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A TO MOZART W£AŒNIE
JAKUB PUCHALSKI

„To bêdzie trudny etap” – s³yszê powta-

rzane od samego pocz¹tku konkursu.

I sam powtarzam, choæ mo¿e z inn¹ my-

œl¹, ni¿ parê innych osób. Tych, które wie-

dz¹, ¿e Mozarta trzeba graæ kanonicznie

i „mozartowsko”.

Naturalnie, mo¿na: lekko i elegancko,

z subteln¹ kantylen¹, byle piêknym dŸwiê-

kiem i bez wychylania siê z ram. Paru wiel-

kich skrzypków gra³o tak pó³ wieku temu

i tyle¿ mi³o siê do nich wraca – do Ojstracha

z Berliñczykami, Menuhina z Bath Festival

Orchestra itd. – ile trudno jest im w tej

sztuce dorównaæ. Ale dziœ wiemy du¿o

wiêcej o Mozarcie (i o ca³ej muzyce XVIII

wieku) ni¿ oni. I byæ mo¿e nie musimy

stawaæ do konkurencji. Bo dziœ „styl mo-

zartowski” definiowaæ mo¿na na zupe³-

nie inne sposoby. I to ró¿ne.

Mozart zawsze myœla³ oper¹, w ka¿-

dym koncercie instrumentalnym, nawet

symfonii, panuje nie tylko emocjonalnoœæ,

ale i logika operowej sceny – rywalizacji

kwestii, pytañ, odpowiedzi, a wszystko

w œpiewie bynajmniej nie umiarkowanie

klasycznym, lecz wirtuozowskim i pory-

waj¹cym. Przydadz¹ siê ozdobniki? Jasne!

Muzyka Mozarta jest dzieckiem epoki,

czyli przede wszystkim W³och. Czemu

wiêc nie zagraæ go bardziej jak Vivaldiego

ni¿ jak zmyœlonego anio³a? Rezultat fascy-

nuj¹cy, a wolne czêœci zyskuj¹ sens i cha-

rakter zamiast samej tylko s³odyczy.

Mozart to wci¹¿ epoka spod znaku

Rousseau, wiêc nie zaskakuje te¿ sympatia

do natury. Nie brak jej i w koncertach – pod-

kreœlenie rustykalnych brzmieñ jest tym, co

ta muzyka kocha. Przyda siê w tym – jak

nale¿y – zrobiæ z wibrato umiejêtnie daw-

kowany intensywny cynamon a nie solan-

kow¹ zalewê. Nie uciekaæ od zadziornoœci –

Wolfgang Amadé by³ œmia³ym kompozy-

torem i nigdy nie pisa³ muzyki wyzutej

z charakteru. By³oby mi³o, gdyby nie bali

siê tego skrzypkowie na estradzie kon-

kursu. Bo to Mozart w³aœnie. �

Felieton na dziœ Wokó³ Wieniawskiego

Stówa na dobry pocz¹tek

Tu¿ przed rozpoczêciem konkursu w 2011

roku Andrzej Wituski wyjecha³ na dwo-

rzec po któregoœ z goœci. Nagle widzi, ¿e

z poci¹gu wysiada m³odziutka (i ³adna)

dziewczyna ze skrzypcami. Domyœli³ siê, ¿e

to jedna z uczestniczek konkursu, wiêc pod-

szed³ i zapyta³ czy potrzebuje pomocy. Ona

spyta³a jak daleko do hotelu i czy mo¿na p³a-

ciæ w euro, bo nie ma polskich pieniêdzy.

Bankomatu blisko nie by³o, to pan dyrektor

wyj¹³ sto z³otych  i po¿yczy³  m³odej damie.

Nie spodziewa³ siê, ¿e te pieni¹dze jeszcze

kiedykolwiek zobaczy. I zapomnia³ o sprawie,

tym bardziej ¿e nawet nie by³by w stanie

przypomnieæ sobie, jak kobieta wygl¹da³a.

Konkurs siê toczy i w po³owie trzeciego etapu

podchodzi do niego skoœnooka dziewczyna

i oddaje mu pieni¹dze.

Za kilka dni ta dziewczyna wygrywa kon-

kurs. To by³a Soyoung Yoon. (DJ)

Czarownica

Kiedy w 1981 roku najm³odsza uczestnicz-

ka konkursu Japonka Keiko Urushihara

skoñczy³a graæ swój obowi¹zkowy program,

oczarowana wystêpem jurorka Wanda Wi³ko-

mirska krzyknê³a „czarownica”. Ta czarownica

zosta³a potem zwyciê¿czyni¹  konkursu.  (DJ)
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Jest Pani znakomit¹ skrzypaczk¹. A rodzice?

Moi rodzice poznali siê w Nowym Jorku, oboje

studiowali grê na fortepianie w Julliard School of

Music. Moja matka by³a Japonk¹, ojciec jest

Niemcem. Ja urodzi³am siê w Japonii jako trze-

cia z czterech dziewcz¹t. Nie s¹dzê, by by³o to

zaplanowane, ale wszystkie jesteœmy profesjo-

nalnymi muzykami i tworzymy obecnie kwar-

tet smyczkowy.

Nam, Europejczykom, mimo rozwoju kontak-

tów i edukacji, wci¹¿ trudno jest zrozumieæ

muzykê, kulturê muzyczn¹ krajów Azji. Gdzie

zatem le¿y Ÿród³o tak imponuj¹cego rozu-

mienia, nie mówi¹c o popularnoœci, muzyki

Fryderyka Chopina czy Henryka Wieniaw-

skiego przez Azjatów – wystarczy przyjrzeæ

siê liczbie azjatyckich uczestników konkursów

pianistycznych w Warszawie i skrzypcowych

w Poznaniu?

Myœlê, ¿e ogromne znaczenie maj¹ japoñscy

nauczyciele, z których wiêkszoœæ edukuje siê

w Europie, nabiera doœwiadczenia i kiedy wracaj¹

do Japonii, przekazuj¹ swoim uczniom to, czego

nauczyli siê w œwiecie. 

Sk¹d bierze siê fenomen œwiatowej ofensywy

muzyków japoñskich, ale przecie¿ i koreañ-

skich, chiñskich, s³owem azjatyckich?

Myœlê, ¿e wielu m³odych ludzi nie tylko w Japo-

nii jest ogromnie otwartych na œwiat zachodni.

S³ynne zachodnie jedzenie, zachodnia kultura.

Jeœli chodzi o muzykê, mówimy o Chopinie,

Wieniawskim, a wiêc nie o kompozytorach

wspó³czesnych, s¹dzê, ¿e ci dawni kompozyto-

rzy s¹ wci¹¿ ¿ywi, przemawiaj¹ do nas ka¿dego

dnia, przemawiaj¹ tym co skomponowali, a my

wykonawstwem czynimy ich ¿ywymi, by opo-

wiadali swoje historie. I dla mnie w³aœnie two-

rzenie muzyki to tworzenie opowieœci. Zatem

najwa¿niejsze jest czyniæ wszystko, by ta opo-

wieœæ by³a interesuj¹ca.

