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ZNACZENIE KLAWISZA
KONRAD MIELNIK

P
ierwsze konkursowe decyzje jury

ju¿ zapad³y. Wiemy kto gra dalej.

Wiemy kto wraca do domu. Teo-

retycznie zatem powinienem zastanowiæ

siê przynajmniej, czy owe decyzje pokry-

waj¹ siê z moimi choæby oczekiwaniami,

bo przecie¿ rozbie¿noœci w tej kwestii by-

waj¹ zawsze. Teoretycznie jednak, bo

w praktyce – i przy okazji konkursu

skrzypcowego w³aœnie – chcia³bym po-

œwiêciæ chwilê pianistom. Konkurs skrzyp-

cowy bez pianistów jest praktycznie nie-

mo¿liwy. Jak zagraæ sonatê Beethovena,

Brahmsa czy Bartóka bez fortepianu?

O mniejszych formach nie wspomnê. Pia-

nistów zwykle zauwa¿a siê, kiedy coœ po-

psuj¹, a przecie¿ dziêki nim i z ich udzia³em

rodz¹ siê niekiedy prawdziwe kreacje. Pia-

nistów na poznañskim konkursie jest wielu.

Dwóch albo lepiej dwoje oficjalnych i go-

œcie. Od samego pocz¹tku jestem pod

wra¿eniem pianistów polskich. Wymieniê

w kolejnoœci alfabetycznej poczynaj¹c

oczywiœcie od damy: Hanna Holeksa,

Micha³ Francuz – to owi oficjalni – i Marcin

Sikorski. Do³¹czy³bym do tego zacnego

grona jeszcze jedn¹ osobê. To graj¹ca

z Mari¹ W³oszczowsk¹ Sophia Rahman.

O pozosta³ych, szczególnie kilku paniach,

chcia³bym zapomnieæ. Nazwisk nie bêdê

wymienia³. Spuœæmy po prostu na to za-

s³onê mi³osierdzia. Ka¿dy widzia³ i s³ysza³

albo raczej nie s³ysza³... skrzypka oczywi-

œcie. Ale po kolei. W programie pierwsze-

go etapu mamy sonatê Beethovena. Jeœli

popatrzymy w orygina³ partytury, to

przeczytamy: Sonata per il Piano-forte ed

un Violino obligato. Wyjaœnia to wiele.

Podkreœla wagê tej partii, która nie sprowa-

dza siê li tylko do samego akompaniamen-

tu. Nie lubiê zreszt¹ takiego okreœlenia. To

od samego pocz¹tku kameralistyka

najwy¿szej próby. Jak oni piêknie wspó³-

pracuj¹. Jak potrafi¹ podkreœliæ artystyczne

wizje skrzypka. To po prostu wartoœæ

dodana i podziwiam ich za to. �

Felieton na dziœ

Fo
t.

A
S

K
onkursowi skrzypcowemu od pierw-

szego dnia towarzyszy wystawa „Zo-

baczyæ dŸwiêk” w Centrum Kultury

Zamek (Galeria Profil w historycznej czêœci

Zamku), która skupia wiele ró¿norakich,

niekiedy zaskakuj¹cych form rozumienia

zjawiska, jakim jest muzyka.

– Jest to wystawa prac artystów z Wiel-

kopolski, którzy poszukuj¹ ró¿nych form wi-

zualizacji dŸwiêku. To nie³atwe zadanie zre-

alizowali za pomoc¹ malarstwa abstrakcyjne-

go, realistycznego, grafiki i rzeŸby – zdradza

Martyna Niciñska z CK Zamek.

W efekcie, w trzech niewielkich salach

mo¿emy zobaczyæ wiele interpretacji jedne-

go has³a, opartych na ró¿nych technikach ar-

tystycznych, m.in. miedzioryt Improwizacje

Grzegorza Kaczmarskiego, rzeŸby Muzyka

Anny Krzymañskiej i Idol Andrzeja Ko³odziej-

czyka, instalacjê £¹ki £an Julii Kaczmarczyk-

-Piotrowskiej czy – jedn¹ z ciekawszych prac

na wystawie – przestrzenny obraz 4 pi³y,

a szczególnie jedna pi³a, ta z Nienawiszcza

oczywiœcie Piotra C. Kowalskiego.

Wystawa bêdzie czynna do 29 paŸ-

dziernika. (AS)

Zobaczyæ dŸwiêk z Profilu



nr 5  Czwartek, 13 paŸdziernika 2016

3

Moje pierwsze pytanie dotyczy Pana rodziny,
muzycznych korzeni. Wiêc jakie one by³y?
Moja rodzina nie by³a do koñca zwi¹zana

z muzyk¹, nikt nie zajmowa³ siê ni¹ profesjonal-

nie. Zwi¹zek z muzyk¹ polega³ na chodzeniu na

koncerty, kupowaniu p³yt i tym podobnych.

W tym znaczeniu muzyka zawsze by³a obecna

w domu. Nawet, jeœli znajdowa³a siê tylko w tle.

Na przyk³ad moi rodzice poznali siê na koncercie

symfonicznym London Symphonic Orchestra.

Dlaczego na pocz¹tku pana ¿ycia pojawi-
³a siê muzyka, a nie inna pasja?
Wszystko zaczê³o siê bardzo wczeœnie. Ro-

dzice zajmowali siê mn¹ bardzo powa¿nie

i ewentualne dyskusje nie wchodzi³y w grê.

Ale z pewnoœci¹ mog³o siê to wszystko poto-

czyæ inaczej. Teoretyzuj¹c – z pewnoœci¹ by-

³yby to kierunki humanistyczne, na przyk³ad

kino, historia, literatura... Ale to tylko teore-

tyczne rozwa¿ania.

Czy teraz, gdy prze¿y³ Pan czêœæ ¿ycia,
zetkn¹³ siê z okreœlonymi ludŸmi i mia³by
mo¿liwoœæ powtórnego wyboru drogi ¿y-
cia, to dokona³by Pan jakiejœ zmiany?
Zawsze wybiera siê raz tak, raz inaczej, bo

drugi raz nie mo¿na wejœæ do tej samej rzeki.

Rozmawiamy w trakcie konkursu, wiêc
trudno uciec od tej tematyki. Czy dla muzyki
konkursy s¹ dobre czy nie?
Tak jak wszystko w ¿yciu nie jest proste, czy-

li dobre albo z³e. Dla jednego konkurs bêdzie

dobry, dla kogoœ innego nie. Generalnie rzecz

ujmuj¹c, m³odzi ludzie poprzez konkurs mo-

g¹ siê pokazaæ na estradzie, potem w telewi-

zji i internecie, obejrzy ich wielu ludzi, a to dla

nich wydaje siê bardzo wa¿ne.

Arcadi Volodos, fenomenalny pianista,
powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e jego dokonania
s¹ najlepszym dowodem na to, ¿e mo¿na
osi¹gn¹æ wy¿yny umiejêtnoœci i popularnoœci,
nie uczestnicz¹c w ¿adnym konkursie. Czy
naprawdê mo¿liwa jest kariera muzyczna
bez laurów konkursowych?
Ale¿ oczywiœcie. Wystarczy popatrzeæ na

tych, którzy dziœ wystêpuj¹ na estradach. Jest

wœród nich sporo takich artystów, którzy ni-

gdy nie brali udzia³u w ¿adnym konkursie.

Ale te¿ s¹ tacy, którzy wygrali niejeden kon-

kurs i zniknêli z afiszy. Jest wiele sposobów

na robienie kariery. S¹ tacy choæby, którzy

odchodz¹ od formu³y solowej i wchodz¹

w kameralistykê, jeszcze inni zajmuj¹ stano-

wiska koncertmistrzów w orkiestrach. Znam

przypadki wielkich zwyciêstw konkursowych

i potem pe³nej nieobecnoœci oraz takie, ¿e

uczestnik konkursu nie doszed³ do fina³u, ale

w innym miejscu i czasie wskoczy³ na wy¿sz¹

pó³kê, zyska³ popularnoœæ i renomê.

