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WYSTARCZY KLIKN¥Æ
JAKUB PUCHALSKI

R
epertuar salonowo-wirtuozow-

ski, który – czego trudno nie za-

uwa¿yæ – na Konkursie Wieniaw-

skiego zachowuje niezbywalne miejsce,

30 lat temu by³ jeszcze wszechobecny.

Wci¹¿ z powodzeniem gra³y go wspó³-

czesne gwiazdy, ja jednak szuka³em ar-

chiwaliów: nigdzie nie brzmia³ tak pysznie,

jak pod smyczkami skrzypków z pocz¹tku

XX wieku. Flescha, niesamowitego Hu-

baya, olœniewaj¹cego Barcewicza, nawet

Auera, a tak¿e m³odego Elmana, Heifet-

za i wielu, wielu innych. Wœród nich – by

wróciæ do krêgu Konkursu Wieniawskie-

go – nieod¿a³owanego i niezast¹pionego

Józefa Chasyda oraz, obowi¹zkowo,

Bronis³awa Gimpla.

Dlaczego? Chyba nie zadawa³em

sobie wówczas tego pytania. Teraz

jednak stanê³o przede mn¹, gdy ko-

nieczne by³o zmierzenie siê z mas¹

muzyki, która dziœ – mówi¹c wprost –

wydaje siê mocno passé. Dziœ sku-

teczniejszy debiut to I Koncert Szy-

manowskiego ni¿ Medytacja z Thais

i nawet nie widaæ g³odu olœnieñ Sarasatem.

To samo dotyczy zreszt¹ repertuaru

pianistycznego i ka¿dego innego. Ale

co za tym idzie, zniknê³o te¿ wyczucie

estetyki tych utworów. M³odzi skrzyp-

kowie nie wychowali siê w atmosfe-

rze, która pomaga³aby im w¿yæ siê

w ich wdziêk, czar, sens. Graj¹c waria-

cje na tematy Gounoda, nie prze¿y-

waj¹ ka¿dej frazy z Fausta, jak ka¿dy

muzyk i s³uchacz przed stu laty. Mo¿e

wiêc, je¿eli ju¿ trzeba braæ siê za tak¹

muzykê, warto siêgn¹æ do Ÿróde³? Jest

szansa: dawni bogowie pomarli, ale by

ich przywo³aæ wystarczy klikn¹æ. Na-

wet niekoniecznie Carusa czy Szala-

pina, ale – ja wiem? – Pola Plançon,

Victora Maurela, Georges’a Thilla,

Nellie Melbê, Mary Garden... Wracajmy

do Ÿróde³. Czekaj¹. �

Felieton na dziœ

Ju¿ od tygodnia nie tylko Aula Uniwersytecka

rozbrzmiewa muzyk¹ skrzypcow¹. DŸwiêki

tego instrumentu wype³niaj¹ tak¿e sale Aka-

demii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego po dru-

giej stronie ulicy, w nich bowiem æwicz¹ uczest-

nicy konkursu. – Udostêpnienie sal na potrzeby

konkursu wprowadza oczywiœcie pewne zmiany

w procesie dydaktycznym – przyznaje rektor

Akademii Muzycznej dr Halina Lorkowska. – Je-

steœmy jednak na to przygotowani, z góry za³o-

¿yliœmy, ¿e tak bêdzie. W zwi¹zku z konkursem

zainaugurowaliœmy rok akademicki ju¿ szóstego

paŸdziernika, wiedz¹c, ¿e od ósmego mamy tu-

taj goœci, którzy potrzebuj¹ spokojnego miejsca

do æwiczenia. To przede wszystkim sale smycz-

kowe: skrzypcowe, altówkowe, kontrabasowe,

ale te¿ pianistyczne, bo przecie¿ konkursowi pia-

niœci tak¿e musz¹ æwiczyæ. Udostêpniamy rów-

nie¿ wiêksze sale z dobrymi fortepianami, ¿eby

ka¿demu ze skrzypków zapewniæ warunki do

komfortowej pracy z pianist¹. Konkurs jest dla

nas pewn¹ dezorganizacj¹, ale radzimy sobie

z tym. Najwa¿niejsze, ¿eby nasi goœcie ze œwiata

mieli mo¿liwoœæ spokojnego æwiczenia.

Akademia Muzyczna wspomaga organi-

zacjê Konkursów Wieniawskiego poprzez od-

danie sal dla uczestników, ale rektor Halina

Lorkowska podkreœla tak¿e inne pola, na któ-

rych zaznacza siê wspó³praca poznañskiej

uczelni z Towarzystwem Muzycznym im.

Henryka Wieniawskiego. – Wspieramy siê

wzajemnie, organizuj¹c wspólnie ogólnopolskie

konkursy skrzypcowe, altówkowe, kontraba-

sowe i wiolonczelowe – przypomina. (MM)

Goœcinna Akademia Muzyczna
Rektor Akademii Muzycznej dr Halina Lorkowska, prof. AM.
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Czy Robert Kabara – juror jest takim samym

s³uchaczem jak Robert Kabara – profesor?

Muzyka jest jedna, jest ¿ywa. Zawsze s³ucham

jej tak samo – z wielkim zaanga¿owaniem. Jeœli

jest dobra, to mnie porusza, jeœli nie jest – to

nie. To bardzo prosty mechanizm. Tutaj mamy

do czynienia z kwintesencj¹ talentu. I rzeczywi-

œcie, chcia³oby siê mieæ samych takich studentów

jak ci, którzy tu jeden po drugim wystêpuj¹. Ale to

s¹ skrzypkowie z ró¿nych uczelni, z ró¿nych stron

œwiata i z ró¿nych klas.

Do pe³nienia roli jurora trzeba mieæ jednak

pewne predyspozycje. 

Nie ja wybieram jury, ale podejrzewam, ¿e ten,

kto to robi, ma okreœlone kryteria, którymi siê

kieruje. Praca jurora jest specyficzna i szcze-

gólnie wymagaj¹ca. Do ka¿dej nuty wykona-

nej na estradzie przez uczestników przywi¹zu-

jê wielk¹ wagê, staram siê s³uchaæ ogromnie

odpowiedzialnie – i rzeczywiœcie, anga¿uje

mnie to bardziej ni¿ cokolwiek innego. Nie

ukrywam te¿, ¿e jest to praca bardzo wyczer-

puj¹ca. Znam tych skrzypków z estrad, s³ysza-

³em o nich, wiem te¿, ile kosztuje przygotowanie

siê do takiego czy innego konkursu. Sam bra³em

udzia³ w konkursach i mia³em szczêœcie je wygry-

waæ. Nie wszyscy tu doœwiadcz¹ tej przyjemnoœci,

dlatego tak wielk¹ wagê przywi¹zujê do tego, jak

oceniam i jak s³ucham.

Czy zdarzy³o siê Panu kiedyœ nie wygraæ albo

nie przejœæ do dalszego etapu konkursu?

