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Szanowni Państwo,
Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie narodził się z potrzeby
zorganizowania wydarzenia pięknego i pełnego wielkiej sztuki muzycznej,
ale i pewności i przekonania organizatorów, że jest potrzebny i ma szanse
być kontynuowany.
Zagościł w gronie ważnych wydarzeń artystycznych Polski w roku
1999 i z miejsca stał się wydarzeniem dużej rangi, do czego przyczyniły się
tak wysoki poziom, piękny kształt i oprawa konkursu, jak i serdeczna atmosfera, pełna jednak odpowiedzialności i niezwykłej pracy.
Od lat mam możliwość przyglądania się tej imprezie, a z racji swojego
ogromnego doświadczenia porównawczego, mogę go ocenić w stosunku do
innych światowych konkursów jako przykładowy niemalże wzór, z którego
tak Kraków, jak i nasz kraj powinien być dumny; nie często bowiem spotkać
można taką dbałość o precyzję i czystość kryteriów oceny i samej oceny,
perfekcję organizacyjną i nastrój szacunku i życzliwości. Formuła Konkursu,
jego jasność i czytelność, dobra promocja i dydaktyczny aspekt wydarzenia
są oczywiste i dlatego przyciągają z roku na rok coraz większe rzesze
uczestników.
W czym upatrywać źródeł tego sukcesu? – odpowiedź jest prosta: to
czar muzyki fletowej i serce organizatorów.
Wytrwania w tym mistrzowskim stylu życzę Akademii Muzycznej
w Krakowie, by kolejne edycje Międzynarodowego Konkursu Fletowego
mogły swym blaskiem rozjaśniać stary Kraków, zaś niniejsze wydawnictwo
niech zaświadczy o mych słowach.

Prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki

(fot. J. Zych)

Barbara Świątek-Żelazna
Dyrektor Artystyczny Konkursu

Na przełomie XX/XXI wieku Kraków wpisuje się w poczet światowych miast-symboli najwyższej próby piękna wykonawczej sztuki fletowej.
Za sprawą kolejnych sześciu edycji konkursów fletowych (trzy z nich o znaczeniu ogólnokrajowym), wyłonił się międzynarodowy konkurs dla młodych
wirtuozów instrumentu.
Przepełnia mnie ogromna satysfakcja, iż dzisiejsze wyobrażenia krakowskiego wydarzenia muzycznego niosą w sobie wyraz nieskrywanej
aprobaty oraz pozytywnych opinii i reakcji niekwestionowanych autorytetów
świata muzyki. Na estradzie krakowskiego konkursu występują utalentowani
fleciści z całego świata, pragnący zmierzyć się z obiektywizmem wielkich
mistrzów, których uwagi i spostrzeżenia wielokrotnie stają się kolejną silną
inspiracją dalszych wytężonych przedsięwzięć na drodze do doskonałości.
Składam szczególne podziękowania jurorom, wnoszącym swoją obecnością i zaangażowaniem w pracach jury oraz twórczych dyskusjach w ramach
powszechnie cenionych sympozjów fletowych bogactwo ich artystycznych
osobowości. Mistrzostwo, wiedza, umiejętności i doświadczenie, którymi dzielą
się w Krakowie ze wszystkimi zainteresowanymi, a w szczególności z młodymi
uczestnikami konkursu, są tymi wartościami, które nadają konkursowi międzynarodowy, wyjątkowy, kulturotwórczy charakter. Pojawia się usprawiedliwione poczucie dumy, iż wzrastający prestiż konkursu potęgują kolejne, wielkie sukcesy
artystyczne laureatów, których uczestnictwo w światowym współczesnym życiu
muzycznym przysparza słuchaczom wielu wzruszeń.
Międzynarodowa społeczność fletowa niezmiernie ceni sobie objęcie
patronatu nad konkursem przez prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego.
Wyrażam swoje osobiste podziękowanie kolejnym rektorom Akademii
Muzycznej w Krakowie za wsparcie i przychylność w realizacji konkursu
w murach naszej Uczelni. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Kultury za wieloletnią pomoc w urzeczywistnieniu idei tak pięknie rozwijającego się międzynarodowego wydarzenia muzycznego w Polsce. Gorące słowa wdzięczności kieruję
do zespołu koordynacyjnego w osobach Krzysztofa Rymarczyka, Agnieszki Dzik,
Janusza Patera i Kazimierza Płoskonia za niestrudzony wysiłek i pasję w zapewnieniu prawidłowego przebiegu wszystkich dotychczasowych edycji konkursu.
Sponsorom pragnę podziękować za pomoc i wsparcie, a wszystkim
współtworzącym w minionych siedemnastu latach krakowskie święto fletu
z dumą mogę pogratulować wspaniałych efektów pracy oraz życzyć, aby Konkurs na stałe wpisał się w muzyczny pejzaż Krakowa, Polski i całego świata.
Wyrażam nadzieję, że publikacja Kroniki pozwoli przybliżyć specyfikę
organizowanego w Krakowie Międzynarodowego Konkursu Fletowego,
przyczyniając się do osobistego uczestnictwa czytelników w jego następnych edycjach.
Prof. Barbara Świątek-Żelazna

Konkurs Fletowy w Krakowie został zainaugurowany w roku 1989
− początkowo w formule wydarzenia ogólnopolskiego, a po trzech jego krajowych edycjach (1989, 1992, 1995) kontynuowany w wymiarze międzynarodowym (1999, 2002, 2005). Przeobrażenie ogólnopolskiego konkursu do
postaci międzynarodowej nastąpiło w wyniku zainteresowania środowisk
muzycznych w kraju i za granicą zorganizowaniem w centrum Europy Środkowej międzynarodowego konkursu wykonawczego w zakresie interpretacji
muzyki fletowej. Organizatorzy podjęli starania urzeczywistnienia tych wymagających a zarazem pięknych oczekiwań. Inicjatorką i pomysłodawcą idei
konkursu fletowego w Krakowie, mieście o najbogatszych tradycjach kulturowych w Polsce, była prof. Barbara Świątek-Żelazna, jedna z najwybitniejszych postaci wykonawstwa instrumentalnego w Polsce, rektor Akademii
Muzycznej w Krakowie (1999-2002), od roku akademickiego 1981/82 Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu.

Barbara Świątek-Żelazna: ...ideę [zorganizowania Konkursu Fletowego]
nosiłam w sobie od dłuższego czasu. Zamysł ten nabrzmiał w 1985 roku,
kiedy zostałam zaproszona do udziału w pracach jury bardzo poważnego
Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Monachium. Uświadomiłam
sobie wtedy, jak ogromna konkurencja istnieje w świecie fletowym. Przytoczę tutaj słowa wielkich mistrzów: „gra na flecie to już nie choroba, to
epidemia na świecie”. Tak! – pomyślałam, rzeczywiście, ale tym bardziej
trzeba myśleć, jak przyczynić się do podniesienia poziomu sztuki gry na
flecie w Polsce. Sądzę, że konkurs jest tym przyczynkiem. Nic tak nie
1
wpływa na poziom, jak konkurencja .
Anna Woźniakowska: Krakowski Konkurs narodził się właściwie przed
dziesięcioma laty. Wtedy właśnie Barbara Świątek-Żelazna zorganizowała
I Ogólnopolski Konkurs Fletowy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
i studentów. Pamiętam ten konkurs sprzed lat, mizerny poziom techniczny
i muzyczny większości jego uczestników. Krakowskie spotkanie flecistów
z prawie całej Polski okazało się jednak przełomem. Narodziła się chęć
wspólnej pracy, której konsekwencją były nie tylko kolejne konkursy, ale
i powstanie Stowarzyszenia Flecistów Polskich, nawiązanie ścisłego kontaktu z podobnymi stowarzyszeniami za granicą, wymiana doświadczeń.
Wszystko to owocowało w następnych latach podniesieniem poziomu gry
fletowej w Polsce. Zmiany polityczno-społeczne przyniosły łatwiejszy dostęp do dobrych instrumentów, do nut i nagrań. Polska młodzież muzyczna mogła wreszcie podróżować po świecie, uczestniczyć w rozmaitych
kursach, do Polski zaczęli przyjeżdżać znakomici artyści i pedagodzy na
lekcje mistrzowskie. Nic więc dziwnego, że po trzech konkursach ogólno2
polskich krakowscy organizatorzy postanowili rozszerzyć zasięg imprezy .
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Andrzej Kosowski, Moda na flet, „Kultura”, 1995.
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Anna Woźniakowska, Nowy konkurs, „Ruch Muzyczny” nr 8, 18 IV 1999.

Ogólnopolski
Konkurs Fletowy Kraków 1989
27 lutego – 1 marca

Organizatorzy konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Departament Kształcenia Artystycznego
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Jury konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca), Elżbieta Czapor, Elżbieta Dastych-Szwarc, Andrzej Łęgowski, Kazimierz Moszyński,
Katarzyna Mrozek-Lech, Stanisław Pawlik, Antoni Róg, Aldona SchmidtPater, Antoni Wierzbiński.
Spośród nadesłanych 42 zgłoszeń, w konkursie udział wzięło 35 osób:
Wojciech Bajer, Anna Baranowska, Anna Bartczak, Jolanta Boczar, Ewa
Chochołowska, Dorota Chociejewska, Violetta Cielek, Katarzyna Czerwińska, Małgorzata Drewnowska, Katarzyna Flasza, Beata Glinka, Ewa Głowacka, Agnieszka Grzybczak, Małgorzata Gulko, Tomasz Kiniorski, Iwona
Kozieł, Barbara Krzemień, Grażyna Kuberek, Marcin Kucybała, Aneta Latawska, Hanna Łącka, Krzysztof Malicki, Jadwiga Motykiewicz, Paweł
Muszkieta, Barbara Pieczara, Joanna Popek, Agnieszka Prosowska, Małgorzata Romanowska, Izabella Rudak, Izabella Sawicka, Aneta Sidulska, Joanna Tabor, Hanna Turonek, Dorota Wilk, Aleksandra Wodzyńska.
Konkurs przeznaczony był dla studentów akademii muzycznych i uczniów
szkół muzycznych stopnia licealnego. Obejmował jeden etap, w którym kandydaci prezentowali trzy wybrane kompozycje: sonatę, koncert i utwór dowolny.

Koncert laureatów − Sukiennice, Sala Hołdu Pruskiego.
Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca jury) i Ewa Świderska-Winnicka (dyrektor Śródmiejskiego Ośrodka Kultury) wręczają nagrodę Hannie Łąckiej. W głębi od lewej: Aneta Sidulska,
Ewa Chochołowska, Jadwiga Motykiewicz (fot. M. Grychowski, 1989).

LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda – Jadwiga Motykiewicz
AM Kraków, klasa doc. Kazimierza Moszyńskiego
II Nagroda – Ewa Chochołowska
AM Kraków, klasa prof. Barbary Świątek-Żelaznej
III Nagroda – Hanna Turonek
AM Warszawa, klasa ad. Elżbiety Gajewskej-Gadziny
IV Nagroda ex aequo – Aneta Sidulska
AM Katowice, klasa doc. Mariana Katarzyńskiego
IV Nagroda ex aequo – Hanna Łącka
AM Gdańsk, klasa st. wykł. Elżbiety Czapor
V Nagroda ex aequo – Paweł Muszkieta
AM Poznań, klasa doc. Elżbiety Dastych-Szwarc
V Nagroda ex aequo – Beata Glinka
PSM st. Podstawowego i Licealnego Gdańsk, klasa st. wykł. Elżbiety Czapor
V Nagroda ex aequo – Krzysztof Malicki
AM Warszawa, klasa doc. Elżbiety Dastych-Szwarc
VI Nagroda – Marcin Kucybała
PSM st. Podstawowego i Licealnego Bielsko-Biała, klasa mgr Elżbiety Krysty-Manjury
Wyróżnienie i Nagroda Specjalna Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie
za „Indywidualność artystyczną” – Agnieszka Prosowska
PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, klasa mgr Anny Jundziłł

Koncert laureatów − Sukiennice, Sala Hołdu Pruskiego.
Ewa Chochołowska, Barbara Świątek-Żelazna, Ewa Świderska-Winnicka. W głębi od prawej:
Jadwiga Motykiewicz, Aneta Sidulska, Hanna Łącka, Beata Glinka (fot. M. Grychowski, 1989)

Wydarzeniem artystycznym o ogromnym zainteresowaniu publiczności był koncert laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego, który
odbył się w Sali Hołdu Pruskiego Muzeum Narodowego w Krakowie. Nieprzebrane tłumy chętnych usłyszenia i zobaczenia w koncercie młodych,
polskich wirtuozów fletu, spowodowały niecodzienną konieczność ograniczenia przez straż muzealną ilości osób przybyłych na koncert.
Zamierzenia i oczekiwania organizatorów przyniosły nadspodziewane
rezultaty, czego przejawem było wielkie zainteresowanie konkursem środowisk muzycznych całego kraju, a także liczne uczestnictwo pragnących konfrontacji młodych instrumentalistów, wśród których znaczącą ilość stanowili
uczniowie szkół muzycznych stopnia licealnego. Ich chęć podnoszenia indywidualnych umiejętności wykonawczych oraz odwaga rywalizacji w trakcie wspólnego uczestniczenia w prezentacjach na estradzie ze studentami
akademii muzycznych, okazały się skuteczną drogą do istotnego wzrostu
poziomu edukacji muzycznej młodych flecistów w kraju. Opinie wyrażane
przez jurorów, uczestników i obserwatorów konkursu umocniły organizatorów w przekonaniu słuszności idei organizowania dalszych edycji konkursu.
Zapowiedź zorganizowania w roku 1992 kolejnej edycji konkursu mocno
zelektryzowała środowiska fletowe w kraju. Staranność przygotowań kandydatów wpłynęła na znacznie wyższy poziom artystyczny konkursu, co
z kolei rzutowało na łatwo dostrzegalną efektywność kształcenia instrumentalnego w dalszych latach.

II Ogólnopolski
Konkurs Fletowy Kraków 1992
7-10 grudnia

Organizatorzy konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Departament Edukacji Kulturalnej
Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Nowej Hucie
Jury konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca), Elżbieta
Dastych-Szwarc, Elżbieta Gajewska-Gadzina, Liliana Horodecka, Dorota
Korpanty, Krzysztof Langman, Stanisław Michalik, Grzegorz Olkiewicz,
Aldona Schmidt-Pater, Ewa Stąporek-Pospiech, Adam Trybuś, Antoni
Wierzbiński.
W konkursie udział wzięło 36 uczestników:
Angelika Arendt, Anna Buczkowska, Katarzyna Bury, Elżbieta Cheba,
Agnieszka Cywińska, Katarzyna Czerwińska, Bartosz Głowacki, Anna
Gruszczyńska, Renata Guzik, Dorota Imienińska, Rafał Jedrzejewski, Ewa
Kamińska, Joanna Kontowicz, Katarzyna Kozik, Marcin Kucybała, Anita
Luzak, Anna Łuczak, Leonard Marynowski, Monika Mikłas, Beata Miksa,
Katarzyna Mitrosz, Anna Mocarska, Robert Nalewajka, Małgorzata Organiściak, Agnieszka Prosowska, Joanna Przewoźniczuk, Małgorzata Romanowska, Monika Sabura, Monika Skołyszewska, Justyna Staciwa, Anna
Suchomska, Wiesław Suruło, Ewa Tupik, Elżbieta Turczyńska, Anna Włodarska, Marzena Włosek.
Do II etapu zakwalifikowano 19 uczestników:
Anna Buczkowska, Katarzyna Bury, Agnieszka Cywińska, Bartosz Głowacki,
Anna Gruszczyńska, Dorota Imienińska, Joanna Kontowicz, Marcin Kucybała, Anita Luzak, Anna Łuczak, Beata Miksa, Anna Mocarska, Robert Nalewajka, Agnieszka Prosowska, Małgorzata Romanowska, Justyna Staciwa,
Wiesław Suruło, Anna Włodarska, Marzena Włosek.
Przebieg konkursu był trzyetapowy. W I etapie należało wykonać po jednym
utworze z dwóch podanych grup kompozycji:
Grupa A: G.F. Haendel, Sonata a-moll op. 1 nr 4 HWV 362; W.A. Mozart,
Sonata A-dur nr 3 KV 12; W.A. Mozart, Sonata B-dur nr 6 KV 15
Grupa B: J.S. Bach, Sarabanda z Sonaty a-moll BWV 1013; A. Honegger,
Danse de la chévre; C. Debussy, Syrinx.
W II etapie uczestnicy prezentowali zróżnicowany pod względem stylu program dowolny. W III etapie do wyboru był jeden z koncertów W.A. Mozarta: Koncert G-dur KV 313 lub Koncert D-dur KV 314. Finalistom towarzyszła Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygował Jacek Mentel.

LAUREACI KONKURSU:
GRAND PRIX – Anna Mocarska
AM Warszawa, klasa prof. Elżbiety Dastych-Szwarc
II Nagroda – Agnieszka Cywińska
AM Kraków, klasa prof. Kazimierza Moszyńskiego
IV Nagroda ex aequo – Marcin Kucybała
AM Kraków, klasa prof. Kazimierza Moszyńskiego
oraz Hochschule für Musik Stuttgart, klasa prof. Jean Claude Gerarda
IV Nagroda ex aequo – Katarzyna Bury
AM Katowice, klasa prof. Mariana Katarzyńskiego
IV Nagroda ex aequo – Robert Nalewajka
AM Warszawa, klasa prof. Elżbiety Dastych-Szwarc
V Nagroda – Anna Łuczak
PSM st. Podstawowego i Licealnego Gdańsk, klasa mgr Małgorzaty Dubrowińskiej-Egielman
Pozaregulaminowa Nagroda Specjalna w postaci fletu Yamaha (model
311), ufundowana przez firmę Yamaha GmbH – Agnieszka Prosowska
AM Warszawa, klasa prof. Elżbiety Dastych-Szwarc
Istotnym wydarzeniem metodyczno-dydaktycznym zorganizowanym
w trakcie II Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego i kontynuowanym
w każdej kolejnej jego edycji było Forum Dyskusyjne z udziałem jurorów,
uczestników, pedagogów i obserwatorów.
Konkursowi towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa fletów firmy Yamaha, przygotowana przez Janusza Grabowskiego.
Barbara Świątek-Żelazna: ...Na konkurs przyjechało dwóch przedstawicieli... słynnej firmy japońskiej
[Yamaha]: Thomas Capellmann, główny menadżer na
Europę Wschodnią i Rolf Hinrich, specjalista od instrumentów dętych. Ufundowano nagrodę rzeczową – flet
Yamaha model 311 i umożliwiono urządzenie wystawy
fletów i wszelkich akcesoriów. Przygotował ją bardzo
starannie i miał nad nią pieczę nasz świetny fachowiec
– p. Janusz Grabowski. A była to wystawa nie tylko do
oglądania przez szybkę – wszystkie eksponaty można było wypróbować,
odbywały się też specjalne prezentacje. To dla wszystkich była okazja wy3
jątkowa .

Wydarzeniem artystycznym towarzyszącym konkursowi, a związanym z wystawą instrumentów, był Koncert-prezentacja „Muzyczne ilustracje
modeli fletów firmy Yamaha” w wykonaniu Henryka Błażeja (flet), Teresy
Kaban-Błażej (fortepian) oraz Janusza Grabowskiego (słowo).
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Adam Walaciński, Fleciści i Yamaha, „Dziennik Polski”, 28 XII 1992.

8 grudnia 1992 roku Rolf Hinrich, przedstawiciel firmy Yamaha Europa GmbH, wygłosił wykład na temat Budowa i produkcja fletów.

Barbara Świątek-Żelazna: Cele konkursu są dalekosiężne: nie tylko promowanie i wprowadzanie w świat najbardziej utalentowanych, ale także
pobudzanie współzawodnictwa, bo obok studentów Akademii Muzycznych
startuje w nim także młodzież ze szkół muzycznych stopnia średniego.
Jest to eksperyment, ale udany, bo już mogliśmy stwierdzić ogólne podniesienie się poziomu wykonawstwa. I co bardzo istotne, konkurs to nie
tylko sprawa „aktywnych konkurentów”, ale także bardzo aktywnych obserwatorów – pedagogów i uczniów przyjeżdżających z całej Polski. Na
wszystkich przesłuchaniach sala była pełna, zainteresowanie olbrzymie, bo
jest to wyjątkowe forum wymiany doświadczeń, zapoznawania się z nowymi
metodami pedagogicznymi, tendencjami w zakresie estetyki gry
i osiągnięciami technicznymi. (...) „Słowo dziękuję, to za mało w stosunku
do tego, co dał mi ten konkurs” – powiedziała mi jedna bardzo młoda osoba
i przyznam, że sprawiło mi to szczególną satysfakcję. (...) Mamy dużo wspaniałej młodzieży, pracującej z wielkim samozaparciem, często w bardzo trudnych warunkach, dążącej do osiągnięcia celów kosztem wyrzeczeń. Taką
4
młodzież powinny pokazywać i popierać nasze środki masowego przekazu... .
Andrzej Kosowski: ...Konkurs przeznaczony jest dla
studentów i uczniów szkół muzycznych stopnia licealnego. Taka forma promująca młodych muzyków i wyczulająca starszych na konkurencję jak dotychczas
sprawdziła się, gdyż do finału zakwalifikowało się wielu
licealistów. (...) Organizatorzy planują kolejną edycję
konkursu na rok 1995, tym razem jako międzynaro5
dową rywalizację z międzynarodowym jury... .
WIS: Nie jest wykluczone, że Kraków stanie się wielkim miastem muzyki.
W Krakowie już po raz drugi odbywa się Ogólnopolski Konkurs Fletowy,
impreza nowa w kalendarzu wielkich konkursów, ale już mająca wysoką
rangę. Jego organizatorem jest Akademia Muzyczna w Krakowie...
Barbara Świątek-Żelazna: ...Flet jest jednym z najpopularniejszych
instrumentów wśród młodzieży. Zainteresowanie jest tak wielkie, że można mówić wręcz o snobowaniu się na ten instrument. Stąd ogromna konkurencja. Duża ilość grających podnosi poprzeczkę, jury jest zaskoczone
wysokim poziomem wykonawców, zwłaszcza tych młodszych, ze szkół
6
muzycznych .
4

Adam Walaciński, Fleciści i Yamaha...

5

Andrzej Kosowski, Czy warto grać na flecie, „Gazeta Krakowska”, 21 XII 1992.