A wracaj¹c do przyczyn owej azjatyckiej ofensy-

wy, nale¿y ich szukaæ w ogromnej dyscyplinie,

pracowitoœci, æwiczeñ czêsto do godzin nocnych. 

Ja kiedy mia³am szeœæ lat wyjecha³am z Japonii do

Austrii, poniewa¿ ojciec mia³ wobec mnie

edukacyjne plany.

I to by³ Salzburg?

Tak, miasto przesi¹kniête muzyk¹ i Mozartem.

Ojciec znalaz³ dla nas mieszkanie w starej

kamienicy blisko domu tego kompozytora.

I w³aœnie Salzburg ukszta³towa³ mnie muzycznie.

I Sándor Végh.

Jeœli Salzburg to oczywiœcie Mozarteum,

s³ynne towarzystwo, szko³a, archiwum. To

tam pobiera³a Pani nauki…

O tak, od dzieciñstwa do magisterium. Po latach,

kiedy ju¿ sta³am siê profesorem wróci³am do

Salzburga, by przypomnieæ sobie swoich

nauczycieli i prawdziwie spektakularne piêkno

Mozarteum i miasta.

W Pani ¿yciu i dorobku muzycznym spore

miejsce zajmuje kameralistyka. Na czym Pani

zdaniem polega magia tej formy muzykowania?

I znów powracamy do snucia opowieœci. Nie

mo¿na jej tworzyæ w pojedynkê, bo to wszystko

jest ¿ywe, kontaktowe, wspólne. Kiedy gram

koncert Brahmsa jako solistka, ws³uchujê siê

w partiê oboisty, wiêc gram z nim, to samo jest

z orkiestr¹, a wiêc nie gram solo, lecz wespó³. I to

jest dla mnie muzyka kameralna. S³owem –

ci¹g³y kontakt.

Na swojej ¿yciowej drodze muzycznej spo-

tka³a Pani s³ynne postaci, co ciekawe,

tak¿e obecne w muzycznej historii Pozna-

nia i Konkursu Henryka Wieniawskiego.

Jakie wywarli na Pani wra¿enie? A wiêc Sir

Neville Mariner…

W³aœnie odszed³ od nas… By³ cudownym

d¿entelmenem, w³aœnie d¿entelmenem! To by³

koncert z London Proms w Albert Hall, gra³am

koncert skrzypcowy Haydna. Bardzo pamiêtne

spotkanie z nim i jego ¿on¹.

Nastêpna postaæ to Christopher Hogwood,

tu¿ przed œmierci¹ g³ówny dyrygent goœcinny

Filharmonii Poznañskiej…

Ka¿de takie spotkanie jest inspiruj¹ce, moje

dotyczy³o koncertu skrzypcowego Mozarta. Jego

podejœcie by³o bardziej klarowne i wolê je od tych

„gêstych” interpretacji. Hogwood zawsze by³

pe³en ¿ycia, spontaniczny…

A teraz Ruggiero Ricci.

Och, tak. Przyszed³ kiedyœ na mój koncert

Mendelssohna i… zostaliœmy przyjació³mi. Od-

wiedzaliœmy siê, a¿ raz zaprosi³ mnie do udzia³u

w jego ostatnim koncercie w Waszyngton DC.

Zagraliœmy ma³y duet. Bardzo delikatny, do-

brotliwy i ¿yczliwy cz³owiek, wci¹¿ przyjaŸ-

niê siê z jego ¿on¹.

Wystêpowa³a Pani w wielu s³ynnych salach,

miêdzy innymi w Carnegie Hall. Jaka jest ta le-

gendarna sala koncertowa?

Naprawdê piêkna. By³am pod wielkim wra¿e-

niem. I mia³am swoj¹ garderobian¹! To by³o

pierwszy raz. Dba³a o to, bym nie mia³a proble-

mów ze strojem. Niesamowite!

Jeszcze sporo czasu do koñca konkursu, ale

ma Pani z pewnoœci¹ pierwsze spostrze¿enia

dotycz¹ce jego przebiegu.

Jestem pod wielkim wra¿eniem. Wœród pu-

blicznoœci jest wielu m³odych ludzi. Przy-

je¿d¿aj¹ zorganizowane grupy, autobusy

z ró¿nych regionów, a podczas przes³u-

chañ panuje takie skupienie. To naprawdê

niesamowite! A dziêki radiu, telewizji,

transmisjom na ¿ywo miliony na ca³ym

œwiecie mog¹ œledziæ konkurs, sta³ siê miê-

dzynarodowym wydarzeniem. 

Na koniec – kim jest Pani Mayumi Seiler poza

œwiatem muzyki?

Mam rodzinê, syna i córkê, mam psa, piêknego

i szalonego Jack Russell terriera, uczê go sztuczek,

on to uwielbia. Lubiê jeœæ i gotowaæ, spacerowaæ.

I jak na Toronto, gdzie mieszkam, przysta³o,

jestem matk¹ hokeisty na lodzie. �

Rozmawia³:

ANDRZEJ CHYLEWSKI

Rozmowa

Salzburg ukszta³towa³ mnie muzycznie
Rozmowa z profesor Mayumi Seiler, jurork¹, dyrektor artystyczn¹ i za³o¿ycielk¹ towarzystwa
muzyki kameralnej Via Salzburg Chamber Music w Toronto.
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adszed³ III etap, który jest testem ju¿ nie na

umiejêtnoœci techniczne, nie na budowanie

wiêkszej formy, ale po prostu na muzy-

kalnoœæ. Muzyka Mozarta obna¿a osobowoœæ

graj¹cego. I jeœli ktoœ myœli, ¿e jest prosta do grania –

bardzo siê myli.

Pierwszego, niedzielnego wieczoru s³uchaliœmy

piêciu interpretacji – w poniedzia³ek i wtorek wyst¹pi

po czworo skrzypków. Trudnoœci, jakie m³odzi muzycy

mieli z tymi dzie³ami, by³y s³yszalne go³ym uchem.

Pospolicie pokutuj¹ dwa sposoby na granie Mozarta.

Jeden – to wydelikacanie go i robienie z niego bibelotu

(czêste u pianistów). Drugi, popularniejszy wœród

skrzypków – to granie pe³nym dŸwiêkiem, jakby prze-

ciwko tej pierwszej koncepcji: w³aœnie ¿e Mozart to nie

by³ ¿aden delikacik, tylko mê¿czyzna z krwi i koœci.