Mia³em to wielkie szczêœcie, ¿e nigdy nie od-

pad³em po pierwszym etapie. Pamiêta siê, jak

bardzo niektórzy to prze¿ywaj¹. Myœlê, ¿e

fakt, i¿ samemu siê bra³o w konkursach udzia³,

jest jednym z podstawowych warunków do

bycia dobrym jurorem. To empatia, któr¹ obda-

rza siê graj¹cych. Bez niej rzeczywiœcie trudno

by by³o wczuæ siê w ten niesamowity wysi³ek,

który wykonuj¹. 

Wiêkszoœæ utworów prezentowanych przez

uczestników konkursu to muzyka roman-

tyczna i neoromantyczna. Skrzypek mo¿e

przejœæ przez wszystkie etapy, nie dotykaj¹c

nawet kompozycji póŸniejszych ni¿ z pocz¹t-

ku XX wieku. Jak ocenia Pan uk³ad programu,

w którym nie ma muzyki wspó³czesnej?

W pierwszym etapie s³uchaliœmy La Follii Pende-

reckiego – uwa¿am, ¿e to pozycja wystarczaj¹ca.

Muzyka klasyczna i romantyczna mobilizuje do

siêgania do naprawdê najwiêkszych zdobyczy

techniki skrzypcowej. Natomiast wiele

utworów awangardowych, jak siê ³atwo do-

myœliæ, mo¿na zagraæ, nie maj¹c tej techniki.

Mogê podaæ szereg przyk³adów, gdzie

kompletnie nie trzeba umieæ graæ na

skrzypcach, ale nie o to przecie¿ chodzi

w konkursie. My oceniamy równie¿ technikê,

czyli najlepsze zdobycze w ogólnie pojêtej

grze skrzypcowej. Trudno to robiæ na utwo-

rach, w których na przyk³ad ktoœ gra³by

wszystko wy³¹cznie szarpi¹c struny.

To technika jest tym, co najbardziej przemawia

do Pana w grze poszczególnych uczestników?

Przede wszystkim muzyka. To nie jest tak, ¿e

s³ucham, czy ktoœ biega palcami, czy nie. Naj-

wa¿niejsza jest muzyka i to, w jaki sposób ktoœ

poprzez ni¹ do nas przemawia – czyli jakim

jest artyst¹. Jednak bez techniki, bez œwiado-

moœci tego, co siê robi, trudno to osi¹gn¹æ.

I nie myœlê o technice tylko na zasadzie, ¿e

ktoœ umie szybko coœ zagraæ. Technik¹ na-

zywam przede wszystkim kszta³towanie

dŸwiêku. To od techniki zale¿y te¿, czy ktoœ

jest przez nas s³yszalny, czy nie. Opanowanie

oddechu, które wp³ywa na kszta³t frazy – to

jest te¿ technika.

Doœwiadczeni artyœci czêsto z biegiem lat

maj¹ ju¿ wyrobion¹ w³asn¹ estetykê – za-

równo grania, jak i wyobra¿ania sobie muzy-

ki. Czy jest Pan takim typem? Czy zdarza siê,

¿e ktoœ tê Pañsk¹ wizjê prze³amie czymœ nie-

spodziewanym, zupe³nie nowym?

Tak, tutaj tak jest – wiele takich osób s³yszê na

tym konkursie. Chyba ka¿dy ma swoj¹ wizjê

wszystkiego, co go otacza, ale te¿ od ka¿de-

go personalnie zale¿y, na ile jest gotowy, aby

tê wizjê modyfikowaæ, wzbogacaæ. Ja jestem

jak najbardziej otwarty na przemodelowanie

swojego myœlenia i, miêdzy innymi, to w³a-

œnie w s³uchaniu jest tak wymagaj¹ce – nie

tylko to, ¿e uczestników trzeba oceniæ. Ja

chcê ich zrozumieæ najlepiej jak potrafiê

i chyba to jest rzecz najtrudniejsza. Zrozu-

mieæ, jeœli ktoœ robi coœ totalnie inaczej, ni¿

sobie wyobra¿am. Trzeba zostawiæ przyzwy-

czajenia absolutnie w tyle, bo takie sztywne

ocenianie mog³oby byæ dla kogoœ krzywdz¹-

ce. Ja nie jestem tu po to, ¿eby coœ komuœ na-

rzuciæ, ale ¿eby byæ otwartym, zrozumieæ

i oceniæ – najlepiej jak potrafiê. �

Rozmawia³a: 

MAGDALENA MATEJA

Rozmowa

Technika to kszta³towanie dŸwiêku

DO KA¯DEJ NUTY 
WYKONANEJ NA ESTRADZIE 
PRZEZ UCZESTNIKÓW 
PRZYWI¥ZUJÊ WIELK¥ WAGÊ

Rozmowa z profesorem Robertem Kabar¹.
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iedy w minion¹ niedzielê rozpoczê³y siê przes³u-

chania I etapu, pomyœla³em sobie: oto okazja na

poznanie nowej czterdziestki szans. Szans us³y-

szenia nowych opowieœci z krainy wra¿liwoœci. Opowie-

œci obarczonych subiektywizmem i u³omnoœciami, ale

wci¹¿ jeszcze zapowiadaj¹cych tajemnicê. Przedwczo-

rajsza decyzja jury ograniczy³a liczbê niespodzianek do

dwudziestu szeœciu, ale zapewni³a nowe, byæ mo¿e jesz-

cze bardziej frapuj¹ce.

Opowiedzieæ historiê… Ma³¹ lub wielk¹, wielow¹tkow¹.

Ale opowiedzieæ ciekawie, zajmuj¹co, ³adnym jêzykiem. Tak,

by pozosta³a w pamiêci na zawsze lub na bardzo d³ugo, a nie

znik³a po wybrzmieniu ostatniego s³owa. 

Ju¿ pierwsi wykonawcy czwartkowej, przedpo³u-

dniowej sesji wziêli sobie powy¿sze konstatacje g³êboko

do serca i umys³u. Obecnoœæ obok siebie w repertuarze II

etapu dwóch miniatur i wielkiej formy sonatowej okaza³a

siê pomys³em ze wszech miar intryguj¹cym i skutecznym.

W pierwszej kolejnoœci dotyczy to nieprzekraczaj¹cych

czterech minut utworów dowolnych Fritza Kreislera. Po-

zornie ³atwych, lekkich, niemal niepowa¿nych. I oto sypi¹

nam siê per³y. Bo jak¿e inaczej okreœliæ pasjonuj¹ce w swej

miniaturyzacji historyjki, bo jeszcze – bez przesady – to

przecie¿ nie pe³nowymiarowe opowieœci. Prezentacja

Ma³ego wiedeñskiego marsza przez Annê Maleszê:

wdziêk, lekkoœæ, ¿artobliwy uœmiech i ten klimat popo³u-

dniowego, zapewne rozs³onecznionego Wiednia. Ale oto

P
ierwszy dzieñ II etapu rozpoczyna³am z nadziej¹, ¿e teraz

mo¿e byæ ju¿ tylko lepiej, bo wiêkszoœæ dopuszczonych

do niego skrzypków to artyœci, którzy maj¹ coœ

ciekawego do powiedzenia i robi¹ to w sposób zadowalaj¹cy

moje estetyczne oczekiwania. 

