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KTÓRÊDY?
JAKUB PUCHALSKI

Informacja o œmierci Andrzeja Wajdy

przypomnia³a mi o innej stracie, nie

mniej niepowetowanej. Przed tygo-

dniem zmar³ Neville Marriner. Postaæ,

która stworzy³a epokê, i o której nie

potrafiê nie myœleæ, s³uchaj¹c kolej-

nych skrzypków prezentuj¹cych siê na

estradzie Konkursu Wieniawskiego.

Sir Neville, oczywiœcie, nie mia³ nic

wspólnego z konkursem. By³ jednak

skrzypkiem, którego kariera rozpoczê³a

siê tak, jak wiêkszoœci skrzypków – od

grania w orkiestrze. Angielskie orkiestry

w latach 40. XX wieku. nie by³y wszak¿e

tak znakomitymi zespo³ami, jak obec-

nie, i nie w pe³ni satysfakcjonowa³y

m³odego Marrinera. Szuka³ dla siebie

innych dróg. Najbardziej naturaln¹

sta³a siê kameralistyka – kwartet

smyczkowy. Gra³ w nim przez kilkana-

œcie lat, zanim nie poch³onê³y go kolejne

obowi¹zki.

Obowi¹zki te s¹ powszechnie

znane, nie potrzeba wiêc przywo³y-

waæ tutaj dziejów orkiestry Academy

of St Martin in the Fields. Wa¿ne jed-

nak, ¿e przez szereg lat, gdy zespó³

b³yskawicznie budowa³ sw¹ markê,

Marriner by³ w nim nie dyrygentem

lecz skrzypkiem w³aœnie. Owszem,

kieruj¹cym orkiestr¹ liderem, ale

wci¹¿ skrzypkiem. Przypomina mi siê

to, gdy widzê kolejnych uczestników

konkursu. Ilu z nich czeka rzeczywista

kariera solisty, o któr¹ tutaj siê ubie-

gaj¹? Mo¿e kilku? Mo¿e ¿adnego?

Nawet zwyciêstwo wcale jej nie gwa-

rantuje. Czy coœ w tym z³ego? Marri-

nera pamiêtalibyœmy nawet gdyby

nie zamieni³ smyczka na batutê. A co

wa¿niejsze, i przed t¹ zmian¹ wiód³

niezwykle satysfakcjonuj¹ce i twór-

cze ¿ycie artystyczne. Dziœ dróg do

wyboru wci¹¿ jest przynajmniej

równie wiele. �

Felieton na dziœ

Pana g³os bardziej kojarzy siê z kontrabasem

niŸli skrzypcami.

Niby tak, ale kocham skrzypce i nic na to nie

poradzê. Poza tym, bêd¹c ch³opcem, œpiewa-

³em w szkole sopranem. 

Mówi siê, ¿e skrzypce œpiewaj¹…

…nie wszystkie.

Czy œpiewakowi gra na skrzypcach pomaga?

Nie wiem, bo nigdy nie gra³em na skrzypcach.

Z mojej strony jest to mi³oœæ platoniczna. Na-

tomiast s³uchaj¹c Wariacji na tematy z opery
„Faust” Charlesa Gounoda Henryka Wieniaw-

skiego, odnoszê wra¿enie, ¿e œpiewanie mog³o-

by, a nawet pomaga w interpretowaniu tego

dzie³a. W kompozycji patrona konkursu s³y-

chaæ motywy z arii Mefista, któr¹ wielokrotnie

œpiewa³em i wiem, na jakie problemy siê na-

tknêli skrzypkowie. Tylko kilkoro kandydatów

zbli¿y³o siê do tempa operowego.

Przyjecha³ Pan specjalnie na Konkurs

Wieniawskiego?

Nie. Mam krótki urlop i wpad³em do rodzinne-

go miasta, by spotkaæ siê z najbli¿szymi. Doje-

cha³a te¿ moja córka, z czego siê bardzo cieszê.

Jako mi³oœnik skrzypiec i muzyki skrzypcowej

chadzam na Konkurs Wieniawskiego. Poza

tym lubiê atmosferê konkursów.

Naprawdê?

Sam bra³am w kilku dzia³. Konkursy s¹ pe³-

ne napiêcia, œwie¿oœci, m³odzieñczoœci…

Mam jednak œwiadomoœæ i g³oœno o tym

mówiê – konkursy nie gwarantuj¹ kariery,

ale dobre s¹ na pocz¹tek. 

Czy widzi Pan ró¿nice miêdzy konkursami

wokalnymi a skrzypcowymi?

Raczej widzê ró¿nice miêdzy konkursami,

które odbywa³y siê kiedyœ, kiedy ja w nich

bra³em udzia³, i tymi, które obecnie obserwu-

jê. Tamte by³y prostsze, krótsze i mniej by³o

uczestników. Nawet Belvedere, w którym

bra³em udzia³, by³ bardzo kameralny. �

Rozmawia³

STEFAN DRAJEWSKI

Operowy Mefisto 
na widowni Auli Uniwersyteckiej
Rozmowa z Markiem Gaszteckim, wybitnym basem.
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Po trzydziestu dziewiêciu latach przyje¿-

d¿a Pan do Poznania i…

I œwietnie siê czujê, gdy¿ przypominam so-

bie jak to wtedy by³o. Otó¿ podró¿owa³em

od kilku tygodni po Europie. By³em wów-

czas w Londynie, Salzburgu i Wiedniu, sk¹d

poci¹giem Express Chopin dotar³em do Po-

znania. Po raz pierwszy do miasta Europy

Wschodniej. Bardzo by³em ciekawy wasze-

go kraju. Wysiadam z poci¹gu, a na peronie

wianuszek m³odzie¿y, w³aœciwie dzieci

z kwiatami. Witaj¹ mnie serdecznie po angiel-

sku, i mówi¹, ¿e s¹ z Pro Sinfoniki. By³em tak

zaskoczony i oszo³omiony, ¿e chyba im nawet

porz¹dnie nie podziêkowa³em. Wiêc robiê to

dzisiaj. D³ugo o tym wszêdzie opowiada³em,

¿e ktoœ pomyœla³ o takim czaruj¹cym powita-

niu. Oni potem opiekowali siê uczestnikami

konkursu. Siedzieli te¿ na sali i s³uchali, wiêc

mam dobre wspomnienia.