Prawda, wydaje siê, le¿y poœrodku. Mozart by³ cz³owie-

kiem opery, co s³ychaæ tak¿e w jego dzie³ach instru-

mentalnych: podstaw¹ jest retoryka. Ta muzyka sk³ada

siê z logicznych zdañ i fraz, które jednak nie s¹ suchymi

wypowiedziami, lecz nios¹ ze sob¹ emocje, które – i na

tym miêdzy innymi geniusz Mozarta polega – s¹

zawarte w³aœnie w tej retoryce. M³odzi muzycy wydaj¹

siê czêsto o tym nie wiedzieæ.

St¹d sposób gry np. Amerykanina Richarda Lina –

niby skrzypce brzmi¹ piêknie, ale wszystko jest

jakby na jednym, mocnym tonie; brak subtelnoœci

W
III etapie istotne jest przede

wszystkim koncertowanie:

skrzypka z orkiestr¹ oraz

skrzypka z altowiolist¹ i orkiestr¹ w kom-

pozycjach Mozarta. Podczas tego samego

wystêpu uczestnik musi zmierzyæ siê te¿

z geniuszem Bacha w wybranej czêœci

z solowej partity lub suity. Zestawienie za-

iste karko³omne! Jednoczeœnie zadanie

trudne do zrecenzowania w tak krótkim

tekœcie, tote¿ skupiê siê wy³¹cznie na

utworach lipskiego kantora.

Zrz¹dzeniem losu/losowania ka¿dy

z piêciu graj¹cych podczas przes³uchañ

niedzielnych prezentowa³ inny fragment

Bachowskich suit czy partit, przy czym

przewa¿a³y czêœci utrzymane w tempach

wolnych. Hanna Asieieva zaprezentowa³a

siê w Largo z III Sonaty C-dur BWV 1005 i –

tak jak w poprzednich etapach – niczym

szczególnym mnie nie zainteresowa³a. Jej

gra, ostro brzmi¹ca i nu¿¹ca, oddalona by-

³a o lata œwietlne od barokowego idiomu

Bachowskiego dzie³a. A ¿e mo¿na podejœæ

do kompozycji Bacha zupe³nie inaczej

przekona³a mnie oraz gor¹co jej wystêp

oklaskuj¹c¹ publicznoœæ, Amelia Maszoñska

w Allemande z II Partity d-moll BWV 1004.

ZBLI¯YÆ SIÊ DO ABSOLUTU

DOROTA SZWARCMAN

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Jedyna, która umia³a tego wieczoru uchwyciæ mozartowsk¹ stylistykê, to Amelia Maszoñska. 

Arsenis Selalmazidis.

MOZART JEST TRUDNY
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D
la trzynastki szczêœliwców, którzy

zakwalifikowali siê do III etapu prze-

s³uchañ Konkursu Wieniawskiego

rozpocz¹³ siê zupe³nie nowy czas, nowa

przestrzeñ wra¿liwoœci, nowy regulamin

wymagañ. I nie chodzi tu tylko o wymaga-

nia techniczne, które u konkursowiczów

w du¿ej mierze zosta³y ju¿ przez jury

sprawdzone w I i w II etapie. Oto do gry

wkracza orkiestra, która nie tylko liczebno-

œci¹ instrumentów ró¿ni siê od fortepianu

towarzysz¹cego artystom muzycznym we

wczeœniejszych etapach. Jakby tego by³o

ma³o – pojawia siê równie¿ drugi uczestnik

stylu concertare, czyli egzaminu z umiejêt-

noœci konkursowicza wspó³zawodniczenia

w wykonawstwie partii solowej koncertu

Wolfganga Amadeusa Mozarta. W realiach

tegorocznej edycji konkursu „tym drugim”

lub raczej „t¹ drug¹” jest altowiolistka Ka-

tarzyna Budnik-Ga³¹zka. 

I to w dalszym ci¹gu nie jest koniec ro-

sn¹cych wymagañ wobec przes³uchiwanych

kandydatów. Otó¿ trzecim elementem re-

pertuaru III etapu jest utwór solowy Johanna

Sebastiana Bacha. Mo¿e i krótki, bo maksy-

malnie czterominutowa czêœæ sonaty lub

partity na skrzypce solo. Ale gdzie Bach,

a gdzie Mozart? Na to moje pytanie – reflek-

sjê chyba najs³uszniej zareagowa³ jeden

z czo³owych skrzypków orkiestry Amadeus,

towarzysz¹cej m³odym wiolinistom: – Takie

jest ¿ycie skrzypków. I nie tylko. 

Do roli orkiestry konkursowej Orkie-

stra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal jest ju¿

doskonale przygotowana choæby dziêki

uczestnictwu w Miêdzynarodowym Kon-

kursie Skrzypcowym im. Josepha Joachima

w Hanowerze, a i w Wieniawskim pe³ni tê

funkcjê po raz drugi.

Uœwiadomiwszy sobie wszystkie do-

datkowe obowi¹zki i wymagania stawia-

ne konkursowiczom mo¿na spróbowaæ

odpowiedzieæ na pytanie: jak sobie z nimi

poradzili? £aciñskie concertare przybie-

ra³o ciekawe formy dialogowania (Amelia

Maszoñska, Celina Kotz). Richard Lin

uzyska³ prawdziwie frapuj¹cy efekt wy-

miany lub swoistego tasowania pierw-

szego i drugiego planu. Ta koncepcja

wraz z dialogiem z orkiestr¹ to prawdzi-

we mistrzostwo. 

Zachwyci³y popisy solowe obu Polek

w kadencjach solowego, koncertowego

Mozarta. Kadencja Maszoñskiej autorstwa

Sama Franko urzek³a b³yskiem brzmienia.

Kadencja Kotzówny autorstwa Henriego

Marteau to popis wirtuozerii skrzypcowej.

Najd³u¿ej w mojej pamiêci pozostanie jed-

nak g³êbokie wra¿liwoœci¹ i z rewelacyjnym

pulsem wykonane Andante z II Sonaty na
skrzypce solo a-moll BWV 1003 Johanna

Sebastiana Bacha. Nie pierwsza to porywa-

j¹ca interpretacja Richarda Lina na tym

konkursie. �

i œwiadomoœci, ¿e to jest wypowiedŸ. Doœæ topor-

nie gra³a te¿ jedyna tego wieczoru wyko-

nawczyni Koncertu D-dur – Ukrainka Hanna

Asieieva (wszyscy pozostali grali Koncert G-dur).

Styl „grubego” dŸwiêku reprezentuje równie¿

Celina Kotz; o stylu Arsenisa Selalmazidisa trudno

coœ powiedzieæ, bo s³ysza³o siê g³ównie niezbyt

³adny dŸwiêk i trudnoœci z intonacj¹ (których nie

ustrzeg³a siê te¿ nasza skrzypaczka).

Jedyna, która umia³a tego wieczoru

uchwyciæ mozartowsk¹ stylistykê, to Amelia

Maszoñska. Ka¿da jej fraza przemawia³a.

Problem by³ tylko jeden, który zauwa¿y³am ju¿

w II etapie: z brzmieniem jej skrzypiec. Gdyby

dysponowa³a np. instrumentem Richarda Lina,

efekt móg³by byæ jeszcze lepszy.