Jest Pan znany z sympatii do muzyki
wspó³czesnej, na swej drodze spotka³
Pan dzie³a takich twórców jak Peter Maxwell
Davies, Augusta Read Thomas czy Michael
Jarrell. Który zapad³ w Pana pamiêci
najmocniej?
Wszyscy. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla mnie jest

granie dobrej muzyki. Ona mo¿e byæ nowa,

wspó³czesna, mo¿e byæ stara. To nie ma zna-

czenia. Jest to dla mnie zawsze proces inte-

raktywny, kontakt z muzyk¹ w fazie pocz¹t-

kowej. Wystarczy spojrzeæ na to co roz-

brzmiewa³o w salach koncertowych sto lat

temu, co by³o wówczas wspó³czesne, wiêc

pojêcie co jest wspó³czesne i co interesuj¹ce,

jest absolutnie wzglêdne.

Pytanie to zada³em w zwi¹zku z Pana
dokonaniami w dziedzinie wykonañ histo-
rycznych, innymi s³owy muzyki dawnej…
Nie by³o du¿o tych dokonañ. 

A temat Fiñskiej Orkiestry Barokowej (FiBO),
temat noœny w Poznaniu z racji wielkiego
zainteresowania w³aœnie muzyk¹ dawn¹?

Zaczê³o siê od przyjaciela Antti Tikkanena,

solisty i koncertmistrza tego zespo³u, oraz

projektu zagrania I Koncertu skrzypcowego

Niccolo Paganiniego na strunach jelitowych

i w oryginalnej tonacji. Koncert odby³ siê

w Helsinkach i wypad³ bardzo dobrze. Poja-

wi³ siê ju¿ nowy, kolejny projekt.

Jest jeszcze Gringolts Quartet…
To bardzo, bardzo wa¿na dla mnie sprawa.

Wymaga ogromnie du¿o pracy i tyle¿ samo

myœli, przemyœleñ. A przecie¿ praca w kwar-

tecie to sprawa wielkiego wydatku energii

z jednej strony, z drugiej – wielkiej intymno-

œci w czasie prób w jednym pokoju. Ale kiedy

jest rezultat na estradzie, to wówczas rodzi

siê coœ niemal nierealnego. 

Co jest takiego frapuj¹cego w roli jurora,
w roli sêdziego dokonañ m³odych
skrzypków? 
To, ¿e z niecierpliwoœci¹ czeka siê na chwilê zadzi-

wienia i… ona nadchodzi. S³uchasz trzydzieœci ra-

zy i nagle za trzydziestym pierwszym razem to

jest to, czego dotychczas nie s³ysza³eœ.

Co robi Ilya Gringolts, kiedy wokó³ niego
nie ma muzyki?
Muzyki nie mo¿e nie byæ. Muzyka jest zawsze

i wszêdzie. Ale mówi¹c powa¿nie mam mnó-

stwo zajêæ. Mam rodzinê, dzieci. Te¿ graj¹ –

jedno na skrzypcach, drugie na fortepianie.

Lubiê kino, zawsze jest co poczytaæ. Wolnego

czasu nie mam… �

Rozmowa

Muzyka jest zawsze i wszêdzie
Z jurorem Ily¹ Gringoltsem rozmawia Andrzej Chylewski.
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d czwartku najwa¿niejsz¹ pozycj¹ repertuarow¹

II etapu konkursowych zmagañ bêd¹ sonaty – do wy-

boru z repertuaru romantycznego, póŸnoromantycz-

nego i dwudziestowiecznego. Na liœcie kompozycji sonato-

wych nie ma dzie³ Beethovena, albowiem znalaz³y siê one

w etapie I. Uczestnicy zagrali jedn¹ z czêœci przygotowanych

Beethovenowskich sonat, przy czym jury najczêœciej opowia-

da³o siê za otwieraj¹cym cykl allegrem sonatowym. To, w mo-

im przekonaniu, pomys³ znakomity, poniewa¿ ju¿ podczas

pierwszej prezentacji m³odych skrzypków musieli oni poka-

zaæ, jak radz¹ sobie z rozumieniem klasycznej formy, jak

kszta³tuj¹ najwa¿niejsze parametry rozwoju dzie³a, jak kon-

trastuj¹ materia³ tematyczny, jak buduj¹ kulminacjê zwi¹zane

z prac¹ przetworzeniow¹. Pozosta³e pozycje przes³uchañ

I etapu takich mo¿liwoœci nie dawa³y, bêd¹c sprawdzianem

innych predyspozycji i umiejêtnoœci kandydatów: sprawnoœci

technicznej w kaprysach, uchwycenia specyficznego, salono-

wo-wirtuozowskiego tonu muzyki Wieniawskiego, malowa-

nia dŸwiêkami obrazów w kompozycjach Szymanowskiego,

ukazania indywidualnego gustu muzycznego w dowolnym

utworze, który móg³ byæ bardzo tradycyjn¹ muzyk¹ w dzie-

³ach Ernsta i Milsteina, przyk³adem jêzyka brzmieniowego

I po³owy XX wieku u Ysaye’a, czy przejawem najnowszych

œrodków wyrazu muzycznego u Pendereckiego.

Najczêœciej wybieranymi sonatami Beethovena by³y: III –

Es-dur op. 12, V – F-dur op. 24, VII – c-moll op. 30 nr 2 i VIII –

G-dur op. 30 nr 3. W œrodê przed po³udniem a¿ trzykrotnie

M
am k³opot z I etapem. Jest zbyt d³ugi.

Doceniam fakt wymieszania repertuaru –

Beethovena, który ma uporz¹dkowaæ myœli

i wprowadziæ odrobinê choæby formalnego rygoru ze

skrzypcowymi fajerwerkami z póŸniejszych epok. Pó³

recitalu to jednak dla wielu skrzypków zbyt wiele.

W po³owie ich prezentacji wiemy niemal wszystko:

komu ufamy i dajemy kolejn¹ szansê, a do kogo

przekonaæ siê w dalszych etapach bêdzie trudno.

Jurorzy czuj¹ to doskonale. No, ale s³uchamy…

Pod tym wzglêdem wtorkowe przedpo³udnie by³o

jednak zaskakuj¹ce, bo wyrównane i daj¹ce mo¿liwoœci,

w miarê konkretnych, porównañ. W³aœciwie ka¿da z piêciu

pañ mia³a to „coœ”, co powodowa³o, ¿e s³ucha³em ich z du-

¿ym zainteresowaniem. Bomsori Kim z Korei Po³udniowej

mia³a w sobie jak¹œ przedziwn¹ pewnoœæ (ale wcale nie iry-

tuj¹c¹), ¿e wszystko wie najlepiej. U³o¿ona i muzykalna,

pewna siebie, lubi¹ca estradê. Rosjanka Vera Lopatina,

studiuj¹ca tak¿e w Pary¿u, jest typem introwertycznym.

Nieco wycofana, zamkniêta, ale przez to wci¹gaj¹ca.

Skrzypce i fortepian to jej œwiat – dobra kameralistka (i ro-

zumie na czym polega rytm poloneza). Nie krzyczy, ale

mówi szeptem. I gra na paryskim instrumencie, Gand et

Bernardel z 1886 roku, o szlachetnym brzmieniu. 

Japonka Haruka Nagao by³a przeciwieñstwem

Rosjanki: potrafi³a solidnie „przy³o¿yæ” smyczkiem.

S³ychaæ, ¿e jest ograna w du¿ych salach. W Zródle

Aretuzy wola³bym wiêcej skupienia i gry kolorami

PI¥TKA NA PIATKÊ

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO

Bomsori Kim z Korei Po³udniowej.

Koñcz¹ca pierwsz¹ sesjê Maria W³oszczowska po piêciu latach wraca na konkurs. 

