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Przed ogłoszeniem wyników i etaPu konkursu wieniawskiego, ci, którzy przyszli, stanęli
do wspólnego zdjęcia. Maxim Vengerov, przewodniczący jury, powiedział do nich: – Moi drodzy, jesteśmy
zaszczyceni, że możemy być razem. Bardzo nie lubię słowa „oceniać”, ponieważ sam wielokrotnie byłem
oceniany. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak się czujecie - Ci, którzy przeszli dalej i Ci, którym się to nie udało.
Czasami jest dobrze przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za te
wszystkie chwile wzruszeń, które daliście nam swoją muzyką, które daliście nam swoim sercem.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych dni konkursu. str. 2
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O
d II etapu – obok oficjalnego składu
jury – grę uczestników oceniać bę-
dzie Jury Młodych. Pomysł powoła-

nia takiego gremium został
„zaimportowany” przez dyrektora
Andrzeja Wituskiego z Międzynarodowe-
go Konkursu Skrzypcowego w Sion, który
jest firmowany przez Shlomo Mintza.
Dziewięcioosobowy skład naszego mło-
dzieżowego jury tworzą – wyłonieni
przez dyrektorów – uczniowie poznań-
skich szkół muzycznych (Szkoła I stopnia
im. T. Szeligowskiego, Szkoła II stopnia
im. F. Chopina, Szkoła II stopnia
im. H. Wieniawskiego, zwana Szkołą
Talentów) oraz reprezentantki Pro Sinfo-
niki (V LO im. K. Potockiej, X LO
im. Przemysła II). Większość z nich to
adepci skrzypiec; jest także fagocista
oraz pianistki.
Jurorów dzieli znaczna różnica wieku,
a to przecież w tym okresie życia całe
lata świetlne! Obok dwunastolatek
z klasy VI, w gronie oceniającym
znajdują się przygotowujący się do
matury dziewiętnastolatkowie. Owa róż-
nica może być zarówno walorem, jak też
niedogodnością przy formułowaniu wer-
dyktu, a trzeba podkreślić, iż – ufundo-
wana przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
– nagroda nie jest mała, więc tym bar-
dziej na Jury Młodych ciąży duża odpo-
wiedzialność. Walorem będzie, jak
przypuszczam, konfrontacja opinii
niezbyt jeszcze osłuchanych z repertu-
arem wiolinistycznym młodszych juro-
rów z bardziej doświadczonymi
w tej materii jurorami starszymi.
Niedogodności to prawdopodobnie
odmienne kryteria oceny uczestników:
z jednej strony koncentrowanie się
„małych” sędziów przede wszystkim
na wrażeniu ogólnym, jakie wywołuje
grający i – z drugiej strony – dokonywa-
na przez bardziej dorosłych jurorów
analiza interpretacji prezentowanych
utworów.
Mam zaszczyt i przyjemność sprawować
opiekę merytoryczną nad pracą Jury
Młodych, kierować dyskusją, służyć po-
mocą w rozstrzyganiu sporów, w podję-
ciu ostatecznej decyzji odnośnie
przyznania nagrody i w sformułowaniu
uzasadnienia wyboru laureata. Mam też
nadzieję, że udział w Jury Młodych bę-
dzie dla tych dziewięciorga wybranych
wartościowym, kształcącym i niezpo-
mnianym przeżyciem artystycznym.

teresa dorożała-brodniewicz

Felieton na dZIś oni zagrają W II eTapIe

W kolejności zagrają: Arata Yumi (Japonia), Celina Kotz (Polska), Hannah Ji (USA), Aysen Ulucan
(Turcja), Maria Włoszczowska (Polska), Soyoung Yoon (Korea Południowa), Aylen Pritchin (Rosja),
Małgorzata Wasiucionek (Polska), Stefan Tarara (Niemcy), Joanna Kreft (Polska), Stanislav Pronin
(Kanada), Miki Kobayashi (Japonia), Maciej Strzelecki (Polska), Ji-Yoon Lee (Korea Południowa),
Marianna Vasilyeva (Rosja), Maciej Burdzy (Polska), Oganes Girunyan (Rosja), Mateusz Smól (Polska),
Fédor Roudine (Francja), Emma Steele (USA), Ekaterina Valiulina (Rosja), Erzhan Kulibaev
(Kazachstan), Aleksandra Kuls (Polska), Leticia Moreno (Hiszpania), Omarli Kamran (Azerbejdżan).
Na zdjęciu brakuje 5 uczestników II etapu, którzy oczekiwali na ogłoszenie wyników w hotelu.

ObyłO się bez łez, nie zabrakłO jednak
Okrzyków radOśCi. dla jednyCh był tO
POżegnalny wieCzór, dla innyCh nOwy
etaP w kOnkursOwym żyCiu. rePOrterzy
„głOsu na wieniawskiegO” POPrOsili
O gOrąCe wyPOwiedzi kilkOrO uCzestników
ii etaPu kOnkursu wieniawskiegO.

o mateusz smól
– ledwo co opadły emocje, bo byłem bardzo
zestresowany. Z nadziejami na lepszą grę
i powodzenie. a co będzie dalej, zobaczymy.
o Celina kOtz
– czuję się wspaniale, zrobię wszystko, aby
zagrać jak najlepiej w II etapie. lubię grać
z towarzyszeniem fortepianu, bo to wyjątkowa
sytuacja. sonata jest utworem kameralnym,
a fortepian jest równorzędnym partnerem.
Wspólne muzykowanie kocham.
o stefan tarara
– chcę zagrać dobrze. Myślę już o występie,
choć gram w sobotę rano. Każde z tych trzech
dzieł ma całkowicie inny charakter i w grze
trzeba zwrócić uwagę właśnie na te
odmienności. Uwielbiam je tak samo i są

jednymi z moich ukochanych. I cieszę się, że
będę mógł je zagrać tutaj, bo akustyka auli w
poznaniu jest fenomenalna.
o maCiej burdzy
– dostanie się do II etapu to dla mnie wielki
sukces. W takim towarzystwie? Tak samo jak
w I etapie liczę na piękne granie. Myślę, że
będzie więcej przyjemności z grania, bo można
się wzajemnie inspirować. poza tym, w drugim
etapie są jak dla mnie ciekawsze utwory.
o emma steele
– Tak naprawdę czuję się bardziej pewnie
z utworami w II etapie. Obecność pianisty
pomaga – to, że jest ktoś z tobą, czasem także
przeciw tobie. szczególnie myślę o zagraniu
II sonaty Bartóka. To dla mnie ważny utwór.
o letiCia mOrenO
– jestem przede wszystkim ciekawa, co Brahms,
Wieniawski i szymanowski zrobią z publicznością.
ja nie zrobię nic więcej niż oni.jestem też bardzo
ciekawa współpracy z pianistką. Oczywiście, jestem
szczęśliwa, ale też zmęczona, bo grałam
w ostatniej grupie i muszę złapać oddech. dziś będę
trochę odpoczywać, trochę ćwiczyć. I tak w kółko.
aż do występu w niedzielę. notowali: sdR,Tc

pO OGŁOsZenIU WynIKÓW:
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Młodzi jurorzy

„GŁos NA WiENiAWsKiEGo”. Gazeta Konkursowa wydawana we współpracy z Głosem Wielkopolskim.
Zespół redakcyjny: Tomasz Cyz (red. naczelny), Stefan Drajewski (z-ca red. naczelnego), Jolanta Brózda-Wiśniewska, Adam Banaszak,
Marek Zaradniak, Andrzej Chylewski, Renata Borusińska skład i łamanie: Dorota Kalińska-Łuczak, druk: Hemigraf.
Wydawca: towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Polskapresse sp. z o.o. oddział Prasa Poznańska
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dlaczego skrzypce?
Dorastałem z tym instrumentem, zacząłem
grać mając 5 lat, nakłoniony do tego przez
matkę. Skrzypce są po prostu moim życiem.
Nie mogę sobie wyobrazić bez nich świata.

ale nawet Pan może czasem być skrzypca-
mi zmęczony...
Zdecydowanie tak. Słyszeliśmy w pierwszym
etapie tak wiele wykonań bachowskiej Cha-
conne! To wspaniałe dzieło, ale słyszeliśmy je
kilkanaście razy. Nawet wielka muzyka może
w pewnymmomencie zmęczyć.

