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LEGENDA
STEFAN DRAJEWSKI

C
onrad Drzewiecki, najwybitniej-

szy polski choreograf XX wieku,

nie odpuœci³ ¿adnego Konkursu

Wieniawskiego. Siedzia³ na wszystkich

przes³uchaniach. Z tego zas³uchania

zosta³a nam miniatura baletowa Legenda.

Niektórzy mówi¹, ¿e w interpretacji

baletowej to opowieœæ o Henryku

Wieniawskim i jego uwielbieniu dla ¿ony.

Osobiœcie wydaje mi siê, ¿e to raczej

„portret artysty we wnêtrzu”. Ka¿dego

artysty skupionego na sobie, na

swojej sztuce… Zawieszonego trochê

nad ziemi¹…

Wczoraj Legenda op. 17 zabrzmia³a

ostatni raz podczas tej edycji konkursu,

ale w dniu 90. urodziny choreografa

(14 paŸdziernika) s³uchaliœmy jej a¿

piêæ razy.

W tegorocznej edycji Konkursu

Wieniawskiego us³yszeliœmy miniatury

Fritza Kreislera, które rozpala³y dysku-

sjê wœród recenzentów i obserwato-

rów. Mnie one ucieszy³y, bo ka¿dy

z uczestników w bogatym zbiorze

kompozytora móg³ znaleŸæ coœ dla sie-

bie. Maxim Vengerov, który wprowa-

dzi³ tego kompozytora do konkursu,

nie móg³ przypuszczaæ, ¿e w trakcie je-

go trwania odejdzie na zawsze Dario

Fo, znakomity dramaturg w³oski, któ-

ry kpi³ z wszystkiego i wszystkich. Tak

jak Kreisler kpi³, ¿artowa³ z muzyki,

któr¹ reinterpretowa³ w swoich minia-

turowych kompozycjach. 

Czasami sztuka rymuje siê z ¿y-

ciem niezale¿nie od naszych intencji.

I to jest piêkne, bo pozwala oderwaæ

siê od œwiata, który jest za oknem.

Nawet, jeœli ten œwiat próbuje mocnej

zainteresowaæ sob¹, jak choæby

wczorajsza grupka manifestantów

pod Poznañskimi Krzy¿ami na placu

przed Aul¹ Uniwersyteck¹. �

Felieton na dziœ

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego przypomina historiê poznañskich „wyœcigów” skrzyp-
cowych. Wystawê archiwalnych ortografii mo¿na ogl¹daæ na placu Mickiewicza. A jeœli kogoœ zainteresuje ta
historia, mo¿e wejœæ do Auli Uniwersyteckiej na przes³uchania, zasi¹œæ przed telewizorem i obejrzeæ relacjê
w TVP Kultura, pos³uchaæ II Programu II Polskiego Radia lub Radia Merkury. (SDR)

Zza kulis

Struna nie wytrzyma³a

Po ostatnim pizzicato w Sincopation Fritza
Kreislera rosyjskiemu skrzypkowi Semionowi

Gurevichowi pêk³a struna. M³ody cz³owiek nie

speszy³ siê, przeprosi³ i zszed³ estrady. Na za-

pleczu Benedykt Niewczyk – „lekarz” konkur-

sowych skrzypiec – szybko interweniowa³ i po

kilku minutach recital potoczy³ siê dalej. 

Kamera do naprawy
Na Konkursie Wieniawskiego oprócz muzyki

wszêdzie pe³no kabli i sprzêtu. Wszystko po

to, aby mo¿na go œledziæ przez telewizjê, Inter-

net i radio. W pi¹tek ni st¹d ni zow¹d potê¿na

kamera przewróci³a siê tu¿ przed pierwszym

rzêdem. Na szczêœcie by³o to podczas przerwy

i nikt tam nie siedzia³. Na now¹ kamerê trzeba

by³o poczekaæ kilka godzin.

Ogl¹dalnoœæ roœnie

Z dnia na dzieñ roœnie ogl¹dalnoœæ Konkur-

su Wieniawskiego na YouTube i na stronie

www.wieniawski-competition.com. W dniu

og³oszenia wyników I etapu ogl¹dalnoœæ

by³a tak du¿a, ¿e strona internetowa siê

zawiesi³a. Konkursowi informatycy zrobili

wszystko, aby unikn¹æ podobnej sytuacji

podczas og³aszania wyników kolejnych

etapów.  (SDR)
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Pochodzi Pani z Chin, ale Pani imiê Vera brzmi

bardzo po europejsku. Sk¹d siê wziê³o?

Nadal mi je mój ojciec, gdy mia³am pójœæ do

szko³y w Stanach Zjednoczonych. By³o to

w latach 80. Wtedy opuœci³am Chiny, aby

studiowaæ w USA. Vera to zreszt¹ imiê bardzo

bliskie mojemu chiñskiemu imieniu Wei-Ling.

Dlaczego Pani instrumentem s¹ skrzypce?

Musimy wróciæ do momentu, gdy mia³am trzy

lata i chcia³am uczyæ siê graæ na skrzypcach.

Poprosi³am ojca, aby kupi³ mi instrument. Gdy

wyszed³, myœla³am, ¿e zapomni, ale gdy wróci³

do domu widzia³am, ¿e w rêku trzyma skrzyp-

ce. Wielu Chiñczykom instrument, na którym

graj¹, wybieraj¹ rodzice. W moim przypadku

by³o inaczej. Sama wybra³am.

Ju¿ po raz drugi zasiada Pani w jury Konkursu

Wieniawskiego. A w jakich konkursach Pani

bra³a udzia³ jako m³oda skrzypaczka?

Studiuj¹c w Stanach Zjednoczonych, uczest-

niczy³am w kilku konkursach. Jeden z nich za-

koñczy³ siê nagrod¹, któr¹ by³y koncerty

w Carnegie Hall i w Lincoln Center w Nowym

Jorku, a tak¿e koncertami w innych miastach

Stanów Zjednoczonych.

Na ile Pani zdaniem konkursy s¹ potrzebne

m³odym ludziom?

Konkursy s¹ bardzo potrzebne, mog¹ pomóc

w karierze. Przecie¿ m³ody cz³owiek bêd¹c na

konkursie i odnosz¹c sukces mo¿e otrzymaæ

dobry kontrakt albo spotkaæ œwietnego me-

ned¿era. To po prostu szansa na krok do

przodu, bo przecie¿ stoj¹c na estradzie kon-

kursowej zwraca siê na siebie uwagê œwiata.

S¹ dwie szko³y. Jedna mówi, ¿e wystarczy

wygraæ jeden konkurs, aby odnieœæ sukces.

Inni je¿d¿¹ z konkursu na konkurs. Jaka jest

Pani opinia na ten temat.

Oczywiœcie. Najproœciej jest wygraæ konkurs

rangi Konkursu Wieniawskiego. Ale przecie¿

niektórym powinie siê noga. Ktoœ inny by³ od

nich lepszy i próbuj¹ dalej.

To Pani druga wizyta w Poznaniu. Jaka jest

Pani opinia o Konkursie Wieniawskiego? Czy

mo¿e go Pani porównaæ z innymi konkursami?

Ten konkurs jest podobny do najlepszych

konkursów na œwiecie. Ma wysoki poziom

uczestników, œwietn¹ organizacjê, no i jury

skupiaj¹ce wiele znakomitoœci z Maximem

Vengerovem na czele. 