SONATY WCZORAJ, 
SONATY DZISIAJ
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P
ierwszy etap jubileuszowej 15. edycji

Konkursu Wieniawskiego dobieg³

koñca. Cztery dni pasjonuj¹cych

przes³uchañ za nami. W popo³udniowej se-

sji zaprezentowa³o siê czterech skrzypków,

dwoje Azjatów, Polka i Rosjanin. Zacznê od

ostatniego recitalu, który zagra³ Seiji Oka-

moto. Mimo m³odego wieku (22 lata) to

muzyk okrzep³y i doœwiadczony. Ma na

swoim koncie wiele sukcesów, w tym I na-

grodê na 19. Miêdzynarodowym Konkursie

im. J. S. Bacha w Lipsku. W kilka godzin po

koncercie trudno orzec, która z interpreta-

cji skrzypka wypad³a najlepiej, bo ka¿da

wydawa³a siê arcyciekawa i na wysokim

poziomie. Zacznijmy jednak ocenê wystêpu

od stwierdzenia podstawowych faktów.

Seiji Okamoto zosta³ obdarzony fenome-

nalnym s³uchem i wra¿liwoœci¹, a do tego

operuje znakomit¹ technik¹ skrzypcow¹,

co mo¿na by³o zauwa¿yæ od pierwszych

taktów VII Sonaty na skrzypce i fortepian

c-moll op. 30 Ludwiga van Beethovena,

w której to artysta czarowa³ bogat¹ palet¹

barw, piêknym legato i znakomit¹ kore-

spondencj¹ z fortepianem. Równie zjawi-

skowo wypad³ Kaprys nr 4 op. 10 Henryka

Wieniawskiego, nosz¹cy podtytu³ „Le staccato”.

To by³ nie tylko wielki popis techniki, ale

i ogromnej wirtuozerii czu³ej na trudne

przebiegi, tak¿e na barwê i rodzaj dŸwiêku.

Wielkie brawa nale¿¹ siê równie¿ za wyko-

nanie Zród³a Aretuzy Karola Szymanow-

skiego, którego chyba ¿aden z uczestników

nie wykona³ z tak wielk¹ autentycznoœci¹

emocji. Na tak¹ szczeroœæ artystyczn¹ nie

mog³a pozostaæ nieczu³a publicznoœæ

w Auli UAM, która nagrodzi³a skrzypka rzê-

sistymi brawami, ktoœ krzykn¹³ „bis!”

Ciekawie zaprezentowa³a siê Polka

Anna Orlik, która urzek³a mnie swoj¹ inter-

pretacj¹ Romansu D-dur op. 23 Karola Szy-

manowskiego, który by³ bardzo zmys³owy,

nokturnowy, o erotycznym wrêcz charak-

terze. Czasami zawodzi³a intonacja, ale i tak

by³ to jeden z lepszych wystêpów wczoraj-

szego wieczoru.

Rozpoczynaj¹ca popo³udniow¹ seriê

przes³uchañ Yukino Nakamura z Japonii

mia³a doœæ nierówny wystêp. Raz zachwy-

ca³a miêkkim jasnym dŸwiêkiem, innym ra-

zem wpada³a w du¿e tarapaty intonacyjne.

Dobrze w jej wykonaniu wypad³a VI Sonata

Ysaye’a, która by³a pe³na muzycznej per-

swazji i sugestywnoœci. 

Niestety, bardzo s³abo wypad³ Rosjanin

Semion Gurevich, który w³aœciwie ca³y czas

walczy³ z problemami intonacyjnymi. Wielka

szkoda, poniewa¿ graj¹c VII Sonatê c-moll op.

30 Beethovena raz po raz pokazywa³, ¿e po-

trafi wydobyæ wiele ekspresji. Czujê siê zasko-

czony wystêpem Gurevicha, poniewa¿ dzieñ

wczeœniej s³ucha³em jego próby i nic nie

wskazywa³o na taki bieg wydarzeñ. �

prezentowana by³a w³aœnie Sonata G-dur. Mnie

najbardziej zafrapowa³a propozycja japoñskiej

skrzypaczki Haruki Nagao z uwagi na niezwyk³¹

urodê dŸwiêku. Zreszt¹ ten walor jej wystêpu

ujawni³ siê tak¿e w kreowaniu Zród³a Aretuzy

Szymanowskiego, zw³aszcza przy ró¿nicowa-

niu poszczególnych cz³onów utworu. Z kolei

w interpretacji VIII Sonaty przez Bomsori Kim

z Korei Po³udniowej uderzy³ mnie wielki spokój,

a jednoczeœnie bardziej wyraziste zaakcentowanie

treœci ekspresji dzie³a. W tym samym utworze

zagranym przez przedstawicielkê Japonii Chihiro

Kitadê by³y styl, elegancja, wdziêk.

Rosjanka Vera Lopatina spoœród sonat

Beethovena wybra³a V, utrzyman¹ w tonacji

c-moll. Podoba³a mi siê szlachetna wymiana

muzycznej energii i doskona³e porozumienie

artystyczne pomiêdzy skrzypaczk¹ i pianist¹ –

Micha³em Francuzem, przy czym warto pod-

kreœliæ, ¿e akurat ten aspekt konkursowych

dokonañ nie zawsze jest satysfakcjonuj¹cy. 

Po raz drugi startuj¹ca w poznañskim

konkursie Maria W³oszczowska, jako jedyna

w I etapie zagra³a X Sonatê G-dur op. 96. Nie-

stety swoim pomys³em na Beethovena mnie

nie zafrapowa³a, graj¹c dosyæ bezbarwnie, bez

niezbêdnej w tym dziele energii. Jak gdyby na

przekór swojemu instrumentowi, b¹dŸ co

b¹dŸ Guarneriemu! �

(tej od Lopatiny), ale trudno odmówiæ Ja-

ponce techniki. Choæ jej Kaprysu nr 1 op.

10 „nie zauwa¿y³em” – znikn¹³ zmielony

maszynk¹ do miêsa.

Kolejna Japonka, Chihiro Kitada, po³¹czy-

³a cechy poprzednich Azjatek. Muzykalna,

opanowana, o czytelnej intonacji. Zapamiêtam

jej Wariacje na temat w³asny – wprawdzie

z drobnym ba³aganikiem, ale jakieœ takie

bardzo jej, osobiste, prze¿yte. 

Koñcz¹ca pierwsz¹ sesjê Maria W³osz-

czowska po piêciu latach wraca na konkurs.

Skoro podjê³a tak¹ decyzjê, celuje w I nagrodê.

Doskonale pamiêtam j¹ z roku 2011: trochê za-

gubion¹, próbuj¹c¹ nawi¹zaæ rywalizacjê z czo-

³ówk¹. Wtedy siê nie uda³o. Od tego czasu w jej

¿yciu artystycznym wiele siê zmieni³o, studio-

wa³a m.in u Maxima Vengerova w Londynie.

W³oszczowska ma ³adny dŸwiêk (kolejny dawny

instrument w tej sesji – Pietro Guarneri da Man-

tua 1715), gra bardzo œwiadomie, s³ychaæ, ¿e

wszystko ma doskonale przemyœlane i u³o¿one

(dobry Beethoven, X Sonata G-dur op. 96). Tu¿

przed dŸwiêkiem czuæ u niej „g³owê”. Tyle tylko,

¿e brakuje jej luzu, swobody, oderwania od

„kreski takowej”. Czy to wystarczy na fina³? Nie

wiem. Na pewno na drugi etap. Nie lubiê bawiæ

siê w takie zgadywanki, ale nie zdziwi³bym siê,

gdybym z wszystkimi paniami spotka³ siê

w drugim etapie. �

SEIJI OKAMOTO – MOCNE
ZAMKNIÊCIE I ETAPU
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Seiji Okamoto zosta³ obdarzony fenomenalnym s³uchem i wra¿liwoœci¹.
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R E K L A M A

I Joachim, i Wieniawski byli równie¿ dosko-

na³ymi pedagogami. Uczniem Józefa Joachima

w Berlinie by³ m.in. Bronis³aw Huberman (1882-

1947), nie tylko jeden z najwiêkszych skrzypków

XX wieku, ale tak¿e wielki propagator idei Zjedno-

czonej Europy. Wyg³asza³ na ten temat odczyty

i du¿o o tym pisa³. „Wirtuoz skrzypiec” Bronis³aw

Huberman wymyœli³ te¿ i doprowadzi³ do powo-

³ania jednej z najlepszych na œwiecie orkiestr –

Filharmonii Izraelskiej. Szkoda tylko, ¿e w tragicz-

nych okolicznoœciach, kiedy to wyrzucani przez

nazistów z niemieckich orkiestr ¿ydowscy muzy-

cy schronili siê w Palestynie. Huberman na ca³ym

œwiecie zbiera³ na to pieni¹dze, a pierwszy koncert

w 1936 roku poprowadzi³ sam Arturo Toscanini. 