Naturalnie – nie wszyscy. Od I etapu ¿yczliwie podchodzê do

Mone Hattori, 17-letniej Japonki graj¹cej na skrzypcach Pietro

Guarneriego (1743). W I etapie zagra³a bardzo ambitny program,

pokazuj¹c przy tym dobr¹ technikê ze szczypt¹ muzykalnoœci. To siê

potwierdzi³o w drugim etapie. Legenda op. 17  Henryka Wieniawskiego

zabrzmia³a ³adnie, choæ Hattori czasami dusi³a dŸwiêk smyczkiem. Na

jej korzyœæ odnotowujê, ¿e w La Gitanie Fritza Kreislera i w III Sonacie
c-moll Edvarda Griega, utworze opartym na kontrastach nastrojów –

posêpnego i lirycznego – próbowa³a ró¿nicowaæ dynamikê, cieniowaæ

barwê dŸwiêku, dialogowaæ z pianistk¹ (Irina Vinogradova). Ponad

wysoki poziom szkolny siê jednak nie wznios³a. 

Aby doczekaæ siê autentycznej muzykalnoœci w osobie 23-letniej

Polki Amelii Maszoñskiej, trzeba by³o przejœæ cierpliwie przez trzy

wczeœniejsze produkcje. Hanna Asieieva z Ukrainy (o dekadê starsza od

Japonki) zaczê³a swój przyd³ugi recital I Sonat¹ Béli Bartóka – ten

fascynuj¹cy utwór d³u¿y³ mi siê niemi³osiernie, tak niepodparte

jak¹kolwiek treœci¹ wewnêtrzn¹ by³o to wykonanie. £adny dŸwiêk

wydobywany z cennych XIX-wieczych skrzypiec to za ma³o, aby

przykuæ uwagê s³uchacza. Osobowoœæ solistyczna to to nie jest. 

Z kolei u Mai Syrnickiej nie akceptujê braku dyscypliny intonacyj-

nej. W drugim etapie skrzypaczka wybra³a wyrafinowan¹ II Sonatê
G-dur Maurice’a Ravela, w której potrzebny jest dŸwiêk klarowny jak

poranna rosa oraz finezyjna artykulacja jako œrodek tworzenia wy-

PO CO TEN KREISLER?

ANDRZEJ CHYLEWSKI

ANNA S. DÊBOWSKA, „GAZETA WYBORCZA”

Marsz w wykonaniu Amelii Maszoñskiej.

Mone Hattori, 17-letnia Japonka graj¹ca na skrzypcach Pietro Guarneriego.

OPOWIEDZIEÆ HISTORIÊ
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D
rugi etap przes³uchañ rozpoczêty.

Pierwszy jego dzieñ przyniós³ spo-

ro zaskoczeñ, które ze szczególn¹

moc¹ objawi³y siê podczas wieczornej sesji.

Zagra³o czterech skrzypków: Richard Lin,

Alexander Kuznetsov, Vasyl Zatsikha oraz

Arsenis Selalmazidis.

Pierwsze zaskoczenie przyniós³ recital

Kuznetsova, który w pierwszym etapie za-

powiada³ siê ca³kiem ciekawie. Niestety,

forma sonaty jest niczym papierek lakmu-

sowy i pokazuje wszelkie braki i niedoci¹-

gniêcia. II Sonata na skrzypce i fortepian
A-dur op. 100 Johannesa Brahmsa dla Ku-

znetsova okaza³a siê zbyt wysokim pro-

giem, którego nie zdo³a³ przejœæ. Zawiod³a

przede wszystkim intonacja, która by³a naj-

wiêksz¹ zmor¹ skrzypka, niewiele lepsza

okaza³a siê artykulacja, staccato w kilku

momentach by³o pozbawione rezonansu.

Bardzo mi szkoda rosyjskiego skrzypka, bo

ma w sobie du¿y potencja³ i muzykalnoœæ.

Niemniej, zachowujê go w pamiêci z wielk¹

sympati¹ za wra¿enia, których dostarczy³

mi w pierwszym etapie. 

Bardzo dobry (podobnie jak w pierw-

szym etapie) okaza³ siê Richard Lin, skrzy-

pek reprezentuj¹cy Tajwan oraz USA. Jest

melodyst¹ i to siê czuje w jego grze, lubi ka-

meralizowaæ brzmienie aby wyeksponowaæ

kantylenê i robi to z du¿ym urokiem. Du-

¿ym zaskoczeniem okaza³ siê dla mnie re-

prezentant Ukrainy Vasyl Zatsikha, który

w pierwszym etapie nie wywar³ wiêkszego

wra¿enia. Tym razem by³o inaczej. Legenda
op. 17 Henryka Wieniawskiego w jego in-

terpretacji zabrzmia³a niezwykle szczerze

i prostolinijnie, przez co by³a ogromnie

wzruszaj¹ca. Natomiast Kaprys wiedeñski
Kreislera zosta³ wykonany ze smakiem

i wyczuciem, ³adn¹ barw¹ i przejrzyst¹ ar-

tykulacj¹. Oczywiœcie najlepsze przysz³o na

koniec, czyli Sonata na skrzypce i fortepian
A-dur Césara Francka. Tutaj Ukrainiec za-

skakiwa³ bardzo ciep³¹ barw¹ i urokliwym

wibrato. Swoj¹ gr¹ opowiedzia³ bardzo cie-

kaw¹ historiê z du¿ym nerwem dramatur-

gicznym. Niezale¿nie od tego, czy by³a to

historia prawdziwa, czy te¿ zmyœlona,

skrzy³a siê wspania³¹ palet¹ barw i ujmuj¹-

c¹ szczeroœci¹. Bardzo, ale to bardzo chcê

us³yszeæ Zatsikhe w Mozarcie i mam na-

dziejê, ¿e tak siê w³aœnie stanie.

Najciekawszy wystêp dzisiejszego

wieczoru to recital Arsenisa Selalmazidi-

sa, skrzypka reprezentuj¹cego Grecjê

i Rosjê. Jego Kaprys wiedeñski Kreislera

by³ niew¹tpliwie najlepszym. Ukaza³

w nim nie tylko sprawnoœæ techniczn¹, ale

g³êbokie zrozumienie tej z pozoru prostej

muzyki, w istocie rzeczy jednak trudnej

i specyficznej. Niewiele sensownego mogê

powiedzieæ o interpretacji II Sonaty na
skrzypce i fortepian G-dur Ravela i Apres
un reve Faurégo, poniewa¿ wpad³em

w trans, z którego wyrwa³y mnie oklaski

publicznoœci i mokra od ³ez broda. Coœ ta-

kiego czêsto siê nie zdarza! �

zupe³nie inny Marsz w wykonaniu Amelii

Maszoñskiej: kalejdoskopowo zmienny, grote-

skowy, tchn¹cy klimatem rodem z filmowego

przeboju filmu Boba Fosse’a Kabaret. Który

lepszy? Oba przeœwietne!

Jest jednak w cz³owieku wieczne marze-

nie opowiedzenia innej historii. Wielkiej ni-

czym saga, dramatycznej lub sentymental-

nej, wymyœlonej lub prawdziwej. Tê potrzebê

czuj¹ nie tylko pisarze, tak¿e plastycy i ga-

wêdziarze. Ale w muzyce, sztuce bez s³ów,

zadanie to staje siê byæ mo¿e najtrudniejsze,

jeœli opowieœæ ma mieæ s³uchaczy, którzy hi-

storiê zrozumiej¹ i doceni¹. 