Dlaczego na konkursach w Europie, tak¿e tu

w Poznaniu, pojawia siê tak wielu m³odych

skrzypków z Azji – z Chin, Japonii, z Korei Po-

³udniowej. Maxim Vengerov powiedzia³, ¿e te

kraje s¹ – jeœli chodzi o konkursy – jeszcze na

dorobku i ich reprezentanci chc¹ siê po pro-

stu jak najwiêcej nauczyæ, dlatego korzystaj¹

z dobrych wzorców. Podziela Pani tê opiniê? 

Konkurs Wieniawskiego, na który przyje¿-

d¿a szczególnie wielu Japoñczyków, jest

znany. Ma swoj¹ historiê i presti¿. Jeœli ci

m³odzi ludzie studiuj¹ w Europie, tym ³a-

twiej im przyjechaæ. 

Proszê powiedzieæ co Pani aktualnie robi?

Jestem profesorem konserwatoriów w Pe-

kinie i w Szanghaju. To dwie najwiêksze

szko³y muzyczne w Chinach. Mam wielu

studentów, ale biorê te¿ udzia³ w pracach

jury konkursów na ca³ym œwiecie. W czerwcu

by³am jurork¹ Konkursu im. Czajkowskiego

w Moskwie. Lubiê tê pracê, bo ka¿dy kon-

kurs to wielka gra i sama zawsze siê wiele

uczê. A poza tym wiele koncertujê na ca³ym

œwiecie.

Czy ³atwo jest byæ jurorem w dzisiejszych

czasach?

Jak powiedzia³am – lubiê tê pracê. Ka¿dy

konkurs to inne doœwiadczenie. Bo przecie¿

ka¿dy z kandydatów jest inny i do ka¿dego

trzeba podejœæ indywidualnie. Na estradzie

ujawniaj¹ nie tylko swoje walory, swoj¹

muzykalnoœæ, umiejêtnoœci techniczne, ale

i widaæ czy wk³adaj¹ w swoj¹ grê serce.

Jest ju¿ Pani drugi raz w Poznaniu. A czy s³y-

sza³a Pani, ¿e dzia³a tu orkiestra Sinfonietta

Polonia, któr¹ kieruje amerykañski dyrygent

i wiolonczelista chiñskiego pochodzenia

Cheung Chau? 

Nie. Nie wiedzia³am. To dla mnie du¿a nie-

spodzianka. �

Rozmowa

Ka¿dy konkurs to wielka gra
Z Ver¹ Tsu Weil-Ling, chiñsk¹ skrzypaczk¹ i pedagogiem, jurorem 15. Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego rozmawia Marek Zaradniak.

NA ESTRADZIE 
UJAWNIAJ¥ 

NIE TYLKO SWOJE
WALORY, SWOJ¥ 
MUZYKALNOŒÆ, 
UMIEJÊTNOŒCI 

TECHNICZNE, ALE 
I WIDAÆ CZY 

WK£ADAJ¥ 
W SWOJ¥

GRÊ SERCE
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Jest sobota rano, na ulicach tylko dokazuj¹cy,

przenikliwie zimny wiatr i zwracaj¹cy uwagê brak

ludzi. Czy¿bym przegapi³ jak¹œ ewakuacjê? Wiêc

przyspieszam kroku w rodz¹cej siê obawie o to, co

ma siê przecie¿ wydarzyæ w ostatnim dniu przes³u-

chañ II etapu. Ale w sali koncertowej wszystko jest

bez zmian, ciep³o i mnóstwo kolorowego œwiat³a

oraz kabli, które wkrótce niemal stan¹ siê przyczy-

n¹ groŸnej kontuzji jurora Zakhara Brona. Zanim to

siê wydarzy dopada mnie ekspresyjny reporter ja-

kiejœ rozg³oœni i próbuje sk³oniæ do poinformowania

go i s³uchaczy jego stacji o tym, kto moim zdaniem

wygra konkurs. – Bo wie Pan, ju¿ blisko do fina³u kon-

kursu, a w rankingach prowadzi… 

£agodnie, ale stanowczo mówiê mu, ¿e sprawa lo-

kat na koniec konkursu to domena jury, mnie interesuje

bardziej to, czy tego dnia spotkam siê z Niespodziewa-

nym, Nieoczekiwanym, Nieprzewidzianym, Piêknym…

Dziennikarz jest wyraŸnie zawiedziony moj¹ postaw¹

i szybko rozgl¹da siê za kolejnym rozmówc¹.

Przedpo³udniowi wykonawcy reprezentuj¹

niemal identyczn¹ dojrza³oœæ wiekow¹ – po trzy-

kroæ 27 lat i raz 25. Ale czy identyczn¹ w sferze ar-

tyzmu, wiedzy, jakoœci? Co to jest dojrza³oœæ

w wykonawstwie muzycznym? Czy jest zarezerwowa-

na wy³¹cznie dla okreœlonego wieku? A rozumienie

ADAM OLAF GIBOWSKI

P
rzedpo³udniowa sesja w ca³oœci nale-

¿a³a do pañ. Cztery skrzypaczki

z czterech krajów, cztery ró¿ne oso-

bowoœci. Jako pierwsza zagra³a Amalia Hall

z Nowej Zelandii. Artystka zwróci³a moj¹

uwagê ju¿ w pierwszym etapie. Mimo przy-

krego wypadku – rozstroi³y jej siê skrzypce

– heroicznie dogra³a sonatê Ysaye’a do

koñca z kamienn¹ twarz¹. Wczoraj rozpo-

czê³a miniatur¹ Kreislera La Gitana, któr¹

zagra³a bardzo lekko, z du¿¹ swobod¹

i wdziêkiem. Œwietnie zaprezentowa³a tak¿e

Romans B-dur Josepha Joachima, tworz¹c

p³omienn¹ opowieœæ o ¿arliwym uczuciu.

Skrzypaczka gra³a bardzo równym, okr¹-

g³ym i jasnym dŸwiêkiem, co dodawa³o in-

terpretacji zmys³owoœci. Najlepiej jednak

wypada³a Sonata na skrzypce i fortepian
G-dur Maurice’a Ravela. Tutaj Amalia Hall

b³ysnê³a prawdziwym zmys³em kameralistki,

stosuj¹c subtelne i wyrównane wibrato, szcze-

gólnie w pierwszej czêœci. Potrafi³a tak¿e utrzy-

maæ uwagê publicznoœci w II czêœci, która nie

obfituje w rw¹cy potok motywów, a raczej bazu-

je na powtórzeniach myœli, wzglêdnie jej przetwo-

rzeniach. Chcia³oby siê jednak us³yszeæ wiêcej

barw, niemniej by³ to bardzo dobry recital. 

Druga w kolejnoœci zagra³a Maria Ko-

uznetsova z Francji. Wystêp rozpoczê³a Medy-
tacj¹ Piotra Czajkowskiego. Gra³a bardzo ³ad-

nym, pe³nym blasku dŸwiêkiem, a jej frazowanie

by³o spójne i pe³ne uroku. Natomiast w utwo-

rze La Gitana Kreislera nieco brakowa³o bar-

dziej wyrazistego podkreœlania akcentów, za-

znaczania kulminacji, przez co dramaturgia

by³aby znacznie bardziej czytelna. Podobne

odczucia mia³em s³uchaj¹c w jej wykonaniu III
Sonaty na skrzypce i fortepian c-moll op. 45

Griega, choæ skrzypaczka porwa³a mnie

w ostatniej czêœci utworu, tworz¹c bardzo sze-

rokie plany, daj¹c odpowiedni oddech frazie,

podkreœlony ³agodnym i jasnym dŸwiêkiem.