Publicznoœæ te¿ ma dobre wspomnienia.

By³ Pan jej ulubieñcem.

Skoro pani tak mówi. To by³ pierwszy miêdzyna-

rodowy konkurs w moim ¿yciu. Zupe³nie nowe

doœwiadczenie. Emocjonalnie czu³em siê dziec-

kiem, wiêc ca³y czas siê uczy³em. Podczas

wszystkich etapów chodzi³em na przes³uchania,

chcia³em wiedzieæ jak graj¹ inni. Ilu ja wtedy po-

zna³em wspania³ych ludzi! Ile siê dowiedzia³em.

A doœwiadczenie konkursowe zdobyte w Pozna-

niu wykorzysta³em na kolejnych konkursach.

Wszêdzie trzeba siê uczyæ, proszê pani.

No, w³aœnie te kolejne, to wygrana na miê-

dzynarodowym konkursie w Montrealu

i druga nagroda na konkursie Królowej

El¿biety w Brukseli. 

Jak siê zaczyna karierê i nikt ciê nie zna, to

trzeba siê pokazaæ tu i tam. Poza tym ja lu-

biê graæ, a konkursy s¹ jak koncerty, jak re-

citale. Siedzi publicznoœæ, s³uchaj¹ jurorzy,

ale nie przerywaj¹. S¹ jeszcze dodatkowe

emocje zwi¹zane z rywalizacj¹. Uwa¿am, ¿e

warto jeŸdziæ na konkursy. 

Dziœ w Stanach Zjednoczonych jest Pan

profesorem w Curtis Institute of Music

oraz na Uniwersytecie w Bostonie. Uczy

Pan mo¿e skrzypków z Azji?

Lepiej niech pani zapyta, czy uczê Ameryka-

nów. Zdecydowanie wiêcej mamy w tej

chwili uczniów z Korei, Chin i Tajwanu ni¿ ze

Stanów Zjednoczonych.

Tak sobie myœlê, co amerykañski profesor mówi

studentowi z Chin albo Korei, kiedy æwicz¹ na

przyk³ad Poloneza Henryka Wieniawskiego?

Odpowiem w ten sposób. Mia³em kiedyœ

koncert w Kopenhadze. Z duñsk¹ orkiestr¹,

któr¹ prowadzi³ chiñski dyrygent, wykony-

waliœmy muzykê skandynawskich kompo-

zytorów. I bardzo dobrze nam posz³o, A wie

pani dlaczego? Poniewa¿ by³ miêdzy nami

feeling. Niewa¿ne sk¹d pochodzimy, czego

s³uchaliœmy u siebie, co nam przekazano,

muzyka wyzwala uczucia ponad granicami,

porusza nasze serca. Piêkna muzyka, piêk-

nie zagrana oczywiœcie.

Na estradzie konkursowej staj¹ czasami

bardzo m³odzi ludzie. Maj¹ œwietn¹ techni-

kê, piêknie graj¹, ale czy rozumiej¹ co gra-

j¹? Nie trzeba trochê do tego dojrzeæ? 

Bardzo du¿o zale¿y od pedagoga, to on mu-

si wiedzieæ, jak poprowadziæ konkretnego

studenta, kiedy go wypuœciæ w œwiat. Jednak ja

bym broni³ tych m³odych. Nawet jeœli nie do

koñca rozumiej¹, ale maj¹ coœ w œrodku, jakieœ

wyczucie muzyki, ³adne brzmienie, to przecie¿

wnosz¹ jeszcze trochê œwie¿oœci. A to te¿ jest

urok. W 1988 roku konkurs im. Królowej

El¿biety w Brukseli wygra³ Vadim Repin.

Mia³ siedemnaœcie lat i zapewniam pani¹, ¿e

doskonale rozumia³ co gra. By³em wtedy

w jury. Takich przyk³adów jest przecie¿ o wiele

wiêcej. Na waszym konkursie równie¿.

Pedagodzy zrobili swoje, teraz czas na ju-

rorów, by dostrzegli ten urok œwie¿oœci.

Zatem po latach witamy na Wieniawskim,

witamy w Polsce.

O, proszê pani ja przez te lata bardzo intereso-

wa³em siê Polsk¹. Œledzi³em co siê u was dzieje.

Wiedzia³em, kto to jest Lech Wa³êsa, ¿e macie

strajki, ¿e powsta³a Solidarnoœæ i ¿e wprowadzo-

no stan wojenny. I pamiêtam, ¿e w 1982 roku

mia³em koncert w Baltimore, a zaraz potem

z poœpiechem w Nowym Jorku wsiad³em w sa-

molot Concorde i w dwie godziny przylecia³em

do Europy – coœ fantastycznego, by zd¹¿yæ do

Monachium i wzi¹æ udzia³ w koncercie „Artyœci

pomagaj¹ artystom”. Artyœci œwiata wystêpo-

wali dla polskich artystów. To by³o w lutym 1982

roku. Pewnie przez tego Wieniawskiego czu³em

siê z wami zwi¹zany. �

Rozmawia³a:

DOROTA JUSZCZYK

Rozmowa

Rozmowa 
z prof. Peterem Zazofsky’m

To przez tego Wieniawskiego...
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ja znowu o kaprysach! Chodzi o utwory

pochodz¹ce ze zbioru L’École moderne
op. 10 Henryka Wieniawskiego o podty-

tule Études-Caprice. To znacz¹ce dla œwiatowej li-

teratury skrzypcowej dzie³o ukoñczone zosta³o

podczas jednego z licznych pobytów koncerto-

wych Wieniawskiego w Poznaniu. Jego kaprysy

– podobnie jak kompozycje tego samego rodzaju

Paganiniego czy Lipiñskiego – s¹ dla skrzypków

wyzwaniem, stanowi¹c probierz ich umiejêtnoœci

technicznych. Ka¿dy z tych etiudowych utworów

eksponuje nie tylko okreœlony problem instru-

mentalnej wirtuozerii, ale tak¿e wymaga uniesie-

nia siê ponad rzemios³o i zaprezentowanie piêkna

melodii, nieskazitelnej intonacji i szlachetnoœci

wspó³brzmieñ. Uczestnicy poznañskiego kon-

kursu do wykonania kaprysów, poza nielicznymi

wyj¹tkami, podchodz¹ najczêœciej zadaniowo.