Z kolei jednym z najwybitniejszych uczniów

Henryka Wieniawskiego by³ Eugene Ysaye

(1858-1931). Belgijski skrzypek, kompozytor i szef

orkiestry. Jako dziecko graniem na skrzypcach

wspiera³ rodzinny bud¿et. Przypadkowe spotka-

nie z wielkim skrzypkiem i kompozytorem Henri

Vieuxtemps’em otwar³o mu drzwi do Konser-

watorium w Liege, a nastêpnie Brukseli, gdzie

w³aœnie zosta³ uczniem Henryka Wieniawskiego.

Ysaye ju¿ w wieku dwudziestu jeden lat odby³

miêdzynarodowe tournée, po którym okrzykniê-

to go wybitnym wirtuozem. Mimo ci¹g³ych k³o-

potów ze zdrowiem nieustannie koncertowa³, na

przyk³ad w 1905 roku tylko w Stanach Zjedno-

czonych da³ 120 koncertów. Przez kilka lat by³ te¿

szefem orkiestry w Cincinnati. PrzyjaŸni³ siê

z wieloma wybitnymi artystami, którym de-

dykowa³ swoje wirtuozowskie utwory na

skrzypce. A jego przyjaŸñ z królow¹ El¿biet¹

Belgijsk¹ zaowocowa³a powstaniem w Brukse-

li w 1937 roku Miêdzynarodowego Konkursu

Skrzypcowego imienia Ysaye’a (od 1951 roku

konkurs nosi imiê Królowej El¿biety). 

Jego pierwszym triumfatorem w 1937 roku

by³ Dawid Ojstrach (1908-1974). Ojstrach

w Zwi¹zku Radzieckim by³ doceniany, na-

gradzany i odznaczany. Bardzo du¿o kon-

certowa³, ale nie w krajach zachodnich –

na to d³ugo nie by³o zgody. Do USA wy-

puszczono go dopiero w 1955 roku. Odby³

tam triumfalne tournée, zaprzyjaŸni³ siê

z Isaakiem Sternem. Ojstrach by³ cz³owie-

kiem o ogromnej wiedzy, powszechnie lubia-

nym i podziwianym, a tak¿e uwielbianym

przez swoich uczniów ze wzglêdu na legen-

darn¹ dobroæ i nies³ychane poczucie humoru.

Zaœ z powodu mistrzowskiej gry i sposobu

bycia obwo³ano go „Królem Dawidem”.

Zmar³ nagle w Amsterdamie po ca³ym dniu

prób z orkiestr¹ Concertgebouw. �

W
êgier Józef Joachim (1831-1907)

te¿ móg³by bez obaw spróbowaæ

si³ z Paganinim, jednak mia³ 9 lat,

kiedy Maestro odszed³. Joachima bardzo

prêdko uznano za jednego z najwybitniejszych

skrzypków w dziejach wiolinistyki. Samemu

Brahmsowi pomaga³ rozwi¹zaæ problemy

techniczne przy komponowaniu Koncertu

Skrzypcowego D-dur. 

Napisa³ nawet dodatkowe kadencje wirtu-

ozowskie. Jego pierwszym nauczycielem by³ Sta-

nis³aw Serwaczyñski (1781-1859), solista i koncert-

mistrz Opery Budapeszteñskiej. Ten sam, który

uczy³ równie¿ kilkuletniego Henryka Wieniaw-

skiego (1835-1880), który potem maj¹c ledwie je-

denaœcie lat z pierwsz¹ nagrod¹ i Z³otym Meda-

lem koñczy Konserwatorium Paryskie. Lada mo-

ment zostanie okrzykniêty wielkim, wybitnym…

po prostu geniuszem skrzypiec. W 1850 roku

koñczy jeszcze z wyró¿nieniem studia w klasie

kompozycji (ma piêtnaœcie lat!). Trzydzieœci na-

stêpnych wype³ni¹ mu podró¿e i koncerty na

ca³ym œwiecie, praca pedagogiczna w Petersbur-

gu i Brukseli oraz komponowanie. Z powodu do-

legliwoœci sercowych i nadmiernej oty³oœci

w ostatnich latach ¿ycia koncertowa³ na siedz¹co. 

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (2)
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MAREK ZARADNIAK

P
rzyjrzyjmy siê niektórym nagrodom

pozaregulaminowym. Ewa i W³odzi-

mierz Kamirscy (polscy muzycy miesz-

kaj¹cy od lat w Australii) przeznaczyli 15 tys.

dolarów dla najm³odszego finalisty konkursu.

10 tys. euro to nagroda Neo Classic Japan dla

najlepszego uczestnika z Japonii. Nagroda ta

wi¹¿e siê z nagraniem p³yty. 4000 dolarów to

stypendium Fundacji Miasta Poznania dla naj-

lepszego Wielkopolanina, a 3000 euro wynosi

nagroda przyznawana przez Kapitu³ê Kryty-

ków. Tyle samo warte s¹ nagrody Jury M³odych

oraz Polskiego Radia za najpiêkniej wykonany

kaprys Henryka Wieniawskiego. 10 tys. z³otych

to nagroda publicznoœci, a 1500 euro to na-

groda Wandy Wi³komirskiej za najpiêkniejsze

wykonanie utworu Karola Szymanowskiego.

1000 euro wynosi nagroda Towarzystwa

Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego za

najlepsze wykonanie koncertu Henryka

Wieniawskiego. 

Wœród nagród s¹ tak¿e oddane na rok

w depozyt laureatom skrzypce uznanych lut-

ników z kolekcji Michaela Guttmana, Floriana

Leonharda i od Nippon Violin Co. Te ostatnie

dostanie najlepszy uczestnik Konkursu Wie-

niawskiego z Japonii wskazany przez Maxima

Vengerova. 

Wa¿na jest te¿ nagroda ufundowana

przez Maxima Vengerova w postaci lekcji mi-

strzowskich u niego. A¿ 21 nagród pozaregu-

laminowych to koncerty. S¹ wœród nich m.in.

nagrody Melbourne Symphony Orchestra

oraz dyrygenta, maestro Long Yu, w postaci

koncertu w Chinach. Nagroda Foundation for

Music Education Support dla zdobywców I, II

i III miejsc to koncert w Sankt Petersburgu,

a nagroda Yehudi Menuhin Forum to recital

w Bernie. Zwyciêzca konkursu 27 listopada

wykona koncert skrzypcowy W. A. Mozarta

z Orkiestr¹ Kameraln¹ Polskiego Radia Amadeus.

Natomiast w roku 2017 zagra on na festiwalach

Schleswig Holstein i Verbier. Zdobywcy I, II i III

miejsc zagraj¹ 28 lipca przysz³ego roku

z Maximem Vengerovem na festiwalu Musica

Mundi w Brukseli. �

Pieni¹dze, skrzypce w depozycie, 
koncerty – w sumie 39 nagród
Najbardziej ekscytuj¹ce dla m³odych skrzypków s¹ oczywiœcie konkursowe nagrody. Ta g³ówna 
wynosi 30 tys. euro. Oprócz tego, jak na ka¿dym konkursie, pojawi³o siê tak¿e wiele nagród 
pozaregulaminowych. Jest ich 39, ale lista nie jest zamkniêta. Zdarza³o siê bowiem w poprzednich 
konkursach, ¿e w ich trakcie zg³asza³y siê osoby i instytucje bêd¹ce fundatorami kolejnych nagród. 