Trzeci¹ bohaterk¹ wczorajszego przedpo-

³udnia by³a Bomsori Kim z Korei Po³udniowej.

Bardzo podoba³a mi siê jej wizja Medytacji
Czajkowskiego. Bior¹c pod uwagê nastrojo-

woœæ jak¹ zaproponowa³a Kim, mieliœmy w³a-

œciwie do czynienia z romansem, burzliwym

PRZEDPO£UDNIE KOBIET

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Bomsori Kim.

Vera Lopatina.

SPOTKANIE Z DOJRZA£OŒCI¥
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O
statnia czêœæ przes³uchañ II etapu

rozpoczê³a 25-letnia Maria W³osz-

czowska, dobrze mi znana z po-

przednich konkursów. Z jej wczorajszego

wystêpu, podobnie jak i z pierwszego eta-

pu, zapamiêta³em dobry, równy poziom,

³adn¹ barwê skrzypiec – P. Guarneri z Man-

tui – bezproblemowo wykonany program,

na pewno muzykalnoœæ i wra¿liwoœæ, nadto

grê z du¿¹ ³atwoœci¹, pewnoœæ, opanowa-

nie. To du¿o, ale za ma³o w kontekœcie

oczekiwañ. Co najistotniejsze, trudno by³o

dostrzec jakieœ specjalne ró¿nice w inter-

pretacjach tak odmiennych przecie¿ dzie³.

Oczekiwa³em czegoœ wiêcej, nie ukrywam

tego. Ciekawa pianistka, Sophia Rahman,

acz bohaterk¹ konkursu bêdzie zapewne

Hanna Holeksa. Maestra Lidia Grychto³ów-

na poprosi³a mnie wczoraj o przekazanie jej

wielkich gratulacji, co niniejszym czyniê! 

Równie sprawnie i bezproblemowo za-

gra³a 21-letnia Yukino Nakamaura – œlicz-

nie, s³odko, czysto, powabnie (prawdopo-

dobnie na Stradivariusie). Rodzi siê pytanie:

jak ta niewinna s³odkoœæ mia³a siê do stare-

go, m¹drego, nadto brodatego Brahmsa?

Sonata op. 100 przesz³a szybko niczym mi-

niatura... Bez zarzutu zagra³a Kreislera, na-

wet w œrodkowym ogniwie z jak¹œ finezj¹;

doœæ szlachetnie zabrzmia³a te¿ Medytacja
na tematy z opery Thais. Zastanawia³em

siê co lepsze: czy pojawiaj¹ce siê u niej

œwie¿e doœæ podmuchy fantazji, czy te¿

gra stateczna, dojrza³a, mniej wiêcej jedna-

kowa u Polki?

26-letni Semion Gurevich w I etapie by³

doœæ sztywny i bezbarwny, choæ wiele potra-

fi¹cy. Wszystko wygrywa bez najmniejszego

trudu, do tego bardzo g³oœno, bo jego instru-

ment jest dobry do pojedynku z orkiestr¹

symfoniczn¹, mniej do prezentacji walorów

muzycznych i wra¿liwoœci brzmieniowej. Ton

jego skrzypiec nazwa³em ziemskim, choæ kiedy

siê ju¿ przyzwyczai³em, zacz¹³em dostrzegaæ

te¿ sporo zalet. Kreislera zagra³ nieŸle, chcia³

zakoñczyæ nad wyraz efektownie i... posz³a

struna. Legenda potrzebuje powabnego tonu,

którego oczywiœcie nie by³o – by³ nie³adny,

ostry, czasami kanciasty. Nijak nie pasowa³ te¿

do Sonaty Francka. £adna by³a tylko jej trzecia

czêœæ, ciekawie j¹ rozwija³, piêknie wyœpiewy-

wa³. Potem ju¿ zadzia³a³o chyba przyzwycza-

jenie. Za ma³o by³o jednak muzyki...

Przes³uchania II etapu zakoñczy³ 22-letni

Seiji Okamoto – bezdyskusyjnie jedna z czo³o-

wych postaci tegorocznego konkursu. U niego

muzyki nie brakowa³o ani przez moment – da³

jej tyle, ¿e zrekompensowa³ mi braki ca³ego

wieczoru. Elegancki, w garniturze z czerwona-

w¹ wypustk¹, ze znakomitym J. Gagliano (1754)

w rêku – da³ tak wiele satysfakcji. W sumie gra³

bardzo normalnie, nie by³a to jakaœ wyszukana

czy specjalnie wyrafinowana sztuka, ale impo-

nowa³ wprost wielk¹ kultur¹, smakiem, wy-

czuciem stylów, tak¿e pogod¹, spokojem,

opanowaniem...  �

muzyki? Jak zatem rozumieæ – nomen omen

– sukcesy nastolatków w najbardziej presti-

¿owych konkursach muzycznych?

A ja jednak spotykam swoj¹ niespodzie-

wan¹, nieoczekiwan¹, nieprzewidzian¹, piêkn¹

kreacjê. Krótkie spojrzenie w notatki upewnia

mnie, ¿e przecie¿ powy¿sze trzy okreœlenia po-

winny zostaæ pozbawione przedrostka „nie”,

bo Bomsori Kim, reprezentuj¹ca Koreê Po³u-

dniow¹, ju¿ w I etapie zwróci³a w pe³ni moj¹

uwagê b³yskotliwymi, wra¿liwymi i fascynuj¹cymi

interpretacjami, z jak¿e „polskim” Polonezem
D-dur Henryka Wieniawskiego na czele. A dzi-

siaj czaruje refleksyjnoœci¹ w Medytacji Piotra

Czajkowskiego, urzeka zwiêz³oœci¹, logik¹,

piêkn¹ pulsacj¹ w sonacie Gabriela Faurégo.

No i ten uroczy, z eleganck¹ salonowoœci¹

podany Schön Rosmarin Fritza Kreislera.

Prawdziwie piêkny!

Pozosta³e prezentacje przedpo³udnia

nie frapuj¹ w takim stopniu, ale przecie¿ nie

pozwalaj¹ przejœæ nad nimi bez refleksji. Ro-

sjanka Vera Lopatina jest kolejn¹ artystk¹,

która nie czuje siê dobrze w bluesie Maurice’a

Ravela w II Sonacie. Podobnie zreszt¹ jak

Amalia Hall z Nowej Zelandii. I jest to jeszcze

jeden dowód na to, ¿e nie o wszystkim

w muzyce decyduje dojrza³oœæ. �

i zdaje siê nieszczêœliwym. Wszed³em w œwiat

pe³en kulminacji i napiêæ. Niestety nie mog³em

przedostaæ siê do œwiata I Sonaty na skrzypce
i fortepian A-dur Gabriela Faurégo. Mimo naj-

szczerszych chêci i podejmowanych prób, nie

nawi¹za³em emocjonalnego kontaktu z t¹ inter-

pretacj¹. W pewnej czêœci wynagrodzi³a mi to

skrzypaczka znakomit¹, pe³n¹ lekkoœci, humoru

i b³yskotliwoœci interpretacj¹ Schön Rosmarin
Kreislera. By³ to chyba najlepszy Kreisler sesji

przedpo³udniowej. 