Koncentruj¹ siê przede wszystkim na technice

i zapominaj¹, jaka to cudowna – chocia¿ piekielnie

trudna – muzyczna sztuka. Okazuje siê, ¿e nie-

³atwo graæ te utwory, poniewa¿… maj¹ swoje

kaprysy!

Szczególnym „wziêciem” m³odych skrzypków

cieszy siê La Cadenza (nr 7), Alla Saltarella (nr 5)

i Prélude (nr 6). We wtorek podczas sesji przed-

po³udniowej mo¿na by³o pos³uchaæ rzadko wy-

K
iedy wczesnym rankiem przemierza³em uli-

ce Poznania, si¹pi¹ca m¿awka absolutnie

nie nastraja³a artystycznie. Ale wystarczy

przekroczyæ drzwi sali koncertowej Auli UAM i…

Trzeci dzieñ przes³uchañ I etapu po raz kolej-

ny uzmys³owi³ mi kilka refleksji, maj¹cych coraz

bardziej charakter aksjomatów, panuj¹cych sk¹d-

in¹d nie tylko w sferze muzyki. Jakim¿ w³adc¹ jest

czas, w³adc¹ wymagaj¹cym, czêœciej jednak

okrutnym, bezwzglêdnym.

Dla reprezentuj¹cej Gruzjê i Turcjê Veriko

Tchumburidze zdawa³ siê byæ rywalem w ekscytuj¹-

cych, z pozoru tylko szalonych interpretacjach

utworów Beethovena, a zw³aszcza Wieniawskiego –

Scherzu-Tarantelli g-moll. W tej sytuacji czas uleg³

skrzypaczce i nie poci¹gn¹³ za sob¹ utraty w jej grze

piêkna kantyleny, czy z drugiej strony – nie odebra³

podziwu godnej sprawnoœci i zgodnoœci z solistk¹

pianistce Hannie Holeksie.

Jak¿e cudownym okazuje siê w efekcie okie³-

znanie despoty czasu, niekoniecznie nawet

w wersji Veriko. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ pre-

zentacje Ryosuke Suho, 21-letniego Japoñczyka,

a w jeszcze wiêkszym stopniu 26-letniego Ame-

rykanina, choæ urodzonego w Szanghaju – Luke

Hsu. Pierwszemu czas s³u¿y³ jako narzêdzie po-

rz¹dkowania narracji, tak w piêknym brzmieniowo

Beethovenie, czy lirycznym Szymanowskim.

WYSTARCZY PRZEKROCZYÆ
DRZWI

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Nies³ychanie temperamentna reprezentantka Gruzji/Turcji Veriko Tchumburidze w sposób prawdziwie
diabelski przedstawi³a Le Staccato.

Argument czasowy pozwoli³ Luke Hsu na imponuj¹co piêkne stworzenie w³asnej przestrzeni muzycznej.

KAPRYŒNE KAPRYSY
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opo³udniow¹ seriê wczorajszych

przes³uchañ rozpocz¹³ Polak Robert

£aguniak. Jego recital by³ mocnym

otwarciem, które da³o pocz¹tek serii bardzo

ciekawych prezentacji innych uczestników.

£aguniak ma zaledwie 19 lat i w³aœnie

rozpoczyna studia w ³ódzkiej Akademii Mu-

zycznej w klasie prof. Gidaszewskiej. Ten

m³ody skrzypek jest jednym z wiêkszych od-

kryæ XV Konkursu Wieniawskiego. Ma w so-

bie sporo œwie¿oœci i m³odzieñczego wdziê-

ku, ale przede wszystkim odznacza siê wiel-

k¹ inteligencj¹ muzyczn¹, której wiêkszoœci

jego rówieœników brak. To bardzo dobra

wró¿ba na przysz³oœæ. Jego grê charaktery-

zuje bardzo staranna artykulacja, któr¹ za-

chwyca³ w ka¿dym z zagranych utworów. Ze

szczególn¹ moc¹ objawi³o siê to w Kaprysie
op. 10 nr 2 i Wariacjach na temat w³asny
Wieniawskiego, gdzie mo¿na by³o us³yszeæ

bardzo dobrze wydobyte pasa¿e i efektow-

ne crescenda. Poza tym Robert £aguniak

znakomicie czuje styl muzyki Wieniawskiego

i prezentuje go z wielk¹ finezj¹ i swobod¹.

Podkreœliæ tak¿e nale¿y dobre zrozumienie

czasu w muzyce, dziêki czemu skrzypek uni-

ka niepotrzebnego poœpiechu, a tym samym

buduje przepiêkne frazy. Do tego elegancki

dŸwiêk, bardzo nasycony, zawsze odpo-

wiednio dostosowany wolumen, który ani

razu nie zosta³ nadu¿yty. To wszystko po-

woduje bardzo dobre wra¿enie. Nale¿y tak-

¿e podkreœliæ pe³ne porozumienie z akompa-

niatork¹ Hann¹ Holeks¹, która nie ogranicza

siê wy³¹cznie do neutralnego akompania-

mentu w tle, zawsze muzykuje w najlepszy

sposób. Nic, tylko g³oœno biæ brawo, dopin-

gowaæ w kolejnych etapach i obserwowaæ

dalsz¹ karierê, bo s¹ na ni¹ du¿e widoki. To

wyst¹pienie utwierdzi³o mnie zupe³nie

w przekonaniu, ¿e polska reprezentacja na

konkursie jest bardzo mocna.

Najwiêksz¹ bohaterk¹ popo³udniowej

sesji by³a jednak reprezentantka Nowej Ze-

landii Amalia Hall. Có¿ za oryginalnoœæ! Jest

jedn¹ ze starszych uczestników, ma 27 lat

i wielk¹ dojrza³oœæ. W trakcie gry III Sonaty
na skrzypce i fortepian G-dur op. 27 Ysaye’a

skrzypce Nowozelandki uleg³y rozstrojeniu,

co mog³o j¹ wprawiæ w panikê. Nic takiego

siê nie sta³o. Powiem wiêcej, nic a nic nie in-

teresuj¹ mnie nieczystoœci, które powsta³y

na skutek tego nieszczêœliwego zdarzenia,

bo i tak w jej grze by³o pe³no muzyki! Je¿eli

ktoœ graj¹c pasa¿e na decrescendo robi to

z najwiêksz¹ precyzj¹ i starannoœci¹, scho-

dz¹c do piano pianissimo, po prostu jest

wspania³ym artyst¹! 