6

[WIS], Flet to jest to, „Małopolski Nowy Świat”, Kraków, 10 XII, 1992.

III Ogólnopolski
Konkurs Fletowy Kraków 1992
13-17 grudnia

Organizatorzy konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Departament Szkolnictwa Artystycznego
Jury konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca), Elżbieta Dastych-Szwarc, Elżbieta Gajewska-Gadzina, Marian Katarzyński, Krzysztof
Langman, Andrzej Łęgowski, Kazimierz Moszyński, Jerzy Mrozik, Grzegorz Olkiewicz, Aldona Schmidt-Pater, Cezary Traczewski, Antoni Wierzbiński.
W konkursie udział wzięło 41 uczestników spośród 48 zgłoszonych:
Jolanta Barlik, Barbara Błońska, Anna Chudzio, Agnieszka Cywińska, Ewa
Dębska, Jarosław Głąbica, Anna Gruszczyńska, Agata Igras, Dorota Imienińska, Rafał Jędrzejewski, Monika Kalinowska, Renata Kerner, Joanna
Kontowicz, Aneta Kot, Anna Lignowska, Adrianna Lis, Alicja Lizer, Sylwia
Lorenc, Elwira Lubos, Anita Luzak-Czechowska, Izabela Łopatko, Hanna
Masłowska, Malwina Merchel, Monika Mikłas, Aleksandra Morus, Monika
Nowacka, Sylwia Nowak, Małgorzata Organiściak, Hanna Ostromęcka,
Maria Peradzyńska, Magda Karolina Porwich, Diana Polna, Dominika Prądzyńska, Maria Przanowska, Natalia Rochacka, Barbara Socha, Justyna Staciwa, Katarzyna Helena Starzec, Anna Suchomska, Wiesław Suruło, Elżbieta Turczyńska.
Do II etapu zakwalifikowano 16 uczestników:
Jolanta Barlik, Agnieszka Cywińska, Ewa Dębska, Jarosław Głąbica, Agata
Igras, Dorota Imienińska, Renata Kerner, Joanna Kontowicz, Adrianna Lis,
Alicja Lizer, Elwira Lubos, Izabela Łopatko, Małgorzata Organiściak, Barbara Socha, Justyna Staciwa, Wiesław Suruło.
Konkurs obejmował trzy etapy.
W I etapie uczestnicy prezentowali dwa utwory: A. Vivaldi, VI Sonata g-moll ze
zbioru Il Pastor Fido; E. Bozza, Image.
Uczestnicy II etapu wykonywali program dowolny, uzupełniony o jeden
z podanych utworów: H. Dutilleux, Sonatina; B. Martinů, Sonata; C. Reinecke,
Sonata „Undine” op. 167; J. Mouquet, La Flute de Pan op. 15; T. Szeligowski, Sonata.
W Finale konkursu należało wykonać jeden z koncertów W.A. Mozarta:
Koncert G-dur KV 313 lub Koncert D-dur KV 314.
Finalistom towarzyszyła Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygował Tomasz Chmiel.

LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda – Elwira Lubos
AM Wrocław, klasa prof. Jerzego Mrozika
II Nagroda – Wiesław Suruło
AM Kraków, klasa prof. Kazimierza Moszyńskiego
III Nagroda – Dorota Imienińska
Conservatoire Nationale Superieur de Musique et de Danse de Paris, klasa
prof. Pierre-Yves Artauda
IV Nagroda – Joanna Kontowicz
AM Łódź, klasa prof. Antoniego Wierzbińskiego oraz Hochschule fűr Musik
Stuttgart, klasa prof. Jean-Claude Gerarda
V Nagroda – Ewa Dębska
AM Kraków, klasa prof. Barbary Świątek-Żelaznej
VI Nagroda – Justyna Staciwa
AM Warszawa, klasa prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny
Nagrody pozaregulaminowe:
Nagroda w postaci czeku na sumę 2000 DM, z przeznaczeniem na zakup
instrumentu, ufundowana przez firmę Yamaha – Elwira Lubos
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w postaci mini-wieży
firmy Philips – Wiesław Suruło
Dwie Nagrody Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy w postaci koncertu:
- dla uczestnika konkursu, który najbardziej stylowo wykonał utwór
W.A. Mozarta − Elwira Lubos
- dla laureata konkursu, wywodzącego się z krakowskiego środowiska muzycznego − Ewa Dębska

MW: Muzyczną edukację rozpoczęła w Rybniku od klasy fortepianu. Na
flecie zaczęła grać dość późno, ale wysiłek i długie godziny ćwiczeń opłaciły się. 21-letnia Elwira Lubos została laureatką zakończonego wczoraj
w Krakowie III Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego. (...) „Nigdy wcześniej nie grałam z orkiestrą. Chyba będę to robić, bo bardzo mi się spodobało” – przyznała zwycięzczyni Elwira Lubos. Za swój największy dotychczasowy sukces uważa dostanie się do klasy prof. Jerzego Mrozika we
wrocławskiej Akademii Muzycznej. (...) „Jej muzykalność jest naturalna
i świeża, nie skażona żadną manierą” – chwali laureatkę Barbara ŚwiątekŻelazna. (...) Tegoroczny konkurs potwierdził, że flet zdominowały kobiety. Honor mężczyzn i Krakowa uratował zdobywca drugiego miejsca Wiesław Suruło. Trzecia była stypendystka francuskiej uczelni muzycznej Do7
rota Imienińska .
7

[MW], Mistrzyni kobiecego instrumentu, „Gazeta Wyborcza”, 18 XII 1995.

Konkursowi towarzyszyła wystawa fletów firmy Yamaha, którą przygotował i zorganizował Jacek Łoziński.
Wzorem poprzedniej edycji konkursu zorganizowano − cieszące się dużym zainteresowaniem − Forum Dyskusyjne, w którym konwersatoria uczestników, pedagogów i jurorów stały się tradycyjną płaszczyzną wymiany doświadczeń, pozyskiwania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.
W ramach konkursu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Flecistów Polskich.
Grzegorz Olkiewicz: Impreza ta [Konkurs Fletowy w Krakowie] dzięki
niezwykłemu zaangażowaniu Pani Profesor Barbary Świątek-Żelaznej zdobywa sobie coraz większy rozgłos i rangę, rozsławiając dobre imię krakowskiej Akademii Muzycznej. Znaczenia tego konkursu dla rozwoju, poziomu
gry fletowej oraz popularyzacji fletu w naszym kraju trudno przecenić.
Zwłaszcza, iż z edycji na edycję daje się zauważyć coraz wyższy poziom
gry uczestników. Jest to efekt zdrowej rywalizacji oraz szansy na dokonanie porównań, zarówno wśród uczestników jak i pedagogów. Nie bez znaczenia pozostaje dobór znamienitego grona jurorów, w skład którego
wchodzą najwybitniejsi soliści i pedagodzy fletu w Polsce. ...wysoce cennym dla podniesienia rangi tej wspaniałej imprezy mogłoby stać się nadanie jej statusu konkursu międzynarodowego o zwiększonym limicie wieku
uczestników.
Szczególne słowa uznania (...) dla Pani Profesor Barbary ŚwiątekŻelaznej, której niezwykła osobowość i oddanie stanowią o niepowtarzal8
nej atmosferze konkursu . Przez pięć dni mury Akademii Muzycznej wypełniały dźwięki muzyki delikatnej jak powiew wiatru i odurzającej jak
9
zapach łubinu .
Barbara Świątek-Żelazna: ...Domeną konkursu jest traktowanie
wszystkich uczestników jednakowo, niezależnie od tego czy są studentami, czy uczniami. To jest znakomita promocja dla młodszych i dodatkowa
mobilizacja dla starszych do jak najlepszej prezentacji. Okazja do wyciągnięcia mądrych wniosków w przypadku niepowodzeń jest także jednym
10
z walorów konfrontacji flecistów .
Andrzej Kosowski: Czy laureaci poprzednich edycji konkursu kontynuują
karierę artystyczną?
Barbara Świątek-Żelazna: Decyzje jury były słuszne, bowiem laureaci
poprzednich konkursów stali się czołowymi muzykami tak ważnych zespo8

9
10

Grzegorz Olkiewicz w liście Prezesa Stowarzyszenia Flecistów Polskich do Rektora
Akademii Muzycznej w Krakowie Prof. Marka Stachowskiego, Wrocław, 20 XII 1995.
[MW], Mistrzyni kobiecego instrumentu...
Andrzej Kosowski, Moda na flet...

łów, jak Sinfonia Varsovia, Teatr Wielki, wielu orkiestr filharmonicznych.
Z satysfakcją słucham i oglądam znane mi postacie z konkursu w tej trudnej, pięknej i czasami bezimiennej roli muzyka orkiestrowego, jest to dowód na to, że zdobywają oni pierwszeństwo w wielu trudnych egzaminach
i przesłuchaniach. Oczywiście nie wszyscy będą solistami. Nie każdy dysponuje wystarczającą siłą wewnętrzną i konstrukcją psychiczną, by kariera
artystyczna rozwijała się wielotorowo. Na to już nie mamy wpływu – każdy
z flecistów musi sam o to zadbać. Nie można jednak oddzielać kariery
muzyka od pracy w orkiestrze.
Andrzej Kosowski: Zapytam jeszcze – co dalej?
Barbara Świątek-Żelazna: W przyszłości nasz konkurs będzie międzynarodowy! Taka idea pojawiła się już w pierwszym zamyśle. Dojrzałam już
koncepcyjnie i organizacyjnie, by sprostać temu zadaniu, a polskim fleci11
stom zaoferować możliwość konfrontacji z poziomem światowym .

Cezary Traczewski: ...wzorowe przygotowanie
konkursu pod względem organizacyjnym przyczynia się do wzrostu rangi i prestiżu konkursu oraz
widocznego z perspektywy czasu podnoszenia się
12
poziomu gry na flecie .

Grzegorz Olkiewicz: ...sądzę, iż konieczne już staje się nadanie konkursowi rangi międzynarodowej, a także rozszerzenie limitu wiekowego do
około 30 lat, co pozwoli naszej młodzieży zweryfikować swoje umiejętności
i porównać je z młodzieżą innych narodów. Poza tym nada rozgłos naszej
szkole gry, która dzięki właśnie takiej imprezie jaką jest konkurs fletowy
w Krakowie staje się coraz bardziej skrystalizowana oraz przyczynia się do
13
rozwoju poziomu gry na flecie w naszym kraju .

11

Andrzej Kosowski, Moda na flet...

12

Cezary Traczewski, Refleksje z udziału w pracach Jury III Ogólnopolskiego Konkursu
Fletowego, Wrocław 23 XII 1995 (archiwum konkursu).

13

Grzegorz Olkiewicz, Refleksje konkursowe, Kraków 13 XII 1995 (archiwum konkursu).

Jerzy Mrozik: Wysoki poziom konkursu – przysparzający niemałych rozterek jurorom – możliwość konfrontacji gry uczestników, a nawet poszczególnych ośrodków kształcących młodych
cistów, to główne i trwałe zdobycze tego konkursu.
Jestem pełen szczerego uznania dla pani prof. Barbary Świątek-Żelaznej za jej koncepcję, determinację i zmysł organizacyjny. Umiejętność dobrania do pomocy kompetentnych i oddanych konkursowi osób sprawiły, że piszę te szczere słowa mego najwyższego uznania
z zazdrością. Życzę, by następny konkurs odbył się już w międzynaro14
dowej obsadzie .
...niejednokrotnie organizowałem różnego typu imprezy, doświadczenie
moje pozwala mi szczególnie wysoko docenić wysiłek organizacyjny,
uwieńczony perfekcyjnym przeprowadzeniem konkursu.
...Konkurs ten dał również dowód prężności organizacyjnej uczelni kra15
kowskiej .