Na koniec kilka s³ów jeszcze o Verze

Lopatinie. Du¿e wra¿enie wywar³a na mnie jej

gra Medytacji  na tematy z opery Thais Masse-

neta. By³a to wizja bardzo oniryczna, podkreœlana

³adnym legato, mimo nieczystej przedostatniej

nuty, by³a to zgrabna interpretacja. Niestety

Kaprys wiedeñski Fritza Kreislera by³ zagrany

zbyt masywnym dŸwiêkiem, brakowa³o te¿ bar-

dziej rozko³ysanego tempa. Nierówna wyda³a

mi siê tak¿e gra w II Sonacie na skrzypce i forte-
pian G-dur Ravela. O ile w pierwszej czêœci Lopa-

tina gra³a efektownym, bardzo intensywnym

i gêstym dŸwiêkiem, o tyle w drugiej czêœci bra-

kowa³o wyrazistego pulsu, który stanowi jeden

z jej fundamentów. W sumie jestem zdziwiony

wyborem akurat tej sonaty, bardziej do Very

Lopatiny pasowa³by Brahms. Mimo wszystko

bardzo chcê us³yszeæ jak siê sprawdzi w Mozar-

cie i mam nadziejê, ¿e tak w³aœnie siê stanie. �

KULTURA I SMAK SEIJI OKAMOTO
ADAM ROZLACH, POLSKIE RADIO I ,,

22-letni Seiji Okamoto.
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bieg³oœæ techniczn¹ i w 1899 roku odniós³

wielki sukces, graj¹c z Filharmoni¹ Berliñsk¹

Koncert Mendelssohna. Jeszcze go nie skoñ-

czy³, a Eugene Ysaye ju¿ siê zerwa³ do okla-

sków. A potem ju¿ posz³o. 

Beztroski czaruœ, na szczêœcie dla siebie,

o¿eni³ siê w 1902 roku. Harriet Lies wprowa-

dzi³a w jego ¿ycie ³ad i porz¹dek, i dopilnowa³a

kariery. Zdoby³ niebywa³¹ popularnoœæ.

Wszystko siê skoñczy³o w 1914 roku. Kreisler

zosta³ zmobilizowany i wys³any na front,

gdzie zosta³ ranny. Po rekonwalescencji

pojecha³ do USA, powoli odzyska³ swoj¹

publicznoœæ, choæ mia³ wówczas siln¹ kon-

kurencjê. Czêsto wystêpowa³ w duecie

z Sergiuszem Rachmaninowem. Fritz Kreisler

nienawidzi³ æwiczeñ, w ogóle nie lubi³ siê

przepracowywaæ. Lubi³ ¿yæ. Pewnego razu

podczas koncertu – a zawsze gra³ z pamiêci

– trochê siê pogubi³, wiêc przybli¿y³ siê do

Rachmaninowa i dyskretnie spyta³: gdzie je-

steœmy? W Carnegie Hall – odpar³ bez namys³u

Rachmaninow.

Uciekaj¹c przed nazistami w 1938 roku

wyjecha³ na sta³e do USA, w roku 1943 otrzyma³

obywatelstwo tego kraju. W 1947 roku da³

po¿egnalny koncert.

Jego wystêpy mia³y w sobie coœ magicz-

nego, nie by³ artyst¹ „na piedestale”, nawet

siê nie rozgrzewa³ przed koncertem, nie

wymaga³ od otoczenia nabo¿nej ciszy

i skupienia. Fritz Kreisler lubi³ uwodziæ i cza-

rowaæ. Takie te¿ by³y jego kompozycje. O ich

uroku mogliœmy siê przekonaæ tak¿e podczas

tego konkursu. �

N
ie ma chyba w historii wiolinistyki ar-

tysty, który by³by tak uwielbiany i po-

dziwiany przez publicznoœæ jak Fritz

Kreisler. Koncertowa³ ponad piêædziesi¹t lat

i oczarowywa³ s³uchaczy nie tylko wspania³ym

dŸwiêkiem, ekspresj¹, w³asnymi kompozycjami

– w tym cudnymi miniaturkami – ale te¿ wielkim

urokiem osobistym. By³ przystojny, dowcipny

i zawsze uœmiechniêty. Jedyny skrzypek urodzo-

ny w XIX wieku, którego œwiatowa kariera nie

ucierpia³a z powodu „fenomenu Heifetza”. Do

koñca mia³ wiern¹ publicznoœæ.

Urodzi³ siê w Wiedniu, naukê gry na

skrzypcach rozpocz¹³ tak wczeœnie, ¿e maj¹c

siedem lat, by³ ju¿ studentem wiedeñskiego

konserwatorium, gdzie pobiera³ tak¿e lekcje

gry na fortepianie. W wieku dziesiêciu wst¹-

pi³ do konserwatorium w Pary¿u, które

ukoñczy³ po dwóch latach z najwy¿sz¹ na-

grod¹. I to by³a jego ca³a edukacja muzyczna. 

Wróci³ do Wiednia, zda³ maturê i porzu-

ci³ skrzypce, by zacz¹æ studia medyczne! Od-

by³ s³u¿bê wojskow¹ i… ponownie wzi¹³ do

rêki skrzypce. Ciê¿ko pracowa³, aby odzyskaæ

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (5)

Fritz Kreisler.
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Widzê, ¿e przygotowuje siê Pani do trzeciego

etapu.

Tak, s³ucham skrzypków i próbujê sobie wy-

obraziæ, jak zagraliby Mozarta. Powiem pani,

¿e nie zazdroszczê jurorom. Poziom jest tak

wysoki, ¿e nie wiem, jak oni wybior¹ tê dwu-

nastkê. Z dalekiej przesz³oœci pamiêtam na

przyk³ad Amerykanina, który przyjecha³ tu

na w³asny koszt, a z trudnoœci¹ czyta³ nuty.

Dziœ to siê ju¿ nie zdarza. 

Maxim Vengerov by nie przepuœci³.

Dlatego mo¿emy s³uchaæ profesjonalistów.

Pewnie, ¿e du¿o zale¿y od dnia, w którym

gramy, od pogody. Nasze instrumenty bar-

dzo na to reaguj¹, a im starszy instrument,

tym wra¿liwszy na ciœnienie, wilgoæ.

To mo¿e nie warto zabiegaæ o te stare

skrzypce?

Warto, warto. DŸwiêki sp³ywaj¹ce z tych in-

strumentów to jak miód na nasze serca i uszy.

Do dziœ mam w uszach dŸwiêk Guarneriusa, na

którym kilkanaœcie lat temu gra³a na konkursie

16-letnia Amerykanka. Po tylu latach. Widzê, ¿e

w tym roku jest sporo bardzo dobrych instru-

mentów i, co mnie bardzo cieszy, dysponuj¹ ni-

mi równie¿ Polacy. A jeszcze kilka lat temu Po-

lacy na ró¿nych konkursach czêsto przegrywa-

li z powodu s³abych instrumentów. 

Jednak chyba umiejêtnoœci skrzypka s¹

decyduj¹ce.

Wszystko jest sztuk¹. Dobranie drewna, zbu-

dowanie skrzypiec, a potem rêka, g³owa i ser-

ce artysty. Niedawno tu, w Auli Uniwersytec-

kiej, Mariusz Patyra gra³ na wspó³czesnym

instrumencie, ale¿ on brzmia³ fantastycznie.

Chcia³abym mieæ w orkiestrze choæ kilka ta-

kich wspó³czesnych instrumentów.

Ale od dzisiaj Orkiestra Kameralna Polskiego

Radia Amadeus pod Pani batut¹ towarzyszyæ

bêdzie nie znakomitemu Mariuszowi Patyrze,

tylko m³odym, stremowanym, zdenerwowa-

nym i niedoœwiadczonym konkursowiczom.

I oni s¹ najwa¿niejsi, bo to ich konkurs. My

musimy im zapewniæ maksimum bezpieczeñ-

stwa i pomóc w tym, aby mogli siê jak najle-

piej zaprezentowaæ. 