A prawdziwa zwyciê¿czyni – to Katarzyna

Budnik-Ga³¹zka, która musia³a zagraæ piêæ

razy pod rz¹d partiê altówki w Symfonii kon-
certuj¹cej Es-dur KV 364. To ona gra³a dziœ

najbardziej stylowo, najpiêkniejszym dŸwiê-

kiem i najbardziej po mozartowsku.

Oprócz Mozarta jest jeszcze Bach w iloœci

szcz¹tkowej – zaledwie jedna czêœæ jednej z sonat

lub partit. Mo¿na by spytaæ, czy ma sens granie

tylko takiego kawa³ka, ale to te¿ jest sprawdzian.

Co ciekawe, poza Maszoñsk¹ egzamin z Bacha

zda³a Asieieva, stosuj¹c tu stylistykê rodem z hi-

storycznego grania. Reszta jest milczeniem. �

Podobnie jak w I i II etapie, gra skrzypaczki

nacechowana by³a charakterystyczn¹ dla

brzmienia jej instrumentu szlachetnoœci¹,

klarownoœci¹. Spokojna narracja i wyrazi-

stoœæ w ukazywaniu polifonicznych zawi³o-

œci, ale te¿ – dosyæ rzadkie u wystêpuj¹cych

na tegorocznym konkursie – zas³uchanie

siê w granej muzyce potwierdzi³y jej muzy-

kalnoœæ. W Sicilianie z I Sonaty g-moll BWV

1001 Arsenisa Selalmazidisa ujê³a mnie

dba³oœæ o wyraziste akcentowanie tanecz-

nej proweniencji Bachowskiej kompozycji,

a tak¿e barwnie brzmi¹ce wielodŸwiêki

przeciwstawiane g³ównemu tokowi melo-

dii. Celina Kotz, jako jedyna wœród graj¹-

cych w niedzielê uczestników, wybra³a

muzykê Bacha utrzyman¹ w ¿ywym tem-

pie – Allegro assai z III Sonaty C-dur BWV

1005. Uwa¿am, ¿e zbytnio przejê³a siê

okreœleniem assai i przedstawi³a wersjê

utworu nieco zagonion¹, zadyszan¹, nie

do koñca precyzyjn¹, za to bardzo subtel-

nie cieniowan¹ w warstwie dynamicznej.

Ale to dziêki Richardowi Linowi dotknêli-

œmy – górnolotnie mówi¹c – absolutu mu-

zyki Johanna Sebastiana. Jego Andante
z II Sonaty a-moll BWV 1003 by³o pod

ka¿dym wzglêdem – muzycznym i emocjo-

nalnym – poruszaj¹ce. �

TRZYNASTKA I CONCERTARE
ANDRZEJ CHYLEWSKI ,,

Richard Lin i Katarzyna Budnik-Ga³¹zka.
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li odwo³a³ koncert i w poœpiechu poproszono

Thibauda o zastêpstwo. To by³ triumfalny wy-

stêp. Krytycy, którzy przyszli pos³uchaæ wielkie-

go niemieckiego skrzypka wynieœli pod niebiosa

m³odego, nikomu nieznanego Francuza, który

w ten sposób rozpocz¹³ œwiatow¹ karierê. W 1902

roku da³ sto koncertów w Europie. W tym te¿ ro-

ku wzi¹³ œlub. Œwiadkiem zosta³ Eugene Ysaye,

wobec którego Jacques Thibaud ca³e ¿ycie odczu-

wa³ bezgraniczn¹ i prawie synowsk¹ mi³oœæ.

W prezencie œlubnym dosta³ od ¿ony skrzypce

Stradivariego z 1709 roku. Nigdy nie rozsta³ siê

z tym instrumentem. Nawet w godzinie œmierci.

W 1903 roku wyruszy³ za ocean, gdzie

amerykañscy krytycy byli zachwyceni subtelno-

œci¹ jego gry i wyrafinowanym dŸwiêkiem. Zosta³

zaliczony do skrzypków najwiêkszych i najwybit-

niejszych. W 1906 roku z Alfredem Cortot i Pablo

Casalsem za³o¿yli legendarne trio, które prze-

trwa³o do 1933 roku. Wiele razem podró¿owali,

koncertowali i nagrywali p³yty. Zmobilizowany

w czasie pierwszej wojny, zosta³ ciê¿ko ranny.

Potem odby³ propagandowe tournée po Ame-

ryce w celu podtrzymania poparcia dla wysi³ku

wojennego Francuzów. Znowu odniós³ tam

wielki sukces. Publicznoœæ kocha³a go prawie tak

samo jak jego przyjaciela Fritza Kreislera. 

Po czterech latach wróci³ do Europy i zosta³

profesorem w Ecole Normale de Musique w Pa-

ry¿u. Wyjecha³ na tournée do Chin i Japonii. Od

roku 1933 konsekwentnie odmawia³ udzia³u

w koncertach w Niemczech, w których prawa

nazistowskie zabrania³y wystêpów publicznych

jego przyjacio³om Fritzowi Kreislerowi i Arturowi

Rubinsteinowi. W 1943 roku wspólnie z pianistk¹

Marguerite Long zorganizowa³ w Pary¿u s³yn-

ny miêdzynarodowy konkurs „Marguerite

Long i Jacques Thibaud”. Nieustannie kon-

certowa³ a¿ do 1953 roku, kiedy to zgin¹³

w katastrofie lotniczej w drodze na koncerty

na Daleki Wschód. Skrzypce Stradivariusa

zginê³y razem z nim.

Osob¹, która go odwioz³a w Pary¿u na

lotnisko by³ jego uczeñ, polski skrzypek

Henryk Szeryng. �

Z
daniem Yehudi Menuhina Jacques

Thibaud (1880-1953) by³ tak bardzo

utalentowany, ¿e nie musia³ praco-

waæ jak galernik, poddawaæ siê temu strasz-

nemu re¿imowi æwiczeñ.

Talent, wykszta³cenie, sposób bycia

i ogromny urok osobisty zapewnia³y mu powo-

dzenie nie tylko na estradach, ale tak¿e w ¿yciu.

Mia³ tyle wdziêku, ¿e nawet wybaczano mu drob-

ne niedok³adnoœci, których przyczyn¹ mog³o byæ

nadmierne korzystanie z przyjemnoœci ¿ycia. 

Urodzi³ siê w 1880 roku w Bordeaux w rodzi-

nie muzycznej. Pierwszych lekcji udziela³ mu ojciec.

W wieku oœmiu lat zadebiutowa³ na estradzie,

a kiedy mia³ dwanaœcie zosta³ przedstawiony

Eugene’owi Ysaye’owi, który oczarowany gr¹

ch³opca doradzi³ studia w konserwatorium w Pa-

ry¿u. Skoñczy³ je z pierwsz¹ nagrod¹ maj¹c szes-

naœcie lat i zosta³ skrzypkiem – solist¹ podczas

Concerts Rouge (paryskie koncerty cykliczne orga-

nizowane od 1889 roku przez Benjamina Rouge). 