Ciekawie zaprezentowa³a siê tak¿e Eva

Rabchevska z Ukrainy, która w ogólnej ocenie

wypad³a pozytywnie, chcia³oby siê jednak

bardziej intensywnego brzmienia, wiêkszego

wolumenu. Pani Evo, proszê nie baæ siê w³a-

snego smyczka, a bêdzie naprawdê wspaniale!

Szkoda, ¿e nie posz³o lepiej Weronice

Dziadek, chyba zwyciê¿y³a nad ni¹ trema, któ-

ra skutecznie psu³a intonacjê – b³êdów z ni¹

zwi¹zanych by³o zdecydowanie za du¿o. �

bieranego Le Staccato (nr 10) i po raz pierwszy

Chant de Bivouac (nr 8). Ten w³aœnie kaprys

ukaza³ rozpoczynaj¹cy przes³uchania Japoñ-

czyk Ryosuke Suho. Uwypukli³ wprawdzie

zbli¿ony do naszego oberka puls rytmiczny

i zadziornoœæ melodii, ale dobre wra¿enie

zdecydowanie popsu³y intonacyjne roz-

chwiania. Dwukrotnie znalaz³ siê w programie

wystêpu Prélude. Wbrew tytu³owi, nie jest to

krótka zapowiedŸ czegoœ, co ma nast¹piæ,

lecz rozbudowany poemat naszpikowany

technicznymi zawi³oœciami. Ten kaprys,

kontrastuj¹c ekspresjê pomiêdzy cz³onami

kompozycji, bardzo czysto zagra³a przed-

stawicielka Japonii Yuna Toki. Z kolei Polak

Jan Mazur znacznie lepiej odnajdywa³ siê

w majestatycznych czêœciach skrajnych Prélude,

ani¿eli w brawurowej czêœci œrodkowej. Nies³y-

chanie temperamentna reprezentantka Gru-

zji/Turcji Veriko Tchumburidze w sposób

prawdziwie diabelski przedstawi³a Le Staccato.

To kaprys tak wysoce skomplikowany, ¿e je-

go idealna prezentacja jest chyba niemo¿-

liwa. A nawi¹zuj¹cy do w³oskiego tañca,

b³yskotliwy kaprys Alla Saltarella, z polo-

tem i radoœci¹ przypomnia³ Luke Hsu ze

Stanów Zjednoczonych. �

Najwiêksz¹ jednak, jak¿e przyjemn¹ niespo-

dziank¹, by³y pulsy i temperament obu

utworów Wieniawskiego, a zw³aszcza wyraŸnie

„polskiego” poloneza. 

Chiñskiemu Amerykaninowi, koñcz¹ce-

mu poranne przes³uchania, argument czaso-

wy pozwoli³ na imponuj¹co piêkne stworzenie

w³asnej przestrzeni muzycznej. W niej

kreowa³ swoje zajmuj¹co skonstruowane

historie, troskliwie dopieszczaj¹c detale

brzmieniowe. Czegó¿ tu nie by³o? Nie by³o

odgrywania nut, lecz konsekwentne nape³nia-

nie ka¿dej frazy znaczeniem i niespodzianym

refleksem wra¿enia.

Beethoven lœni³ klasycznoœci¹, ale

klasycznoœci¹ „made by Hsu”. Kaprys

Wieniawskiego zda³ siê tak zgrabny i lek-

ki, ¿e zaistnia³ jakby poza czasem. Sonata

Ysaye’a frapowa³a zabawami z kolorysty-

k¹ brzmieñ. A Fantazja na tematy z opery
„Faust” Wieniawskiego zaprosi³a do pe³-

nego wdziêku walczyka.

Wystarczy zatem przekroczyæ drzwi. Dla

jednych bêd¹ to drzwi do pomieszczenia. Dla

obserwatorów konkursu drzwi do rozœwie-

tlonej sali koncertowej. Du¿o wa¿niejsze,

choæ bardziej sekretne s¹ dla mnie drzwi do

przebogatej wyobraŸni utalentowanych

skrzypków. Jak¿e chcia³bym nieustannie

znajdowaæ klucze do tych drzwi… �

ROZSTROJONE SKRZYPCE
TE¯ BRZMI¥ PIÊKNIE
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

19-letni Robert £aguniak odznacza siê wielk¹ inteligencj¹ muzyczn¹.
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bardzo ciê¿ko pracowa³. Przez despotyczne-

go ojca biciem by³ przymuszany do wielogo-

dzinnych æwiczeñ i zarabiania pieniêdzy.

W³aœciwie ca³e ¿ycie by³ samotny, czêsto

wyœmiewany, o ma³o poci¹gaj¹cej aparycji:

wysoki, chudy, brzydki z wiecznie potarga-

nymi w³osami. W dzieciñstwie o ma³y w³os

zosta³by ¿ywcem pochowany. Mia³ sk³onno-

œci do hazardu i hulanek. Nie by³ szczêœliwym

cz³owiekiem, u schy³ku ¿ycia ciê¿ko chory,

nie móg³ nawet mówiæ, a na granie brakowa-

³o si³. Opiekowa³ siê nim jedyny syn, który po

jego œmierci w Nicei potrzebowa³ trzydzie-

stu szeœciu lat, aby zapewniæ ojcu spokojny

spoczynek i jego prochy z³o¿yæ w koñcu na

cmentarzu w Parmie. Kilka razy trumnê

przenoszono. Niccolo Paganini to równie¿

mistrz gry na gitarze i wiolonczeli. Twórca

urzekaj¹cych koncertów i 24 Kaprysów. Na

koncertach wykonywa³ wy³¹cznie w³asne

utwory, czasami doprowadzaj¹c publicz-

noœæ do zbiorowej histerii. Zreformowa³

technikê gry na skrzypcach, wprowadzi³

„chwyt Paganiniego”… czy ktoœ w ogóle

móg³ siê z nim równaæ? 

Otó¿ tak! Co najmniej kilku skrzypków.