Tak¹ wielk¹ opowieœci¹ jest w muzyce for-

ma sonatowa. Ile¿ tu trudnoœci, ile¿ wymagañ

wobec wykonawcy… Ale te¿ jaka satysfakcja,

gdy s³yszymy finalny efekt. Dramatyczny w gi-

gantycznej I Sonacie Béli Bartóka w interpreta-

cji Hanny Asieievej (wielkie brawa dla pianistki

Hanny Holeksy!) i romantyczny w trzech wyko-

naniach III Sonaty Edvarda Griega w wykonaniu

Mone Hattori, Anny Maleszy i Amelii Maszoñ-

skiej. I znów pytanie, która lepsza.

Zamiast odpowiedzi na to pytanie powiem

tylko, ¿e ju¿ teraz wspomniane skrzypaczki

jawi¹ siê zupe³nie innymi artystkami, innymi

gawêdziarkami. Bo i opowieœci s¹ inne… �

smakowanego kolorytu dŸwiêkowego. Tej

funkcji Maja Syrnicka zdawa³a siê nie rozu-

mieæ. Nie wyszed³ jej tak¿e s³ynny Blues
(cz. II), w którym nie potrafi³a wyjœæ poza

kreskê taktow¹ (ta czêœæ Sonaty G-dur to w ogó-

le wyzwanie dla muzyków z klasycznym

wykszta³ceniem). 

24-letnia Anna Malesza z Poznania to ju¿

ciekawsza postaæ, ma jednak sk³onnoœæ do za

mocnego atakowania dŸwiêku, bo bardzo chce

byæ appassionato i z nerwem, niestety, szybko

wpada w tym w monotoniê. Wspomnian¹ Ameliê

Maszoñsk¹ ceniê za grê plastyczn¹, anga¿uj¹c¹,

za nerw i zmys³ dramaturgiczny, który ujawni³a

w II Sonacie Griega. Maszoñska, jedno z objawieñ

pierwszego etapu, nie zawiod³a moich oczekiwañ. 

¯adna z piêciu pañ nie utrafi³a w sedno stylu

miniatur Fritza Kreislera, których wybór

przewodnicz¹cy jury Maxim Vengerov uczyni³

obowi¹zkow¹ pozycj¹ do wykonania w II etapie.

To doœæ kontrowersyjna decyzja, bo kto dziœ uczy

Wienerklang, idiomu brzmieniowego opartego

na elegancji, œpiewnoœci i zwiewnoœci po³¹czonej

z melancholi¹? Po co ten obowi¹zkowy Kreisler

na Konkursie im. Wieniawskiego? – Jeœli ktoœ

zagra Kreislera i us³yszê, ¿e intuicyjnie

podchwytuje style tej muzyki, bêdê wiedzia³, ¿e ta

osoba dobrze zagra Mozarta w III etapie –

odpowiedzia³ mi Vengerov. Czekajmy wiêc na

skrzypka z dusz¹ wiedeñczyka. �

ARSENIS SELALMAZIDIS, SKRZYPEK
KTÓRY WPROWADZA W TRANS
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Arsenis Selalmazidis.



nr 6  Pi¹tek, 14 paŸdziernika 2016

6

R E K L A M A

w pozosta³ych utworach?” By³ pedagogiem

w School of Music de New York, gdzie jego ka-

tedra sta³a siê instytucj¹. Nagra³ oko³o dwustu

utworów.

Niemal w tym samym czasie rozwija³a siê

kariera innego cudownego dziecka – Efrema

Zimbalista (1889-1985) urodzonego w Rosto-

wie, gdzie w wieku dziewiêciu lat by³ ju¿ solist¹

orkiestry operowej. Dwa lata potem zosta³

uczniem Leopolda Auera w Sankt Petersburgu.

Po szeœciu latach opuœci³ konserwatorium ze

z³otym medalem. Cud, ¿e w ogóle dobrn¹³ do

dyplomu, gdy¿ nie by³ przyk³adnym studentem:

czêsto opuszcza³ lekcje, a w 1905 roku by³ jed-

nym z przywódców studenckiego strajku. Mia³

osiemnaœcie lat, kiedy z ogromnym sukcesem

wyst¹pi³ w Berlinie i Londynie. Pisano, ¿e jego

gra p³ynie prosto z serca. Uwierzy³, ¿e mo¿e

wszystko i postanowi³ pop³yn¹æ do Nowego

Œwiata. Tam zbiera³ fantastyczne recenzje za

„pe³niê brzmienia i wykwintn¹ delikatnoœæ”. Nie-

ustannie koncertowa³, zosta³ profesorem skrzy-

piec w Curtis Institute w Filadelfii, gdzie mia³ opiniê

znakomitego pedagoga. Przez d³ugie lata by³

dyrektorem tej uczelni, wreszcie poœlubi³ jej fun-

datorkê Mary Louise Curtis Bok. Efrem Zimbalist

– wielki skrzypek, kompozytor, dyrygent i peda-

gog – zmar³ w 1968 roku w Nevadzie.

Natomiast Nathan Milstein z Odessy

(1904-1992) nie by³ ¿adnym cudownym dziec-

kiem. Wcale siê nie rwa³ do skrzypiec, wola³ ko-

paæ pi³kê. Dopiero lekcje ze Stoliarskim, a potem

z Auerem sprawi³y, ¿e pokocha³ ten instru-

ment. I zacz¹³ uczciwie æwiczyæ. W 1925 roku

razem ze swym przyjacielem Vladimirem

Horovitzem, opuœci³ Zwi¹zek Radziecki. Zatrzy-

ma³ siê w Pary¿u, gdzie Milstein wzi¹³ jeszcze

kilka lekcji u Eugene’a Ysaye’a. Po latach podsu-

mowa³ te spotkania doœæ bezceremonialnie:

„Traktowa³ mnie przyjaŸnie, ale prawie niczego

nie nauczy³, poza tym, ¿e nie nale¿y graæ ani

zbyt mocno, ani zbyt szybko”. Mimo legendar-

nego strachu przed lataniem nieustannie kr¹¿y³

po œwiecie. Krytycy opisywali go jako wra¿li-

wego artystê wyprawiaj¹cego cuda na swoim

instrumencie. Jego kariera trwa³a siedemdzie-

si¹t lat, co jest rzecz¹ absolutnie wyj¹tkow¹,

zwa¿ywszy na to, ¿e ten zawód wymaga tak¿e

kondycji fizycznej. Maj¹c osiemdziesi¹t cztery

lata gra³ z t¹ sam¹ œwie¿oœci¹ i tym samym

temperamentem, co na pocz¹tku kariery.