Trzecia edycja konkursu wyróżniała się od poprzednich redagowanym
na bieżąco przez Andrzeja Kosowskiego, Rafała Przybyłę i Artura Szklenera
Dzienniczkiem III Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego o wdzięcznej nazwie „Flecik”. Satyrycznie usposobionym piórem redaktorzy gazetki relacjonowali przebieg konkursu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i słuchaczy. Ciekawe zakulisowe informacje przyczyniały się do uelastycznienia atmosfery przesłuchań, dodając otuchy i wiary w artystyczne
przedsięwzięcia głównym bohaterom konkursu.

14

List Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof. Jerzego Mrozika do Rektora
Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Marka Stachowskiego, Wrocław 3 I 1996
(archiwum konkursu).
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List Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof. Jerzego Mrozika do Prorektora
Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Barbary Świątek-Żelaznej, Wrocław 8 I 1996
(archiwum konkursu).

Witamy!
Stołeczno-Królewskie Miasto Kraków wita wszystkich uczestników
III Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego: młodych muzyków, członków
komisji konkursowej i publiczność. W polskim „wiecznym mieście” rozegra
się kolejny turniej, w którym odwaga, waleczność i rycerskość będą najwyższymi cnotami. Niech zwycięży najlepszy i odda ukłon pokonanym.
Emocje przedkonkursowe osiągnęły najwyższe stadium. Z całej Polski
pociągi przywożą rodziny fletowe z Wielkopolski, Mazowsza, Śląska i Pomorza. Surowi jurorzy ostrzą ołówki. Blask wypolerowanych fletów oślepia
mieszkańców podwawelskiego grodu. Czas na turniej!
Promocja młodych
Rozmowa z prof. Barbarą Świątek-Żelazną
W jakich okolicznościach pojawiła się idea zorganizowania ogólnopolskiego
Konkursu Fletowego?
Taką ideę nosiłam w sobie od dłuższego czasu. Zamysł ten nabrzmiał
w 1985 roku, kiedy zostałam zaproszona do udziału w pracach Jury bardzo
poważnego Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Monachium. Jest to
bardzo trudny konkurs – zgromadził 160 flecistów już po pierwszej selekcji.
Uświadomiłam sobie wtedy, jak ogromna konkurencja istnieje w świecie
fletowym. Przytoczę tutaj słowa wielkich mistrzów, z którymi miałam zaszczyt oceniać uczestników – Maxance Larrieu, Andreasa Adorjana, Juliusa
Bakera: „gra na flecie to już nie choroba, to epidemia na świecie”. Tak! –
pomyślałam, rzeczywiście, ale tym bardziej trzeba myśleć, jak przyczynić
się do podniesienia poziomu sztuki gry na flecie w Polsce. Sądzę, że konkurs
będzie tym przyczynkiem. Nic tak nie wpływa na poziom, jak konkurencja.

Jakie cele stawiają organizatorzy przed konkursem?
Zasadniczym celem jest promocja najzdolniejszych flecistów, wymiana doświadczeń, konfrontacja metod kształcenia, poszerzanie wiedzy fachowej
z zakresu dydaktyki i wykonawstwa. Temu służą przesłuchania oraz dyskusje, podczas których uczestnicy wymieniają poglądy i odczucia w atmosferze życzliwości i otwartości. Celem jest również dostrzeżenie wybitnie
uzdolnionej młodzieży, o której dalsze losy powinny zadbać odpowiednie
instytucje. Konkurs fletowy ma służyć zdynamizowaniu wysiłku młodych
instrumentalistów na drodze do pełniejszego uczestnictwa w życiu muzycznym. Domeną konkursu jest traktowanie wszystkich uczestników jednakowo, niezależnie od tego, czy są studentami, czy uczniami. To jest znakomita
promocja dla młodszych i dodatkowa mobilizacja dla starszych do jak najlepszej prezentacji. Okazja do wyciągnięcia mądrych wniosków w przypadku niepowodzeń jest także jednym z walorów konfrontacji flecistów.
Czy decyzje Jurorów okazały się trafne, patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy? Czy laureaci poprzednich edycji Konkursu kontynuują karierę artystyczną?
Decyzje Jury były słuszne, bowiem laureaci poprzednich konkursów stali się
czołowymi muzykami tak ważnych zespołów, jak Sinfonia Varsovia, Teatr
Wielki – Opera Narodowa, wielu orkiestr filharmonicznych. Z satysfakcją
słucham i oglądam znane mi postacie z konkursu w tej trudnej, pięknej
i czasami bezimiennej roli muzyka orkiestrowego. Jest to dowód na to, że
zdobywają oni pierwszeństwo w wielu trudnych egzaminach i przesłuchaniach.
Oczywiście nie wszyscy będą solistami. Nie każdy dysponuje wystarczającą
siłą wewnętrzną i konstrukcją psychiczną, by kariera artystyczna rozwijała
się wielotorowo. Na to już nie mamy wpływu – każdy z flecistów musi sam
o to zadbać. Nie można jednak oddzielać kariery muzyka od pracy w orkiestrze.
Czym różni się III Ogólnopolski Konkurs Fletowy od poprzednich wydań?
Czy w przyszłości będzie to konkurs międzynarodowy?
Obecna edycja stawia przed uczestnikami wyższe wymagania, wyznaczone
programem konkursu. Mam nadzieję, że potencjał artystyczny flecistów
i atmosfera przesłuchań będzie walorem tegorocznej edycji i stanowić będzie
o jego odmienności. Konkurs odbywać się będzie w pięknej Auli „Florianka”,
co wzbogaci walory dźwiękowe 48 flecistów. W przyszłości nasz konkurs
będzie międzynarodowy! Taka idea pojawiła się już w pierwszym zamyśle.
Dojrzałam już koncepcyjnie i organizacyjnie, by sprostać temu zadaniu, a polskim flecistom zaoferować możliwość konfrontacji z poziomem światowym.
Coraz wyższy poziom rodzimych instrumentalistów pozwala mi stwierdzić, że
do konfrontacji takiej mogą przystąpić bez żadnych kompleksów. Już obecnie
zgłosiło się kilkanaście osób z Europy Zachodniej – to jeszcze mocniej potwierdza konieczność nadania temu konkursowi tytułu „międzynarodowy”.
Dziękujemy za rozmowę.

„Flecik” nr 2
Dzień pierwszy
Wszyscy na start! Gotowi! Trzy, dwa, jeden, zero, start!!! Ruszyli; emocje
rosną, publiczność wstaje z miejsc. Wczoraj rozpoczęły się zmagania
uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego. Nerwy uczestników,
surowe oblicza jurorów, zaciśnięte kciuki przyjaciół – oto obraz, jaki będzie
się pojawiał przez parę następnych dni.
Czy konkurs to tylko wielkie interpretacje, duże spory i wysokie nagrody?
Nie, to także tysiące szczegółów, mniej lub bardziej zauważalnych. Ale
w szczególe tkwi diabeł – jak mówią znający się na rzeczy Niemcy. Na przykład
wczoraj jednemu z Jurorów przytrafiła się dosyć osobliwa historia. Na uszach
P.T. Jurora pojawiły się dwa klipsy o różnych kolorach: złotym i czarnym.
I masz ci klops. Zaufani mówią, że o mało nie doszło do zerwania przesłuchań...
Flecik nr 3
Witamy w piątek!
Co za weekend! Zamiast na ryby, grzyby czy basen – wszyscy grają na fletach. To już rzeczywiście epidemia – gdzie się nie spojrzy, wszędzie fleciści:
we „Floriance”, w Akademii, w tramwaju, w bufecie, w radiu, w telewizji.
Boję się, że jak otworzę lodówkę, to wyskoczy... Ciekawe, gdyby tak zwołać
wszystkich flecistów świata na jedno spotkanie. Może na placu chińskim.
Nie, za mały! Może na piaskach Sahary? Też nie, na jedno ziarenko piasku
przypada dwóch muzyków! O tempora, o fletores!
My się fletów nie boimy!
czyli co o tym wszystkim myślą sami gnębieni?
(po pierwszym etapie, na gorąco)
Hanna Masłowska: Na konkursie panuje miła atmosfera, sympatyczni ludzie,
nie odczuwa się jeszcze atmosfery rywalizacji. Jest to mój pierwszy ogólnopolski konkurs (oj, biedni), oczywiście... nerwy. Zapamiętam do końca życia
ten Kraków!!!
Anita Luzak-Czechowska: Cieszę się, że już zeszłam. Pozostaje teraz tylko
czekać do 20.00. Czekać można zawsze...
Joanna Kontowicz (zaraz po zejściu ze sceny): ...może ja się poczęstuję
pączkiem! Atmosfera jest (jedząc) bardzo fajna, nie ma żadnej zawiści. Powinno się więc wejść na luzie, jednak wchodząc zasycha w buzi, cały tlen
zostaje połknięty przez słuchaczy!!! (Asi towarzyszyła dzielnie jej mała
myszka-maskotka, siedząca w trakcie gry na fortepianie – a potem się dziwić, że stroiciele mają tyle roboty!!!).

Alicja Lizer: ...gorąca atmosfera – gorąco na sali plus emocje (a za oknem
śnieg...). Właściwie się nie bałam (dobra, dobra...), strach minął z chwilą
wyjścia na scenę. Oczywiście mogło być lepiej, ale mogło być też i gorzej.
Przydźwięki, Przednutki, Tryliki Flecikowe (PPTF)
Konferansjer Szacownego III Konkursu Fletowego, odbywającego się
w naszym kochanym Krakowie, zapowiadając występ Reni Kerner z Łodzi,
przedstawił ją jako najmłodszą uczestniczkę konkursowych przesłuchań.
W trakcie przerwy został jednak poinformowany przez Prezesa Stowarzyszenia Flecistów Polskich, że jest w błędzie. Zdaniem Szacownego Pana
Prezesa bowiem najmłodszą konkursową flecistką jest Karolina Porwich ze
Szczecina (co prawda w swoim życiorysie nie podaje daty urodzin, ale kto
o to pyta kobietę? A swoją drogą, ciekawe, skąd to Pan Prezes ma aż tak
wnikliwe informacje... ciekawe...). Zapytana przez zdezorientowanego konferansjera o swe osiemnaste urodziny stwierdziła: „były 8 grudnia, tego samego dnia, co urodziny Galwaya”. Dziękuję więc bardzo Panu Prezesowi za
sprostowanie i gratuluję wiedzy (no, no...). A swoją drogą – najlepsze życzenia urodzinowe dla naszych „grudniowych” flecistek! Sto Flet Lat! Dużo
uśmiechu (fletowego) w życiu dla: Karoliny Porwich (8 XII), Moniki Klinowskiej (18 XII), Moniki Mikłas (31 XII).
Flecik nr 4
Dzień czwarty
Dzisiaj rozstrzygną się losy Konkursu. Przed nami emocje finałowe. Pomyślałem sobie, że frywolny ton tych wstępniaków może niejednego rozzłościć.
A już z pewnością tego, kto odpadł w I lub II etapie. Może należy choć raz
nie kąsać fletu i ich właścicieli?
Sztuka to nie matematyka. O wartości nie decydują wzory i miary, lecz staroświecka wrażliwość. Konkurs też nie jest kontrolą produkcji, tylko kompromisem
między jakąś wymierną oceną (punkty) a niemożliwym do uchwycenia odczuciem. W zawodzie muzyka pech i szczęście wzajemnie się równoważą. Ten, kto
tego nie rozumie, nigdy nie będzie zadowolony z tego specyficznego zajęcia.
I ty zostań członkiem! Rozmowa z Prezesem Stowarzyszenia Flecistów Polskich, Grzegorzem Olkiewiczem
W czwartek odbyło się Walne Zgromadzenie SFP, po którym liczne gremium muzyków i melomanów zgłosiło się z prośbą o wpisanie na listę Stowarzyszenia; o komentarz poprosiliśmy jego Prezesa.
Jaki jest główny cel Stowarzyszenia Flecistów Polskich?
Powstaliśmy prawie dwa lata temu, by promować wszelkiego rodzaju działalność związaną z wykonawstwem muzyki fletowej. Wydajemy czasopismo
„Flecista”, które ma za zadanie integrować środowisko oraz brać udział