Jego wykonanie koncertów Mendelssohna

i Brucha przyci¹gnê³o uwagê niemieckiego im-

presaria Hermanna Wolfa, który zaprosi³ go do

Berlina. Opatrznoœæ sprawi³a, ¿e w³aœnie mia³ tam

wyst¹piæ Józef Joachim, ale w ostatniej chwi-

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (6)

Jacques Thibaud (1880-1953).
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DOROTA JUSZCZYK

M
a szczególny sentyment do Auli

Uniwersyteckiej, gdy¿ estrada, na

której wystêpuj¹ artyœci, zosta³a za-

projektowana w 1972 roku przez jego ojca

Aleksandra Kasprzaka, muzyka Filharmonii

Poznañskiej. Jest tam nawet okolicznoœciowa

tabliczka. Szczególny sentyment ma te¿ do

Konkursów Wieniawskiego, dlatego tak pla-

nuje ¿ycie rodzinne, aby co piêæ lat spêdziæ

dwa tygodnie w Poznaniu. ¯ona Megumi jest

pianistk¹, zaœ jedenastoletnia Maya i oœmiolet-

nia Julia graj¹ na skrzypcach. – W 2011 roku by-

liœmy równie¿ na konkursie, ale z trzyletni¹

wówczas Juli¹ trzeba by³o trochê wychodziæ.

Teraz ju¿ obie siedz¹ spokojnie – mówi tata. 

Skoro siedz¹ to i komentuj¹. – Po pierw-

sze, program jest bardzo interesuj¹cy. Wiele

osób gra ten sam utwór, ale zawsze inaczej –

ocenia Maya, skrzypaczka od oœmiu lat. Julia

przyznaje, ¿e czasami to granie trwa trochê za

d³ugo, ale siedzi cicho. Mia³a swoj¹ faworytkê.

To Mone Hattori. Po drugie, konkursowe kreacje. 

– Niektórzy s¹ ³adnie ubrani, a niektórzy

tak zwyczajnie. A my lubimy sukienki d³ugie

i b³yszcz¹ce – wyznaj¹ szczerze dziewczynki. Ich

tata zaraz wyjaœnia, ¿e takich w³aœnie sukienek

maj¹ pe³ne szafy, gdy¿ ca³a rodzina czêsto ra-

zem wystêpuje. A ma³e artystki lubi¹ siê prze-

bieraæ, wiêc tata nieustannie trzyma siê za

portfel. Cud, ¿e sam jeszcze jakoœ ma siê w co

ubraæ. Tym zreszt¹ nikt siê nie przejmuje.

Nawet ¿ona. Na szczêœcie o kreacje dla pañ

dba te¿ japoñska babcia, która przysy³a ich

tyle, w coraz wiêkszych rozmiarach, ¿e

w domu jest dla nich specjalny pokój. Nazy-

wa siê muzyczny, a powinien „sukienkowy”.

Wieñczys³aw Kasprzak przyznaje, ¿e zamie-

szanie z sukienkami powoduje, ¿e ju¿ potem

samo granie to czysta przyjemnoœæ.

Wszystkie nerwy „zu¿yto” na sukienki, bu-

ciki, spineczki, klamerki, fryzury, ozdoby…

potem mo¿na spokojnie graæ. 

– Nigdy w ¿yciu bym siê nie spodziewa³, ¿e

wystêpowanie bêdzie mi sprawia³o tak¹ przyjem-

noœæ, ale jak ju¿ stoimy na estradzie i muzykuje-

my, to czujemy siê jak w niebie – wzrusza siê pan

Wieñczys³aw, ca³kiem nieŸle ubrany.�

MUZYCZNA RODZINA KASPRZAKÓW

Pokój sukienkowy
Mama, tata i dwie dziewczynki – oto rodzina, która od pocz¹tku konkursu codziennie pojawia siê 
w Auli Uniwersyteckiej. Tata, Wieñczys³aw Kasprzak, jest poznaniakiem, skrzypkiem graj¹cym 
obecnie w operze w Hanowerze. 



nr 9  Poniedzia³ek, 17 paŸdziernika 2016

8 Fotoreporta¿

B
eata Guczalska opisuj¹c polskie

aktorstwo drugiej po³owy XX

wieku, jeden rozdzia³ poœwiêci³a

dwóm mistrzom: Gustawowi Holoub-

kowi i Tadeuszowi £omnickiemu. Zda-

niem teatrolo¿ki najcelniej ró¿nice miê-

dzy nimi okreœli³ Jerzy Jarocki, który

z obydwoma pracowa³. O £omnickim

mówi³: „W jego rolach kipia³o i wylewa³o

siê poza garnek”, natomiast o Holoubku:

„Uruchamia³ wyobraŸniê widza, uchylaj¹c

tylko czêœæ zas³ony, i pozwala³ domyœlaæ

siê, co tam jest. Przerzuca³ na publicz-

noœæ trud dotarcia do tajemnicy tekstu”.

To rozró¿nienie idealnie pasuje do

skrzypków bior¹cych udzia³ w Konkursie

Wieniawskiego.

BLI¯EJ £OMNICKIEGO

Bodaj najbardziej emocjonaln¹

skrzypaczk¹ w pierwszym i drugim etapie

by³a Anna Malesza. Wszystkie emocje,

które ni¹ targa³y, którymi chcia³a siê

AKTORZY 
ZE SKRZYPCAMI

STEFAN DRAJEWSKI

zdjêcia: LESZEK ZADOÑ

Skrzypek przemawia do wyobraŸni odbiorcy przede wszystkim
muzyk¹. Ale nie tylko. Wystêp artysty na estradzie to tak¿e
swego rodzaju teatr, w którym mówi tak¿e jego cia³o.
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podzieliæ z publicznoœci¹, mogliœmy us³yszeæ

i zobaczyæ przede wszystkim na twarzy.

Dawno nie widzia³em tak mimicznej twarzy.

Gdyby ¿y³ s³ynny mim francuski Marcel Mar-

ceau, po jej recitalu na pewno zaprosi³by j¹

do wspó³pracy. Anna Malesza mimik¹ reago-

wa³a na zmianê nastroju muzycznego, tem-

pa, stylu... Dla odmiany mimika Vasyla Zatsi-

kha by³a bogata, ale powtarzalna i nie mia³a

zwi¹zku z prezentowan¹ muzyk¹. 

Innym sposobem wyra¿ania ekspresji

jest ruch. W minionych etapach najbardziej

roztañczonym skrzypkiem na estradzie by³

Semion Gurevich, który graj¹c Syncopation
Fritza Kreislera porusza³ siê tanecznym kro-

kiem. A i w pierwszym etapie zwróci³ moj¹

uwagê nie tyle gr¹, ile ruchliwoœci¹. W tym

samym stylu „tancerzem” by³ Alexander Ku-

znetsov (zw³aszcza w pierwszym etapie).