W latach trzydziestych œwietnie sobie pora-

dzi³ w Stanach Zjednoczonych, gdzie ju¿ od kilku

lat istnia³ fenomen zwany Jascha  Heifetz. �

D
awid Ojstrach to jeden z wielu wybit-

nych rosyjskich skrzypków, którzy

w pierwszej po³owie XX wieku pano-

wali na estradach ca³ego œwiata. Reprezentowali

rosyjsk¹ szko³ê skrzypcow¹, a wiêc wyró¿nia-

li siê olœniewaj¹c¹ technik¹, poruszaj¹c¹ inter-

pretacj¹ i ciep³ym œpiewnym dŸwiêkiem. Twór-

cami tej szko³y byli Leopold Auer w Petersburgu,

uczeñ Henryka Wieniawskiego i Piotr Stoliarski

w Odessie. A ich uczniowie… co za nazwiska! 

Oprócz Ojstracha – na przyk³ad Mischa El-

man (1891-1967) graj¹cy „dŸwiêkiem jak ze z³o-

ta”. Cudowne dziecko urodzone niedaleko Ki-

jowa. Mia³ osiem lat, kiedy trafi³ do Leopolda

Auera. Jednak najpierw Auer musia³ uzyskaæ

zgodê cara na pobyt Mischy i jego ojca w Pe-

tersburgu, gdy¿ w tamtych czasach ¯ydzi nie

mieli prawa osiedlaæ siê w carskiej stolicy. Mi-

scha by³ pilnym uczniem, koncertowa³ w Rosji

i Europie, nagrywa³ pierwsze p³yty. Gdziekol-

wiek siê pojawi³, budzi³ ogromny entuzjazm.

W 1908 roku zadebiutowa³ w Nowym Jorku.

Krytyka uzna³a³a go za najwiêkszego wirtuoza

od czasów Eugene’a Ysaye’a. Sprzedawa³ mnó-

stwo p³yt. By³ uwa¿any za cz³owieka bardzo

dra¿liwego. Kiedy pewna wielbicielka gratulo-

wa³a mu wykonania utworu Czajkowskiego,

Elman odpowiedzia³: „A co by³o niedobrego

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (3)
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P
ani W³adzia Stró¿yk, „dyrektorka” od

konkursowych biletów jednym tchem

potrafi wymieniæ szko³y muzyczne,

które ju¿ dawno pozamawia³y bilety. Poza po-

znañskimi, które kupi³y ich setki, w Auli mo¿e-

my spotkaæ uczniów miêdzy innymi z Cieszyna,

Gdañska, Gniezna, Gorzowa, Katowic, Krakowa,

£odzi, Miêdzyrzecza, Pyrzyc, Zb¹szynia, Rudy

Œl¹skiej. M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Muzycznych

w Przemyœlu dziesiêæ godzin jecha³a do Pozna-

nia wynajêtym busem i wszyscy, choæ zmêcze-

ni, byli szczêœliwi, ¿e nie tylko mogli pos³uchaæ

skrzypków, ale jeszcze pooddychaæ atmosfer¹

og³aszania wyników pierwszego etapu. 

– Szkoda, ¿e nie mo¿emy zostaæ du¿ej, jed-

nak to nie jest tania wyprawa – mówi Anna

Magdziak, kierownik sekcji instrumentów

smyczkowych w przemyskiej szkole. – Autokar,

noclegi, wy¿ywienie – wszystko kosztuje.

Trochê daj¹ rodzice, trochê szko³a i jedziemy,

gdy¿ bardzo nam zale¿y, aby nasi uczniowie

zobaczyli jak wygl¹da konkurs – dodaje Anna

Magdziak.

„Sk³adkowy” wyjazd na ca³y pierwszy

etap zorganizowano te¿ uczniom Zespo³u

Szkó³ Muzycznych im. S. Moniuszki w Gru-

dzi¹dzu. – Przyjechaliœmy pekaesem, a szko-

³a wynajê³a dom od takiej jednej pani na

osiedlu Bajkowym i wszyscy siê pomieœciliœmy

– informuje dwunastoletnia Marta Porêbna

i zaraz dodaje, ¿e by³o przepiêknie, ¿e tak

wspaniale wszyscy grali. A najlepiej Celina

Kotz i ta pani blondynka – dodaj¹ Dominika

Szmyt i Julia Szypu³a. ¯al wyje¿d¿aæ, jednak

konkurs bêd¹ dalej ogl¹daæ w TVP Kultura

i trzymaæ kciuki za Roberta £aguniaka. – To

by³ niesamowity wystêp, ile tam by³o uczu-

cia! Jezu jak on gra³, z takim po prostu sercem

– oceniaj¹ fachowo uczennice klasy skrzypiec

w Grudzi¹dzu. A siedemnastoletni Pawe³ Droz-

dowski uwa¿a, ¿e poziom konkursu jest wysoki,

Polacy graj¹ bardzo dobrze. Zadowolony, ¿e

dzieci cztery dni s³ucha³y uczestników konkur-

su i ¿e wszystko z wyjazdem tak siê uda³o jest

równie¿ Tadeusz Linowski, nauczyciel skrzypiec

i altówki. – To przecie¿ nies³ychane doœwiadcze-

nie i okazja. Szkoda, ¿e nie mo¿na by³o zabraæ

wiêkszej grupy i pozostaæ d³u¿ej – ubolewa i po-

pêdza dwudziestoosobow¹ gromadkê, bo trze-

ba zd¹¿yæ na ten pekaes.

– Chwa³a wszystkim szko³om, ich dyrek-

torom i nauczycielom, którzy dok³adaj¹ starañ,

aby uczniowie choæ na jeden dzieñ przyjechali

na konkurs – mówi ze smutkiem pani… (za Bo-

ga nie poda nazwiska). – W mojej szkole nie

znaleziono na to pieniêdzy, wiêc przyjecha³am

z kilkorgiem starszych uczniów tylko na jeden

dzieñ, a musia³aby pani s³yszeæ, ile by³o dys-

kusji, ¿eby ich na ten dzieñ zwolniæ z lekcji –

macha rêk¹ na zakoñczenie.  (DJ) 

Przy jechaæ choæ na jeden dzieñ
Dyrektor konkursu Andrzej Wituski bardzo lubi, kiedy konkurs zaszczycaj¹ wa¿ni goœcie. Jednak 
najbardziej ciesz¹ go dzieci i m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ce na przes³uchania dos³ownie z ca³ej Polski. 



w obiektywie Leszka Zadonia

TRUDNE ZADANIE JURORÓW
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wczykowie s¹ dy¿urnymi lutnikami konkur-

sów skrzypcowych. 

Za³o¿ycielem firmy by³ Franciszek Niewczyk.

Dziœ kieruje ni¹ Benedykt Niewczyk, z wy-

kszta³cenia nie tylko lutnik, ale i fizyk. Rosn¹

ju¿ nastêpcy Tytus i Maksym. 

– Je¿eli chodzi o skrzypce, to do ich pro-

dukcji u¿ywamy krajowego surowca, czyli

œwierku i jaworu – opowiada Benedykt Nie-

wczyk. – Œwierk na p³ytê wierzchni¹, a jawor

praktycznie na resztê instrumentu. Zbudowa-

ne s¹ z niego boczki, p³yta spodnia i szyjka.

Nie budujemy z materia³u m³odszego ni¿ 80

lat, a w³aœciwie teraz u¿ywamy materia³u star-

szego ni¿ stuletni, zakupionego jeszcze przez

pradziadka i dziadka. Mamy du¿e zapasy.