w zdobywaniu (dzięki reklamie) funduszy na działalność SFP. Utrzymujemy
też kontakt z 23 stowarzyszeniami tego typu na świecie.
Jednym z podstawowych zadań SFP jest umożliwienie jego członkom kontaktu z najlepszymi wykonawcami z całego świata...
Tak. W przyszłym roku bierzemy udział w organizacji czterech kursów mistrzowskich: w styczniu do Wrocławia przyjeżdża Bernard Goldberg (pierwszy flecista Pittsburgh Symphony Orchestra); w lutym będziemy gościć
w Poznaniu Petera-Lukasa Grafa (profesora z Bazylei); w lipcu odbędzie się
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej RadomOrońsko-Leżajsk, który w Orońsku prowadzić będą: Wolfgang Schulz
(pierwszy flecista Wiedeńskiej Filharmonii), Claude Arimanyi (wybitny
solista z Barcelony) oraz ja sam; również w lipcu w Dusznikach-Zdroju prof.
Mrozik poprowadzi I Międzynarodowy Kurs Interpretacji Gry na Instrumentach Dętych.
Czy wobec tak bogatej działalności planujecie Państwo utrzymać stałe kontakty z którymś z artystów?
Oczywiście pozostajemy w kontakcie, ale staramy się, aby co roku gościć
nowe autorytety, aby dać naszym członkom możliwość doskonalenia
w możliwie wielu kierunkach. Stowarzyszenie nasze liczy już 88 osób
i z wielką chęcią przyjmiemy każdego, kto zechce dalej kształcić swoje
umiejętności z naszą pomocą.

Fletowy koszmar
...Zgrzyt zamka, podwórko, kolejne drzwi, korytarz i obiecujący
szyld: YAMAHA. Zdezorientowany (czytaj – mile zaskoczony) nasłuchuję ryku silników, zerkam na boki w poszukiwaniu połyskujących maszyn.
Lecz cóż to?! Ze wszystkich stron, jak grzmoty, dobiegają mnie
dźwięki, tryle, mordenty, blaszane przedmioty rozjaśniają przestrzeń
raz po raz jak błyskawice, tlen gdzieś uciekł...
...biegnę, chcę uciec, duszę się (...) RATUNKU...!
- Obudź się! Przecież przeszedłeś do trzeciego etapu!
My się fletów nie boimy! (część II)
Jak tam po drugim etapie?
• Już mi wszystko jedno.
• Mam swoich faworytów, ale mnie tam nie ma.

• Poziom jest bardzo wysoki i wyrównany.
• Zobaczymy, zobaczymy.
Co teraz czujesz? (po ogłoszeniu wyników)
Teraz się dopiero boję (...) przeszłam.
Katechizm młodego flecisty:
• Nie chodzić do żadnych nauczycieli (tylko stresują).
• Kupić sobie flet z drzewa bez dolnego otworka za 130 DM (lub plastikowy
za 10 DM i zalepić otworek gumą do żucia).
• Grać tylko wtedy, gdy chce się śmiać.
• Leczyć się zawczasu na serce (by na egzaminie przeżyć jakoś palpitacje).
• Przypadkiem nie wygrywać żadnych konkursów (jakby Galway jakiś wygrał, to by pewnie nie zdobył żadnej sławy).
• Organizować lekcje grupowe (poważnie zastanowić się nad składem mieszanym).
Ściśle tajne...
Podczas przedłużającej się wczoraj narady jurorów wykonawcy postanowili sami dokonać wyboru uczestników Finału. Wynik głosowania jest ściśle tajny. Dobrze poinformowane źródła mówią nawet
o alternatywnym Koncercie laureatów...
Flecik nr 5
Finał!
Dzisiaj nie będzie ani frywolnych felietonów, ani smrodku dydaktycznego.
Tylko kwiaty, gratulacje i szampan. Zapomnijmy o ściśniętych gardłach
i sztywniejących palcach. Niech emocje konkursowe opadną, plotki ucichną
i zapanuje piękno muzyki.
Przypominam słowa z dnia pierwszego. Na turnieju w krakowskim grodzie
obowiązują cnoty: odwaga, waleczność i rycerskość. Dziś nadszedł czas, by
uszanować szczególnie ostatnią. Oddać ukłon wszystkim rycerzom: zwycięzcom i zwyciężonym. Po czym godnie odjechać z orszakiem i wypatrywać
kolejnego turnieju. Do zobaczenia!
Wy się fletów nie boicie?!
czyli, co o wszystkim po wszystkim myślą Szanowni Gnębiący:
prof. Marian Katarzyński (AM w Katowicach): Jestem tu po raz pierwszy
i bardzo się cieszę, że mam możliwość skonfrontowania swojej klasy. Cieszę
się, że to, co robię jest dobre. Poziom gry flecistów polskich bardzo zwyżkuje.

prof. Elżbieta Gajewska-Gadzina (AM w Warszawie): Odbieram Konkurs
bardzo spontanicznie. Coraz więcej flecistów, powagi w interpretacji i coraz
więcej muzyków, których się nie będziemy wstydzić za granicą.
prof. Elżbieta Dastych-Szwarc (AM w Warszawie, AM w Poznaniu): Na
konkursie panuje wspaniała atmosfera, młodzież prezentuje wysoki poziom.
Konkurs jest znakomicie zorganizowany, w czym ogromna zasługa Pani
prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Mam nadzieję, że następny konkurs będzie
jeszcze lepszy.
doc. Krzysztof Langman (AM w Gdańsku): Poziom tego konkursu jest zdecydowanie wyższy niż II Konkursu Fletowego. Jestem mile zaskoczony, że
jest tak dużo świetnie grającej młodzieży.
prof. Kazimierz Moszyński (AM w Krakowie): Niewątpliwie wzrasta poziom konkursu – wysoki jest także poziom organizacyjny i świetna oprawa.
Myślę, że czas już urzeczywistnić ideę stworzenia konkursu międzynarodowego. Dochodzą nas sygnały zainteresowania konkursem młodzieży europejskiej. Widzę też możliwość rozpropagowania idei konkursu poprzez działalność Stowarzyszenia Flecistów Polskich.

I Międzynarodowy
Konkurs Fletowy Kraków 1999
pod honorowym patronatem
prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego
1-6 marca

To wielka przyjemność objąć honorowy patronat nad I Międzynarodowym Konkursem Fletowym w Krakowie. Pragnę gorąco powitać
młodych muzyków – uczestników Konkursu, znamienitych jurorów oraz
wszystkich gości. Życzę wszystkim uczestnikom wielu ekscytujących doświadczeń artystycznych i wyrażam nadzieję, że Konkurs stanie się w przyszłości stałym i wspaniałym wydarzeniem muzycznym Królewskiego Miasta
Krakowa.
Prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki
Pragnę najgoręcej przywitać wszystkich uczestników I Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 1999. Jest mi również bardzo miło, że
Konkurs odbywa się w Krakowie, jednym z najbardziej ważnych centrów
kulturowych Polski. Akademia Muzyczna od zawsze jest powiązana ze
wspaniałymi wydarzeniami muzycznymi, dlatego też jestem szczęśliwy, że
Konkurs ten odbędzie się w naszej uczelni. Czujemy się zaszczyceni, goszcząc znamienitych jurorów, którzy będą oceniać wykonania młodych flecistów z ponad dwudziestu krajów. Życzę wszystkim uczestnikom sukcesów
w walce o jak najlepsze osiągnięcia w Konkursie.
Prof. Marek Stachowski
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
Organizator konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
Współorganizatorzy konkursu:
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Departament Szkolnictwa Artystycznego
Festiwal Kraków 2000
Stowarzyszenie Flecistów Polskich
Jury konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca) − Polska; András Adorján − Niemcy; János Bálint − Węgry; Philippe Bernold − Francja;
Avner Biron − Izrael; Elżbieta Gajewska − Polska; Peter-Lukas Graf −
Szwajcaria; Kazimierz Moszyński − Polska; Jerzy Mrozik − Polska; Mirjam
Nastasi − Niemcy; Antoni Wierzbiński − Polska
W konkursie udział wzięło 44 uczestników spośród 57 zgłoszonych:
Terhi Aurala – Finlandia, Katherine Baker – Anglia, Jolanta Barlik-Świtała –
Polska, Ronit Berman – Izrael, Aleksandra Chojnacka – Polska, Anna Chudzio – Polska, Martyna Maria Cinak – Polska, Claire Constant – Francja,
Izabela Czajkowska – Polska, Edyta Fil – Polska, Pirmin Grehl – Niemcy,

Hernando Leal Gomez – Kolumbia, Natalia Gzik – Polska, Elena Hribernik
– Słowenia, Daniela Ivanova – Bułgaria, Rafał Jędrzejewski – Polska, Renata Kerner – Polska, Jun Kubo – Japonia, Karen Langendonk – Holandia,
Reinis Lapa – Łotwa, Rebecca Lenton – Anglia, Thomas von Lüdinghausen
– Niemcy, Elwira Lubos – Polska, Sladana Maletič – Jugosławia, Nina Mayer – Niemcy, Olivera Milovanovič – Jugosławia, Takako Mitsushima – Japonia, Magda Aleksandra Morus – Polska, Peter Olah – Węgry, Małgorzata
Organiściak – Polska, Joanna Przewoźniczuk – Polska, Patrizia Ricci – Włochy, Endrina Rosales Rodriguez – Wenezuela, Karl-Heinz Schütz – Austria,
Katarzyna Szkiłądź – Polska, Lidia Szudra – Polska, Małgorzata Świętoń –
Polska, Matilda Tullberg – Anglia, Ewa Tupik – Polska, Elżbieta Turczyńska – Polska, Monika Walter – Polska, Joanna Woszczyk – Polska, Ondřej
Vaniček – Czechy, Ariel Zuckermann – Izrael.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 uczestników:
Katherine Baker – Anglia, Ronit Berman – Izrael, Claire Constant – Francja,
Izabela Czajkowska – Polska, Hernando Leal Gomez – Kolumbia, Pirmin
Grehl – Niemcy, Natalia Gzik – Polska, Rafał Jędrzejewski – Polska, Renata
Kerner – Polska, Jun Kubo – Japonia, Rebecca Lenton – Anglia, Peter Olah
– Węgry, Karl-Heinz Schütz – Austria, Elżbieta Turczyńska – Polska, Joanna Woszczyk – Polska, Ariel Zuckermann – Izrael.

LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda – Karl-Heinz Schütz, Austria
II Nagroda – Ariel Zuckermann, Izrael
IV Nagroda ex aequo – Rebecca Lenton, Anglia
IV Nagroda ex aequo – Ronit Berman, Izrael
V Nagroda – Pirmin Grehl, Niemcy
VI Nagroda – Claire Constant, Francja
Nagrody pozaregulaminowe:
2 Nagrody ufundowane przez Bärenreiter Verlag w Kassel za najlepsze interpretacje kompozycji na flet, zgodne z historyczną praktyką wykonawczą (G.Ph. Telemann, Fantazja) w postaci kuponu uprawniającego do nabycia wydań fletowych wydawnictwa – Ariel Zuckermann (Izrael), Rebecca Lenton (Anglia).
3 Nagrody, w postaci rocznego serwisu, ufundowane przez Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Drewnianych Pana Piotra
Śmietany z Katowic dla uczestników z Polski, którzy otrzymali najwyższą
punktację w II etapie konkursu – Izabela Czajkowska, Natalia Gzik, Joanna
Woszczyk.
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dla najmłodszej finalistki konkursu – Claire Constant (Francja).
Dyplom z wyróżnieniem dla uczestnika z Polski, który uzyskał najwyższą
punktację po dwóch etapach konkursu – Izabela Czajkowska.
Konkursowi towarzyszyły:
- wystawa fletów i główek fletowych firmy Miyazawa, zorganizowana przez
Markusa Vorreitera z Niemiec;
- wystawa Bärenreiter Verlag;
- wystawa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego;
- wystawa-prezentacja Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego Instrumentów Dętych Drewnianych Piotra Śmietany z Katowic.
W ramach konkursu odbyło się również Międzynarodowe Forum Fletowe, w trakcie którego dyskutowano – w gronie jurorów, uczestników konkursu, uczniów i studentów oraz pedagogów – o poziomie nauczania gry na
flecie, metodach i formie kształcenia w kraju i poza jego granicami, publikacjach i literaturze fletowej.

Anna Woźniakowska: W Krakowie odbył się
I Międzynarodowy Konkurs Fletowy (1-6 marca),
zorganizowany przez Katedrę Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu krakowskiej Akademii
Muzycznej. Konkurs zaliczono do imprez Festiwalu
„Kraków 2000” – honorowy patronat objął Krzysztof
Penderecki.
...W roku 1997 rozesłano regulamin trzyetapowego
konkursu, ograniczając wiek uczestników do 26 lat.
To niższa granica niż w większości znanych konkursów, ale organizatorzy postanowili dać szansę młodym muzykom kończącym dopiero studia lub jeszcze studiującym. Uczestnicy konkursu musieli dostarczyć wcześniej taśmy z nagraniem „Image” Bozzy i I części
„Koncertu fletowego” Mozarta. W grudniu ubiegłego roku komisja w składzie Barbara Świątek-Żelazna i Kazimierz Moszyński (Kraków), Jerzy Mrozik (Wrocław) i Antoni Wierzbiński (Łódź) przesłuchała 75 anonimowych
nagrań nadesłanych z 27 krajów i zakwalifikowała do udziału w konkursie 59
uczestników. Skromne warunki, jakimi dysponuje krakowska Akademia
Muzyczna, nie pozwoliły na liczniejszy udział. Ostatecznie w I etapie słuchaliśmy 44 uczestników. Nie wszyscy zakwalifikowani przyjechali do Krakowa, część po przyjeździe z różnych względów zrezygnowała z udziału
w konkursowych zmaganiach. Z dwudziestu pięciu zakwalifikowanych pol16
skich uczestników nie grało w I etapie dziewięciu .
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Występem
Ariela Zuckermanna, młodego flecisty z Izraela,
rozpoczął się wczoraj w Krakowie I Międzynarodowy
Konkurs Fletowy. W Konkursie udział bierze 50 młodych artystów m.in. z Finlandii, Japonii, Wenezueli,
Francji, Anglii, Holandii i Włoch. Zwycięzców poznamy w najbliższą sobotę. Kandydaci na zwycięzców
nerwowo spacerowali przed wejściem na estradę
Auli Akademii Muzycznej „Florianka”.
Joanna Przwoźniczuk: Jestem niezadowolona z tego, że dałam się przestraszyć, jednak opanowałam tremę. W drugiej części mojego występu
zaczęłam myśleć o muzyce, a nie o komisji. Zagrałam w miarę dobrze
wszystkie nuty i w mojej muzyce było trochę emocji. (...) Przeglądałam
życiorysy uczestników i muszę powiedzieć, że jest kilkanaście osób, które
mają na swoim koncie wielkie sukcesy. Zmierzenie się z nimi nie będzie
17
wcale łatwe .
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Anna Woźniakowska, Nowy konkurs...
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, Fleciści na estradzie. „Dziennik Polski”, 2 III 1999.

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Kończą się przesłuchania pierwszego etapu I Międzynarodowego Konkursu Fletowego. Czy można już coś
powiedzieć na temat poziomu uczestników konkursu?
Barbara Świątek-Żelazna: O poziomie będziemy mogli powiedzieć
dopiero w II etapie; przesłuchania jeszcze trwają. Oczywiście zdarzają się
zarówno muzycy bardzo dobrzy, jak i słabi, jednak trzeba pamiętać, że na
poziom gry wpływa wiele czynników. Liczy się nie tylko technika i muzykalność, ale także odporność psychiczna oraz szkoła gry, którą prezentują
kolejni kandydaci.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Czy jest coś, z czym młodzi instrumentaliści nie mają większych problemów?
Barbara Świątek-Żelazna: Wydaje mi się, że dość dobrze sobie radzą ze
współczesnymi utworami. Kompozycje, które wydają się ogromnie trudne
z racji nowego języka instrumentalnego, wykonują bardzo dobrze. Każdy
utwór współczesny niesie inny rodzaj ekspresji; utwory te wymagają od
wykonawcy dużej sprawności, m.in. grania wielodźwięków. Tymczasem,
jak widać na konkursie, fleciści znakomicie sobie z tym radzą. Jednak dla
mnie probierzem sprawności flecisty jest zagranie barokowej fantazji Telemanna czy utworu „Image” Bozza, zmuszającego artystów do posługiwania się różnymi barwami dźwięku.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Jedenastoosobowe jury pracuje
pod Pani przewodnictwem. Czy może Pani przybliżyć nam postaci jurorów?
Barbara Świątek-Żelazna: Starałam się dobrać znakomite grono jurorów i to mi się udało. Do Krakowa przyjechali czołowi fleciści, mistrzowie
instrumentu i mistrzowie nauczania. Z wielką dumą chwalę się pozyskaniem prof. Petera-Lukasa Grafa, który jest seniorem wspaniałej szkoły
fletowej. W jury zasiadają także: Andras Adorjan – wspaniały solista
i mistrz nauczyciel; Philippe Bernold – świetny młody francuski nauczyciel;
prof. Avner Biron z Izraela, który przywiózł tutaj grupę doskonałych instrumentalistów; János Bálint z Węgier; Mirjam Nastasi – zaprzyjaźniona
z naszą uczelnią niemiecka flecistka oraz grono moich polskich kolegów.
Wszyscy, którzy zasiadają w jury, to znakomici artyści. To oni wzbogacili
tradycję fletu, nie tylko swoją sztuką wykonawczą, ale także umiejętnością
18
przekazania jej innym .
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Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, Przeciw targowisku. Rozmowa z prof. Barbarą
Świątek-Żelazną, flecistką, prorektorem krakowskiej Akademii Muzycznej, przewodniczącą jury I Międzynarodowego Konkursu Fletowego, „Dziennik Polski”, 3 III 1999.

Kazimierz Moszyński: Międzynarodowy Konkurs
Fletowy to kontynuacja konkursów ogólnopolskich,
jakie organizowała Akademia Muzyczna wraz
z Ministerstwem Kultury i Sztuki, a motorem całego
przedsięwzięcia jest pani prof. Barbara ŚwiątekŻelazna. Głównym naszym założeniem jest przede
wszystkim zagwarantowanie polskim flecistom
możliwości pokazania się na forum międzynarodowym. Jeśli nam się uda przeprowadzić przynajmniej trzy edycje tego konkursu, to będziemy mieli
szansę wstąpienia do Stowarzyszenia Konkursów Międzynarodowych.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Laureatom konkursu w Krakowie
zostaną przyznane wysokie nagrody. Za I miejsce – 30 tys. zł. To dużo
w skali światowych konkursów?
Kazimierz Moszyński: Jak na polskie warunki, jest to bardzo wysoka
nagroda, porównywalna do tych przyznawanych za granicą. Tak znacząca
nagroda została ustanowiona specjalnie dlatego, aby zainteresować najlepszych muzyków, często laureatów innych liczących się konkursów.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Pan startował w konkursach?
Kazimierz Moszyński: Od najmłodszych lat. Dziś wspominam to z pewną
nostalgią. Tamte konkursy sprzed trzydziestu lat były jednak zupełnie
inne. Wymagały od nas więcej wysiłku. Aby np. wyjechać za granicę, trzeba było wygrać konkurs w Polsce. Poza tym, my nie tylko nie mieliśmy
dobrych instrumentów, ale także nie mieliśmy dostępu do materiałów opisujących metody grania, np. do szkoły francuskiej, a wtedy właśnie grało
się zgodnie z jej zasadami. Pamiętam jak w Genewie podszedłem do
przewodniczącego jury zapytać, jak grałem i dlaczego odpadłem w konkursie. Bardzo mnie chwalił – mówił, że grałem dobrym dźwiękiem itd. –
ale ubolewał, że nie grałem według zasad szkoły francuskiej. „Pan powinien pojechać na stypendium do Jean-Pierre'a Rampala” – mówił. A kiedy
dowiedział się, że jestem z Polski, bardzo przeprosił mnie za tak nierealne
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porady .

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Karl-Heinz Schütz, młody flecista
z Austrii, zdobył I miejsce na zakończonym w sobotę I Międzynarodowym
Konkursie Fletowym w Krakowie. Artysta oprócz dyplomu i gratulacji odebrał nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł. „Bardzo się cieszę z tych
pieniędzy. Przeznaczę je na zakup nowego instrumentu. Planowałem to
zrobić od dawna. Brakowało mi jednak środków. Teraz będę mógł spełnić
to marzenie” – powiedział „Dziennikowi” Karl-Heinz Schütz.
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Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, Dobry zgryz i zdrowie, „Dziennik Polski”, 1 III
1999.

