandia
ur. 15.02.1989

Pianista: Micha³ Francuz

Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na

skrzypce i fortepian G-dur op. 30

H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 

„La Cadenza”

H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Weronika Dziadek
Polska
ur. 11.11.1995

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: V Sonata na

skrzypce i fortepian F-dur op. 24

H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op.10 

„Alla Saltarella”

H. Wieniawski: Polonez D-dur  op. 4

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

Maria Kouznetsova
Francja
ur. 1.11.1991

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na

skrzypce i fortepian G-dur op. 30

H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 

„La Cadenza”

H. Wieniawski: Fantazja na tematy 

z opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20

E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo

d-moll op. 27 „Ballada”

K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy

z cyklu Mity op. 30

PRZES£UCHANIA. DZISIAJ GRAJ¥:

JUTRO GRAJ¥:

Bomsori Kim 
Korea

Kevin Lin 
USA

Vera Lopatina 
Rosja

Haruka Nagao 
Japonia

Chihiro Kitada  
Japonia

Maria W³oszczowska 
Polska

Yukino Nakamura 
Japonia

Semion Gurevich  
Rosja

Anna Orlik  
Polska

Seiji Okamoto 
Japonia