Drewno kupowane póŸniej po prostu starzeje

siê. P³yta wierzchnia jest przewa¿nie dwuczê-

œciowa, wiêc trzeba j¹ sklejaæ. Ze spodem jest

bardzo ró¿nie, prace mog¹ byæ podobne. P³y-

ta wierzchnia to tylko praca drobnymi struga-

mi, czyli po poznañsku hebelkami i d³utami.

Do tego cykliny i papier œcierny, bo p³ycie

trzeba nadaæ odpowiedni¹ wypuk³oœæ i gru-

boœæ. W œrodkowej czêœci jest grubsza, przy

krawêdziach cieñsza. Wypuk³oœæ i gruboœæ

decyduj¹ o jakoœci dŸwiêku instrumentu. Je¿e-

li mamy p³ytê wierzchni¹ i spodni¹, mo¿emy

przygotowywaæ boczki, czyli cienkie listewki

gruboœci oko³o pó³tora milimetra. Moczy siê

MAREK ZARADNIAK

O
czywiœcie s¹ s³ynne skrzypce

Stradivariusa czy skrzypce Amatiego,

ale silnym oœrodkiem lutniczym jest

tak¿e Poznañ. To w³aœnie tylko w stolicy Wielko-

polski, na Akademii Muzycznej, mo¿na w Polsce

studiowaæ lutnictwo. Tutaj od 1957 roku odby-

waj¹ siê Miêdzynarodowe Konkursy Lutnicze im.

Henryka Wieniawskiego. W tym roku od 8 do 15

maja odby³ siê ju¿ XIII konkurs. 

Przede wszystkim jednak Poznañ koja-

rzony jest z pracowniami Niewczyków

i Krupów. Poprosiliœmy znakomitych lutników,

aby opowiedzieli nam, jak w ich pracowniach

powstaj¹ skrzypce. 

Mieszcz¹ca siê przy ulicy WoŸnej Pracow-

nia Lutnicza Niewczyk i Synowie dzia³a ju¿ od

czterech pokoleñ. Jej tradycje siêgaj¹ roku

1885, a od 1952 roku, a wiêc od pierwszego

Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu, Nie-

Lutnik potrzebny jest skrzypkowi, tak jak  

R E K L A M A

Do sukcesu skrzypka nie wystarczy tylko talent i intensywne æwiczenia. Potrzebny jest jeszcze dobrej
klasy instrument. Aby drewno nadawa³o siê do zbudowania z niego skrzypiec, musi le¿eæ co najmniej
10 lat. Im d³u¿ej, tym lepiej. 

I nagroda i Grand Prix  Konkursu Lutniczego 
im. Henryka Wieniawskiego dla Ji Hwan Parka 
za skrzypce „Orso”.
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je, nagina na ciep³o i skleja ze sob¹. Tak jak za

czasów Stradivariego u¿ywa siê kleju kostne-

go. Niczego lepszego ni¿ ¿elatyna do tej pory

nie wymyœlono. W miejscu ³¹czenia boczków

wkleja siê klocki wzmacniaj¹ce. Wzd³u¿ bocz-

ków daje siê listewki œwierkowe. W tym czasie

mo¿na te¿ rzeŸbiæ g³ówkê. W wiêkszoœci robi

siê to pilnikami i d³utami, ale u¿ywa siê te¿ cy-

klin i papieru œciernego. Kiedy mamy przygo-

towane p³ytê wierzchni¹ i spodni¹ oraz boczki,

wszystko razem sklejamy i mo¿na przyst¹piæ

do wpasowania szyjki. Trzeba jednak uwa¿aæ,

¿eby wszystko by³o symetryczne i aby struny

bieg³y przez œrodek instrumentu, a nie bo-

kiem. Wa¿na jest te¿ wysokoœæ podstrunni-

cy. Dodatki, czyli pro¿ek i podstrunnicê, stru-

noci¹g i podbródek wykonuje siê z drzew eg-

zotycznych, dlatego ¿e musz¹ byæ bardzo

twarde. Najczêœciej u¿ywa siê hebanu. Gdy

korpus rezonansowy jest ju¿ gotowy, mo¿na

przyst¹piæ do lakierowania instrumentu. Je¿e-

li u¿ywamy lakierów spirytusowych, wystar-

czy miesi¹c. Jeœli lakierów olejnych – mo¿e to

trwaæ d³u¿ej, nawet kilka miesiêcy, a zdarzy³o

siê, ¿e kiedyœ lakierowa³em jedne skrzypce

trzy lata. Wszystko zale¿y od warunków at-

mosferycznych. Z lakierowaniem skrzypiec

jest trochê tak jak z praniem. Gdy jest ciep³o

i sucho, schnie szybko, a je¿eli jest mokro

i ch³odno, to pranie jest wieczorem wilgotne.

Gdy skrzypce s¹ ju¿ polakierowane, uzbraja siê

instrument. Wierci siê otwory ko³kowe, wsadza

siê duszê. Ustawia siê podstawek. Wa¿na jest

te¿ ¿y³ka. To element zdobi¹cy, ale i zabezpie-

czaj¹cy brzegi p³yty wierzchniej przed pêka-

niem. Gdy wszystko jest ju¿ gotowe, mo¿na

wypróbowaæ to, co siê zrobi³o przez ostatnie

miesi¹ce. Tu siê koñczy rola lutnika i zaczyna

siê etap, w którym skrzypce zaczynaj¹ graæ,

czyli ¿yæ w³asnym ¿yciem.

Przy ulicy Zacisze mieœci siê dzia³aj¹ca od

roku 1996 Pracownia Lutnictwa Artystyczne-

go Antoni, Krzysztof i Marcin Krupa. To

skrzypce Krzysztofa Krupy o godle „Ursus”

zdoby³y II nagrodê na tegorocznym Miêdzy-

narodowym Konkursie Lutniczym. Krzysztof

Krupa zaj¹³ te¿ ostatnio III miejsce na Konkur-

sie Lutniczym w Pekinie. 

– Na zbudowanie skrzypiec potrzeba naj-

czêœciej trzech miesiêcy. Po³owê tego czasu

zajmuje zbudowanie skrzypiec na bia³o, czyli

sama praca w drewnie. Drugie tyle czasu trze-

ba poœwiêciæ na dokoñczenie, dopracowanie

wszystkich akcesoriów i lakierowanie. Etap

pracy bia³ej zaczyna siê od wyszukania odpo-

wiedniego kawa³ka drewna. To najistotniejszy

problem. Trzeba wybraæ taki, który da najlep-

sze walory akustyczne. A najlepsze daje jawor,

choæ drewno ró¿ni siê te¿ miêdzy sob¹. P³yta

wierzchnia jest ze œwierku. Pozosta³a czêœæ in-

strumentu z jaworu. Wa¿ne jest te¿, aby drew-

no pochodzi³o z gór. Najlepsze jest to z Karpat,

co nie znaczy, ¿e u nas te¿ nie roœnie akustycznie

dobre drewno, ale nie ma ju¿ takiego wygl¹du,

jak to u¿yte do budowy starych instrumentów

w³oskich, bo mistrzowie z Italii u¿ywali drewna

ze wschodnich Karpat. Gdy dzisiaj chce siê

zbudowaæ kopiê skrzypiec Stradivariusa czy

Guarneriego, trzeba u¿yæ drewna z tamtych

stron – zauwa¿a Krzysztof Krupa. �

 sercu potrzebna jest krew WYNIKI XIII MIÊDZYNARODOWEGO
KONKURSU LUTNICZEGO 
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 
I nagroda i Grand Prix  
Ji Hwan Park (Korea Po³udniowa)
za skrzypce „Orso”
II nagroda 
Ji Hwan Park za skrzypce „Masha” 
II nagroda 
Krzysztof Krupa za skrzypce „Ursus”  
III nagroda
Philippe Mahu (Francja) za  skrzypce „Tina”
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Maja Syrnicka.
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s the 1st round auditions commenced last Sunday,