Przecież zawsze można odnaleźć coś nowe-
go nawet w utworze dobrze nam znanym!
To jest właśnie dobry i ciekawy aspekt mię-
dzynarodowych konkursówmuzycznych
na całym świecie. Uczestnicy są bardzo różni
– wielokrotnie odnajduję w ich grze nowe
rzeczy, które mi się podobają, czasem też ta-
kie, które mi się nie podobają. Odkrywanie
tych różnic jest dla mnie zawsze fascynujące.

Co jest najważniejsze w ii etapie konkursu
wieniawskiego?
W I etapie sprawdzaliśmy technikę oraz to,
czy uczestnicy po prostu potrafią grać. Zaj-
mowaliśmy się także dźwiękiem, jego jako-
ścią, w przypadku utworów Bacha zaś
umiejętnością stylowego wykonania. Przede
wszystkim jednak interesowało nas, jak
uczestnik radzi sobie z instrumentem.
W II etapie zaś wszystko to, o czymmówiłem
powinno być pogłębione, zwiększone i posze-
rzone o zachwycającą muzykalność, wy-
obraźnię, rozumienie muzyki...

... i współpracę z pianistą, która przysporzyć
może szczególnych trudności.
Kandydaci wielokrotnie będą grali z pianistą,
którego wcześniej nie znali. Mają jedną próbę,
po której muszą zagrać nieprostą sonatę. To
jest kwestia umiejętności natychmiastowej
komunikacji – jako juror z pewnością będę
szczególnie brał to pod uwagę. II etap jest
chyba trudniejszy niż pierwszy, można się też
tu szczególnie wykazać muzycznymi pomy-
słami, nie tylko techniką.

jednak niektóre sonaty ii etapu to utwory

na fortepian i skrzypce – pianiści mają
w nich więcej do zagrania niż skrzypkowie.
Właśnie na tym polega wyzwanie kameralne-
go muzykowania! Trzeba umieć komuniko-
wać się ze swoimmuzycznym partnerem, ale
to wciąż również granie solo. Sonaty z II eta-
pu to oczywiście kameralistyka, inna jednak
niż gra w kwartecie smyczkowym lub trio for-
tepianowym. Sądzę, że w tych utworach
skrzypek jest bliżej gry solowej.

Program ii etapu jest długi, często to około
jednej godziny. sprawdzacie Państwo rów-
nież wytrzymałość skrzypka?
Również wytrzymałość jurorów! Poważnie
mówiąc, to spore wyzwanie także dla nas.
W II etapie jest bardzo dużo czynników, które
powinniśmy ocenić – nie tylko rozumienie
muzyki, komunikację z pianistą, sprawy tech-
niczne... I etap jest prostszy do oceny.

w grę może też wchodzić zmęczenie juro-
rów?
Nie sądzę. Jeśli ktoś jest dobry, to zawsze bę-
dzie się podobał – nawet jako ostatni uczest-
nik danego dnia.

Czy jest dla Pana ważne zachowanie sce-

niczne uczestnika? myślę o tym, jak skrzy-
pek wchodzi na scenę, kłania się, nawiązuje
kontakt z widownią...
Te sprawy są ważne podczas normalnego
koncertu. Nie dbam jednak o to podczas kon-
kursu. Mogę zamknąć oczy i wyłącznie słu-
chać. Nie jest ważne, czy ktoś się uśmiecha,
czy stoi na scenie jak pomnik.

Czy dziś wiolinistyka stoi na wyższym po-
ziomie niż w czasach wieniawskiego?
Możemy grać szybciej i głośniej, ale nie wiem,
czy to znaczy lepiej. Jest też dużo więcej
skrzypków, również z Azji. Pamiętajmy, że
w tamtych czasach w Azji nie było skrzypków
– dziś nie sposób wyobrazić sobie bez nich
żadnego konkursu. W Japonii zaimportowali-
śmymuzykę Zachodu około 150 lat temu.
Świat się zmienia i globalizuje. Połowa
smyczków Filharmonii Nowojorskiej to mu-
zycy z Azji. Nie wiem czy to dobrze, czy źle –
dziś trudnomówić o szkołach narodowych,
na całym świecie gra się w podobny sposób.

znajdziemy na tym konkursie nowego wie-
niawskiego?
Z całą pewnością. Ja już znalazłem dwóch lub
trzech! (śmiech)

Koichiro Harada: II etap jest trudniejszy niż pierwszy, można się tu wykazać muzycznymi pomysłami

fo
t.

PA
W

EŁ
M

iE
CZ

N
iK

Z Koichiro Haradą
o trudnościach drugiego etapu
rozmawia Adam Banaszak

Znalazłem już
nowych wieniawskich!



W
chwili, gdy teksty zawarte w czwartko-
wymwydaniu„GŁOS-unaWieniawskie-
go”ujrząświatłodzienne,znane jużbędą

nazwiska tych szczęśliwców, których coraz licz-
niejsi melomani przybywający do Auli UAM zo-
baczą i usłyszą przynajmniej raz jeszcze. Nie
zmieni toprzecieżwrażeń,którepozostawilimło-
dziskrzypkowiewniejwystępującywsesjiprzed-
południowejwzimną,alerozsłonecznionąśrodę.
Prezentującą sweumiejętności piątkęwiolini-

stów można swobodnie określić mianem „ich
czworo iona jedna”.Tą jednąbyłaPolkaAleksan-
dra Kuls, od niedawna studentka prof. Kai Dan-
czowskiej, pamiętnej laureatki III nagrody
na V Międzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
w 1967 roku. Natomiast ową czwórkę stanowili
trzej skrzypkowie i jedna skrzypaczka, wszyscy
z Rosji i Kazachstanu. O takim właśnie układzie
zdecydowało „nowe” losowanie, które nie jak
wpoprzednichkonkursachwybierało literę,któ-
radeterminowaładalszewystępy jużwporządku
alfabetycznym, lecz losowałokażdegowykonaw-
cę indywidualnie.
20-letnia Polka pozostawiła swą grą zupełnie

dobrewrażenie. Pełno byłowniej życia, energii,
tak pożądanego żaru, przeciwnego dość częstej
poprawnejwszak, ale jednakobojętności, obiek-
tywizmowi. Dużo w jej grze było także ładnego
brzmienia, zewskazaniemnaChaconnez IIPar-
tityd-moll JohannaSebastianaBacha.Wstosun-
kowonajwyższymstopniu zjawiska tewystąpiły
w porywającej interpretacji I części Sonaty
na skrzypce solo Beli Bartóka. Być może tu wła-
śnie korzystnie zadziałał dość jednolity, jasny
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z dwunastego rzędu

Erzhan Kulibaev

emocje grają do końca

rosyjski poranek

Z
całym przekonaniem można stwierdzić,
że I etap konkursowych potyczek przebie-
gał podznakiemRosjan.Toprzedewszyst-

kim oni prezentowali wyrównany, wysoki
poziom wykonawstwa, potwierdzając – mimo
głosównegujących– istnienienarodowej szkoły
rosyjskiej. W czwartek przed południem grało
czworo reprezentantów tej właśnie szkoły, wy-
kształconychwrosyjskichszkołachmuzycznych
lub studiujących poza krajem, lecz pod opieką
rosyjskich pedagogów.
JakróżnamożebyćmowamuzykipokazałErz-

han Kulibaev z Kazachstanu. W bachowskich
BWV1003opowiadał frapującąhistorię,bawił się
wKaprysienr23Paganiniego, tworzyłpoezjęwLa
CadenzyWieniawskiego,wreszciewSonacie-Bal-
ladzieYsaÿe’amalowałdźwiękami zajmującyob-
raz.Zupełnie innąosobowośćartystycznąobjawił
NikolayGrabovskiy, który sprawiał wrażenie, jak
gdyby obawiał się ujawnić szerszą paletę swoich
emocji w subtelnym Bachu (BWV 1001), mało
energicznymKaprysienr21Paganiniegoiwyłącz-
nie lirycznej Sonacie-BalladzieYsaÿe’a.