Wa¿na jest nagroda 
ufundowana przez 
Maxima Vengerova 
w postaci lekcji 
mistrzowskich u niego 
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N
a ten moment w Auli Uniwersy-

teckiej czekali uczestnicy Kon-

kursu Wieniawskiego, ich bli-

scy, pedagodzy i… melomani.

Obserwatorzy gor¹czkowo

dyskutowali, kto wejdzie, kto pojedzie do do-

mu. Po og³oszeniu zwyciêzców pierwszego

etapu przez Andrzeja Wituskiego, g³os zabra³

Maxim Vengerov:

– Jest to prawdziwie emocjonalny mo-

ment, który trwa od roku, kiedy zacz¹³em

przes³uchania, na które zg³osi³o siê ponad 250

osób. Wspania³ych osobowoœci wyra¿aj¹cych

siê w muzyce, wspania³ych osobowoœci s³u¿¹-

cych muzyce. Jest to wielka szkoda, ¿e z nie-

którymi z Was muszê siê po¿egnaæ. Gdyby to

by³o w mojej mocy, chcia³bym z wszystkimi

z Was spotkaæ siê w kolejnych rundach.

Dziêkujê Wam serdecznie za grê. Z wielk¹

niecierpliwoœci¹ wyczekujemy tego, co zda-

rzy siê w kolejnych etapach konkursu.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ parê s³ów w imie-

niu jury, z którymi w pe³ni zgadzam siê oso-

biœcie. Wszyscy byli bardzo pozytywnie za-

skoczeni poziomem i szczeroœci¹ Pañstwa

wypowiedzi muzycznych, jak równie¿ Pañ-

stwa umiejêtnoœciami technicznymi.

Jak to na konkursie bywa, w zamieszaniu

dyrektor Andrzej Wituski nie wyczyta³ Anny

Maleszy, która – notabene – nie pojawi³a siê

na og³oszeniu wyników. W drugim etapie za-

graj¹ studentki poznañskiej Akademii Mu-

zycznej: Anna Malesza, Amelia Maszoñska, Ce-

lina Kotz, absolwentka tej uczelni Maja Syrnic-

ka oraz tegoroczny absolwent Poznañskiej

Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II st. im.

Mieczys³awa Kar³owicza Robert £aguniak.

– Jestem zaskoczona, ale bardzo szczêœli-

wa – powiedzia³a po og³oszeniu wyników

Amelia Maszoñska. – Nie spodziewa³am siê,

chocia¿ oczywiœcie o tym marzy³am.

– Oczekiwanie na wyniki zawsze budzi

emocje, niezale¿nie od tego, który to jest raz

w ¿yciu na konkursie – stwierdzi³a Celina Kotz.

– Szczególnie, jeœli czytanie wygl¹da tak jak

dzisiaj, ¿e pewne nazwiska zosta³y pominiête,

dodane. Rozumiem to zamieszanie, ale ka¿dy

czeka tylko na ten moment, ¿eby us³yszeæ,

26 skrzypków zagra w drugim etapie 
– 39 godzin przes³uchañ, 40 uczestników. Zgodnie z regulaminem
do drugiego etapu przesz³o 26 skrzypków – powiedzia³ wczoraj
póŸnym wieczorem Andrzej Wituski, dyrektor 15. Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
– Kilkunastu z Was wróci do domu. Tym, którzy nas opuszczaj¹,
chcê powiedzieæ do widzenia. Od dzisiaj jesteœcie za pan brat 
z Henrykiem Wieniawskim. 

Maxim Vengerov i Andrzej Wituski.

GRANIE NA TEJ 

WSPANIA£EJ ESTRADZIE

JEST OGROMNIE

WA¯NYM 

DOŒWIADCZENIEM

I NIESAMOWITYM 

PRZE¯YCIEM
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chocia¿ coœ, co przypomina troszeczkê swoje

nazwisko. Moje nazwisko pominiêto i po inter-

wencji Maxima Vengerova zosta³o wyczytane.

Hanna Asieieva z Ukrainy rzuci³a w przelocie:

– Jestem bardzo zadowolona, ale i zdenerwowana.

Jutro o 10 ju¿ muszê graæ. Nie mogê rozma-

wiaæ, bo muszê zadzwoniæ do mamy.

– Niestety, nie mia³em do tej pory oka-

zji pos³uchaæ zbyt wielu wykonawców. Lista

jest trochê d³u¿sza, ni¿ myœla³em — spo-

dziewa³em siê dwudziestu, mo¿e dwudzie-

stu dwóch uczestników. Na konkursach, na

których bywa³em do tej pory, do drugiego

etapu przechodzi³o maksymalnie 20 osób.

Mo¿e ró¿nica bierze siê st¹d, ¿e tym razem

jest to konkurs czteroetapowy. Jestem bar-

dzo podekscytowany tym, ¿e mogê zagraæ

jeszcze trochê muzyki. Ju¿ jutro! – powie-

dzia³ Richard Lin.

Amalia Hall równie¿ nie kry³a swojego

podekscytowania. – Nie sadzi³am, ¿e bêdê

mog³a zagraæ kilka kolejnych utworów w dru-

gim etapie. Program ka¿dej rundy zawiera

utwory, których nie mogê siê doczekaæ. Drugi

etap jest zupe³nie inny ni¿ pierwszy, mo¿na

pokazaæ w nim inn¹ stronê osobowoœci. Naj-

bardziej cieszê siê na Sonatê Ravela, w której

uwielbiam odnajdywaæ ró¿ne kolory i odcienie.

Nie wszyscy byli tego wieczora zadowoleni.

Maciej Burdzy, który po raz drugi wzi¹³ udzia³

w Konkursie Wieniawskiego powiedzia³: – Nie

czujê siê rozgoryczony. By³em tu piêæ lat temu,

znowu nie wysz³o. Fajnie by³oby zagraæ dalej, ale

nie wysz³o i tyle. Zawsze tak jest. Zamiast 24 osób

przesz³o 26, nie s³ysza³em protestów, wiêc to zna-

czy, ¿e by³ bardzo dobry poziom. Takie s¹ wyniki

i tyle. Z werdyktem jury siê nie dyskutuje. To s¹

decyzje niepodwa¿alne.

– Granie na tej wspania³ej estradzie dla tak

szacownego jury by³o dla mnie ogromnie wa¿-

nym doœwiadczeniem i niesamowitym prze¿y-

ciem – stwierdzi³a Marie Bégin. – Naprawdê siê

cieszê, ¿e mog³am tu wyst¹piæ – by³a to moja

wielka szansa, ale te¿ pierwszy tak du¿y kon-

kurs. Jestem wdziêczna, ¿e siê do niego dosta-

³am, ¿e mog³am podj¹æ to wyzwanie. To dodaje

mi odwagi do dalszego dzia³ania. Niestety, nie

bêdê mia³a w najbli¿szym czasie okazji, aby za-

prezentowaæ wszystkie przygotowane na

konkurs utwory, ale wiele z nich mia³am w re-

pertuarze ju¿ wczeœniej. Uczenie siê nowego

programu to zreszt¹ nieod³¹czna czêœæ ¿ycia

ka¿dego muzyka. Teraz chcia³abym zostaæ jesz-

cze w Poznaniu i œledziæ dalsze etapy konkursu,

bo dziêki temu te¿ mogê siê bardzo du¿o nauczyæ.