I thought that we were just being given forty new

chances. Chances to hear new stories from the

Land of Sensibility. Stories burdened with subjectivity and

imperfection but still promising some mystery. By their

Wednesday decision the jury limited the number of

surprises to twenty-six, but at the same time provided

some new, maybe even more enthralling ones. 

Tell a story… Be it minor or major, tell it engagingly.

Resort to refined language. May it be etched into in the

memory of the audience so that it stays there forever,

or at least for some time. Do not let it fade away with

the last word. 

Even the first participants of the Thursday

morning session seemed to have taken the above

advice to heart and mind. Juxtaposing two miniatures

and an elaborate sonata in the 2nd round repertoire

proved to be an intriguing and effective idea indeed.

First of all, Kreisler’s works, shortish (each up to 4

minutes), seemingly easy, light and almost frivolous.

And here we are, lavishly showered with pearls. Why, is

there a better word for these fascinating miniature

stories? Well, epic poems are still to be told. Enticing

and effortless, Malesza’s Marche Miniature Viennoise
evoked cheerful smiles and the climate of a sunshiny

afternoon in Vienna. And then appeared Maszoñska

with a totally different interpretation of the same piece:

I
have begun the first day of the 2nd round hoping that now

things can only get better, as most of the violinists admitted

to this stage make artists who have something interesting to

say and satisfy my aesthetic expectations. 

Not all of them, of course. Since the 1st round I have been partial

to Mone Hattori, a 17-year-old Japanese who plays the 1743 Pietro

Guarneri. In the 1st round she presented a very ambitious programme

which showcased her good technique with a pinch of musicianship.

The 2nd round confirmed that. Wieniawski’s Legend Op. 17 was nice,

although at times Hattori muffled the sound with her bow. What may

be said in her favour is that both in Kreisler’s La Gitanaand Grieg’s Sonata
No. 3 in C Major, a piece based on contrasting sombre and lyrical moods,

she tried to diversify dynamics, alter tone colour, and dialogue with the

pianist (Irina Vinogradova). It was high level performance but in

schoolish terms, and she did not go beyond that. 

It had taken some patience to go through three consecutive

appearances before one could finally admire genuine musicianship of

Ameila Maszoñska, a 23-year-old representative of Poland. Ukrainian

Hanna Asieieva commenced her longish recital with Bartók's Sonata
No. 1, an otherwise fascinating piece that dragged on remorselessly in

this totally contentless rendition. Nice sound elicited from a valuable

19th-century instrument is definitely too little to rivet the attention of

the audience. By no mean does Asieieva have a soloist’s personality.   

What I cannot possibly accept in Maja Syrnicka’s playing is the lack

of intonation discipline. In the 2nd round she went for Ravel’s Sonata
No. 2 in G Major, a refined piece that requires sound as clear as morning

dew and sophisticated articulation to elicit a sublime tone colour

palette. Syrnicka did not seem to grasp that. Poor was also

WHO NEEDS THE KREISLER?

ANDRZEJ CHYLEWSKI

ANNA S. DÊBOWSKA, „GAZETA WYBORCZA”

Hanna Asieieva.

TELL A STORY



nr 6  Pi¹tek, 14 paŸdziernika 2016

13Reviews

T
he 2nd round auditions have

commenced. The first day brought

a good many of surprises which

prevailed during the evening session featu-

ring Richard Lin, Alexander Kuznetsov, Vasyl

Zatsikha and Arsenis Selalmazidis.

As the first surprise came the recital by

Kuznetsov, who had promised well in the 1st

round. Unfortunately, the sonata form is

like litmus paper, revealing all defects and

flaws. Brahms’ Violin Sonata No. 2 in
A Major Op. 100 was out of his league. His

worst curse was intonation, and articulation

was no better, with the staccato lacking re-

sonance in several moments. I do pity the

Russian violinist because he has great

potential and musicianship. All the same,

I will cherish the memory of his performan-

ce in the 1st round.  

Richard Lin, representative of Taiwan

and the USA, did as well as in the previous

stage. One can tell that melody is his

highest priority; he likes to decrease the

volume to enchantingly expose cantilena.

The appearance of Ukrainian Vasyl Zatsikha,

who had not impressed me much in the 1st

round, came as another surprise of the

evening. Extremely genuine and straight-

forward, his rendition of Wieniawski’s

Legend Op. 17 was tremendously moving,

while Kreisler’s Caprice viennoise was

marked by refined taste and timing,

agreeable sound and clear intonation. The

icing on the cake was Franck’s Violin
Sonata in A Major, rendered with

surprisingly warm sound and charming

vibrato. It was as if he was telling a riveting

story with a sense of dramatic verve.

Regardless of whether it was real or

fictitious, the story sparkled with

a magnificent sound palette and endearing

honesty. I am very much looking forward

to hearing Zatsikha’s Mozart, and I do hope

to be given the chance to do so. 

The highlight of the evening was the

recital of Arsenis Selalmazidis, represen-

tative of Greece and Russia. His Kreisler’s

Caprice viennoise was undoubtedly the

best of all. He showcased not just techni-

cal dexterity but also profound

understanding of that seemingly simple

music, which is actually very difficult and

specific. I am afraid I cannot say much

about his rendition of Ravel’s Violin Sonata
No. 2 in G Major or Fauré’s Apres un reve as

I found myself absolutely hypnotized.

What shook me out of the trance was the

roaring applause of the audience and the

tears that dripped down my beard. And it is

not something that happens very often! �

kaleidoscopically changeable and grotesque,

it alluded to the atmosphere of Bob Fosse’s

Cabaret. Which rendition was better? Both

were mesmerizing!

Instilled in man is that eternal dream of

telling yet another story. Like a great saga,

dramatic or sentimental, fictitious or true.

The dream is dreamt not only by writers, but

also artists and storytellers. But in music, the

wordless art, the task seems almost

herculean if the story is to be understood

and appreciated.  

Such a musical saga is the form of

a sonata, literally larded with pitfalls and

requirements from the performer. The

greater the satisfaction from the final effect,

which was dramatic in Bartók’s gigantic

Sonata No. 1 rendered by Asieieva (a round of

applause for accompanist Hanna Holeksa!),

and romantic in three interpretations of

Grieg’s Sonata No. 3 by Hattori, Malesza and

Maszoñska. And we were again faced with

a question who was better. 