To dzieło, zagrane z pomysłem i rysem indy-
widualnym, było najmocniejszym atutem reci-
talu Liyi Yakupovej. Niestety, w pozostałych
utworachzbyt liczne fałszywenutyprzeszkodzi-
ły wwysokiej ocenie jej gry. Bezwiększegowra-
żeniaprzeszłaprezentacjamuzykiprzez jednego
znajstarszychuczestnikówkonkursu, 31-letnie-
go Alexandra Budnikova. Jego pozbawione żaru
i polotu wykonania kolejnych pozycji repertu-
arowychokreśliłabym jakomało satysfakcjonu-
jącą, pracowicie odrabianą lekcję.
Wtradycję rosyjskiejmetodykształceniawio-

linistówmożnawłączyć –wmoimprzekonaniu
– Aleksandrę Kuls, studiującą u Kai Danczow-
skiej, przecieżniegdyśuczennicyDawidaOjstra-
cha. Cały występ Polki bardzo się publiczności
podobał.Mnieurzekłanaturalność jej gry i swo-
boda w kreowaniu bachowskiej Chaconny, któ-
ra – urozmaicona w płaszczyźnie dynamicznej
i ekspresywnej – była zajmująca i oryginalna.

teresa
dorożała-brodniewicz

Aleksandra Kuls
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z dwunastego rzędu �

K
iedy czytają Państwo te słowa, pierwsze
niewiadomesą już jasne.Ale trzebadopeł-
nić nie tylko formalności.

Ostatni kwartet wykonawców miał dwa ak-
centy – pierwszy i ostatni. Choć… Miało zacząć
się od trzęsienia ziemi, a skończyło… letnią bu-
rzą. LeticiaMoreno (Hiszpania) –na skrzypcach
NicolaGaglianoz1762–miałaporwaćnasze ser-
ca, umysły iwyobraźnię. JejwykonanieChacon-
nez II Partityna skrzypce solod-moll BWV1004
było autorskie, bardzo indywidualne, przeżyte
i konsekwentne.Nieco zaskakujące, jakbyHisz-
panka upatrywała siły swej interpretacji w gra-
niu pod włos, nieco na przekór dziełu, ale…
Potembyło bardzo podobnie.
Tylko że każdy z wykonywanych bardzo

po swojemu utworów stawał się manieryczny.
Na przykład pomysłem na Kaprys op. 10 nr 7 (La
Cadenza)Wieniawskiegobyłowolne,anawetbar-
dzowolne tempo. Kaprys op. 1 nr 24 Paganiniego
Moreno grała lekkim smyczkiem, nacinając nuty.
Wreszcie szarpanaVI Sonata na skrzypce solo E-
-dur op. 27 Ysaÿe’a. Powiem tak: Hiszpanka jest
zbytpiękna,bymomentamigraćtakobok,niecie-
kawie.Ale chciałbymusłyszeć, jakgraMozarta.
PoniejwystąpiłaAnastasiaKarizna (Białoruś).

Bach (Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo

g-moll BWV 1001) był prowadzony zgrabnie,
choćchwilami zbyt czerstwo.ObaKaprysy (op. 1
nr 11 Paganiniego oraz op. 10 nr 5 (Alla Saltarel-
la)Wieniawskiegobyłycierpkie, ciężkie, bez sty-
lu. Jakby były nuty, a nie było muzyki. Dalej
jedyna Polka w tym gronie, na dodatek pozna-
nianka (uczennica prof. Jadwigi Kaliszewskiej) –
Aleksandra Rytwińska. To niewątpliwie osoba
muzykalna, grająca eterycznie, przykuwająca
uwagę.Chwilami stresbrał górę. I nie chodzi tyl-
ko o nieczystości. Tylko jeśli nerwy muzyka
udzielają się nam, trudno o smakowaniemuzy-
ki. Ale Rytwińskama dopiero 21 lat…
A co ma powiedzieć 17-letni Omarli Kamran

(Azerbejdżan) – najmłodszy w całej stawce? To,
conapewnomożnaonimpowiedzieć, to że słu-
cha się go z ogromną uwagą.Wpływa na to tak-
że jego postawa – skupiona, wręcz bojowa
(ciekawie było patrzeć, jak przygotowuje się
do gry, układa skrzypce przy szyi, przy brodzie).
Ale napięcie rodzące się na granicy jego wieko-
wejniedojrzałości (przybardzodobrej technice)
i gigantycznej, kilkusetletniej formy (jakwprzy-
padkuBacha)byłowciągające.Cieszę się, że juro-
rzy chcą go posłuchać dalej.

tomasz Cyz

wbarwiedźwięk, stosowanyprzezKuls,winnych
prezentacjachwystępującywnadmiernymstop-
niu, sugerujący„szarą”monotonię.Wkażdymra-
zie jej wszystkich produkcji słuchało się bez
zniechęcenia, bezoddaleniawbliżej nieokreślo-
ną nierzeczywistość.
Zdecydowanienajwięcejzasłużonychbrawwto

środoweprzedpołudniezebrał25-letnistudent ju-
rora konkursu, prof. Zakhara Brona – ErzhanKu-
libaev z Kazachstanu. Jakość przedstawionych
przezniegointerpretacjiwmojejoceniesytuujego
–naobecną chwilę konkursu–wścisłej jego czo-
łówce. Już pierwsze taktyGrave z II SonatyBacha
zapowiedziałyszlachetnośćnarracji,mądrośćpla-
nów fabularnych, dynamicznych i agogicznych.
Awkolejnychprezentacjach tytułoweemocje ro-
sły i potwierdziły dojrzałość ich sprawcy.Wspa-
niałym apogeum była pełna ekspresji, ale
i głębokiej kontroli interpretacja III Sonatyd-moll
Ysaÿe’a.Nasyceniewewnętrznegożaruniemalpa-
liło,ale inasuwałomyśl–niechtakbędzie, chwilo
trwaj.Dużebrawa!
Występ Alexandra Budnikova nasunął jedną

ważną refleksję.Najstarszy, bo31-letniuczestnik
konkursu, sprawiałwrażenie tego, ktonie potra-
fi znaleźć pomysłu na tworzoną przez siebie
sztukę.Albomiałna tozadużoczasu.Czasu,któ-
ry już przeminął. I – co zaskakujące, ale i nie no-
we–niepomógłmutakżewspaniały instrument
pochodzącyz1720roku, trzeciwkonkursiezbu-
dowanywpracowniAntonia Stradivariego!
Kończąca tę sesję przesłuchań Liya Yakupova

bardzo ładnie rozpoczęłaAdagio i Fugęz I Sona-
ty g-moll Bacha. Ale niespodziewana pomyłka
takwytraciła ją z rytmu, żeodnalazła siędopiero
w skądinąd bardzo ciekawej interpretacji III So-
naty d-moll Ysaÿe’a.

andrzej Chylewski

dwa akcenty

Leticia Moreno
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większość sonat ii etapu to utwory wybitnie
popisowe dla pianistów. nie czujesz czasem,
że to tobie akompaniują skrzypkowie?
Towłaśnie sztuka akompaniamentu nie jest
prosta! Skrzypekmoże tu pokazać, że rozumie
całe dzieło, a nie tylko swoją partię.W solo-
wymetapie uczestnik jest skupionywyłącznie
na sobie. Z fortepianemmusi posłuchać
wszystkiego, co dzieje sięwokół i stwarzać ko-
lory z partnerem– to z pewnością nie jest łatwe
dla skrzypka. Jeżeli ktoś niema pojęcia np.
o harmonii danegomomentu, niewie też jaką
dać barwę, jakwejść, jak przejąć tempo.