I kto wie, mo¿e wrócê tu za piêæ lat? �

 Konkursu Wieniawskiego Mone Hattori
Hanna Asieieva
Anna Malesza
Maja Syrnicka
Amelia Maszoñska

Richard Lin
Alexander Kuznetsov
Vasyl Zatsikha
Arsenis Selalmazidis
Shiori Terauchi
Celina Kotz
Jung Min Choi
Ryosuke Suho
Yuna Toki
Veriko Tchumburidze
Luke Hsu
Robert £aguniak
Eva Rabchevska
Amalia Hall
Maria Kouznetsova
Bomsori Kim
Vera Lopatina
Maria W³oszczowka
Yukino Nakamura
Semion Gurevich
Seiji Okamoto
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mogli wybieraæ ten jeden z najistotniejszych fila-

rów konkursowej prezentacji pomiêdzy siedem-

nastoma kompozycjami, bêd¹cymi kanonem re-

pertuaru skrzypcowego. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e

w tym roku wœród sonat mo¿liwych do wyboru

nie by³o tych skomponowanych np. przez Pro-

kofiewa, Szymanowskiego i Hindemitha – w pe-

wien sposób wpisuje siê to w ogóln¹ tendecjê

przesuniêcia repertuaru bie¿¹cej edycji w stronê

raczej XIX stulecia ni¿ wspó³czesnoœci.

Obok zmierzenia siê z architektur¹ formy

sonatowej, regulamin przewiduje wykonanie

jeszcze dwóch skrzypcowych miniatur. Ten gest

przypomina mi odrobinê popularne wœród mu-

zyków powiedzenie o tym, ¿e kto nie by³ muzy-

kantem, nie bêdzie nigdy muzykiem. Niektóre

z tych kompozycji – czysto technicznie patrz¹c –

graæ mog¹ przecie¿ dzieci! Trudnoœæ tak popular-

nych utworów jak Wokaliza Rachmaninowa czy

Medytacja na tematy z opery Thais Masseneta

zdaje siê jednak polegaæ na ich pozornej tylko ³a-

twoœci. Tak postrzegane mog¹ one pokazaæ czy

wœród uczestników s¹ genialnie utalentowani

muzycy. Notabene Wokalizê wspólnie z uczest-

nikami i jurorami gra³ Shlomo Mintz na zakoñ-

czenie konkursu piêtnaœcie lat temu, piêæ lat te-

mu zaœ Medytacjê zagra³ Maxim Vengerov –

by³y to niezwyk³e i wzruszaj¹ce momenty w hi-

storii Konkursu Wieniawskiego. 

Nieoficjalnym patronem drugiego etapu

stanie siê Fritz Kreisler, austriacki wirtuoz skrzy-

piec oraz kompozytor. Jako „cudowne dziecko”

uczeñ Hellmesbergera Juniora w Wiedniu, Mas-

sarta w Pary¿u, w dziedzinie kompozycji zaœ

Brucknera i Delibes’a. Jak pisze Jerzy Kusiak:

„w powszechnym mniemaniu Kreisler by³ naj-

wiêkszym, a w ka¿dym razie najpopularniejszym

skrzypkiem œwiata I po³owy XX wieku, mimo

olœniewaj¹cych sukscesów Heifetza i Menuhina.

Grê jego cechowa³a elegancja wiedeñsko-fran-

cuskiej proweniencji, temperament, ciep³y, miêk-

ki, lecz mêski ton o zabarwieniu altowym, nie

spotykana dot¹d prê¿noœæ i wyrazistoœæ rytmu”. 

Kreisler by³ osobowoœci¹ niezwykle barwn¹

– kochaj¹cy estradê, ¿ycie, pe³en dowcipu i hu-

moru przetrwa³ rownie¿ jako bohater licznych

anegdot. Poza nagraniami p³ytowymi pozosta-

wi³ po sobie liczne kompozycje w tym... dwie

operetki (Kwiat jab³oni oraz Sissy). Najwiêksz¹

popularnoœci¹ ciesz¹ siê miniatury nawi¹zuj¹ce

do atmosfery muzycznego Wiednia: Piêkny

ADAM BANASZAK

D
la czêœci kandydatów sonaty Beethove-

na sta³y siê pu³apk¹, dla wszystkich zaœ

papierkiem lakmusowym zdobytego

doœwiadczenia i gotowoœci do udŸwigniêcia

propozycji koncertowych i nagraniowych, jakie

czekaj¹ na laureatów Konkursu Wieniawskiego.

Sonaty Beethovena czêsto pokazywa³y prawdzi-

we oblicze i rangê talentu uczestników. Program

drugiego etapu konkursu rozegra siê zaœ pomiê-

dzy dwoma biegunami – sonat i minatur

skrzypcowych. 

Piêæ lat temu po wykonaniu przez Soyoung

Yoon sonaty Prokofiewa publicznoœæ zdawa³a siê

ju¿ mieæ pewnoœæ, kto wygra konkurs. Znakomi-

te wykonanie sonaty mo¿e okazaæ siê kluczowe –

pokazaæ kandydata jako ukszta³towanego arty-

stê potrafi¹cego sw¹ wizj¹ porwaæ, zauroczyæ lub

nawet zahipnotyzowaæ, zdobywaj¹c przy tym

jednoznaczn¹ przewagê nad innymi. Uczestnicy

Sonatowy egzamin dojrza³oœci

R E K L A M A

W pierwszym etapie tegorocznego konkursu nie s³uchaliœmy kaprysów Paganiniego, w zamian za to
uczestnicy prezentowali wybran¹ czêœæ sonaty Beethovena. Jaki efekt przynios³y te programowe 
innowacje? Ju¿ pierwsze wystêpy okaza³y siê egzaminem z muzykalnoœci, dojrza³oœci i kameralistyki. 
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R E K L A M Arozmaryn, Chiñski tamburyn, Cyganka, Radoœci

mi³oœci. Przebojem nad przeboje okaza³y siê

Cierpienia mi³osne – grywane w niezliczonych

opracowaniach i na przeró¿ne okazje). Nieoce-

niony Jerzy Kusiak zauwa¿a przy tym, ¿e czas

trwania poszczególnych utworków dostosowa-

ny by³ przezornie do pojemnoœci jednej strony

ówczesnych szybkoobrotowych p³yt gramofo-

nowych. Poza kompozycjami „wiedeñskimi”

Kreisler dokona³ licznych transkrypcji i opraco-

wañ, a tak¿e... redakcji odnalezionych rêkopisów

dawnych kompozytorów. Dopiero po jakimœ

czasie okaza³o siê, ¿e te „odnalezione rêkopisy”

od pocz¹tku by³y utworami Kreislera.

Rozpiêcie repertuaru drugiego etapu po-

miêdzy biegunami narracji wielkiej formy sona-

towej a lirycznymi miniaturami stanie siê wiêc

swoistym testem dojrza³oœci uczestników.

W tym miejscu chcia³bym polemizowaæ

z wypowiadanymi w ostatnich dniach przez

recenzentów i publicznoœæ obiegowymi opi-

niami o zwi¹zkach wieku i dojrza³oœci, o dojrza-

³oœci „ponad wiek” i dojrza³oœci „na swój wiek”.

Id¹c takim tropem – czy na przyk³ad utwory

Szostakowicza mog¹ zrozumieæ i graæ tylko ci,

którzy prze¿yli piek³o wojny i totalitaryzmu?

Charyzmatyczny re¿yser i wspania³y artysta Ja-

nusz Wiœniewski powiedzia³: „(...) wspomnijmy

m³odziutkiego Szekspira pisz¹cego Sonety, Mo-

zarta, który jest symbolem m³odego geniuszu,

dwudziestokilkuletniego Manna, który pisze

Buddenbrooków na Nobla. Wspomnijmy trzy-

dziestokilkuletniego Grotowskiego, który wtedy

ju¿ praktycznie zamyka³ swoje dzie³o i zamilk³ na

staroœæ, Kantora – który Umar³¹ klasê stworzy³

po szeœædziesi¹tce, a przedtem by³ tylko in-

teresuj¹cym obrazoburc¹-poszukiwaczem,

dziewiêædziesiêcioletni Sofokles pisze Edypa

w Kolonie, Verdi ma osiemdziesi¹t lat, gdy

komponuje pierwsz¹ operê komiczn¹, Franz

Hals ma osiemdziesi¹t cztery lata, gdy maluje

genialny portret Prze³o¿onych domu starców. Na koniec

wspomnijmy starego Moj¿esza, który wyprowadza swój

lud z Egiptu, wspomnijmy m³odziutkiego Dawida, który

zabija Goliata. Zatem przede wszystkim trzeba powiedzieæ,

¿e wybrani owocuj¹ wed³ug miary swojego wybrania”.