Utaneczniony, ale raczej w angielskim guœcie,

by³ Richard Lin. 

BLI¯EJ HOLOUBKA

To znacznie wiêksza rodzina i bardziej

zró¿nicowana. Moj¹ uwagê zwrócili przede

wszystkim Japoñczycy. Zarówno Ryosuke

Suho, jak i Seiji Okamoto nale¿¹ do artystów,

którzy „uruchamiaj¹ wyobraŸniê”.  Na estradzie

rysuj¹ wyraziste postaci, ale nie do koñca do-

okreœlone. Otaczaj¹ je mgie³k¹ tajemnicy. Ich

„aktorstwo” zmusza widza-s³uchacza do za-

stanowienia siê. Jest nieoczywiste ale znacz¹ce

dla interpretacji muzyki. O ile Ryosuke Suho

jawi siê jako artysta intuicyjny, o tyle Seiji

Okamoto ma swój show dobrze wyre¿yse-

rowany, chocia¿ sprawia wra¿enie bardzo

naturalnego. 

Bardzo skupiona, introwertyczna jest na

estradzie Celina Kotz. Operuje oszczêdnie

mow¹ cia³a. Zwraca uwagê na dyscyplinê. Jej

ruchy wyp³ywaj¹ z muzyki, ale s¹ powœci¹gli-

we, zdystansowane. Emocje Celina Kotz

ujawnia w muzyce. Inny typ osobowoœci re-

prezentuje Amelia Maszoñska. Ma bardziej

plastyczn¹ twarz, z której da siê wyczytaæ

nastrój i muzyki, i wykonawczyni. Jej ruchy s¹

bardziej wyraziste. Bywa³y sytuacje, ¿e jej

cia³o przypomina³o pozy rzeŸbiarskie lub

taneczne, co nie przeszkadza³o w kreowa-

niu muzyki.

BLI¯EJ POS¥GU

Wœród skrzypków wyró¿ni³bym jeszcze

jedn¹ postawê: pos¹gow¹. Artysta wychodzi

na estradê, staje i gra. ¯adnych min, ¿adnego

„aktorzenia”. Jego twarz i cia³o niczego nie

komunikuj¹. On tylko gra. Czasami nawet

piêknie, jak chocia¿by filigranowy pos¹¿ek

Mone Hattori, która po¿egna³a siê ju¿ z pu-

blicznoœci¹. Ale mo¿e wróci za piêæ lat.

***

Skrzypkowie na konkursie chc¹ zagraæ

najlepiej jak potrafi¹. Ale publicznoœæ zwraca

równie¿ uwagê na ich sceniczne zachowanie,

sposób poruszania siê, strój. Recital to prze-

cie¿ ma³y spektakl teatralny, który musi mieæ

– oprócz bohatera – swoj¹ dramaturgiê. �
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skrzypaczek – mieszkanek Lusówka, Tarnowa

Podgórnego i Swarzêdza), ale tak¿e goœci spo-

za granic naszego województwa: z Torunia,

Koszalina, £odzi i Wroc³awia. 

Skrzypcowy maraton okaza³ siê œwiêtem

wy³¹cznie przyjemnym, wolnym od nie-

uchronnych na w³aœciwym konkursie rywa-

lizacji, niesatysfakcjonuj¹cych recenzji

i „odpadania z zabawy”. Wszyscy wyko-

nawcy, niezale¿nie od wieku czy stopnia za-

awansowania, wystêpowali na estradzie

z widoczn¹ przyjemnoœci¹, nagradzani nie-

s³abn¹cym zainteresowaniem i oklaskami.

Udzia³ w maratonie móg³ wzi¹æ ka¿dy skrzy-

pek, ale wielu z nich mia³o zwi¹zki z konkur-

sem. Tak jak pierwsza wykonawczyni – sze-

œcioletnia Diana Wiktoria Cel z Wroc³awia,

przedstawiona jako córka Wiktora Kuznieco-

wa, laureata IV nagrody w 9. edycji konkursu

w 1986 roku, czy oœmiolatek Micha³ Suszycki,

którego rodzice – tak¿e skrzypkowie – graj¹

w towarzysz¹cej finalistom Orkiestrze Filhar-

monii Poznañskiej. 

Maraton by³ tak¿e okazj¹ do rodzinnego

muzykowania. Na estradzie wyst¹pi³y m.in.

Klara i Marta Komossa – dziesiêcioletnie bliŸ-

niaczki graj¹ce na skrzypcach i fortepianie,

Weronika Roztoczyñska, której akompanio-

MAGDALENA MATEJA

T
o przede wszystkim rodzice, ro-

dzeñstwo, znajomi wystêpuj¹cych –

ale nie tylko. Wykonywana na ¿ywo

i dodatkowo nag³oœniona muzyka

skrzypcowa nios³a siê po piêtrach galerii

handlowej, przywo³uj¹c coraz to nowych s³u-

chaczy, którzy chêtnie dawali siê namówiæ na

kulturaln¹ przerwê w zakupach.

Choæ wydarzenie mog³oby raczej kojarzyæ

siê z pó³maratonem (wys³uchaliœmy bowiem

dwudziestu jeden zespo³ów i jednego bisu), nie

umniejsza to bynajmniej jego rozmiaru. Zainte-

resowanie skrzypków wystêpem w koncercie

towarzysz¹cym 15. Miêdzynarodowemu Kon-

kursowi im. Henryka Wieniawskiego okaza³o

siê ogromne. Do udzia³u zg³osi³o siê oczywiœcie

sporo poznaniaków (w tym m³odziutkich

Oni te¿ zagrali na Wieniawskim...

R E K L A M A

Niedziela, czyli pierwszy dzieñ trzeciego etapu, by³a zarazem pierwszym dniem wolnym 
od przedpo³udniowej tury przes³uchañ. Niektórym jednak ma³o jest wci¹¿ dŸwiêku skrzypiec – 
udowodni³a to publicznoœæ licznie zgromadzona w Atrium Starego Browaru na towarzysz¹cym 
konkursowi maratonie skrzypcowym. 
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wa³a przy fortepianie mama, czy duet

skrzypcowy Moniki i Ryszarda Osmoliñskich –

ma³¿eñstwa z £odzi. 

Ka¿dy z m³odych artystów otrzyma³ dy-

plom z ¿yczeniami wystêpu w prawdziwym

Konkursie Wieniawskiego, a zgodnie z regu-

laminem wiêkszoœæ z nich mo¿e to zrobiæ nie

wczeœniej ni¿ za piêæ czy nawet dziesiêæ lat,

czyli po ukoñczeniu 16. roku ¿ycia. Szczegól-

nie wyró¿niona zosta³a jedenastoletnia Julia

Pop³awska z Koszalina, której rêkê tu¿ po

brawurowym wykonaniu Kaprysu nr 2 Pier-

re’a Rodego uca³owa³ poruszony dyrektor

konkursu Andrzej Wituski. Julka otrzyma³a

tak¿e dyplom ze specjaln¹, spontanicznie

napisan¹ przez dyrektora dedykacj¹.