A jak siê gdzieœ zagubi¹?

To ich dogonimy. Ca³y czas mamy uszy posta-

wione na bacznoœæ, ¿ebyœmy i oni, i my, znaleŸ-

li siê w tym samym momencie w tym samym

miejscu. Gramy z nimi Mozarta: czêœci koncertów

i Symfonii Koncertuj¹cej. To s¹ trudne utwory.

Gdyby nie konkurs, oni by jeszcze tego nie grali.

To mo¿e Maxim Vengerov u³o¿y³ program

zbyt ambitnie?

Nie, nie, to œwietny pomys³. Pójdê mu pogra-

tulowaæ. To pokazuje, na ile m³ody cz³owiek

potrafi s³uchaæ wspó³partnera, nawi¹zaæ

z nim muzyczny dialog. Przecie¿ nie wszyscy

bêd¹ solistami. Laureaci ró¿nych konkursów

s¹ potem koncertmistrzami w najlepszych

orkiestrach, mog¹ te¿ uprawiaæ kameralistykê.

Jakie pu³apki czyhaj¹ na nich w Mozarcie?

W Symfonii Koncertuj¹cej bardzo wa¿ny jest

dialog miêdzy skrzypcami a altówk¹, jest du-

¿o wspólnych przebiegów.

Przebiegów?

Na przyk³ad ca³y ci¹g szesnastek, krótkich,

drobnych nut do zagrania. Równiutko nuta

po nucie. To tak, jakbyœmy razem mia³y wy-

g³osiæ jak¹œ kwestiê. Równo s³owo w s³owo.

Ile macie czasu na próbê?

Z ka¿dym próbujemy po 45 minut.

Przed wystêpem z uczestnikami konkursu

Pani denerwuje siê bardziej ni¿ wtedy, kiedy

towarzyszy doœwiadczonym artystom? 

Mam taki charakter, ¿e jak s¹ trudnoœci i jest

nerwowo, na mnie sp³ywa anielski spokój. Je-

stem super opanowana i skupiona.

Tu¿ przed wejœciem na estradê coœ im Pani mówi?

Przytulam, trzymam za rêkê, czasami pog³aszczê.

A po wystêpie?

Zawsze im gratulujê i mówiê, ¿e œwietnie zagrali.

I mówiê to szczerze. Ci, którzy doszli do trzecie-

go etapu naprawdê potrafi¹ doskonale graæ. �

Rozmawia³a:

DOROTA JUSZCZYK 

Uszy mamy
postawione 

na bacznoœæ
Rozmowa z Maestr¹ 

Agnieszk¹ Duczmal
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A
ndrzej Wituski, dyrektor Konkursu Wieniaw-

skiego po¿egna³ tych, którzy nie przeszli do

III etapu. Nastêpnie zaprosi³ do spotkania

z Bachem i Mozartem. Jury pod przewodnic-

twem Maxima Vengerova zakwalifikowa³o do III etapu

trzynaœcioro skrzypków.

Po og³oszeniu wyników II etapu Maxim Vengerov

powiedzia³: – Najdro¿si przyjaciele, ca³y œwiat mia³ okazjê

obserwowaæ Wasze zmagania dziêki bezpoœrednim trans-

misjom z Konkursu Wieniawskiego. Wszyscy chwal¹

wspania³y poziom konkursu, ja zaœ w imieniu jury chcia³-

bym podziêkowaæ Wam za fantastyczny wybór najwiêk-

szych kamieni milowych repertuaru przeznaczonego na

skrzypce i skrzypce z fortepianem. Dziêkujê równie¿ za to,

¿e dotknêliœcie naszych serc, swoj¹ gr¹ spowodowaliœcie,

¿e niektórzy cz³onkowie jury uronili ³zê. Chcia³bym rów-

nie¿ serdecznie podziêkowaæ naszym znakomitym piani-

stom. (…) Przypominam, ¿e nie wszyscy mog¹ w konkur-

sach zwyciê¿aæ. Konkursy nie s³u¿¹ tylko do zwyciê¿a-

nia, stanowi¹ pewien etap drogi zawodowej (…).

W III etapie us³yszymy a¿ czworo Polaków. Zaraz

po og³oszeniu wyników Celina Kotz powiedzia³a: – Emocje

s¹ bardzo du¿e. W³aœciwie to czeka siê nie tylko na to, by

us³yszeæ swoje nazwisko, ale te¿ i pozosta³ych osób. Nie

pamiêtam wszystkich uczestników, którzy przeszli do

trzeciego etapu, ale jestem zdziwiona paroma nazwiskami,

które nie znalaz³y siê w nim. Jestem œwiadoma tego, ¿e

lista jest ograniczona, ale takie s¹ konkursy.

– Jestem przeszczêœliwa – powiedzia³a Amelia

Maszoñska. – Nie spodziewa³am siê, ¿e zajdê tak daleko.

Ka¿dy etap by³ stresuj¹cy, jednak ten trzeci z Mozartem

i Bachem… ale bardzo siê cieszê.

– Po raz drugi prze¿ywam takie emocje na Konkursie

Wieniawskiego – mówi³a Maria W³oszczowska – ale

WSPANIA£A TRZYNASTKA
Mone Hattori, jedna z najm³odszych uczestniczek tegorocznego konkursu pop³aka³a siê, 
kiedy nie us³ysza³a swojego nazwiska w gronie uczestników III etapu. Có¿, takie s¹ regu³y 
gry. Mo¿e dziewczyna wróci do Poznania za piêæ jak, jak wracaj¹ inni.

Hanna Asieieva
Amelia Maszoñska 
Richard Lin 
Arsenis Selalmazidis 
Celina Kotz 
Ryosuke Suho 
Veriko Tchumburidze 
Luke Hsu 
Robert £aguniak 
Amalia Hall 
Bomsori Kim
Maria W³oszczowska 
Seiji Okamoto 
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zupe³nie inaczej ni¿ piêæ lat temu. To jest jednak

zupe³nie inne doœwiadczenie. Bêdzie nas trzyna-

œcioro, ale nie traktujê innych skrzypków jak

konkurencji. My wszyscy uczymy siê od siebie.

Wœród ludzi na konkursie mam du¿o przyjació³. To

œwietny czas, doskonale siê bawimy, wiêc wszyst-

kim ¿yczê jak najlepiej. Niechaj wynios¹ coœ dobre-

go z tego doœwiadczenia. 

W konkursie wyst¹pi tak¿e dwóch Japoñ-

czyków: Ryosuke Suho i Seiji Okamoto. 

– Jestem bardzo zadowolony z tego, ¿e

przeszed³em do III etapu, wci¹¿ nie mogê w to

uwierzyæ – stwierdzi³ Ryosuke Suho. – Jestem

bardzo podekscytowany tym, ¿e bêdê móg³

tak¿e zagraæ z orkiestr¹ kameraln¹ – to bêdzie

pierwszy raz, kiedy wykonam Mozarta z orkiestr¹.

– Jestem oczywiœcie bardzo, bardzo

szczêœliwy – doda³ Seiji Okamoto. – A to

wszystko dlatego, ¿e widzê dooko³a wspania-

³ych skrzypków i przekonujê siê o bardzo wy-

sokim poziomie tego cudownego konkursu.

Arsenis Selalmazidis tak¿e nie ukrywa³

zadowolenia. – Ju¿ do mnie dotar³o, ¿e to III

etap. A poniewa¿ rywale s¹ coraz bli¿ej, wiêc

ruszam do pracy, pracy i jeszcze raz pracy.