można po jednej zaledwie próbie zagrać na-
prawdę dobrze ciężką sonatę – tak, żeby
można wydać z tego płytę?
Jest bardzo duża szansa, w rzeczywistości zda-
rza się to jednak rzadko. Ludzie są różni – to
tak, jak czasemkogoś spotykasz i od razu czu-
jesz, żemożesz rozmawiać dosłownie owszyst-
kim. Są też ludzie, z którymimożemy sobie
wyłącznie opowiadać o tym, co będziemy robić
za pięćminut. Tak samowmuzyce. Jeżeli zaist-
nieje chemia, jeżeli ktoś potrafi bawić sięmu-
zyką, traktować ją jako tu i teraz (jak
w buddyzmie), wykonanie jest dobre.Ważne
jest nie tylko to, comówił profesor na lekcji, ale
również umiejętność zrozumienia drugiego
wykonawcy.

ale jeżeli skrzypek zwyczajnie nie polubi pia-
nisty, z którym gra na konkursie, może wpaść
w spore tarapaty...
To pianistamusi łapać kontakt! Dobry akom-
paniator jest nie tylko dobrymmuzykiem, pia-
nistą. Jest równieżmediatorem, psychologiem,
który potrafi poczuć drugą osobę. Dlatego cza-
semwydaje się, że zadanie profesora danego
skrzypka jest prostsze niż zadanie pianisty.
Oczywiście profesorwiewięcej o tym jak za-
grać na instrumencie, jakwydobyć dźwięk. Jed-
nak profesor przychodzi, robi lekcję i idzie
do domu. A pianista ćwiczy ze skrzypkiem

i często na dodatekwysłuchuje opinii o profe-
sorze (śmiech). Robi zamamę, za przyjaciela,
zamuzyka –musi polepszyć zły humor, wy-
równywać nastrój i energię. Dobre zagranie
utworuwłaściwie bez próbymożliwe jest tylko
wtedy, gdy solista jest w stanie o sobie zapo-
mnieć imyśleć tylko omuzyce, a nie o sobie. To
tak samo, jak z tworzeniem z kimś szczęśliwego
związku – tylkowtedy, kiedy zapomni się o so-
bie! Nie powinno byćważnymosiąganie tylko
tego, co ja chcę. Czasem trzeba takiego samo-
lubnego skrzypka po prostu gonić i starać się
nie zgubić.

kameralistyka jest więc sztuką muzycznego
altruizmu?
Dopierowtedy człowiek zaczyna doceniać swój
zawód. Kto daje z siebie dużo, dużo też dostaje
z powrotem– tak jakw życiu.Muzyka jest języ-
kiem– jak język polski, angielski, czymowa
ciała...

... harnoncourt mówił, że muzyka jest mową
dźwięków...
którą trzeba zrozumieć! Tak samo jakwtedy,
gdymówi się coś z ekspresją. Jest się też trochę
jak aktor na teatralnej scenie, tyle że bez słów,
tylko za pomocą dźwięków.

Po zaledwie jednej próbie z konkursowym
skrzypkiem jesteś w stanie zapamiętać deta-
le interpretacji?
To jest pamięć sytuacyjna – nawet jeśli nie

wiem, co dany solista zrobi w konkretnym tak-
cie, jestemw staniewyczuć jego sposób inter-
pretacji, temperament,muzyczny charakter.
Nawet trema nie zmieni zasadniczo charakteru
danej osoby.

z perspektywy pianisty towarzyszenie
skrzypkom różni się czymś od akompaniowa-
nia śpiewakom?
To jest kwestia rozumienia sięwnieco inny
sposób. Gdy gram ze śpiewakiem– oddycham
znimwspólniewnaturalny sposób. Jeżeli
skrzypek oddychawmuzyce, jest towielka po-
moc. Skrzypkowie do oddychania używają
smyczka.Wszystkie instrumenty, oprócz forte-
pianu i perkusji, mogą oddychać. Frazy układa-
ją sięwtedywnaturalny sposób. Na fortepianie
można grać bez oddechu –wtedy fortepian sta-
je się perkusyjnymmonstrum. Gdy pianista nie
oddycha, tow pauzach niemamuzyki.

wychodząc na scenę z uczestnikiem konkur-
su czujesz ciężar odpowiedzialności?
Nigdy niemyślę o tymw ten sposób. Niemyślę
o konkursiew kategoriach rywalizacji – nie lu-
bię nawet samej idei konkursów, polegającej
na ocenie tego, kto jest lepszymmuzykiem, kto
potrafi grać lepiej. Gramdla ludzi, liczy się dla
mnie jakośćmuzyki, którąwykonujemyna sce-
nie. Niema sensu starać się dostać punktwię-
cej niż ten, kto grał przed nami. Po prostu gram
koncert – staram się poruszyć ludzi, a to jest
sensemmuzyki.

Z Katarzyną Wieczorek,
konkursową pianistką,
o muzycznym oddechu
i o tym, w czym muzyka jest
podobna do tworzenia
szczęśliwego związku
rozmawia Adam Banaszak

Katarzyna Wieczorek: Gram dla ludzi, liczy się dla mnie jakość muzyki, którą wykonujemy na scenie
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Otworzyć się
na drugiego
człowieka
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l
isa Izumi po swoimwystępie w pierwszym
etapie już przymierzała się do ćwiczenia
przed drugim. Nie myślała o odpoczywa-

niu, zamierzała jedyniewybrać się dohotelowej
sauny razemzMikiKobayashi, by się zregenero-
wać. Izumi nie znalazła zbyt wiele czasu
na zwiedzanie Poznania, jednak to, co zobaczy-
ła, bardzo jej siępodobało.Zwłaszczazachwyci-
ła ją Aula UAM. Hotel przypadł jej do gustu,
przede wszystkim dlatego, że można ćwiczyć
wpokoju inikomuwokół tonieprzeszkadza.Za-
razobokniejmieszkaStefanTarara, zktórymJa-
ponka się zaprzyjaźniła. Opowiadała o tym, że
biega on co dzień rano.
Tarara jednak ze śmiechem zaprzecza jej ze-

znaniom przyznając, że w zasadzie powinien
uprawiać jogging, jednak tego nie robi. Niemiec
wczasiewolnym,którego teżmaniewiele, głów-
nie czyta książki.W Poznaniu zadziwił go Stary
Browar, którypoczątkowozzewnątrzwydałmu
się podobny do stadionu.
Tarara również chwalił hotel, szczególnie

za śniadania. Bardzo odpowiada mu atmosfera
konkursu, cozresztąoczywiste, bowrócił doPo-
znania popięciu latach.XiaochenSongmile za-
skoczyła w naszym mieście pogoda, sądziła że
będzie zbyt ciepło, a ona dobrze czuje się, kiedy
jest wilgotno. Choć jej instrument gorzej znosi
takie warunki. Chinka, gdy chce oderwać się
od ćwiczeń, ogląda filmy i czyta książki.
Podobnie odpoczywa Maciej Burdzy, który

stara się także w miarę możliwości pochodzić
trochę po mieście. Podoba mu się Stary Rynek,
zodnowionymikamienicamiorazduża ilośćzie-

leni wmieście. Jego uznaniewzbudziła też Aula
i Akademia Muzyczna, z porządnymi fortepia-
namiw salach przeznaczonych na próby, co, jak
zaznaczył, nie jest wcale normą.
Wieczorami Burdzy spotyka się na kolacje ze

znajomymi zUniwersytetuMuzycznego Fryde-

ryka Chopina, poszukując wartych odwiedze-
nia restauracji. Skrzypek chwalił „porządne”
obiady serwowane uczestnikom w Collegium
Historicum.

Piotr tkacz
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Między próbami a występami
Czy uczestnictwo w konkursie pozostawia czas na inne zajęcia lub nawet rozrywki?
Z kilku rozmów z młodymi skrzypkami wynika, że... raczej nie bardzo.
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Hannah Ji
To pierwszy międzynarodowy konkurs,

wktórymbioręudział,więcbardzosiędenerwo-
wałam, zwłaszczanapoczątku. Próbowałamsię
rozluźnić. O konkursie dowiedziałam się
odprzyjaciół.NoaMaximVengerov jest jednym
zmoichbohaterówi ikon,uwielbiam jegonagra-
nia –mamwszystkie!Gdyuświadomiłamsobie,
że toonbędzie jednymz jurorów,postanowiłam
spróbować. Chciałam też poznać innych, wspa-
niałychmuzyków z całego świata. Na przygoto-
waniewcale nie było tak dużo czasu.
UtworyWieniawskiegoznałamzanimzdecy-

dowałam się wziąć udział w konkursie. Grałam
Fantazję Faustowską – którą, byćmoże:), wyko-
nam w II etapie – poloneza i inne, niewielkie
utwory. A gra się je bardzo przyjemnie – są wir-
tuozowskie i bardzomelodyjne zarazem.