W programie maratonu nie mog³o za-

brakn¹æ oczywiœcie muzyki Henryka Wie-

niawskiego. W przestrzeni Atrium zabrzmia³y

dwa kaprysy z op. 10, które uczestnicy wybie-

rali tak¿e w pierwszym etapie przes³uchañ

konkursowych: Alla Saltarella w interpretacji

Kai Micha³owicz, tegorocznej maturzystki

oraz La Cadenza w wykonaniu Mateusza Ko-

lasiñskiego, studenta poznañskiej Akademii

Muzycznej w klasie prof. Bartosza Bry³y, jed-

nego z jurorów konkursu. Wys³uchaliœmy

równie¿ II czêœci z Koncertu skrzypcowego
d-moll op. 22 – pozycji repertuarowej z fina-

³u konkursu – w opracowaniu na orkiestrê

smyczkow¹. Wykona³ j¹ kilkunastoosobowy

zespó³ m³odzie¿owy, dzia³aj¹cy pod dyrekcj¹

Ryszarda Jana Osmoliñskiego przy Ogólno-

kszta³c¹cej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.

H. Wieniawskiego w £odzi. „£ódzkie smycz-

ki”, bo tak nazywa siê orkiestra, za swojego

patrona tak¿e obra³y Henryka Wieniawskie-

go. Po wystêpie m³odzi muzycy udali siê

oczywiœcie do Auli UAM na przes³uchania

konkursowe. �
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T

he 3rd stage does not test the participants’

technique or ability to construct a major form. It

simply tests musicianship. Mozart reveals the

musician’s personality. And if one thinks that his music

is easy to play, one could not be more wrong.

On Sunday evening we heard five interpretations,

while Monday and Tuesday auditions will feature four

contestants each. The young musicians faced difficulties

that were audible with the naked ear. There are two

ways of playing Mozart that tend to linger on among

musicians. Common among pianists, the former consists

in making him overly delicate and turning into a trinket.

The latter and more popular with violinists is about

eliciting full sound, as if they were saying: no, he was no

beau but a flesh and blood man.  The truth seems to lie

somewhere in between. Mozart was the opera man,

which is also detectable in his instrumental works: the

base is rhetoric. His music is built of logical sentences and

phrases which are not dull expressions but convey

emotions contained in this rhetoric, and this is partly

what Mozart’s genius consists in. Young musicians seem

to be oblivious of that.

Hence the playing presented by American Richard

Lin – the sound of the violin is apparently beautiful, but

the tone is equally strong at all times; it lacks subtlety

and awareness that it is supposed to be an expression.

W
hat is particularly essential

in the 3rd stage is musical

communication between

the violinist and the orchestra, and

between the violinist, the violist and

the orchestra in Mozart’s pieces.

During the recital the participants

must also stand up to the genius of

Bach in a selected movement from

a solo partita or suite. An arduous

combination indeed! As it is equally

difficult to review it in such a short

text, I will concentrate on the works

by the Leipzig Cantor. 

As luck would have it, each of the

five contestants presented a different

fragment of Bach’s suites or parti-

tas, with prevailing movements in

slow tempo. Just as in the previous

rounds, Hanna Asieieva’s rendition

of Largo from Sonata No. 3 in C Major
BWV 1005 did not particularly ap-

peal to me. Her sharp and tedious

playing was a far cry from the Baroque

idiom of Bach’s work. Rapturously

applauded by the audience, Amelia

Maszoñska demonstrated a completely

different and utterly convincing ap-

MOZART IS DIFFICULT

NEARING THE ABSOLUTE

DOROTA SZWARCMAN

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Hanna Asieieva.

Celina Kotz.



nr 9  Poniedzia³ek, 17 paŸdziernika 2016

13Reviews

T
he thirteen lucky ones who have

been admitted to the 3rd stage of the

Wieniawski Competition are now in

for a completely different time, new space

of sensitivity, new rules and demands. And

it is not just the technical demands, as

those had been tested by the jury in the

previous rounds. It is now time for the

orchestra that differs from piano

accompaniment of the former stages not

only in terms of the number of musicians.

As if that were not enough, there comes

the second actor of the concertare style,

a touchstone of the contestants’ ability to

compete in rendition of the solo part in

Mozart’s concertos. In this edition the

other “actor” or rather “actress” is violist

Katarzyna Budnik-Ga³¹zka. 

And by no means does it exhaust the

list of growing demands the candidates

must satisfy. The 3rd stage repertoire

features a solo piece by Johann Sebastian

Bach. It may be short: up to four-minute-

long movement of a violin sonata or partita.

But where is Bach, and where is Mozart?  My

question, or rather reflection, was most aptly

answered by one of the leading violinists of

the Amadeus orchestra which is accompanying

the competitors: That’s violinists’ life. And

not only theirs. 

The Amadeus Chamber Orchestra of

Polish Radio conducted by Agnieszka Duczmal

is perfectly prepared for the role of the

competition orchestra: the ensemble

participated in the International Joseph Joachim

Violin Competition as well as the previous

edition of the Wieniawski Competition.  

Conscious of all the additional obli-

gations and demands, one may attempt

to answer the question: how did they

cope with them? The Latin concertare
assumed interesting forms of dialogue

(Amelia Maszoñska, Celina Kotz). Richard

Lin achieved a truly intriguing effect of

exchanging or shuffling the first and the

second plan. The conception, matched

with the dialogue with the orchestra, is

genuine mastery.

Delightful were solo parts of both

Poles in the cadences of Mozart concertos.

Maszoñska’s cadence by Sam Franko

enchanted the audience with the sparkling

tone, while Kotz’s cadence by Henri

Marteau was a brilliant display of violin

virtuosity. Yet it is the deeply sensitive

Andante from Bach’s Sonata No. 2 in A Major
BWV 1003 rendered with sensational pulse

that has truly etched into my memory. Not

the first riveting interpretation by Richard

Lin at this competition. �

Rather coarse was also the performance of

Hanna Asieieva from Ukraine, who was the

only candidate to render Concerto in D Major
(the others played Concerto in G Major). The

style of “thick” sound is also represented by

Celina Kotz; Arsenis Selalmazidis’ style is hard

to review because what we heard was not very

nice sound and intonation problems (Kotz also

struggled with the latter). 

The only violinist to grasp Mozartean style

was Amelia Maszoñska. Each of her phrases

was appealing. There was just one problem,

which I also noticed in the 2nd stage: the tone of

her violin. If she played, for example, Lin’s

instrument, the effect might be even better.  