I gram. I absolutnie nie myœlê o rezultatach.

Amalia Hall by³a bardzo poruszona tym,

¿e zakwalifikowa³a siê do III etapu. – Bêdê

w nim mog³a zagraæ utwór Johanna Sebastiana

Bacha. Sinfoniê Concertante Mozarta gra³am

ju¿ piêæ razy, wiêc bêdê mia³a w tym wzglêdzie

pewne doœwiadczenie.  (ACH, DJ, MP, SDR)
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ADAM BANASZAK

P
rzed nami etap prawdy. Etap na re-

pertuar którego z³o¿y siê muzyka

dwóch tytanów, dwa fundamenty

kultury Zachodu – Bach i Mozart. Tak w mu-

zyce jak i w ¿yciu najtrudniejsze bowiem by-

waj¹ sprawy pozornie najprostsze. Koncerty

skrzypcowe Wolfganga Amadeusza Mozarta

obna¿aj¹ z jednej strony wszystkie ewentu-

alne mankamenty techniki skrzypcowej,

z drugiej zaœ na poziomie interpretacji wyma-

gaj¹ naraz m¹droœci starca i szczerej radoœci

dziecka. A mo¿e to za ma³o? Witold Gombro-

wicz w Dzienniku pisa³: „Zagadka »œwiat³a«

w Mozarcie. Ile¿ racji ma Gide, gdy mówi, ¿e

w jego muzyce dramat, przeœwietlony inteli-

gencj¹, duchem, przestaje byæ dramatyczny.

(...) Ale i w nim, i w Leonardzie da Vinci, widzê

element perwersji, jakby nielegalnego uchy-

lania siê ¿yciu – uœmiech Leonarda (w jego ry-

sunkach zw³aszcza) i uœmiech Mozarta maj¹

tê cechê, to tak jakby oni chcieli zabawy za-

kazanej, jakby chcieli bawiæ siê i delektowaæ

nawet tym, czym nie wolno, nawet tym, co

Piêkno prostoty – prostota piêkna

R E K L A M A

boli... delikatna a szelmowska gra, chytra, ar-

cyinteligentna zmys³owoœæ... ale¿ przecie ju¿

samo to zestawienie »inteligentna zmys³o-

woœæ« jest grzeszne... Czy gama wstêpuj¹ca

i zstêpuj¹ca w Don Giovannim nie jest dziw-

nym ¿artem, który wykpiwa siê z piek³a?

Wysokie rejestry Mozarta nieraz zalatuj¹ mi

czymœ niedozwolonym, jakby grzechem”. 

Muzyka Mozarta (szczególnie w wyda-

niu konkursowym!) to tak¿e konfrontacja

z okreœlon¹ stylistyk¹ i tradycj¹ wykonawcz¹.

Utwór Jana Sebastiana Bacha przynale¿y

rzecz jasna do baroku, twórczoœæ Mozarta to

klasycyzm – wykonawstwo obu tych epok

objê³a jednak rewolucja tzw. historically
informed performance. Oczywiœcie nie spo-

sób zgodziæ siê z prowokacyjnym stwierdze-

niem, ¿e Konkurs Chopinowski nie ma sensu,

gdy¿ jego uczestnicy nie graj¹ na instrumen-

tach z czasów Chopina lub ich wiernych ko-

piach oddaj¹cych autentyczne brzmienie

i pozwalaj¹cych na konfrontacjê z adekwat-

nym do epoki mechanizmem gry. Nie sposób

te¿ jednak udawaæ, ¿e ca³a rewolucja zwi¹za-

na z wykonawstwem muzyki dawnej siê nie

dokona³a. A objê³a ona w³aœciwie wszystkie

sfery gry i interpretacji, rozegra³a siê m.in. na

poziomie artykulacji, wyboru tempa i pro-

porcji pomiêdzy tempami, u¿ywania wibracji,

aplikatury... Dziœ na estrady wchodz¹ ju¿ ko-

Z REGULAMINU KONKURSU...
1. W. A. Mozart – pierwsza czêœæ jednego 

z koncertów skrzypcowych, do wyboru
spoœród:
G-dur KV 216
D-dur KV 218
A-dur KV 219
Uczestnik mo¿e sam wybraæ dowoln¹ 
z dostêpnych kadencji. Dopuszcza siê
równie¿ wykonanie kadencji w³asnego
autorstwa.

2. W. A. Mozart – pierwsza czêœæ 
Sinfonii Concertante Es-dur KV 364

3. J. S. Bach – jedna czêœæ z sonat 
i partit na skrzypce solo (czas 
trwania do 4 minut)
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lejne generacje „barokowców”, a rewolucjoni-

œci staj¹ siê klasykami (Harnoncourt, Pinnock,

Gardiner, Savall, Zehetmair, Podger, Van Im-

merseel...). Czy ta rewolucja dotyczy wy³¹cz-

nie tych, którzy graj¹ na jelitowych strunach

i „dawnych” smyczkach? Czy mo¿e na pozio-

mie filozofii wykonawstwa, œwiadomoœci

afektów, retoryki, akustyki wnêtrz, na po-

trzeby których pisano konkretne utwory

i wynikaj¹cych z niej temp, realizacji ozdob-

ników itd. dotyczy wszystkich muzyków?

Wreszcie – jak (czy?) importowaæ zdobycze

tego nurtu, gdy gra siê na instrumentach

wspó³czesnych? Czy s¹ pewne elementy (ja-

kie?) to¿samoœci utworu wspólne dla ka¿de-

go wykonania? Je¿eli zapytaæ muzyków o to,

który z kompozytorów stawia najwiêksze

wymagania – wielu odpowie z pewnoœci¹:

Mozart! W³¹czenie do repertuaru – ju¿ w po-

przedniej edycji konkursu – czêœci Symfonii
koncertuj¹cej jest gestem zawieszenia poprzecz-

ki na najwy¿szym poziomie. Kameralistyka to

wyzwanie, któremu sprostaæ mog¹ tylko

najlepsi. Jak bowiem, pozostawiaj¹c sobie

przestrzeñ twórczej wolnoœci, s³uchaæ bardziej

innych ni¿ siebie? Jak wyzbyæ siê „mi³oœci w³a-

snej”, odrobiny narcyzmu i ekshibicjonizmu

niezbêdnych w grze solowej? Tak jak w udanym

ma³¿eñstwie – byæ sob¹, ale dostosowywaæ siê

do partnera i czule spe³niaæ jego potrzeby... 

Johann Sebastian Bach – muzyk i uczony.

Tytu³ ksi¹¿ki Christopha Wolffa wskazuje

kolejny wa¿ny kierunek. Muzyka lipskiego

kantora to tak¿e wiedza, bez której nie spo-

sób graæ i s³uchaæ. Ale przecie¿ nie tylko na

poziomie wiedzy porywa nas ta muzyka, to nie

tylko szarada, ³amig³ówka i muzyczne sudoku!

Ga³czyñski zawo³a: „wszystko, coœ straci³,

wszystko, coœ zgubi³, w Bachu, bracie, odnaj-

dziesz”. Regulamin wskazuje, by jedna czêœæ

wybranej przez uczestnika sonaty lub partity

nie przekroczy³a czterech minut. Myœlê, ¿e mo-

g¹ to byæ najwa¿niejsze cztery minuty w ca-

³ym konkursie. I przewrotnie raz jeszcze

Gombrowicz: „To tak jakby porzucaj¹c rozkosz

wchodzi³ w inn¹ strefê, surow¹, tward¹, such¹,

gorzk¹. I wreszcie ujawnia siê najwy¿sze wta-

jemniczenie, tragiczny Moloch, tyran: Bach!