Instead of answering it, let me just say

that all of them have now appeared as

completely different artists, different

storytellers. After all, the stories are also

different… �

her interpretation of the famed Blues
(2nd movement) in which she was not able to go

beyond the bar line. This movement of Sonata
in G Major is usually a real challenge for musicians

with classical education. 

A 24-year-old Anna Malesza from Poznañ,

Poland, is more interesting an artist, but she tends

to attack sound too strongly because she wants

to be so much appassionato. Unfortunately,

instead of having verve she soon gets monotone

in this respect. What I value the already

mentioned Amelia Maszoñska for is her engaging

and vivid playing, verve and sense of the dramatic

that revealed in Grieg’s Sonata No. 3. One of the

revelations of the 1st round, Maszoñska definitely

lived up to my expectations. 

None of the five ladies, however, managed

to grasp the style of Kreisler’s miniatures, the 2nd

round obligatory piece by decision of Maxim

Vengerov, Chairman of the jury. It is a rather

controversial decision: who would these days

teach Wienerklang, a sound idiom based on

elegance, melodiousness and ethereality blended

with melancholy? Who needs the obligatory

Kreisler at the Wieniawski Competition? “If

someone plays Kreisler and I hear them intuitively

grasp the style of the music, I will know that their

Mozart in the 3rd round will be good”, was

Vengerov’s reply. Let us then await a violinist with

a Viennese soul. �

ARSENIS SELALMAZIDIS, 
A HYPNOTIZING VIOLINIST
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Richard Lin.
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Is Juror Robert Kabara the same listener as

Professor Robert Kabara?

Music is music, it’s alive. I’m always totally

committed to listening. If the music is good, it

find it moving, if it’s not, I don’t. It’s a very

simple mechanism. What we are witessing

here is the essence of talent. Indeed, one could

only wish for such students as those who

appear on stage, one after another. But they

come from various classes and schools, from

all corners of the world. 

Still, one needs some predisposition to be

a juror. 

I’m not the one who chooses the jury

members but I guess there must be some

criteria to follow. It’s a specific and particularly

demanding job. I attach a lot of significance to

every single note performed on stage, I try to

be a very responsible listener. And I’m

completely absorbed in it. To be frank, it’s also

incredibly exhausting. I know these violinists

from the stage, I’ve heard about them and

I know how much effort it takes to prepare

oneself to such a competition. I have also

participated in some competitions myself and

I was lucky to enjoy my victories. Not

everyone here will, that’s why I find the way

I listen and assess so important.

Have you always won the competitions?

Have you ever not been admitted to the next

round?

I was lucky not to be eliminated after the first

round. I remember how affected some people

are. I think that in order to be a good juror you

should have some competition experience as

one of the basic requirements. Only then can

you show empathy to the participants. Without

that it would be really difficult to understand

what tremendous effort it is for them. 

Most pieces rendered by the competitors are

Romantic and Neo-Romantic. The violinist

may go through all rounds and not even

touch works composed after the early 20th

century. How do you find the repertoire

which doesn’t feature contemporary music? 

In the first round we had a chance to hear

Penderecki’s La Follia – I think it suffices.

Classical and Romantic music motivates one to

resort to the greatest achievements of violin

technique. And it’s probably not hard to guess

that one can play many of the avant-garde

pieces without the technique. I may give you

a list of examples where you don’t have to

even be able to play the violin, but it’s not

what the competition is about. We also assess

technique, I mean the greatest achievements

in generally understood violin performance.

You cannot show that in compositions where

the only thing you do is pluck the strings.

Is it technique that most appeals to you in

individual performances?

Above all, it is music. It’s not that I listen to

whether someone is running their fingers or

not. What’s most important is music and the

way the candidate speaks to us – what artist

this person makes. But it’s hard to achieve

that without technique or awareness of what

one is doing. And I don’t mean technique in

terms of how fast one can play. Technique is

about creating sound. It depends on

technique whether the person gets through

to us or not. Controlling your breath also

affects the phrase – that’s technique, too. 

With time the experienced artists tend to

evolve their own aesthetics of how they play

and imagine music. Are you one of them? Or

is it that this vision of yours is sometimes

affected by something unexpected and

completely new? 

Yes, it’s happening right here – I can hear

a lot of such people at this competition.

I guess that everybody has their vision of

what is around, but it also depends on

everyone personally to what extend they

are ready to modify and develop their vision.

I’m ready to change my mind, and this is

what is so demanding about listening, it’s

not only that you need to assess the com-

petitors. I want to understand them the

best I can, and this is the hardest thing. To

understand that someone does something

in a totally different way that is beyond

my imagination. You have to leave your

habits behind, because such rigid

assessment might be unfair. I’m not here

to impose anything on anyone but to be

open, to understand and assess – and I’ll

do my best. �

Technique is about creating sound
Magdalena Mateja talks to Professor Robert Kabara.
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Shiori Terauchi
Japonia

ur. 28.02.1990
Pianistka: Irina Vinogradova
Program

F. Kreisler: Sicilienne i Rigaudon
H. Wieniawski: Legenda op. 17
R. Schumann: II Sonata 
na skrzypce i fortepian 
D-dur op. 121

Celina Kotz
Polska

ur. 17.05.1994
Pianista: Marcin Sikorski
Program

F. Kreisler: Ma³y wiedeñski marsz
H. Wieniawski: Legenda op. 17
M. Ravel: II Sonata na skrzypce 
i fortepian G-dur

Jung Min Choi
Korea Po³udniowa

ur. 10.05.1994

Pianista: Micha³ Francuz
Program

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

Ryosuke Suho
Japonia

ur. 14.08.1995
Pianistka: Hanna Holeksa
Program

F. Kreisler: Syncopation
H. Wieniawski: Legenda op. 17
C. Franck: I Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur

GRAJ¥ RANO

Yuna Toki
Japonia

ur. 22.09.1994
Pianista: Vadim Gladkov
Program

F. Kreisler: Wariacje na temat Corellego
P. Czajkowski: Medytacja
R. Schumann: I Sonata na skrzypce 
i fortepian a-moll op. 105

Veriko Tchumburidze
Gruzja /Turcja

ur. 20.04.1996
Pianistka: Hanna Holeksa
Program

F. Kreisler: Gypsy Caprice
J. Joachim: Romans B-dur op. 2
C. Franck: I Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur

Luke Hsu
USA

ur. 24.07.1990
Pianistka: Hanna Holeksa
Program

F. Kreisler: Chiñski tamburyn
H. Wieniawski: Legenda op. 17
R. Schumann: II Sonata na
skrzypce i fortepian d-moll
op. 121

Robert £aguniak
Polska 

ur. 14.10.1997
Pianistka: Hanna Holeksa
Program

F. Kreisler: Chiñski tamburyn
H. Wieniawski: Legenda op. 17
C. Franck: Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur

Eva Rabchevska
Ukraina

ur. 29.10.1996
Pianistka: Alina Artemyeva
Program

F. Kreisler: Kaprys wiedeñski
P. Czajkowski: Medytacja
F. Schubert: Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur  D. 574
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