And the real winner is Katarzyna

Budnik-Ga³¹zka, who had to play the viola

part in Sinfonia Concertante in E-flat Major
KV 364 five times tonight. She was the one

who played most stylishly, with the most

exquisite sound, and most Mozart-like.  

Besides Mozart, the programme featured

Bach, but only one movement from a sonata or

partita. One might question the decision, but it is

also a test. It was Maszoñska and, interestingly

enough, Asieieva who passed the exam in

Bach, with the latter applying early-music-like

style. The rest is silence. �

proach to Bach in Allemande from Partita
No. 2 in D Minor BWV 1004. As in the

previous stages, she played with noble

and clear sound so characteristic for her

instrument. Her musicianship was confir-

med by tranquil narration and clarity in

revealing polyphonic complexities, but al-

so her ability to get engrossed in the ren-

dered music, rather rare at this competi-

tion. What captivated me in Arsenis

Selalmazidiz’s Siciliana from Sonata No. 1

in G Minor BWV 1001 was attention to

clearly accentuate the dance provenance

of Bach’s work as well as vivid chords

contrasted with  the main melody. Celina

Kotz was the only participant to choose

Bach’s livelier piece: Allegro assai from

Sonata No. 3 in C Major BWV 1005. In my

opinion she exaggerated with the assai
and her interpretation was too rushed

and not quite precise, but still with subtly

shaded dynamics. However, it was thanks

to Richard Lin that we managed to near

the absolute of Johann Sebastian, to put it

grandiloquently. His Andante from Sona-
ta No. 2 in A Major BWV 1003 was genu-

inely soul-stirring, both musically and

emotionally. �

THE THIRTEEN AND CONCERTARE
ANDRZEJ CHYLEWSKI ,,

Richard Lin.
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You are an outstanding violinist. And your

parents?

My parents met in New York. They were

both studying piano in the Julliard School.

My mother was Japanese and my father is

German. And both pianists. I was born in

Japan as the third of four girls. And I don’t

think it was planned but we are all

professional string players now and we’re

actually forming a string quartet.

Despite with the present development of

contacts and education, we, Europeans,

still find it difficult to understand music

and the musical culture of Asia. How come

Chopin’s or Wieniawski’s music enjoys such

impressive understanding, not to mention

its popularity, among Asians? It’s enough

to look at the number of Asian participants

in the piano competitions in Warsaw and

violin competitions in Poznañ. 

I think that it has a lot to do with many Japane-

se teachers who go to study in the world, get

a lot of experience, then come back to teach

the young people what they have learnt.

Where does the phenomenon of Japanese,

but also Korean and Chinese musicians’

offensive originate from? 

I think that many young people, not only in

Japan, are very open to the Western world.

Western food, Western culture. As for music,

we’re talking about Chopin and Wieniawski,

not the contemporary composers. 

I think that the old composers are still alive.

They talk to us every day through what they

had written and we make them alive every day

to let them tell their stories. And we make our

own stories. For me to make music is really to

tell the story. What’s most important is to do

our best to make the story interesting. 

And origin of that Asian offensive might lie in

immense discipline, diligence and practicing till

late at night.

When I was six, I left Japan to go to Austria,

because my father had planned my

education there. 

And that was Salzburg?

Yes, the city filled with music and Mozart.

My father found a flat in an old tenement

near Mozart’s house. So It was Salzburg

where I was musically formed. And I also

owe it to Sándor Végh.

Salzburg obviously means Mozarteum, the

famous association, school and archive. It is

where you were educated… 

Yes, from childhood to the finals. After years,

when I became professor myself, I went back

to Salzburg to remember my teachers and the

really spectacular beauty of Mozarteum and

the city.

You seem to be very much devoted to cham-

ber music. Where is the magic of it? 

It’s again about telling stories. You can’t do

that on your own, because it’s about being ali-

ve, communicating, sharing. When I play

Brahms’ concerto as soloist, I focus on the

oboe part and play with the oboe. The same

refers to the orchestra, so I never play solo but

with the ensemble. And this is what chamber

music means to me. Continual contact. 

On your musical path you’ve encountered

some eminent figures who were, interestin-

gly enough, present also in the musical cultu-

re of Poznañ and the Wieniawski Competi-

tion. What impression did they make on you?

Let’s start with Sir Neville Mariner…

He has just passed away… He was a wonderful

gentleman, a real gentleman! It was a concert

with the London Proms in Albert Hall, I played

Haydn’s violin concerto. It was a very memo-

rable encounter with him and his wife. 

Another prominent figure is Christopher Ho-

gwood, who was Chief Guest Conductor of

Poznañ Philharmonic Orchestra shortly be-

fore his death…

Every such meeting is inspiring, and ours con-

cerned Mozart’s violin concerto. His approach

was more transparent and I liked it better than

those, you know, “thick” interpretations. Ho-

gwood was always full of life, spontaneous. 

And now it’s Ruggiero Ricci.

Oh, yes. Once he came to my concert to hear

my Mendelssohn and… we made friends. We

would visit each other, and then he invited me

to join him during his last concert in Washing-

ton DC. We played a little duet. He was a very

gentle, kind-hearted and friendly man. We are

still friends with his wife. 

You have appeared on major stages, including

the legendary Carnegie Hall. What‘s it like? 

It’s a beautiful hall. I was really impressed. And

I had a dresser! I had never had a dresser

before. The lady was taking care of dressing

me. Incredible!

It’s still some time to the final, but you surely

have some reflection on the course of the

competition. 

I’m really impressed. The auditorium seats so

many young people. Organized groups are

coming by bus from various regions, and the

audience is so concentrated during the

auditions. It’s amazing! And the radio and

television live broadcast gives millions

a chance to follow the competition that has

become an international event. 

And a final question – who is Ms. Mayumi

Seiler outside the world of music?

I have a family, a son and a daughter. I have

a dog, a lovely and crazy Jack Russell terrier.

I teach him tricks, he wants it. I like food,

I love to walk. We live in Toronto, so, as

befits a Toronto citizen, I’m an ice hockey

player’s mother. �

I was musically formed in Salzburg
Andrzej Chylewski talks to Professor Mayumi Seiler, juror, Artistic Director and founder
of Via Salzburg Chamber Music, a Toronto-based chamber music organization. 
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Ryosuke Suho
Japonia

ur. 14.08.1995

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: Sarabanda z II Partity na skrzypce solo d-moll BWV 1004

Veriko Tchumburidze
Gruzja/Turcja

ur. 20.04.1996
Instrument: Giovanni Battista Guadagnini, 1756.

Program
W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy A-dur KV 219, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Adagio z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001

Luke Hsu
USA

ur. 24.07.1990

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: Largo 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

Amalia Hall (Nowa Zelandia), Kim Bomsori (Korea Po³udniowa), Maria W³oszczowska (Polska), Seiji Okamoto (Japonia) JUTRO GRAJ¥:

Robert £aguniak
Polska 

ur. 14.10.1997
Instrument: Jonas Spiegel, 1911.

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