(…) Bach jest nudny! Obiektywny. Abstrak-

cyjny. Monotonny. Matematyczny. Wysu-

blimowany. Kosmiczny. Kubiczny. Nudny jest

Bach! Tak brzmi najokropniejsza z herezji,

za któr¹ grozi dzisiaj w œrodowisku mu-

zycznym utrata czci. Przypatrzcie siê jednak

kap³anom bachowskiego nabo¿eñstwa,

zajrzyjcie im w oczy: zatwardzia³oœæ, stê¿enie

w abstrakcji, surowoœæ, niczym ta dawniej-

sza, rzucaj¹ca na ofiarê bogom cia³a ma³ych

dzieci”.

Pierwszy etap to egzamin na wirtuoza,

drugi to egzamin dojrza³oœci, trzeci wydaje siê

byæ egzaminem na muzyka. Czy takie w³aœnie

s¹ tropy do zrozumienia repertuaru trzeciego

etapu? Piêkno, które zwi¹zane jest z prostot¹.

Sztuka, która rodzi siê w samoograniczeniu.

A mo¿e to tak¿e trafna metafora dobrego

¿ycia – w którym bardziej s³uchamy innych

ni¿ siebie, stale czujni dbaj¹c o doskona³oœæ

wszelkich jego aspektów... �



,,

,,
S

aturday morning faces me with bitterly

cold wind, and not a living soul in the

streets. Have I missed any evacuation? So

I quicken the pace, anxious about what the last

day of the 2nd round auditions is about to bring.

But the auditorium, same as ever, welcomes me

with plenty of warm, colourful lights and a tangle

of cables that have almost caused juror Zakhar

Bron’s serious injury. Before that happens, I find

myself accosted by an expressive reporter of

some radio station who is trying to induce me to

tell him and the listeners who in my opinion is

going to win the competition. “You know, the

final is not far off, and the favourite is…”. I tell

him gently but firmly that the decision remains

at the jury’s discretion, and what I am interested

in is an encounter with the Unexpected,

Unforseen, Unpredictable, Exquisite… Evidently

disappointed, the reporter abandons me to catch

another interlocutor. 

The morning session candidates are all mature

indeed in terms of age (three 27-year-olds and one

25-year-old). Are they also mature in terms of

artistry, expertise and quality? What is maturity in

musical performance? Is it reserved only for

a certain age? And what about understanding

music? How should we then understand (sic!) the

ADAM OLAF GIBOWSKI

D
uring the morning session ladies

reigned supreme. Four violinists

from four different countries, four

different personalities. Amalia Hall from

New Zealand, who opened the auditions,

caught my attention only in the 1st round.

Notwithstanding the unfortunate incident

of her violin getting out of tune, she

heroically continued playing Ysaye’s Sonata
with an inscrutable impression. Yesterday

she commenced her recital with Kreisler’s

La Gitana, which was marked by lightness,

easiness and gracefulness. In her appealing

interpretation, Joachim’s Romance in B-flat
Major was a fiery tale of a passionate

emotion, ever more sensual thanks to her

even, round and bright sound. The

highlight of her recital was, however,

Ravel’s Sonata in G Major. Hall shone with

a genuine flair for chamber music with her

subtle and even vibrato, especially in the

first movement. She also managed to

capture and hold her audience attention in

the second movement which does not abo-

und in a rushing stream of motifs but is

based on theme repetitions or develop-

ments. More tone colour would be welcome

but it was still a very good recital. 

Hall was succeeded on stage by Maria

Kouznetsova from France. In Tchaikovsky’s

Meditation her sound was agreeable and

sparkling, and her phrasing compact and

enticing. The dramaturgy of Kreisler’s

La Gitana and Grieg’s Sonata No. 3 in

C Major Op. 45 would have been much

clearer if the violinist had put more

emphasis on accents and culminations.

However, the last movement of the latter

was captivating: Kouznetsova created

broad plans, allowed her phrase to breathe

and made her sound gentle and bright.  

The third heroine of the morning

session was Bomsori Kim from South Korea.

I was really pleased by her vision of

Tchaikovsky’s Meditation. 

She created an aura of a tempestuous

and apparently unhappy romance. I entered

the world of culminations and tensions.

LADIES' AFTERNOON

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Amalia Hall.

Maria Kouznetsova.

MEETING THE MATURE
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T
he last session of the 2nd round

auditions was opened by 25-year-old

Maria W³oszczowska whom I know

well from previous competitions. What

I remembered from her yesterday’s

appearance and from the 1st round is good

and even level, agreeable sound of her

Guarneri of Mantua, programme rendered

without difficulty, certainly her musicianship

and sensitivity, playing with ease, confidence

and composure. It is a lot yet too little to live up

to expectations. Most importantly, it was hard

to hear any particular differences in her

interpretations of such disparate works. I had

expected more if truth be told. She was

accompanied by an interesting pianist, Sophia

Rahman, but the heroine of the competition

will undoubtedly be Hanna Holeksa. Maestra

Lidia Grychto³ówna (a distinguished Polish

pianist – translator’s note) asked me yesterday

to extend her sincere congratulations, which

I am hereby doing! 

21-year-old Yukino Nakamura’s per-

formance was equally dexterous and

easy, pretty, sweet, charming and clear

(probably on a Stradivarius). But how did

this innocent sweetness compare to the old,

wise and bearded Brahms? Sonata Op. 100

passed as quickly as a miniature… Her Kreisler

was blameless, even with some finesse in the

middle part, while Meditation de Thais
revealed quite a noble sound. It had me wonder

which was better: fresh gusts of fantasy in

Nakamura’s appearance or W³oszczowska’s

solid, mature, but more or less even playing.

In the 1st round, 26-year-old Semion

Gurevich was rather stiff and colourless,

albeit proficient. He plays everything with no

difficulty whatsoever, and makes it very loud

because his instrument better fits for

duelling with a symphony orchestra than

presenting musical values and tonal

sensitivity. I described the tone of his violin as

earthly, but once I got used to it, I started to

recognize the merits. His Kreisler was quite

good, he wanted to make the finishing note

exceptionally impressive and... a string broke.

The Legend requires a charming tone that

was not there; his sound was not agreeable,

sharp and awkward at times. In no way was it

suitable for Franck’s Sonata, either. Only the

third movement was nice, interestingly

developed, beautifully sung. What worked

later was probably the force of habit. There

was still too little music...

The 2nd round auditions were

crowned by the performance of 22-year-

old Seiji Okamoto – indisputably one of the

top figures of this competition. There was

more than enough music all through his

appearance: enough to compensate me for

what I had missed before. Elegant, dressed

in a suit with a reddish inlet, with the

exquisite 1754 Gagliano in his hand, he

gave so much satisfaction. His playing

was actually very normal, it was not par-

ticularly refined or sophisticated, but he

impressed me with his great culture, taste,

sense of style, cheerfulness, calmness and

composure... �

phenomenon of teenagers’ victories at the

most prestigious music competitions? 

And I do encounter my unexpected,

unforseen, unpredictable, and exquisite

performance. A quick glance at my notes

tells me that the “un” prefix of the first

three epithets is… unjustified, because

Bomsori Kim from South Korea riveted my

attention only in the 1st round with her

dazzling, sensitive and fascinating inter-

pretations, especially the exceptionally

“Polish” Wieniawski (Polonaise in D Major).