Nasz polski Karol Lipiñski (1790-1861). Tak¿e

wirtuoz skrzypiec, tak¿e porywaj¹cy publicznoœæ

Europy, a poza tym dyrygent, kompozytor

i wspania³y pedagog. Panowie siê znali, nawet

razem wystêpowali, a w 1829 roku, podczas

pobytu Paganiniego w Polsce, ca³a Warsza-

wa emocjonowa³a siê „pojedynkiem” miêdzy

nimi. Pojedynkiem na smyczki oczywiœcie.

Sprawa nie zosta³a definitywnie rozstrzy-

gniêta, zaœ w³oski Maestro zapytany o to,

kto wed³ug niego jest pierwszym skrzyp-

kiem na œwiecie, odpowiedzia³ skromnie:

„Nie wiem kto jest pierwszy, ale Lipiñski ma

na pewno drugie miejsce”. �

C
zterdzieœcioro skrzypków z ca³ego

œwiata bierze udzia³ w XV Miêdzynaro-

dowym Konkursie Skrzypcowym im.

Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Zg³osi³o

siê piêæ razy tyle. Dlaczego m³odzi artyœci chc¹

uczestniczyæ w konkursach? Dla s³awy, dla pie-

niêdzy, z mi³oœci do muzyki? Bo potrafi¹ piêknie

graæ i chc¹, by ich s³uchano i uwa¿ano za naj-

wiêkszych, najlepszych? Ale có¿ to znaczy: naj-

wiêkszy, najlepszy skrzypek? Czy wystarczy byæ

dobrym artyst¹, czy trzeba byæ ju¿ czarodziejem?

Œwiat od wieków zna dziesi¹tki takich. Poczynaj¹c

od bezdyskusyjnie najwiêkszego, dot¹d niepo-

konanego Genueñczyka Niccolo Paganiniego

(1782-1840). Nie ma nagrañ, tote¿ nikt dzisiaj

nie wie, jak naprawdê gra³, ale œwiadkowie tam-

tej epoki zapewniaj¹, ¿e genialnie. I nawet wie-

dz¹ dlaczego. Otó¿ mia³ inn¹ budowê cia³a,

dziêki której móg³ lepiej u³o¿yæ skrzypce, jakoœ

po swojemu je stroi³, mia³ nienaturalnie d³ugie

palce i inaczej prowadzi³ smyczek. Jednak co

najwa¿niejsze, Niccolo Paganini mia³ konszach-

ty z diab³em. Wiêc to wyjaœnia wszystko. 

Zatem warto wspomnieæ, ¿e ten skrzypek

wszech czasów nade wszystko by³ ogromnie

utalentowany, a na swój sukces od dzieciñstwa

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (1)
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O
d lat dba, ¿eby nie zak³ócaæ spokoju

m³odym artystom. Ale – jak mówi –

ludzie s¹ ró¿ni i nawet najwiêksi

melomani próbuj¹ go przechytrzyæ i jak tylko

siê odwróci ³api¹ za klamkê. Ale pan Kazimierz

siê nie daje: – Ja nawet jednego dyrektora nie

wpuœci³em, chocia¿ strasznie siê domaga³

i by³ okropnie wa¿ny. 

Nazwiska pan Kazimierz nie zdradzi. 

Trudno te¿ dostaæ siê za kulisy, choæ wielu

chêtnie by popatrzy³o na m³odych skrzypków

„na piêæ minut przed”. Tam ich spokoju pilnuj¹

Katarzyna Liszkowska i Monika Kusz wraz

z liczn¹ ekip¹ specjalistyczn¹, a wiêc ratownikiem,

który w razie czego ocuci (nie by³o jeszcze

potrzeby), lutnikiem, gotowym w ka¿dej

chwili podreperowaæ skrzypce, które zanie-

mog³y (by³a taka potrzeba), stroicielem for-

tepianu, dbaj¹cym ca³y czas o czysty dŸwiêk

instrumentu. Jest te¿ pani z telewizji, która

przypudruje buziê, aby jeszcze lepiej wygl¹-

daæ. Jest rozpiska, ka¿dy wie co ma robiæ. Mo-

nika Kusz zaprzecza, by by³o to najbardziej

nerwowe miejsce konkursu. Raczej najgorêt-

sze. St¹d skrzypkowie wyruszaj¹ na estradê.

Czasami siê prze¿egnaj¹, niektórzy skacz¹ albo

stukaj¹ w pod³ogê lub patrz¹ w sufit. Spraw-

dzaj¹ czy jest chusteczka. Uciekaj¹ od kamer

telewizyjnych, które nieustannie ich œledz¹.

Nie chc¹ kawy ani herbaty, najwy¿ej tylko

troszkê wody. Monika Kusz nieba by im przy-

chyli³a, a oni s¹ tacy niek³opotliwi i karni.

– Cz³owiek chcia³by im coœ daæ, pomóc, a oni

niczego nie potrzebuj¹ – ubolewa. Wiêc stara-

j¹ siê, by zapewniæ im chocia¿ trochê spokoju.

Niektórzy przychodz¹ z mamami. Przede

wszystkim Azjatki, no ale wœród nich s¹ jeszcze

prawie dzieci. Mamy wszystko sprawdz¹,

przytul¹, pociesz¹ i biegn¹ do auli, by zd¹¿yæ

wejœæ jeszcze na brawach. Inaczej pan Kazimierz

nie przepuœci. 

¯aden uczestnik konkursu nie spóŸni³ siê

na przes³uchanie. Ale na próby akustyczne –

tak. Trudno siê dziwiæ. Odbywaj¹ siê one póŸ-

nym wieczorem, po przes³uchaniach, kiedy

g³ówne wejœcie do filharmonii jest ju¿ za-

mkniête i m³odzi artyœci gubi¹ siê w labiryncie

korytarzy uniwersyteckiego gmaszyska. – Ale

w koñcu zawsze ich odnajdujemy – œmieje siê

Monika Kusz. �

Musz¹ mieæ trochê spokoju
Przes³uchania poranne rozpoczynaj¹ siê o godzinie dziesi¹tej, zaœ popo³udniowe o szesnastej. 
Kto siê spóŸni – do auli nie wejdzie, musi poczekaæ do przerwy. Dopilnuje tego Kazimierz Hernes. 
Ma du¿¹ wprawê w przestrzeganiu porz¹dku. 