Dodajmy, ¿e Wieniawski komponowa³ niektóre z „konkur-

sowych” utworów bêd¹c m³odszym od wielu uczestni-

ków. Cudowna Ginette Neveu wygra³a Konkurs Wie-

niawskiego maj¹c zaledwie piêtnaœcie lat, bêd¹c przy

tym zreszt¹ w po³owie swojego przedwczeœnie zakoñ-

czonego katastrof¹ lotnicz¹ ¿ycia. 

Fritz Kreisler potrafi³ tak¿e œwietnie graæ na fortepia-

nie, w szczególnoœci z pamiêci wykonuj¹c ogromn¹ czêœæ

repertuaru skrzypcowo-fortepianowego. Drugi etap to

równie¿ swoisty konkurs pianistyczny, zdecydowanie bo-

wiem nie sposób w przypadku sonat (Bartók!) mówiæ

o roli fortepianu w kategorii akompaniamentu. Przed na-

mi wiêc równolegle toczyæ siê bêdzie swoisty drugi –

równie fascynuj¹cy turniej. �

Z REGULAMINU KONKURSU...
1. F. Kreisler – utwór dowolny na skrzypce

i fortepian (do 4 minut)

2. Utwór dowolny spośród:

P. Czajkowski – Medytacja 

G. Fauré – Apres un reve

J. Joachim – Romans B-dur op. 2

J. Massenet – Medytacja na tematy 

z opery Thais

S. Rachmaninow – Wokaliza op. 34 nr 14

H. Wieniawski – Legenda op. 17

3. Sonata na skrzypce i fortepian do wyboru

spośród: B. Bartók (1-2), J. Brahms (1-3),

E. Elgar, G. Fauré (1-2), C. Franck, 

E. Grieg (1-3), M. Ravel, F. Schubert –

Sonata A-dur D. 574, R. Schumann (1-3)
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s of Thursday, the highlight of the second round re-

pertoire will be the sonatas to be selected by the can-

didates from the literature of the Romanticism, Late

Romanticism and 20th century. The list does not include

Beethoven’s works as they were presented in the first round.

The competitors rendered one of the movements of Beetho-

ven’s sonatas, and Jurors were mostly in favour of the Allegro

opening the cycle. In my opinion it is an excellent idea becau-

se it was only during their first performance that the young

violinists had to showcase how they understand the classical

form, evolve the main parameters of the work, contrast the-

matic material, and build culmination related to the develop-

ment. The other pieces of the first round repertoire did not

offer such opportunity, but they did test other predisposi-

tions and abilities. Caprices required technical dexterity and

a grasp of that specific, salon-virtuoso tone of Wieniawski’s

music, while in Szymanowski’s works they were expected to

paint pictures with a rich sound palette. The candidates could

also demonstrate their individual musical taste by choosing a

piece at their own discretion. The list featured very traditional

pieces by Ernst and Milstein, Ysaye’s example of the langu-

age of the first half of the 20th century, and Penderecki’s

manifestation of the latest means of musical expression. 

Beethoven’s most popular sonatas were Sonata No. 3 in

E-flat Major Op. 12, No. 5 in F Major Op. 24, No. 7 in C Minor

Op. 30 No. 2, and No. 8 in G Major Op. 30 No. 3. Wednesday

I
must admit that I have a problem with the first round.

It’s too long. I appreciate the fact that it features

a versatile repertoire, from Beethoven that is

supposed to organize one’s thoughts and add some

discipline, to violin fireworks of consecutive epochs. Yet,

half a recital seems too much for many violinists. When

they are still in the middle, we know almost everything:

who we trust and wish to give another chance, and who

we will find hard to take to in subsequent rounds. Jurors

feel it perfectly. But well, we keep listening…

Tuesday morning was, however, surprisingly

balanced and allowed us to make fairly concrete

comparisons. Actually each of the five ladies boasted

that certain “something” that did attract my attention.

Bomsori Kim from South Korea showcased some

puzzling confidence (by no means irritating though)

that she knows everything best. Well-mannered,

musical, and self-confident on the stage. Russian Vera

Lopatina, also studying in Paris, is more of an introvert.

Somewhat withdrawn and closed, but still captivating.

Violin and piano make her world, she is a good chamber

musician and understands what polonaise rhythm is all

about. She doesn’t shout, she whispers while eliciting

a noble sound from her 1886 Gand et Bernardel. 

Contrary to the Russian, Haruka Nagao from Japan

can really “strike” with her bow. One can tell that she is

used to playing in big halls. I’d rather hear more concentration

and (Lopatina-like) tone colour in The Fountain of Arethusa,

but there is no denying her technique. Disappointingly,

SONATAS YESTERDAY, 
SONATAS TODAY

A HIGH FIVE FOR THE FIVE

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO

Bomsori Kim from South Korea.

And last, but not least, Maria W³oszczowska, who is back after five years. 
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T
he first round of the jubilee 15th edi-

tion of the Wieniawski Competition

has come to an end. Four days of

exciting auditions are over. This afternoon

session featured four violinists: two Asians,

a Pole and a Russian. Let me start with the

last recital by a 22-year-old Seiji Okamoto.

Despite his young age he makes a firm and

experienced musician. His numerous

awards include the First Prize at the 19th

International J. S. Bach Competition in

Leipzig. Several hours after the concert it

is difficult to say which of his

interpretations was the best, as each of

them seemed riveting and presented

a high level. Okamoto is undoubtedly

endowed with phenomenal hearing and

sensitivity. His superb technique was

noticeable from the very first bars of

Beethoven’s Sonata No. 7 in C Major

Op. 30. I was mesmerized with a rich sound

palette, beautiful legato, and excellent

correspondence with the piano. Equally

stunning was Wieniawski’s Capriccio No. 4

Op. 10, subtitled “Le staccato”. Not only

was it a brilliant display of technique, but

also refined tone colour and variety

of sound. His rendition of Szymanowski’s

The Fountain of Arethusa was so genuinely

authentic and emotional that it simply

could not leave the audience of the

Auditorium indifferent. He received a well-

deserved thunderous applause, with

someone shouting “encore!”.

Anna Orlik, native of Poland, enchanted

me with her sensuous, nocturnal, almost

erotic interpretation of Szymanowski’s

Romance in D Major Op. 23. Although her

intonation failed at times, it was still one of

the best presentations last night. 

The afternoon session was opened

by Yukino Nakamura from Japan. Her

performance was rather uneven: I ma-

rvelled at her soft, bright sound to hear

her struggle with serious intonation

problems minutes later. Still, her Ysaye

(Sonata No. 6) was imbued with musical

persuasion and suggestiveness.  

Regrettably, Semion Gurevich from

Russia did not do very well, struggling with

intonation problems all through his

performance. It is a real pity because in

Beethoven’s Sonata No. 7 in C Major Op. 30

he showed that he is capable of evoking

unique expressiveness. Gurevich’s poor

presentation came as a surprise, as I had

heard him rehearse on the previous day and

noting indicated such course of events. �

morning brought as many as three renditions of

Sonata in G Major. I was most intrigued by its

performance by Haruka Nagao, native of Japan,

who virtually enchanted me with her extraordi-

narily refined sound. It also revealed in Szyma-

nowski’s The Fountain of Arethusa, especially

while contrasting individual parts. What struck

me about the interpretation of Sonata No. 7  by

Bomsori Kim from South Korea was complete

composure, but at the same time great empha-

sis on the expressive content of the piece. The

same work interpreted by Japanese Chihiro Kitada

was imbued with style, elegance and grace. 

Vera Lopatina, representative of Russia,

chose Sonata No. 5 in C Major. What I found ap-

pealing was the noble exchange of musical

energy and perfect communication between

the violinist and pianist Micha³ Francuz. It is

worth adding that this aspect of the competi-

tion is not always satisfactory. 