... W finale nie wystąpili Polacy. Najlepszą polską flecistką biorącą udział
w konkursie okazała się Izabela Czajkowska z warszawskiej Akademii Muzycznej. To ona otrzymała najwyższą punktację w II etapie ze wszystkich
polskich flecistów.
„Nasi polscy uczestnicy wbrew pozorom wypadli dość dobrze w tak trudnej
konkurencji. Na 16 osób w II etapie aż 6 było z Polski. Nie jest to wcale
zła statystyka” – powiedziała prof. Barbara Świątek-Żelazna, przewodnicząca jury. Zdaniem profesor Świątek-Żelaznej poziom konkursu był bardzo wysoki. „Może na to miały wpływ nie tylko wysokie nagrody, ale także
skład jury. Zasiedli w nim przecież sami sławni artyści. Wspaniali fleciści
i nauczyciele, którzy wiele wnieśli do muzyki fletowej” – dodała przewodnicząca jury. W konkursie organizowanym przez Akademię Muzyczną
i Ministerstwo Kultury i Sztuki wzięło udział 44 flecistów z m.in.: Japonii,
Wenezueli, Holandii, Włoch. Konkurs składał się z dwóch etapów i finału.
W pierwszym etapie muzycy wykonywali utwory na flet solo, wybrane
z listy przygotowanej w regulaminie konkursu. A więc jedną z fantazji
Telemanna, utwór „Immage” Bozza oraz jedną z kompozycji współczesnych. „Niektórzy wykonawcy znakomicie sobie radzili właśnie w muzyce
najnowszej. Mimo że język współczesnych kompozycji jest bardzo trudny”
– dodała prof. Barbara Świątek-Żelazna.
Już w drugim etapie instrumentaliści grali z akompaniamentem fortepianu,
utwory m.in.: Iberta, Prokofiewa, Schuberta czy Messiaena, zaś w finale
wykonywali „Koncert fletowy” Mozarta z towarzyszeniem orkiestrą.
„Utwory zostały dobrane w taki sposób, aby instrumentaliści mogli zaprezentować się jak najbardziej wszechstronnie. Zwycięzca konkursu zafascynował jury do tego stopnia, iż jednogłośnie przyznaliśmy mu I miejsce.
To wspaniały muzyk o wielkiej osobowość” – powiedziała prof. Barbara
20
Świątek-Żelazna .

Ewa Cichoń: Międzynarodowa komisja jurorów wyłoniła spośród licznego
grona flecistów grupę 16-osobową, która w czwartek zaprezentowała się
w II etapie. Pomimo, że poziom wykonań był wyrównany, to jednak, już
choćby z reakcji publiczności (bardzo wytrwale towarzyszącej całodniowym przesłuchaniom) można było się domyślać faworytów. Okazało się,
że werdykt jury nie odbiegał zbytnio od gustów słuchaczy. Szóstka szczęśliwców, wśród których niestety zabrakło uczestnika z Polski, wykonała
w ostatnim etapie jeden z dwóch koncertów fletowych W.A. Mozarta
z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Muzycznej pod dyrekcją Wojciecha
Czepiela. (…) dla Ariela Zuckermanna i Rebeki Lenton przyznano dwie
równorzędne nagrody ufundowane przez Bärenreiter-Verlag za najlepsze,
zgodne ze stylistyką epoki, wykonanie utworu muzyki dawnej (w obu
przypadkach była to „Fantazja” G.Ph. Telemanna).
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Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, I Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie.
Wygrali nagrody, „Dziennik Polski”, 8 III 1999.

(...) Sympatyczna Claire Constant, w której wykonaniu usłyszeliśmy „Andante Pastoral et Scherzettino” P. Taffanela, pokazała styl gry pełen finezji
i subtelnej muzykalności. „Acht Stücke” na flet solo P. Hindemitha w wykonaniu Pirmina Grehla cechowała niezwykle skoncentrowana i dojrzała
ekspresja.
Dwie laureatki IV Nagrody porwały publiczność ognistym temperamentem
– Ronit Berman w znakomitej interpretacji „Ballady” F. Martina, a Rebecca
Lenton w niezwykle sugestywnym wykonaniu „Sequenzy” na flet solo
L. Beria. Ariel Zuckermann, laureat II Nagrody, zaprezentował w wielkim
stylu „Chant de Linos” francuskiego kompozytora A. Joliveta.
Każdy z tych młodych flecistów pokazał nieco inne oblicze „instrumentu
bogów" – od brzmienia lirycznego i subtelnego po najbardziej współczesne, ostre, wykorzystujące efekty frullata, udział głośnego syku powietrza
i pustych uderzeń w klapy. Ten pokaz wykonawstwa na najwyższym, światowym poziomie, zakończył koncertem Mozarta laureat I Nagrody (KarlHeinz Schütz), któremu publiczność nie pozwoliła zejść ze sceny bez bisu.
(...) Teraz pozostaje tylko czekać na spełnienie słów organizatorów, że tak
wspaniale zainaugurowany międzynarodowy konkurs w Krakowie będzie
kontynuowany w następnych latach, być może z większym szczęściem dla
21
rodzimych wykonawców .
PAP: Karl Heinz Schütz z Austrii zwyciężył w I Międzynarodowym Konkursie Fletowym, który zakończył się w sobotę w Krakowie. (...) W gronie
laureatów nie ma muzyków z Polski. „Nie jest to porażka, konkurencja
była bardzo silna” – ocenia Barbara Świątek-Żelazna. – „Nie każdy flecista
może podróżować po świecie, uczestniczyć w prestiżowych konkursach,
pobierać lekcje u sław i w ten sposób zdobywać muzyczne doświadcze22
nia” .

Adam Walaciński: Sobota przyniosła zakończenie Międzynarodowego
Konkursu Fletowego, więc i bez prognoz meteorologów łatwo było przewidzieć wy-datny wzrost temperatury w auli „Florianki”, gdzie toczyły się
konkursowe zmagania. Napisze o nich obszernie Anna Woźniakowska, więc
ograniczę się do zwięzłej relacji z koncertu laureatów. Cała szóstka, mimo
że ledwie ochłonęła po „boju ostatnim”, czyli rozgrywającym się przed
południem trzecim etapie, który zadecydował o wynikach punktacji i o
kolej-ności lokat, wykazała dobrą kondycję psychiczną i zaprezentowała
się na estradzie bez jakichś widocznych objawów zmęczenia. Claire Constant
(Francja, VI Nagroda), najmłodsza z finalistek, zagrała z ujmującym
wdziękiem „Andante Pastoral et Scherzettino” Paula Taffanela, dziewiętnastowiecznego flecisty, zasłużonego dla rozwoju słynnej „szkoły francuskiej”,
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Ewa Cichoń, I Międzynarodowy Konkurs Fletowy. Udany finał. Zgodne gusta jurorów
i słuchaczy, „Gazeta Wyborcza”, 8 III 1999.
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PAP, ART, I Międzynarodowy Konkurs Fletowy rozstrzygnięty. Polacy bez nagród,
„Echo Krakowa”, 8 III 1999.

ale komponującego jedynie marginalnie, więc siłą rzeczy walor instrumentalny góruje tu nad jakością samej muzyki, trochę w stylu „salonowym”.
Dwudziestodwuletni Pirmin Grehl z Niemiec bardzo trafnie ujął zróżnicowany charakter „8 utworów” na flet solo Paula Hindemitha i już ta pierwsza
para zadokumentowała, że poziom konkursu był wysoki, a jury nie miało
łatwego zadania.
Z kolei laureatki, które podzieliły się ex aequo IV Nagrodą, Ronit Berman
(Izrael) dała w „Balladzie” Franka Martina pokaz muzykalności wysokiej
próby, a Rebecca Lenton (Anglia) mogła zaimponować dojrzałością
i sprawnością w kapryśnej „I Sequenzy” na flet solo Luciana Berio, klasycznej już dziś pozycji repertuarowej, napisanej przed czterdziestu laty
dla niezrównanego Severino Gazzelloniego. III Nagrody nie przyznano,
druga przypadła w udziale Arielowi Zuckermannowi, także z Izraela. Za
błyskotliwie wirtuozowskie wykonanie „Chant de Linos” André Joliveta
zyskał aplauz wielki i w pełni zasłużony, a jest to utwór eksponujący uroki
fletu w całej krasie. Tę okazję Zuckermann znakomicie wykorzystał: pięknym dźwiękiem grał kantyleny i nadzwyczaj zgrabnie przemykał w zawrotnych pasażach. Żywy doping szczelnie wypełnionej sali towarzyszył
laureatom od początku i stopniowo narastał, a kiedy na estradzie pojawił
się niekwestionowany triumfator konkursu, zdobywca I Nagrody KarlHeinz Schütz, osiągnął natężenie sportowego stadionu. Ten smukły młodzieniec z Austrii, mający na swym koncie I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Nielsena w Danii w roku ubiegłym i występy w dziewięciu krajach Europy, jest już w pełni dojrzałym artystą. Z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej pod sprawną batutą Wojciecha Czepiela zagrał „Koncert D-dur” Mozarta, a zagrał tak, że muszę się
powstrzymywać, by nie pisać banałów o „koronkowo-zwiewnych pasażach”. Ale było to doprawdy piękne wykonanie. Prowadzenie frazy bez
najmniejszych zawahań, przejrzystość i wzorowa artykulacja, lekkość
i swoboda. Ten brak wysiłku w grze i naturalność kontaktu z instrumentem są u Schütza wprost uderzające – odnosi się wrażenie, że on tylko
trzyma flet, który sam gra. Dodam, że po ukończeniu Konserwatorium
w Feldkirchen Karl-Heinz Schütz studiował – czy też jeszcze studiuje –
w Konserwatorium w Lyonie u Philippe Bernolda, uczestniczył też m.in.
w kursach mistrzowskich Aurele Nicoleta, co pośrednio świadczy o zaletach szkoły francuskiej – słychać to wyraźnie w jego grze. Nic dziwnego,
że mimo wyraźnych sygnałów, że to już koniec, nie chciano go wypuścić
z estrady i za łaskawym zezwoleniem jury bisował jeszcze rondem z „Koncertu” Mozarta.
O tym, że w programie konkursu nie umieszczono ani jednego utworu
polskiego, ćwierkały już wróble na plantach przed Florianką, więc nie będę
dołączał swego zgryźliwego komentarza. Start bardzo sprawnie zorganizowanego konkursu był w pełni udany, wypada tylko życzyć, by był on
w przyszłości kontynuowany i pokłonić się głównej pomysłodawczyni prof.
Barbarze Świątek-Żelaznej za inicjatywę i zapał, pozwalający przezwycię23
żyć wszelkie trudności, a było ich przecież niemało .
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Adam Walaciński, Smyczkiem i pałką. Fletowe laury, „Dziennik Polski”, 9 III 1999.