TRUDNO TE¯ 
DOSTAÆ SIÊ

ZA KULISY, CHOÆ
WIELU CHÊTNIE 
BY POPATRZY£O 

NA M£ODYCH
SKRZYPKÓW 

„NA PIÊÆ MINUT
PRZED”
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KONCERTOWE
S£UCHANIE

W obiektywie Leszka Zadonia
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MAREK ZARADNIAK

M
aciej Burdzy piêæ lat temu by³ jeszcze

studentem Uniwersytetu Muzycz-

nego im. Fryderyka Chopina

w Warszawie w klasie profesor Julii Jakimowicz-

-Jakowicz. Doszed³ do II etapu. Teraz jest nie

tylko absolwentem warszawskiej uczelni, ale

tak¿e ma za sob¹ studia w Royal Academy

of Music w Londynie w klasie profesora

Levona Chilingiriana. 

Swoj¹ grê doskonali³ równie¿ m.in. u Ma-

xima Vengerova, Bart³omieja Nizio³a, Thoma-

sa Brandisa i Gyorgy Pauka.  

Do tej pory skrzypek ma w dorobku m.in.

D’Addario String Prize podczas North London

Festival oraz nagrodê za najlepszy recital

smyczkowy w Royal Academy of Music

w Londynie. W styczniu 2015 roku zadebiutowa³

w Wigmore Hall z towarzyszeniem Sainsbury

Royal Academy Soloists. Wystêpowa³ z recitala-

mi w Colston Hall w Bristolu i z orkiestr¹ Duke's

Wœród uczestników tegorocznego
Miêdzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego s¹ tacy, którzy
postanowili wystartowaæ drugi
raz. To Maciej Burdzy, Celina
Kotz i Maria W³oszczowska.

Ar
ch
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um
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M
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W

Oni graj¹
po raz
drugi

Maria W³oszczowska

Celina Kotz

R E K L A M A
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Hall Królewskiej Akademii Muzycznej. Jest

goœcinnym koncertmistrzem orkiestr The

Arch Sinfonia i Eroica Ensemble. W 2013

roku wyst¹pi³ z London Symphony Orche-

stra w Barbican Hall pod dyrekcj¹

Valery'ego Gergieva i Daniela Hardinga.   

– Wiele siê nauczy³em przez te 5 lat

i dlatego postanowi³em zmierzyæ siê z Kon-

kursem Wieniawskiego na nowo. Zobaczyæ

czy bêdzie lepiej czy nie. A poza tym, tegorocz-

ny program jest œwietny, niestandardowy.

Jest w nim du¿o dobrej muzyki – twierdzi

Maciej Burdzy.

Piêæ lat temu Celina Kotz by³a 17-letni¹

uczennic¹ Poznañskiej Ogólnokszta³c¹cej

Szko³y Muzycznej II stopnia im. Mieczys³awa

Kar³owicza. Dosz³a do II etapu.  Dziœ jest stu-

dentk¹ Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu w klasie profesora

Bartosza Bry³y i mgra Jaros³awa Nadrzyckiego.

Studiuje te¿ w Wiedniu w Universität für

Musik und darstellende Kunst w klasie profe-

sora Stefana Kamilarova.     

Razem z wiolonczelist¹ Maciejem Ku³a-

kowskim i pianist¹ £ukaszem Trepczyñskim

wspó³tworzy Trio im. Wi³komirskich. – Decyzja

o udziale w tegorocznym Konkursie Wie-

niawskiego nie do koñca wyniknê³a tylko

z mojej woli. W ubieg³ym roku wygra³am IX

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im.

Zdzis³awa Jahnkego w Poznaniu, w którym

g³ówn¹ nagrod¹ by³ udzia³ w Konkursie

Wieniawskiego bez preselekcji. G³upia by³a-

bym, gdybym z tej szansy nie skorzysta³a.

Piêæ lat temu by³am jeszcze m³odziutka i mia-

³am ma³e doœwiadczenie jeœli chodzi o udzia³

w konkursach i koncertach. Tamten wystêp

traktowa³am jako zapoznanie siê z konkur-

sem. Owszem, zastanawia³am siê czy wezmê

udzia³ w tym roku, ale sukces na Konkursie

Jahnkego przes¹dzi³ o wszystkim – mówi

Celina Kotz.  

Maria W³oszczowska piêæ lat temu do-

sz³a do III etapu i zajê³a najwy¿sz¹ lokatê

spoœród polskich uczestników. Otrzyma³a

nagrodê, o której marzy wielu skrzypków –

12 lekcji  u Maxima Vengerova w Londynie,

a tak¿e nagrodê Akademii Muzycznej

w Poznaniu za najlepsze wykonanie kom-

pozycji Jana Sebastiana Bacha, nagrodê

gubernatora dystryktu klubów Rotary Inter-

national dla najlepszego Polaka w konkursie

i jeszcze dwie inne nagrody pozaregulami-

nowe. Studiowa³a w Conservatoire Royale

w Brukseli u profesora Leonida Kerbela

i w Royal Academy of London u Maxima

Vengerova i Ericha Gruenberga. Studia

ukoñczy³a z wyró¿nieniem. Teraz mo¿e

przekonaæ siê, na ile kolejne doœwiadczenia,

szczególnie te zdobyte podczas studiów

Londynie wzbogaci³y jej umiejêtnoœci. �

Maciej Burdzy
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nd look who’s talking about caprices

again! Also known as capriccios, the

pieces come from Henryk

Wieniawski’s collection titled L’École moderne
Op. 10, subtitled Études-Caprice, a significant

contribution to the world literature for violin.

The composer finished the work during one of

his frequent stays in Poznañ. His capriccios, just

like Paganini’s or Lipiñski’s pieces of the kind,

always constitute a great challenge for

violinists, being a touchstone of their technical

abilities. Not only does each of those études

expose a certain area of instrumental virtuosity,

but they all require rising high above the simple

craft to emphasize the beauty of melody with

impeccable intonation and noble harmonies.

With few exceptions, this edition’s competitors

seem to acquire the task-oriented approach to

their rendition. Concentrating mostly on

technique, they tend to forget how delightful,

though fiendish, a musical art it is. It may be

that caprices are so difficult to play because

they are just… capricious!

Works that enjoy considerable popularity

with the young violinists include La Cadenza
(No. 7), Alla Saltarella (No. 5) and Prélude (No. 6).