Miki Kobayashi
Występy przed publicznością zawsze są dla

mnie bardzo ekscytujące. Gra na tej estradzie
była dla mnie ogromnym przeżyciem. Program
pierwszego etapu jest niezwykle wymagający,
ale jestem zadowolona. Najlepiej czułam sie
w Sonacie Ysayea, ekspresja tej muzyki jest mi
bardzobliska.Nie jest tomój pierwszykonkurs,
ale zdecydowałam się na udział w nim przede
wszystkimzewzględunamuzykęWieniawskie-
go.

Leticia Moreno
Cały dzień czekałam na ten występ, więc by-

łam bardzo szczęśliwa, kiedy w końcu mogłam
wejść na estradę i zagrać. Czuje się bardzo do-
brze, oczywiście zawszemożnacośzmienić, po-
lepszyć. Jestem zadowolona zwłaszcza
z Chaconny Bacha. Zagrałam lepiej niż się tego
spodziewałam. Pierwszy etap jest szczególnie
trudny, to pierwszy występ konkursowy, który
tak naprawdę całkowicie obnaża. Na estradzie
jest się zupełnie samym, bez żadnej pomocy
i energii – pianisty czy orkiestry – to naprawdę
bardzo ciężkie.
Kiedygramnaestradzie,najważniejsze jestdla

mnie całkowite zatopienie w muzyce, na naj-
wyższym poziomie. Trzeba zupełnie oddać się
temucosię robi, i poczućmuzykę jakoczęść sie-
bie, zapomnieć o wszystkim innym, o sobie.
Oczywiście bardzo ważna jest również strona
wizualna występu i to jak się wygląda na estra-
dzie, ale tak naprawdę najważniejsze są talent
i charyzma.
Duża część mojego programu jest nowa, dla-

tego udział w konkursie okazał się doskonałą
okazją doposzerzeniamojego repertuaru. Przy-

znam, że wcześniej nie grałamWieniawskiego,
choć przecież jest to bardzo popularny kompo-
zytor, często przez skrzypkówwykonywany.

Emma steele
Trzęsłam się przez cały czas. Ale w Bachu

iYsayeczułamsiędobrze.Zagrałamnajlepiej, jak
potrafiłam. W Kaprysach trochę się myliłam,
jednakoceniamswójwystępdobrze.Zanimwy-
szłamnascenę, czułamsię świetnie.Noapotem
nagle zaczęłam się bać – stres udzielał mi się
zwłaszczawBachu.Muzycznie tobyłnajbardziej
wymagający utwór.
Bardzo lubię muzykę Wieniawskiego, granie

jej przychodzi mi z łatwością. Technicznie to
oczywiściewymagające kompozycje, ale powy-
ćwiczeniu, czuję się w nich wyjątkowo wygod-
nie. Jeśli chodzi o Ysaye, kiedyś grałam jego
sonatę i teraz, kilka miesięcy temu, postanowi-
łamnauczyć się jakiejś innej.

Aysen ulucana
Właściwie nie jestemzadowolona ze swojego

występu – to chyba byłoby dziwne, gdyby ktoś

w moim wieku powiedział, że jest zadowolony.
Bocopocząćdalej?Niektóre rzeczymi siępodo-
bały, z wielu nie jestem zadowolona i nad nimi
muszę pracować.
Myślę, żemojezalety są teżmoimiwadami.To

oczywiście temperament, który czasami nawet
dlamnie samej jest przeszkodąwbudowaniu ja-
kichś szczególnychmomentów.Bywa, że jakpo-
ciąg, wypadam z toru i przydarza mi się jakaś
małakatastrofa.Noalemuszę sobie jakoś radzić
i znaleźć własną drogę. Zaczęłam od Bartoka,
trudno powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że
to jest bardzodobryutwórnapoczątek.Wszyst-
kie utwory, które grałam były wyjątkowe, ale
Bartok naprawdęma szczególnemiejsce wmo-
imsercu. Jest cośdziwnegowpoczątku tej Sona-
ty, co szalenie namnie działa. Dlatego chciałam
zacząć od Bartoka.

Maciej Burdzy
Dla mnie był to pierwszy kontakt z tak dużą

publicznością, wcześniej były przesłuchania
szkolne, wiec osób na Sali było znacznie mniej,
to bardzo satysfakcjonujące, że się dostaje taki
duży rząd dusz.

między próbami a występami ?
Po każdym występie na skrzypków w garderobie czekały reporterki Programu II Polskiego Radia. Na gorą
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Erzhan Kulibaev
Jestem zadowolony ze swojegowystępu – tak

w 90. procentach. Co do reszty, nie jestem pe-
wien.AleAula jestbardzomiła,maświetnąaku-
styką i inspirującą atmosferę.
WBachu czułemsię dobrze, to jestmoje tem-

po, lubię też takie frazowanie. No ale zobaczy-
my, jaka będzie decyzja jury. Wieniawski chyba
też mi wyszedł nieźle, choć nie lubię grać rano
i gdybymwystępował później, zagrałbymchyba
lepiej.
Kiedyzobaczyłemogłoszenieokonkursie,po-

myślałem, że powinienem tu wystąpić. Jestem
studentem Zakhara Brona, ale on nie dawał mi
jakichś szczególnych wskazówek przed samym
konkursem.Mówił, żebymgrałdobrze–popro-
stu dobrze. I towszytko.
Skrzypce są całymmoimżyciem, gram chyba

od zawsze. Nie liczę godzin – ćwiczę może na-
wet 10godzindziennie. I tuwPoznaniunie robię
nic innego, tylkogram.To jestbardzo trudnewy-
stępować ostatniego dnia przesłuchań.

stanislav Pronin
Nigdy do końca nie jestem zadowolony ze

swoich występów, przecież zawsze można za-
grać lepiej. Konkursy zawsze są bardzo stresują-
ce, nie da się zapomnieć o tym, że gra się
przed jury..Alenaprzykład świadomość tego, że
w jury zasiada Maxim Vengerow, była dla mnie
bardziej ekscytująca i stymulująca niż stresują-
ca, ponieważ jest tomój ulubiony skrzypek,mój
mistrz.Dobrzepamiętampreeliminacjedokon-
kursu, rozmawialiśmy trochę, dał mi dużo cen-
nych uwag, ale najważniejsze dla mnie jest
przebywać blisko niego, czuć jego charyzmę, to
bardzo pomaga nawet w grze na instrumencie,
można sięwiele nauczyć tylko patrząc naniego.
Wydaje mi się, że pierwszy etap jest najtrud-

niejszy, to są prawdziwe eliminacje.Można bar-
dzo łatwoodpaść.Alenaszczęśćmogłemdobrać
takie utwory w których czuje sie rzeczywiście
bardzo swobodnie – jak na przykład Sonatę
Sznitkego, która całkiemniedawnonagrałem, to
wspaniały utwór, jest dla mnie znacznie mniej-
szym wyzwaniem niż na przykład Bach, ponie-
ważznalazłemwnimsiebie, swoją interpretacje.
Muzyka ta doskonale koresponduje zmoją oso-
bowością.

fiodor roudine
Studiuję u Zakhara Brona, który jest profeso-

remwKolonii.Współpracę zaczęliśmy 2 lata te-
mu. Profesor dawał mi bardzo szczegółowe
wskazówki odnośnie dzisiejszego występu. Ale
nie jestemzsiebie zadowolony, choćniepotrafię

powiedzieć, comogłobybyć lepiej.Nie jestemty-
pemskrzypkakonkursowego.Nieumiem10go-
dzin cyzelować czegoś, by wyszło perfekcyjnie,
bo to staje sięmuzycznie nieciekawe. A taki jest
cel konkursów.Toniedlamnie.Wiem jednak, że
w moim wieku – a mam 19 lat – startowanie
w konkursach jest ważne.