Maja W³oszczowska was the only con-

testant to select Sonata No. 10 in G Major

Op. 96. The Pole, who had also participated

in the 14th edition of the Wieniawski

Competition, did not manage to attract my

attention with her vision.  Her playing was

rather dull and lacked the inherent energy,

despite her exquisite Guarneri! �

her Capriccio  No. 1 O p. 10 passed “unnoticed”

- it vanished, minced in a meat grinder.

Nagao’s compatriot, Chihiro Kitada,

blended the features of her Asian fellow

candidates. Musical and poised, with clear

intonation. A piece that will stay with me is

her Variations on an Original Theme – a little

messy but so very much hers, personal, from

deep inside. 

And last, but not least, Maria

W³oszczowska, who is back after five years.

Her decision to enter the competition once

again suggests that she is aiming at the first

prize. I remember her perfectly: in 2011 she was

somewhat lost, trying to compete with the

best. She didn’t make it. Since then many

things have changed, including her studies

with Maxim Vengerov in London.

W³oszczowska’s sound is agreeable (another

historic instrument in the session – a 1715

Pietro Guarneri da Mantua), she plays

consciously, one can tell that everything is

perfectly planned and well-though-out (good

Beethoven, Sonata No. 10 in G Major Op. 96).

Her “head” precedes each sound. The only

quibble is that she is too tense, she should let

go a little and “forget the bar line”. Is it enough

for the final? I don’t know. I’m not fond of the

guessing game but I won’t be surprised if I meet

all the five ladies in the second round. �

SEIJI OKAMOTO RINGS 
THE CLOSING BELL
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Seiji Okamoto from Japan.
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Let me ask you first about your family and

musical roots. What were they like?

My family weren't particularly involved in

music, no one was a professional musician. But

we did go to concerts, we would buy records,

etc. In this meaning music was always present

at my family home. Even if it was in the

background. For instance, my parents met at a

symphony concert of London Symphonic

Orchestra.

Why was it music that you got interested in

as a child? What about other passions? 

It all started very early. My parents had that

serious approach to my upbringing, so any

discussion was out of the question. But things

might well have taken a completely different

course. I would have certainly gone for the

humanities, like the cinema, history, or

literature… but only theoretically.

Now that you've been around the block for

a while and met the people you met, if you

could turn back time and choose you career

again, would you have changed anything?

You always have a choice to take this or that

decision. You cannot step twice into the

same river.

While we are talking, the competition is in full

swing, so it's hard to avoid the topic. Are

competitions good or bad for music? 

There is nothing in life that is simply good or

bad. For some a competition will turn out for

the good, for others it won't. Generally

speaking, competitions give young people an

opportunity to appear on stage and be seen

on TV and the Internet by masses, which

seems vital for them. 

Arcadi Volodos, a phenomenal pianist, once

told me that his achievements were the best

proof that you could be immensely popular

and skilful, and never enter a competition. Is

it really possible to have a musical career

without any competition success?

Why, of course! Just look at all the musicians

who appear on stage these days. You would find

many who have never participated in any

competition whatsoever. But there are also

those who won a competition to suddenly

disappear from stage. Ways to make a career are

manifold. Some will get away from solo

performance to get involved in chamber music,

others will serve as orchestra concertmasters.

I know great competition winners who

disappeared soon afterwards, and such

participants who never got to the final but

managed to step up the career ladder in some

other time, gaining popularity and renown.

You are famous for your penchant for

contemporary music. You've had a chance to

render works of such composers as Peter

Maxwell Davies, August Read Thomas, and

Michael Jarrell. Which of them, would you

say, became particularly embedded in your

memory? 

All of them. My priority is to play good music.

It may be new, contemporary, it may as well be

old. It doesn't matter really. For me it's always

an interactive process, the initial contact with

music. Just consider what music was

performed in concert halls a century ago, what

was contemporary at that time. It is a question

of relativity.  

I've asked this question  to refer to your

achievements in historical performance or, in

other words, early music…

Well, there have been only few of them. 

And your collaboration with the Finnish

Baroque Orchestra (FIBO), did it stem from

your great interest in early music? By the

way, it enjoys immense popularity here

in Poznañ.

It all started with my friend Antti Tikkanen,

soloist and concertmaster of the orchestra.

We performed Paganini's Violin Concerto No. 1

on catgut strings and in its original key The

concert in Helsinki was very well received.

Now we're in for a new project. 

And there is the Gringolts Quartet…

It's of paramount importance to me. It takes a lot

of effort,  thoughts and reflection. Playing in a

quartet is a tremendous expenditure of energy

on the one hand, and experience of great

intimacy of rehearsing together in one room on

the other.  But then, when you see the result on

stage, you seem to be witnessing the birth of

something that is almost unreal. 

What is so fascinating about serving as

a juror whose role is to assess performances

of young violinists? 

It's about anticipation. You look forward to that

moment of astonishment and… then it comes.

You hear the same piece thirty times, and then

there comes this thirty first time, and you hear

something you've never heard before. 

What does Ilya Gringolts do when there's no

music around?

There's no such thing as no music. Actually music

is always all around. But seriously speaking, I'm a

very busy person. I have a family and children.

One plays the violin, and the other one – the

piano. I like the cinema, and there's always

something to read. I have no free time…  �

Music actually is all around 
Andrzej Chylewski talks to Professor Ilya Gringolts.
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Mone Hattori
Japonia

ur. 14.09.1999

Pianistka: Irina Vinogradova

Program
F. Kreisler: La Gitana
H. Wieniawski: Legenda op. 17

E. Grieg: III Sonata na skrzypce 
i fortepian c-moll op. 45

Hanna Asieieva
Ukraina

ur. 7.07.1987

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
F. Kreisler: Chiñski tamburyn
P. Czajkowski: Medytacja
B. Bartok: I Sonata na skrzypce 
i fortepian op. 21

Anna Malesza
Polska

ur. 3.09.1992

Pianista: Marcin Sikorski

Program
F. Kreisler: Ma³y wiedeñski marsz
J. Joachim: Romans B-dur op. 2

E. Grieg: III Sonata na skrzypce
i fortepian c-moll op. 45

Maja Syrnicka
Polska

ur. 13.12.1988

Pianista: Marcin Sikorski

Program
F. Kreisler: Syncopation
G. Faure: Apres un reve
M. Ravel: II Sonata na skrzypce 
i fortepian G-dur

GRAJ¥ RANO

GRAJ¥ PO PO£UDNIU

Amelia Maszoñska
Polska

ur. 20.07.1993

Pianista: Micha³ Francuz

Program
F. Kreisler: Ma³y wiedeñski marsz
G. Faure: Apres un reve
E. Grieg: III Sonata na skrzypce 
i fortepian c-moll op. 45

Richard Lin
Tajwan/USA

ur. 6.07.1991

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
F. Kreisler: Kaprys wiedeñski
G. Faure: Apres un reve
J. Brahms: III Sonata na skrzypce 
i fortepian d-moll op. 108

Alexander Kuznetsov
Rosja/Szwajcaria

ur. 31.05.1990

Pianista: Micha³ Francuz

Program
F. Kreisler: Liebesleid
H. Wieniawski: Legenda op. 17

J. Brahms: II Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur op. 100

Vasyl Zatsikha
Ukraina

ur. 11.02.1991

Pianista: François Killian

Program
F. Kreisler: Kaprys wiedeñski
H. Wieniawski: Legenda op. 17

C. Franck: Sonata na skrzypce
i fortepian A-dur

/WieniawskiHenryk HenrykWieniawski@wieniawskicompetition @HWieniawski 

ŒLEDZ KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

Arsenis Selalmazidis
Grecja/Rosja

ur. 19.06.1990

Pianistka: Hanna Holeksa

Program
F. Kreisler: Kaprys wiedeñski
G. Faure: Apres un reve
M. Ravel: II Sonata na skrzypce 
i fortepian G-dur