W
hen the early morning saw me

treading the streets of Poznañ in

the drizzling rain, artistic elation

was the last thing on my mind. But it was

enough just to cross the door of the

University Auditorium and… 

The third day of the first round

auditions again provoked reflection that

tend to transform into axioms relating to

music and beyond. Time! What an absolute

ruler! How demanding, cruel and ruthless

a ruler it is. 

For Veriko Tchumburidze, representati-

ve of Giorgia and Turkey, time appeared to

be a rival in the exciting, seemingly frantic in-

terpretations of Beethoven, but particularly

in Wieniawski’s  Scherzo-Tarantella in G Mi-
nor. The ruthless ruler succumbed to the vio-

linist and did not dare steal the exquisite be-

auty of her cantilena. It also left untouched

the admirable dexterity of pianist Hanna

Holeksa, whose accompaniment perfectly

dovetailed with the soloist.  

How marvellous it is then to tame the

untameable. Tchumburidze was not the only

time whisperer. Ryosuke Suho, a 21-year-old

Japanese, used it to organize narration, both

in beauteous Beethoven (refined sound!) and

lyrical Szymanowski. The greatest surprise

CAPRICIOUS CAPRICES

JUST CROSS THE DOOR

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Veriko Tchumburidze, an incredibly temperamental representative of Georgia/Turkey, presented a truly
devilish interpretation of Le Staccato. 

The morning session was crowned by the performance of Luke Hsu. 

ANDRZEJ CHYLEWSKI
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T
he afternoon session of yesterday’s

auditions was commenced by

Robert £aguniak from Poland,

whose recital was a strong opening

followed by a series of very interesting

performances by other candidates. 

The 19-year-old Pole, who has just

begun his studies under Professor

Gidaszewska at the Academy of Music in

£ódŸ, is one of the greatest discoveries of

the 15th Wieniawski Competition. Full of

freshness and youthful charm, he boasts

high musical intelligence that is rather rare

among his peers. It does bode well for the

future. His playing is marked by meticulous

articulation that was delightfully present in

each piece. It revealed with exceptional

might in Wieniawski’s Capriccio Op. 2 and

Variations on an Original Theme, featuring

very well rendered passages and

impressive crescendos. Besides, £aguniak

can feel the style of Wieniawski’s music

superbly and presents it with natural

finesse and ease. Noteworthy is also his

good understanding of timing in music: he

does not rush but devotes to building

resplendent phrases. His refined sound is

bright and vivid, and the volume is always

adjusted accordingly and never overused.

All these elements translate into a very

favourable impression. Not to mention

perfect communication between the

violinist and pianist Hanna Holeksa, who

never restricts herself to mere

accompaniment, but always displays

exquisite musicianship. There is nothing

left to do but applaud, keep one’s fingers

crossed for the young Pole in the

upcoming rounds and watch his career for

which there are real prospects. His

performance only confirmed my belief that

Polish representation at this competition is

very strong. 

However, the greatest heroine of the

afternoon session was Amalia Hall. What

originality! The 27-year-old representative

of New Zealand is one of the older

participants and a very mature artist. While

playing Ysaye’s Sonata No. 3 for Violin and
Piano in G Major Op. 27, she found her

violin getting out of tune. She might have

panicked but she did not. I would even say

that I am not interested in the slightest in the

imperfections resulting  from that unfortunate

event because Hall’s performance was still

abundant with music! Someone who plays

passages decrescendo and is precise enough

to go piano pianissimo is simply an

outstanding artist! 

Interesting  performance of Eva

Rabchevska from Ukraine left a positive

impression, but one would expect more

intense tone and bigger volume. Eva,

please, do not be afraid of your bow, and

things will go fine!

It is a shame that Weronika Dziadek

did not do too well, probably owing of

stage fright that spoiled intonation:

there were far too many mistakes in that

respect. �

The Tuesday morning session featured the less

popular Le Staccato (No. 10) and the first

rendition of Chant de Bivouac (No. 8) during

this round by Japanese Ryosuke Suho who

opened the auditions today. While he did

manage to highlight the pertness of the

melody and the rhythmic pulse resembling the

Polish oberek dance, the positive impression

was somewhat spoilt by intonation problems.

The Prélude had its two interpretations this

morning. Contrary to the title, it is not a short

introduction to a larger whole, but an elaborate

poem literally larded with technical pitfalls. The

capriccio was flawlessly performed by Japanese

Yuna Toki, who aptly contrasted expression in

individual fragments of the piece. Jan Mazur,

a candidate from Poland, seemed to feel much

more comfortable in the majestic parts of the

Prélude than in the daring middle part. Veriko

Tchumburidze, an incredibly temperamental

representative of Georgia/Turkey, presented

a truly devilish interpretation of Le Staccato.

The capriccio is immensely complicated, which

makes it virtually impossible to perform it

perfectly. And it was with panache and

genuine relish that American Luke Hsu

performed the Alla Saltarella, a capriccio that

alludes to Italian dance. �

was, however, the pulses and temperament

in both pieces by Wieniawski, especially the

distinctly „Polish” polonaise. 

The morning session was crowned by

the performance of Luke Hsu. For the 26-

year-old American born in Shanghai, time

served to create magnificent musical space

of his own, filling it with engagingly

constructed stories of lovingly perfected

sonoric details. By no means was it about

playing notes. It was about consistent

imbuing of each phrase with meaning and

unexpected reflection of  impression.

His Beethoven was scintillating in

a classical style, but the style was “made by

Hsu”. Wieniawski’s Capriccio was so enticing

and sublime that it almost seemed to defy

time. Intriguing was Ysaye’s Sonata with its

playful palette of tone colours. And Wieniawski’s

Fantasy on Themes from Gounod’s Opera
“Faust” invited us to a graceful waltz. 

Sometimes it is enough just to cross

the door. For some it will be a door to

a room. For the competition audience – to

the brightly illuminated auditorium. The

door that I find far more desirable is the

secret door leading to the unbridled

imagination of the talented violinists.