stefan tarara
Uwielbiam grać w tej Sali, jest ona dla mnie

jedną z najlepszych w jakich kiedykolwiek gra-
łem.Mawspaniałą akustykę. Podobnewrażenia
miałemkiedygrałemtuostatnimrazem,pięć lat
temu.To jedenzgłównychpowodówdlaktórych
zdecydowałem się wrócić do Poznania.… No
i naturalnie po to aby wygrać ten konkurs. Poza
tym lubię Poznań i kocham muzykę Wieniaw-
skiego. Bardzo wiele argumentów przemawiało
zamoim powrotem.Więc jestem….. i bardzo się
z tego cieszę.
Naprawdędużozmieniłosięodtamtegoczasu,

odmojegopoprzedniegoudziałuwtymkonkur-
sie.Przedewszystkim jestempięć lat starszy.Bra-
łem udział w wielu konkursach, zagrałem wiele
koncertów,zdobyłempotrzebnedoświadczenie.
Tochybanajważniejszedlaartysty,muzyka.Nie-
zbędny jest czas.Trzebaznaleźćodpowiedniba-
lans pomiędzy elementami technicznymi
aemocjami, iwiedzieć, cochcesięwyrazić, prze-
kazać poprzez swoją interpretację. Nie można

być tylkomaszynąwygrywającąnuty.Gdy jest się
młodym, tobardzotrudne,aprzecieżnakonkur-
sachmożna startować tylkowtedy.

Aysen ulucan
Właściwie nie jestemzadowolona ze swojego

występu – to chyba byłoby dziwne, gdyby ktoś
w moim wieku powiedział, że jest zadowolony.
Bocopocząćdalej?Niektóre rzeczymi siępodo-
bały, z wielu nie jestem zadowolona i nad nimi
muszę pracować.
Myślę, żemojezalety są teżmoimiwadami.To

oczywiście temperament, który czasami nawet
dlamnie samej jest przeszkodąwbudowaniu ja-
kichś szczególnychmomentów.Bywa, że jakpo-
ciąg, wypadam z toru i przydarza mi się jakaś
małakatastrofa.Noalemuszę sobie jakoś radzić
i znaleźć własną drogę. Zaczęłam od Bartoka,
trudno powiedzieć dlaczego. Wydaje mi się, że
to jest bardzodobryutwórnapoczątek.Wszyst-
kie utwory, które grałam były wyjątkowe, ale
Bartok naprawdęma szczególnemiejsce wmo-
imsercu. Jest cośdziwnegowpoczątku tej Sona-
ty, co szalenie namnie działa. Dlatego chciałam
zacząć od Bartoka.

Z uczestnikami konkursu rozmawiały:
Klaudia Baranowska i Barbara Schabowska,

współpraca Agata Kwiecińska
dziennikarki II Programu Polskiego Radia

????????????????????????????
ąco rejestrowały wrażenia już rozluźnionych występem uczestników konkursu.
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W
latach 1853-1860Wieniawski koncerto-
wał niemal bez przerwy. Po pobycie
w domu Franciszka Liszta wWeimarze

zmieniłmu się jednak pogląd namuzykę.
Liszt wpajał mu własne idee muzyki, jako

sztuki, łączącej z sobą poezję i nici filozoficzne.
Brzydził się błazenadą, za nic miał muzyków,
którzynie traktują swojej sztuki jakonajważniej-
szejmaterii.Wieniawski słuchał go i był oczaro-
wany.
Coraz częściej grywał też na popularnych

wówczaskoncertachuzdrowiskowych.Tampo-
znał go skrzypek Ferdynand Laub. Obaj Wie-
niawscy (Henryk cały czas grał z swoim
młodszymbratem,pianistą Józefem)nieprzypa-
dlimu jednakdogustu. Laubzodrazą stwierdził
później, że to wyjątkowo aroganckie typy. Cóż,
napewnoWieniawscynienależeli do ludzi, kie-
rującymi się wyłącznie dobrymi kontaktami
zwidownią.
Gdy podczas niemieckiego tournée Rosjanie

zaproponowali im kilka koncertów za dużo
większąstawkę,braciabeznamysłuodwołali pa-
rę występów i czmychnęli naWschód. Oczywi-
ście potem wrócili do Niemiec, ale niesmak
pozostał.
Grali w Monachium, Norymberdze, Lipsku,

Berlinie... W tym ostatnim podczas jednego
zkoncertówWieniawskimusiałbisowaćażpięt-
naście razy.
Odrzucił za to rolęnaczelnegokoncertmistrza

naniemieckimdworze.Wieniawskiwolał raczej
poświęcić się koncertom. Ale krytycy zauważy-
li pewną zmianę.
Otóż coraz częściej dochodziło do niewi-

docznej rywalizacji między Henrykiem a Józe-
fem. Różnice tkwiły w fakcie, że Józef był
„tylko”wirtuozem, nie stać go było za to na ro-
mantyczne,muzyczne zrywy, które były dome-
ną Henryka.
Zaczęły też padać sugestie, czy lepiej byłoby,

gdyby Henryk i Józef zaczęli grać osobno. Ale
bracia byli wciążw drodze.
W Polsce Henryk Wieniawski szczególną

sympatiąobdarzyłPoznań, zktóregobardzonie
lubił wyjeżdżać.
Pod koniec dekady dał ponad 100 koncertów

w Holandii – tamtejszy król Wilhelm był melo-
manem. W Paryżu posprzeczał się z sztywnym
i pozbawionym poczucia humoru Hektorem
Berliozem.
Natomiast w Belgii zaczepił go niejaki Beriot,

stary nauczyciel gry na skrzypcach.
Sędziwymuzyk zapytał go, czy pamięta swo-

jego rodaka–małegochłopca, któryw latach40.
robił furoręwParyżu. „Cóż, ten chłopiec stoi te-
raz przed panem” – odparł z uśmiechemWie-
niawski.
JAC

cudowne dzieci
grają parami
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skrzypce Chrystusa
Frasobliwego
i janka Muzykanta

PiErWsZE sKrZYPCE: STANISŁAW SoJKA

U
czyłem się grać na skrzypcach dwanaście
lat.RozpocząłemwszkolemuzycznejwGli-
wicach,potemwliceummuzycznymwKa-

towicach. Potem pojawił się fortepian jako
instrumentdodatkowy.AkademięMuzycznąkoń-
czyłemnawydziale jazzu.Niemyślałemotym,że-
by kontynuować grę na skrzypcach na poziomie
akademickim z prostego powodu. Bardzo przy-

wiązałemsiędośpiewu,bośpiewamoddziecka–
moirodzicebylibardzomuzykalni.Śpiewałemjuż
jako mały chłopiec w naszej parafii śśw. Piotra
i Pawła w Gliwicach. Miałem osiem lat, kiedy or-
ganista wytypował mnie do śpiewania psalmów.
Potemszybkotrafiłemdochóru.Byłotoniesamo-
wite, bonagleznalazłemsięwgronie „dorosłych”
głosów.Todoświadczeniemiałoteżinnywymiar–

zanimdziecko zagra na skrzypcach dźwięk, któ-
remumożna przyporządkowaćwartośćmuzycz-
ną, mija sporo czasu – same aspekty manualne
w pracy na skrzypcach zabierają parę lat. A ja nie
byłemzbytpracowitymuczniem.
Jeśli mówimy o skrzypcach, muszę przywołać