And today she charms me with reflectiveness

in Tchaikovsky’s Meditation, compactness,

logic and splendid pulsation in Fauré’s So-
nata. Not to mention her entrancing in-

terpretation of Kreisler’s Schön Rosmarin
served with refined courteousness. Truly

beautiful!

While I was not that intrigued by the

other morning presentations, by no means

do they deserve to be waved aside. Russian

Vera Lopatina is yet another artist who does

not seem to feel comfortable with the Blues
from Ravel’s Sonata No. 2. The same applies

to Amalia Hall from New Zealand. That

would suggest that in music maturity is not

the most decisive factor. �

Unfortunately, I could not get through to

the world of Fauré’s Sonata No. 1 in

A Major. Despite my best intentions and

attempts, I did not manage to emotionally

identify with the interpretation. To some

extent the violinist compensated for it in

her outstanding, light, humorous and

brilliant interpretation of Kreisler’s Schön
Rosmarin, probably the best Kreisler of the

morning session.

Very impressive was Vera Lopatina’s

performance Massenet’s Meditation de
Thais. The oneiric vision emphasized by ni-

ce legato made a harmonious interpreta-

tion, notwithstanding the penultimate

off-key note. Unfortunately, Kreisler’s

Caprice viennois was rendered with overly

massive sound, and the tempo was not

swinging enough. Lopatina’s playing in

Ravel’s Sonata No. 2 in G Major also

seemed uneven. While in first movement

revealed her refined, very intensive and

thick sound, the second lacked distinct

pulse which constitutes one of its

fundaments. I am actually surprised by her

choice of this particular sonata, because

Brahms would be more suited for her.

Nevertheless, I am looking forward to

hearing her Mozart and I hope I will. �

SEIJI OKAMOTO'S 
CULTURE AND TASTE
ADAM ROZLACH, POLSKIE RADIO I ,,

Yukino Nakamaura.
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You are from China but your name Vera

sounds very European. How come? 

My father gave it to me when I was supposed

to go to school in the USA. It was in the 1980s.

I left China to study in America. Vera sounds

similar to my Chinese name Wei-Ling.

Why is it the violin that you play?

We have to go back in time to the moment

when I was three and I wanted to learn to

play the violin. I asked my father to buy it

for me. When he left, I thought he would

forget but he came back with the instru-

ment in his hands. In China it’s usually pa-

rents who choose the instruments for

their children. In my case it was different.

I chose it myself. 

It’s for the second time that you are serving

as juror of the Wieniawski Competition.

Which competitions did you participate in as

a young violinist? 

When I was studying in the USA, I took part in

several competitions. One of them brought

me a prize in the form of concerts in Carnegie

Hall and Lincoln Center in New York, and other

American cities. 

How important are competitions for young

people, would you say? 

They need them as a step up the career

ladder. After a successful appearance at

a competition a young musician may get

a good contract or meet an excellent ma-

nager. It’s simply an opportunity to take

a step forward, because being in the

competition limelight they have a chance

to attract the world’s attention.  

There are two schools. According to the

former, it suffices to win one competition

to be successful. Others follow the latter

and take part in all of them. What’s your

opinion? 

Absolutely. It’s best to win a competition of

such renown as the Wieniawski Competition.

But those less successful accept the fact that

there was someone better than themselves

and keep trying.  

It’s your second visit to Poznañ. What do you

think about the Wieniawski Competition?

Can you compare it with other music tour-

naments? 

It is similar to the leading competition in the

world. High standard, excellent organization,

and eminent jurors headed by Maxim

Vengerov. 

Why do European competitions, including

the one in Poznañ, tend to attract so many

young violinists from Asia – China, Japan

and South Korea? Maxim Vengerov has

said that in terms of competitions these

countries are still working their way up.

That’s why their representatives want to

learn as much as possible and follow good

standards. Do you share this opinion? 

The Wieniawski Competition which particu-

larly attracts the Japanese, is famous all over

the world. It has its history and prestige.

If these young people study in Europe, it’s

easier for them to come here. 

What are you engaged in at the moment?

I am professor at conservatories in Beijing and

Shanghai, two biggest music schools in China.

I teach a lot of students, but I also serve as

competition juror all over the world. In June

I was juror of the Tchaikovsky Competition in

Moscow. I do enjoy it because each

competition is a big game and I myself learn

a lot. Besides, I give many concerts all around

the world. 

Is it easy to be a juror these days?

As I said, I like it a lot. Each competition is

a different experience. After all, every candi-

date is different and needs an individual

approach. The stage reveals not just their

virtues, musicianship, or technical abilities, but

it also shows if they put their heart into the

playing or not.  

Have you heard that Poznañ boasts the

Sinfonietta Polonia orchestra conducted by

Cheung Chau, an American conductor and

cellist of Chinese origin? 

No, I haven’t. What a surprise! �

Each competition is a big game
Marek Zaradniak talks to Vera Tsu Wei-Ling, Chinese violinist and teacher,
juror of the 15th International Henryk Wieniawski Violin Competition.

THE STAGE REVEALS 
NOT JUST THEIR VIRTUES,

MUSICIANSHIP, 
OR TECHNICAL ABILITIES,

BUT IT ALSO SHOWS 
IF THEY PUT THEIR 

HEART INTO THE 
PLAYING OR NOT  

Interview
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PRZES£UCHANIA. DZISIAJ 

Amelia Maszoñska
Polska

ur. 20.07.1993
Instrument: Joseph Hel 1882 
(z pracowni Marii Porêbskiej-Synowietz).

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy 
G-dur KV 216 cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante 
Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Allemande z II Partity 
na skrzypce solo d-moll BWV 1004

Richard Lin
Tajwan/USA

ur. 6.07.1991

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy 
G-dur KV 216, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante 
Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Andante z II Sonaty 
na skrzypce solo a-moll BWV 1003

Arsenis Selalmazidis
Grecja/Rosja

ur. 19.06.1990
Instrument: skrzypce Alexandra Hazina,
Kolonia 2013.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy 
G-dur KV 216, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante 
Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Siciliana z I Sonaty 
na skrzypce solo g-moll BWV 1001

Celina Kotz
Polska

ur. 17.05.1994
Instrument: Jacek Steczkowski 2011.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy 
G-dur KV 216, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante 
Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Allegro assai z III Sonaty 
na skrzypce solo C-dur BWV 1005

/WieniawskiHenryk HenrykWieniawski@wieniawskicompetition @HWieniawski 

ŒLEDZ KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

Solistom towarzyszy Orkiestra 
Kameralna PR Amadeus
pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal.
Partia solowa altówki: 
Katarzyna Budnik-Ga³¹zka

Ryosuke Suho (Japonia)

Veriko Tchumburidze (Gruzja/Turcja)

Luke Hsu (USA)

Robert £aguniak (Polska)

JUTRO GRAJ¥:

W 7. numerze Wieniawski.pl omy³kowo zamieœciliœmy
zdjecie pani Yuny Toki zamiast pani Yukino Nakamura.
Obie panie przepraszamy.
It has come to the attention of Wieniawski.pl that Issue 
No. 7 features a photo of Ms. Yuna Toki instead of Ms. Yukino
Nakamura. We wish to apologise to both ladies.

Hanna Asieieva
Ukraina 

ur. 7.07.1987
Instrument: Joannesa Franciscusa
Pressendy z 1834 roku wypo¿yczony
z Landessammlung Streichinstrumente
Baden-Württemberg.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy 
D-dur KV 218, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante 
Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Largo z III Sonaty na skrzypce 
solo C-dur BWV 1005