How I wish I could keep finding keys to

the door… �

AN OUT-OF-TUNE VIOLIN 
SOUNDS BEAUTIFUL, TOO
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Robert £aguniak from Poland.
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It’s been thirty nine years since your last visit

to Poznañ and… 

And it feels great, as I recall memories of how

things were at that time. I had been travelling

across Europe for several weeks. After visiting

London, Salzburg and Vienna, I caught the

Express Chopin train to Poznañ. It was supposed

to be my first stay in an Eastern European city.

I was really curious about your country. So as I was

getting off the train, I found myself surrounded

by a circle of young people, children actually, with

flowers in their hands. They gave me a cordial we-

lcome and explained that they were from the  Pro

Sinfonika. I was so astonished and dumbfounded

that I guess I didn’t even thank them. Let me do it

now. I would talk about that charming welcome

everywhere. Those young people would then ta-

ke a wonderful care of the competition partici-

pants. They would also sit on the auditorium to li-

sten to us. I have good memories of that time. 

So does the audience. You were their

favourite. 

Well, if you say so. It was the first

international competition in my life. An entirely

new experience. Emotionally I felt like a kid, so

I kept learning all the time. I was present at all

auditions of all rounds, I wanted to know how the

other played. I met so many wonderful people.

I learnt so much. And I used the experience

gained in Poznañ at other competitions. One

must use every opportunity to learn, you know. 

And the other competitions included the in-

ternational one in Montreal which you won,

and the Queen Elisabeth Competition in

Brussels that brought you the second prize.

When you start a career and no one

knows you, you have to show up here and

there. And I do enjoy playing, and competi-

tions are like concerts, recitals. You have the

audience, jurors listen to you but they don’t

interrupt. And you feel additional emotions

connected with the inherent rivalry. I think

competitions are worth entering. 

Professor, these days you are teaching in the

United States, at the Curtis Institute of Music

and Boston University. Are there any

students from Asia in your class? 

Why don’t you ask me whether I teach

any American students? We definitely get

much more students from Korea, China and

Taiwan than from the States. 

I’m just wondering what an American

professor tells a student from China or Korea,

when they practise, for example, Henryk

Wieniawski’s Polonaise? 

Let me answer this way. I once had

a concert in Copenhagen. I was accompanied

by a Dutch orchestra conducted by a Chinese

to perform Scandinavian pieces. And it

worked perfectly. Do you know why?

Because we shared that common feeling. It

doesn’t matter what music we would listen

to at home, what was instilled in us. Music

evokes emotions that cross the borders, it

touches our hearts. Of course, I mean

beautiful music played beautifully. 

The competition stage sometimes sees very

young people. They boast excellent

technique, they play beautifully, but do they

really understand what they play? Shouldn’t

they grow a little more mature? 

A lot depends on the teacher. They are the

ones to know how to direct a particular student

and when it’s time to let them go and conquer

the world. I would rather argue in favour of

those young ones. Even if they don’t fully

understand everything, but they still have this

something inside, that musical sense or

intuition, agreeable sound, they do contribute

some of that youthful freshness. And this is also

charming. The 1988 Queen Elisabeth

Competition in Brussels brought victory to a 17-

year-old Vadim Repin. I can assure you that he

did understand what he was playing, I was one

of the jurors. And there are countless similar

examples, including this competition.  

Teachers have done their job, and now it’s

time for the jurors to spot that charming

freshness. Well, Professor, welcome at the

Wieniawski Competition, and welcome back

to Poland.

But, Madam, I’ve been very much

interested in Poland over the years. I ‘ve been

following the news. I knew who Lech Wa³êsa

was, I knew about the strikes and the

Solidarity movement, I heard about the

martial law. And I remember that in 1982 I had

a concert in Baltimore, and then I rushed to

New York to catch a  Concorde so that I could

make it to Europe in two hours, it was

fantastic, and perform at the Munich concert

given by the world artists for their Polish

fellows. It was February 1982. I guess it’s

because of that Wieniawski that I have felt

attached to your country.�

Dorota Juszczyk talks to
Professor Peter Zazofsky

It's because of that Wieniawski...





PRZES£UCHANIA. DZISIAJ GRAJ¥:

Bomsori Kim
Korea Po³udniowa
ur. 13.12.1989
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: 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

Vera Lopatina
Rosja
ur. 27.08.1989
Pianistka: Olga Kirpicheva
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: Romans D-dur
op. 23

Haruka Nagao
Japonia
ur. 12.05.1989
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na
skrzypce i fortepian G-dur op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 1 op. 10 
„La Sautillé”
H. Wieniawski: Scherzo-Tarantella 
g-moll op. 16
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

Chihiro Kitada
Japonia
ur. 8.11.1996
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na
skrzypce i fortepian G-dur op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10 
„Alla Saltarella”
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

Maria W³oszczowska
Polska
ur. 18.08.1991
Pianistka: Sophia Rahman
Program
L. van Beethoven: X Sonata 
na skrzypce i fortepian G-dur op. 96
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10 
„Alla Saltarella”
H. Wieniawski: Scherzo-Tarantella 
g-moll op. 16
E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo
d-moll op. 27 „Ballada”
K. Szymanowski: Narcyz z cyklu 
Mity op. 30

Yukino Nakamura
Japonia
ur. 2.10.1995
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VII Sonata na
skrzypce i fortepian c-moll op. 30
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

Semion Gurevich
Rosja
ur. 14.07.1990
Pianista: Micha³ Francuz
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: Fantazja na tematy 
z opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20
E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 
d-moll op. 27 „Ballada”
K. Szymanowski: Narcyz z cyklu Mity
op. 30

Anna Orlik
Polska
ur. 19.04.1988
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na
skrzypce i fortepian G-dur op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 8 op. 10 
„Le Chant du Bivouac”
H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Romans D-dur
op. 23

Seiji Okamoto
Japonia
ur. 21.06.1994
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VII Sonata na
skrzypce i fortepian c-moll op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 4 op. 10 
„Le Staccato”
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

/WieniawskiHenryk

HenrykWieniawski

@wieniawskicompetition

@HWieniawski 

KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

KONKURS WIENIAWSKIEGO W CODZIENNEJ GAZECIE KONKURSOWEJ
Godzina „0”
pierwszego
etapu
Dzisiaj oko³o
godziny 21.00 
w Auli Uniwersyteckiej
odbêdzie siê konferencja
prasowa z udzia³em jury,
podczas której poznamy
wyniki I etapu 
XV Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka 
Wieniawskiego. 