jednąhistorię związaną zmoimdyplomem. Skła-
dał się z dwóchczęści: pierwsza– sonata i kaprys,
druga – koncertWieniawskiego.Wpierwszej gra-
łemmoją ukochaną sonatę Telemanna (tumuszę
powiedzieć, że uwielbiammuzykę niemieckiego
i francuskiego baroku – żadna inna nie wprawia
mniewtakpodniosłynastrój).Wracającdosonaty
– znałem ją dość dobrze, ale w czasie dyplomu
przeddrugączęściądopadłymniewątpliwości.Po-
stanowiłem,żebędę„graćTelemannem”–takdłu-
go,ażmisięwszystkoprzypomni.Trwałotomoże
osiem,może szesnaście taktów, zanimwpadłem
nawłaściwytor.Wyszłochybadobrze,boniemu-
siałem grać trzeciej części, a za całość dostałem
piątkę.Mój wspaniały profesor, Tadeusz Borkow-
ski,po tymwłaśnieegzaminiepowiedziałmi: „Oj-
strachem to ty nie będziesz. Masz piękny ton, ale
powinieneś studiować kompozycję, bo potrafisz
improwizować”.Posłuchałemgoirozstałemsięze
skrzypcamiwrozumieniuakademickim.Poczasie
do nich powróciłem. W 1986 roku nagrywałem
płytęwAnglii i postanowiłem jewykorzystać jako
elementkolorystyczny.
Żartuję,żemojagranaskrzypcachjestskrzyżo-

waniemgryChrystusaFrasobliwegoiJankaMuzy-
kanta,amamnatopewienpatent.Jestemuczulony
nawysokie tony – niemogę na przykład słuchać
fletupiccolo,dlategoużywamstrunodadog.Uda-
łomisięwypracowaćtonbędącywypadkowąmo-
ichmuzycznychpreferencji iprzyzwyczajeń.Gram
col legno, a więc prawie na granicy drzewca, bar-
dzolekkoisubtelniepociągającsmyczkiem,bezwi-
bracji. Jakwidać,możnaobyćsiębezstrunye…

notowała marta nadzieja

Stanisław Sojka
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I
will begin by saying that I look at how the con-
testantsenterthestage. It tellsmuchoftheirap-
proach, of their attitude to playing. Some jump

in, tread, girls usually look down in order not to
tripontheir longdresses.LisanneSoeterbroekwas
thefirsttoperforminthemorningsession.Sheca-
meonstage light, shewas relaxedandeasy.

By the time this edition of The Wieniawski
Voice sees the light of day, we will have learned
thenamesof the lucky contestants that the gro-
wing numbers of music lovers gathered at the
UAM Auditorium will get to see and hear at le-
ast oncemore. But the results won’t change the
impressions leftby theyoungviolinistswhoper-
formed at the auditions held on this cold and
sunnyWednesdaymorning.
Thefive violinistwho tookpart in the session

could best be described as „four to one”. That
„one” was Aleksandra Kuls from Poland, a new
student of Prof. Kaja Danczowska, thememora-
ble 3rd place winner of the 5th International
HenrykWieniawski Violin Competition in 1967.
The group of four consisted of three men and
one female, all of themfromRussia andKazakh-
stan. The lineup was decided by a new drawing
system that produces a random list of conte-
stants, in contrast to the old system, whichme-
rely decided the letter from which the
alphabetically-ordered lineup should start.
The20-year-oldPolemadeagood impression

with her performance. It was full of life, energy,
andfire,with a kindof objectivity that contrasts
with neutrality (even though neutrality can be,

and often is, „technically correct”). Her playing
was full of pleasant sounds, especially in the
Chaconne from Johann Sebastian Bach’s Partita
for Violin No. 2, but most intensely in her grip-
ping interpretation of the first part of Béla Bar-
tók’s Sonata forSoloViolin. Perhaps thisportion

of her audition was served well by Kuls‘s use of
a rather even, bright tone, a technique she ove-
rused inother pieces, producing amonotonous,
„gray”effect.Regardless, her entireperformance
could be enjoyed without boredom or drifting
away into one’s thoughts.

Erzhan Kulibaev

emotions Play Until the Very end

a russian Morning

I
think everyonewill agreewithmewhen I say
that Stage I of the competition was domina-
ted by Russians. They presented a consistent

standard of performance, thus proving – despi-
te some people saying otherwise – that there is
something like theRussianschoolofplayingvio-
lin.OnThursdaymorningwewitnessed theper-
formance of four representatives of said school,
educated in Russian music schools, and study-
ingabroadbutunder thewatchful eyeofRussian
teachers.
Erzhan Kulibaev from Kazakhstan was the

perfect example of howonemusician canmake
music say a thousand different things. With
Bach’s BWV 1003 he told us a fascinating story,
he amused uswith Paganini’s CapriceNo. 23, he
created poetry with his performance of Wie-
niawski’s La Cadenza, and with Ysaÿe’s Sonata-
-Ballad, he painted a wonderful picture using
only his violin. Nikolay Grabovsky, on the other
hand, presented us with a completely different
artistic personality. He seemed afraid to reveal
the entire spectrum of his emotions in all three
of his performance: the subtle Bach, a barely
energeticPaganini’sCapriceNo.21, andastrictly

lyrical Sonata-Ballad by Ysaÿe. The latter com-
position, playedwith imaginationand individu-
ality, was the strongest part of Liya Yakupova’s
performance. Unfortunately, multiple mistakes
in other performancesmade it impossible to gi-
veher ahighmark.AleksanderBudnikov, oneof
the oldest violinists to take part in the competi-
tion – at 31 – performed without really leaving
amarkon theaudience.Hisperformance lacked
spirit and imagination, and was reminiscent of
a student doing his boring homework.
Aleksandra Kuls was surely educated accor-

ding to the Russian method of training violini-
sts. Kuls is training under the tutelage of Kaja
Danczowska, who was once taught by David
Oistrakhhimself.Theaudiencewasvery impres-
sedwith thePolishviolinist’s performance. Imy-
selfwasenthralledbyhernaturalwayofplaying
her instrumentand theeasewithwhich theper-
formed Bach’s Chaconna – diversified in terms
of bothdynamics and expression–was captiva-
ting and original.

teresa dorożała-brodniewicz
Translated by Jan Szelągiewicz

Aleksandra Kuls
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n
ow,whenyouare reading thesewords, the
first unknowns are already clear. Howe-
ver, it is not only formalities that need to

be completed.
The final quartet of the contestants had two

accents– thefirst and the last one.Yet… Itwas to
begin with an earthquake, but ended... with
a summer storm. Leticia Moreno (Spain), play-
ingNicolaGaglianoviolinof 1762,was to stir our
hearts, minds and imagination. Her interpreta-
tion of the Ciaccona from Partita for solo violin
inDminorNo. 2, BWV 1004,was very personal,
individual, experienced and consequent. A bit
surprising, as if the Spanish girl looked for the
power of her interpretation in playing against
the grain, against the flow of the piece, but...
Then, it was only alike.
Eachof theperformedpieceswasgettingpre-

tentious. For instance, her idea forWieniawski’s
Caprice Op. 10No. 7 (La Cadenza) was a slow, or
evenvery slow, tempo.SheplayedPaganini’sCa-
price Op. 1 No. 24 with a light bow, cutting the
notes. And finally that jerky Ysaÿe’s Sonata for
solo violin in Emajor, Op. 27. I’d put it that way:
she is toobeautiful toplaysouninterestinglyand
out of the point sometimes. But I would love to
hear her playMozart.
AnastasiaKarizna (Belarus)was another con-

testant. Bach (AdagioandFugue fromSonata for

violin solo in GminorNo. 1, BWV 1001) was ne-
at, yet too severe at somemoments. BothCapri-
ces (Paganini’s Op. 1 No. 11 and Wieniawski’s
Op. 10No. 5Alla Saltarella)werepungent, heavy
and devoid of style. As if there were only notes
and notmusic. Next, the only Pole of the group,
Aleksandra Rytwińska from Poznań (student of
Prof. JadwigaKaliszewska).Nodoubt, she ismu-
sical, herplay is ethereal and interesting. But so-
metimes the stress prevailed. And I’m not only
talking about playing out of tune. If the stress of
the musician gets contagious, it is hard to taste
themusic. But Rytwińska is only 21.
AndwhatwouldOmarli Kamran (Azerbaijan)

say who is only 17 and thus the youngest in the
stake?What can surely be said about him is that
one listens to him with great attention. It is his
attitude that adds to that– concentrated, almost
militant (thewayheprepares toplaying, putshis
violin at the neck, at the chin, was indeed an in-
terestingexperience). Yet, the tensiongenerated
on the verge of his immaturity (considering his
verygood technical skills) andgigantic, fewhun-
dred years old form (in case of Bach) was com-
pelling. I’m glad that the jury want to listen to
him again.

tomasz Cyz
Translated by Monika Rokicka

Erzhan Kulibaev of Kazakhstan, student of
Prof. Zakhar Bron, deservedly received the gre-
atest applause on Wednesday morning. In my
opinion, the quality of his interpretations cur-
rentlyplaceshimamongthe top fewcontestants.
The first measures of Grave from Bach’s Sonata
No. 2 were a sign of things to come: Kulibaev’s
noble playing style, and thewisdomwithwhich
he operated at several planes at once: story, dy-
namics, and tempo. His subsequent pieces rat-
cheted up the emotions and confirmed the
maturity of the musician that stood behind
them. Ysayë’s Sonata No. 3 in D Minor marked
thewonderfulhighpointofhisperformance, full
of expressionandenormous control. The inten-
sity of his internal flame was hard to bear, and
yet one couldn’t shake the thought: Let thismo-
ment last. Hewas awarded a stormof applause.
The performance by 31-year-old Alexander

Budnikov inspired a single important observa-
tion. It seemed theoldest contestantwasunable
to come up with a vision for his art. Or perhaps
he didn’t have enough time – time that has now
passed. What was surprising (but not unheard
of) was the fact that his excellent 1720 Stradiva-
rius (the third in this competition)did little to sa-
lvage his performance.
The session closed with an audition by Liya

Yakupova, who began beautifully with Adagio
and Fugue from Bach’s Sonata No. 1 in GMinor.
But a surprising mistake knocked her so far off
balance that she couldn’t regain her composure
until her very interesting interpretation of
Ysayë’s SonataNo. 3 in DMinor.

andrzej Chylewski
Translated by Artur Barys

two accents

Leticia Moreno
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why have you chosen the violin?
I was growing up with this instrument. It was
mymother who encouragedme to start play-
ing when I was five. The violin is my li-
fe; I cannot possibly imagine the world
without it.

yet even you do feel tired of it sometimes...
Absolutely. During the first stage we heard
Bach’s Chaconne! about a dozen times. There
comes a point when even suchmagnificent
music may be exhausting.

but you can always find something new,
even in a very familiar piece, can’t you?
And that’s the unquestionable advantage of
international music competitions worldwide.
The competitors are so different from one
another. There are always elements of their
performances that I like and dislike.
And I do find it fascinating to discover the dif-
ferences.

what is the most important aspect of the
second stage of the wieniawski Competi-
tion?
In the first stage we examined the partici-
pants” technique, and simply checked whe-
ther they can actually play.We focused on the
sound, its quality, and stylish rendition of
Bach’s pieces.What we weremost interested
in, however, was the way a competitor copes
with the instrument. In the second stage we
take into account all the above-mentioned
factors, but go deeper and further to find deli-
ghtful musicality, imagination and understan-
ding of music.

... including co-operation with a pianist,
which may sometimes be troublesome.
Candidates will very often have to be accom-
panied by a pianist who they haven’t met be-
fore. They play an intricate sonata after just
one rehearsal. It’s about being able to commu-
nicate immediately, and as a juror I’m going to
particularly focus on this feature. I think that
the second stage is more difficult than the
first one; you can show yourmusical ideas,
not only technique.

yet some sonatas presented in the second
stage are works for piano and violin; there is
much more music to play for pianists than
for the violinists.
That’s why performing chambermusic is such
a great challenge! You have to be able to com-
municate with yourmusical partner, but it’s
also about playing solo. The second stage so-
natas are obviously chamber pieces, but they
differ slightly from those for written a string
quartet or a piano trio. In the sonatas the vio-
linist nears solo performance, I’d say.

the programme of the second stage is long,
about one hour. is it also the competitor’s
resilience that you take into account?
It’s also the jurors’ resilience! But seriously, it’s
also a real challenge for us. The second stage
brings somany factors to judge, apart from
understandingmusic, communication with
the pianist, technical aspects... The first stage
is much easier tomark.

is it also because the jurors have already
grown weary?
I don’t believe so. If someone is really good,
they will always appeal to us, even if they per-
form at the end of the day.

is the participants’ behaviour on stage impor-
tant to you? i mean, the way they enter the
stage, bow, communicate with the audience...
These elements are vital during a regular con-
cert. They don’t really matter tome during
a competition. I can closemy eyes and just li-
sten. I don’t care if someone is smiling or
standing petrified.

is the contemporary art of violin playing on
a higher level that in wieniawski’s times?
Well, we can now play faster and louder, but
does it mean better? There aremuchmore
violinists, also fromAsia. In the then Asia the-
re were none; today we cannot imagine
a competition without them.We imported
Westernmusic to Japan about 150 years ago.
The world is becoming a global village. Half of
the New York Philharmonic Orchestra string
musicians are fromAsia.Whether it’s good or
bad, I don’t know. Nowadays it’s hard to talk
about national schools; people play similarly
the world over.

will we discover a new wieniawski in this
competition?
Certainly. I’ve already found twoor three! (laugh)
Translated Beata Brodniewicz

Koichiro Harada
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Koichiro Harada talks to
Adam Banaszak about the
difficulties of the second
stage of the competition.

I’ve already found two or three
new wieniawskis!
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dzisiaj grają:

japonia
o ur. 1.02.1992
o instrument: G. B. Guadagnini, 1753
o program:
f. schubert: sonata a-dur (duo) d 574
h. wieniawski: Fantazja na tematy
z opery Faust ch. Gounoda op. 20
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianistka: irina Vinogradova

Polska
o ur. 17.05.1994
o instrument: jacek steczkowski,
2010
o program:
j. brahms: II sonata na skrzypce
i fortepian a-dur op. 100
h. wieniawski: legenda op. 17
i polonez d-dur op. 4
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianista: marcin sikorski

usa
o ur. 30.04.1991
o instrument: Francesco Ruggieri
1690
o program:
l. van beethoven: III sonata na
skrzypce i fortepian es-dur op. 12
h. wieniawski: Fantazja na tematy
z opery Faust ch. Gounoda op. 20
k. szymanowski: narcyz z cyklu Mity
op. 30

pianistka: katarzyna wieczorek

turcja
o ur. 3.08.1985
o instrument: ecevit Tunak, 2008,
kopia skrzypiec „Heifetz del Gesu”
o program:
j. brahms: III sonata d-moll op. 108
h. wieniawski: legenda op. 17
i polonez d-dur op. 4
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianista: marcin sikorski

go
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00 Celina
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53 17 12 44

maria
Włoszczowska

Polska
o ur. 18.08.1991
o instrument: Vincenzo panormo
XVIII w.
o program:
j. brahms: I sonata G-dur op. 78
h. wieniawski: Wariacje na temat
własny op. 15
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianistka: elżbieta neumann

korea Południowa
o ur. 28.10.1984
o instrument: j. B. Guadagnini ex
Bückeburg, 1773
o program:
s. Prokofiew: I sonata f-moll op. 80
h. wieniawski: Wariacje na temat
własny op. 15
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianistka: irina Vinogradova

rosja
o ur. 29.07.1987
o instrument: carlo Bergonzi, 1719
o program:
s. Prokofiew: I sonata f-moll op. 80
h. wieniawski: Wariacje na temat
własny op. 15
k. szymanowski: Romans d-dur
op. 23

pianista: georgy tchaidze

niemcy
o ur. 2.05.1986
o instrument: jean Baptiste
Vuillaume, paris 1869
o program:
s. Prokofiew: II sonata d-dur op. 94
bis
h. wieniawski: Fantazja na tematy
z opery Faust ch. Gounoda op. 20
k. szymanowski: Źródło aretuzy
z cyklu Mity op. 30

pianistka: irina Vinogradova
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