Anna Woźniakowska: ... już podczas wczesnych przesłuchań I etapu
stało się jasne, że poziom imprezy będzie bardzo wysoki. Można się było
tego wprawdzie domyślić przeglądając życiorysy i spisy dokonań artystycznych uczestników Konkursu. Mimo wspomnianego wcześniej ograniczenia
wieku prawie każdy z nich brał już udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, niejednokrotnie zyskując prestiżowe nagrody. Dowodzi
to, że artysta muzyk życie zawodowe rozpoczyna bardzo wcześnie, a talent i umiejętności nie zależą od wieku. Nikt chyba jednak nie przewidywał, że młodzi fleciści będą aż tak interesujący i doskonali w swym rzemiośle. Oczywiście nie wszyscy. Pierwszy etap, w którym wykonywano
trzy solowe utwory: jedną z „Fantazji” Telemanna (do wyboru z podanych
pięciu), (...) „Image” Bozzy i wybraną z proponowanych pięciu kompozycję współczesną (np. „Sequenza” Berio lub „Voice” Takemitsu), doskonale
weryfikował umiejętności warsztatowe i muzyczne uczestników. I właściwie już po tym etapie można było wyłonić przyszłych faworytów, przede
wszystkim z Europy Zachodniej, a obok nich grającą na przyzwoitym poziomie, choć z reguły pozbawioną wyraźnych rysów indywidualnych grupę,
w której znalazła się część polskich uczestników konkursu (szóstka z dziewiętnaściorga startujących) oraz pozostałych – rażąco odbiegających od
przeciętnej poziomem technicznym i muzycznym. W tej grupie znaleźli się
m.in. prawie wszyscy uczestnicy z krajów Europy południowo-wschodniej
i większość Polaków.
Szesnaścioro uczestników II etapu to – oprócz wspomnianej szóstki Polaków – dwie Angielki, Austriak, Francuzka, dwoje Izraelczyków, Japonka,
Kolumbijczyk, Niemiec i Węgier. Program II etapu – trzy utwory wybrane
z trzech proponowanych grup – rodził pewne wątpliwości. O ile w pierwszej grupie można było porównywać „Acht Stücke” Hindemitha z „Sonatą”
Karg-Elerta czy „Piece” Iberta, jeśli w grupie drugiej „Sonatina” Dutilleux
była porównywalna z „Balladą” Martina, ale nie jestem już pewna, czy
z „Le merle noir” Messiaena, o tyle zestawienie w jednej grupie introdukcji, tematu i wariacji na temat pieśni z „Pięknej młynarki” Schuberta
z „Sonatą D-dur” Prokofiewa wydaje się dyskusyjne.
W III etapie Konkursu, do którego dopuszczono tylko sześć osób: Austriaka, dwoje artystów z Izraela, Angielkę, Francuzkę i Niemca – przyszli laureaci grali z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej
pod dyrekcją Wojciecha Czepiela jeden z koncertów fletowych Mozarta.
Specjalnie wymieniam kraje pochodzenia i wykształcenia młodych artystów, by potwierdzić to, o czym mówiono na specjalnym forum dyskusyjnym – towarzyszącym Konkursowi, w którym udział wzięli uczestnicy,
jurorzy i obserwatorzy imprezy. Zaczynają oto zanikać tak jeszcze niedawno odrębne „szkoły” gry na flecie, związane z tradycją praktyki wykonawczej w poszczególnych krajach. Świat zrobił się mały, a muzycy są –
wzorem swych poprzedników z dawnych wieków – ludem wędrownym,
podróżującym nie tylko za zarobkiem, lecz i za wiedzą. Laureat I Nagrody,
24-letni Karl-Heinz Schütz studiował w rodzinnej Austrii, lecz i w Paryżu,
najstarszy z uczestników, 26-letni Ariel Zuckermann – zdobywca II Nagrody
– w Izraelu, ale i w Monachium i Paryżu. III Nagrody jury nie przyznało,
IV Nagrodę otrzymały ex aequo Ronit Berman z Izraela (21 lat, studia
w Izraelu i Paryżu) i Rebecca Lenton (25 lat, studia w Anglii, Paryżu i Bazy-

lei). V Nagrodę otrzymał 22-letni Pirmin Grehl z Niemiec, VI – najmłodsza
finalistka, jedna z najmłodszych uczestniczek konkursu, 20-letnia Claire
Constant z Francji. Chociaż w życiorysach polskich uczestników też można
było znaleźć nazwy obcych miast i cudzoziemskie nazwiska pedagogów,
daleko jeszcze naszym flecistom do mobilności ich zagranicznych kolegów.
Przeważnie daleko też do umiejętności prezentowanych przez laureatów.
Z polskich uczestników Konkursu największą ilość punktów otrzymały Izabela Czajkowska studiująca w Warszawie u Elżbiety Gajewskiej-Gadziny,
Natalia Gzik z Krakowa z klasy Barbary Świątek-Żelaznej (los w II etapie
kazał jej niestety grać bezpośrednio po rewelacyjnym Schützu, który
w „Sonacie D-dur” Prokofiewa stworzył niezapomnianą kreację) i Joanna
Woszczyk z łódzkiej Akademii Muzycznej z klasy Antoniego Wierzbińskiego, zaledwie drobne punkty dzieliły je od Claire Constant. Warto zaznaczyć, że regulamin Konkursu nie przewidywał dyskusji nad punktami sumowanymi ze wszystkich trzech etapów; poza tym jurorzy nie oceniali
swoich uczniów. Wyniki Konkursu nie oznaczają rzecz jasna, że w Polsce
nie można nauczyć się dobrej gry fletowej, ale konfrontacja ze światowymi
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osiągnięciami jest do pełni wykształcenia niezbędna... .

Anna Woźniakowska: ...Krakowski konkurs fletowy stwarza okazję do
takiej właśnie konfrontacji i z tej szansy korzystali nie tylko jego uczestnicy. Aulę Akademii Muzycznej po brzegi wypełniali przysłuchujący się konkursowi fleciści od początkujących uczniów po dojrzałych już muzyków.
Obserwowałam, jak chłonęli muzykę, jak podpatrywali grających. Mieli też
okazję do rozmów z jurorami, a w jury zasiedli wybitni europejscy fleciści
i pedagodzy, od których wiele można się było nauczyć. Zapytani publicznie, czego brakuje polskim flecistom, zwracali uwagę nie tylko na skłonność do za szybkiej i zbyt głośnej gry, niedostatki w interpretacji zarówno
muzyki barokowej, jak i współczesnej, ale – co charakterystyczne – na
brak swobody, radości muzykowania, obycia estradowego. I w tej dziedzinie krakowski konkurs mógł wiele młodych flecistów nauczyć. Była też
krakowska impreza repertuarowo ciekawa dla słuchaczy mających na co
dzień mały kontakt z literaturą fletową. I choć słuszne jest narzekanie na
brak w programie konkursu polskiej muzyki (a któż ją ma promować, jak
nie my), choć zbyt wielki nacisk położono na muzykę XX wieku ze szkodą
dla utworów minionych wieków, te mankamenty nie umniejszają walorów
krakowskiej imprezy. A atmosfera, jaką w czasie trwania konkursu potrafili
stworzyć jego organizatorzy, czyniła z niego prawdziwe święto muzyki.
W czasie koncertu laureatów I Międzynarodowego Konkursu Fletowego
jego inicjatorka i przewodnicząca jury, prof. Barbara Świątek-Żelazna,
prorektor krakowskiej uczelni, obiecała, że dołoży wszelkich starań, by
impreza miała swoją kontynuację, by na stałe wpisała się w życie Akademii. Sądzę, że na stałe powinna być obecna nie tylko w krakowskim, ale
i polskim życiu muzycznym, bo jej znaczenia i dydaktycznego, i artystycz24

Anna Woźniakowska, Nowy konkurs...

nego nie sposób przecenić. A na marginesie: w czasie konkursu znów dotkliwie dał się odczuć brak w Krakowie sali kameralnej na pół tysiąca osób.
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Florianka nie mogła pomieścić wszystkich chętnych... .

András Adorjan: Po uczestniczeniu w pracach jury
Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Fletowego
mogę stwierdzić, że jego organizacja i realizacja przebiegała zgodnie z wszystkimi znanymi mi zasadami
konkursów międzynarodowych. Mogę najgoręcej polecić jego powtórzenie, zinstytucjonalizowanie oraz
26
przyjęcie do Federacji Międzynarodowych Konkursów! .
János Bálint: Mówi się, że muzyka jest najdoskonalszą ze sztuk, która uzdrawia, uwzniośla i inspiruje.
Odczuwałem to w Krakowie. Organizacja bez zarzutu,
czystość konkursu, maksymalny szacunek dla uczestników, gościnność organizatorów. To, co podobało mi
się najbardziej, to: a) w dziedzinie organizacji: na miejsce imprezy wybrano bardzo ładną salę z bardzo
dobrą akustyką; doskonały sprzęt techniczny (wszystkie wykonania zostały nagrane); uczestnicy mieli do
dyspozycji więcej niż wystarczającą liczbę sal do odbywania prób
i ćwiczeń; organizatorzy potrafią mówić jednym lub dwoma najważniejszymi językami świata; b) w dziedzinie pracy artystycznej: program konkursu był doskonały i odpowiedni; jury było międzynarodowe (reprezentujące różne europejskie szkoły gry na flecie); zarówno pianiści-akompaniatorzy, jak i orkiestra byli wspaniali, większość uczestników to wspaniali młodzi artyści.
Sam Kraków to cudowne, malownicze miasto, wróciłbym tam do pracy
w każdym momencie i jestem przekonany, że uczestnicy (członkowie jury
27
konkursu i osoby biorące w nim udział) podzielają moje odczucia .
Philippe Bernold: Popieram organizację Międzynarodowego Konkursu Fletowego, którego pierwsza
edycja okazała się wielkim sukcesem: warunki przyjęcia kandydatów oraz warunki pracy na bardzo wysokim poziomie, dokładnie i szczegółowo przygotowana organizacja, której towarzyszył ogólny wysoki poziom, sprawiają, że to spotkanie flecistów
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Anna Woźniakowska, Konfrontacje na flet. Po międzynarodowym spotkaniu muzyków
w Krakowie, „Dziennik Polski”, 10 III 1999.
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János Bálint, Refleksje konkursowe, Kraków 1999 (archiwum konkursu).

możemy zaliczyć do największych międzynarodowych konkursów muzycz28
nych .
Avner Biron: Byłem pod wielkim wrażeniem
kiego poziomu artystycznego tego konkursu. Było to
widoczne po liczbie kandydatów, surowej procedurze
selekcyjnej i wymaganym repertuarze artystycznym,
który obejmował różnorodność stylów i wymagał wysokiego poziomu wykonania artystycz-nego pod
względem technicznym i muzycznym. Pod Pani
wodnictwem jury pracowało sprawnie i profesjonalnie, przestrzegając wszelkich zasad i przepisów przy wyborze sześciu finalistów. Mieliśmy przyjemność usłyszeć
wielu znakomitych młodych flecistów i podjęcie naszej decyzji nie było
łatwe. Nie mam wątpliwości, że wszyscy finaliści, a zwłaszcza laureat
I Nagrody, pan Karl-Heinz Schütz z Austrii, odniosą wielkie sukcesy jako
muzycy i fleciści. Wybitna praca Pani zespołu wielce przyczyniła się do
sukcesu konkursu. Wszystko poszło zgodnie z planem, włącznie z pracą
z Orkiestrą Kameralną Akademii Krakowskiej, której gra bardzo mi się
podobała. Pod każdym względem, artystycznym i administracyjnym, konkurs w Krakowie okazał się wart miana jednego z najważniejszych międzynarodowych konkursów fletowych na świecie. Dziękuję Pani jeszcze raz
za tak cudowne przeżycie artystyczne i za dostarczenie mi okazji poznania
29
Pani... .
Peter-Lukas Graf: Pierwszy Międzynarodowy
Konkurs Fletowy w Krakowie można uważać za
pełny sukces. Jego organizacja była wspaniała,
skład jury – wzorcowy, udział uczestników zarówno ilościowo i jakościowo był bardzo zadowalający. Jako członek jury chciałbym poprzeć sta30
rania o kontynuowanie Konkursu w przyszłości .
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Mirjam Nastasi: Jako członek jury I Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie w 1999 roku
chciałabym najgoręcej polecić Konkurs: z mojego
punktu widzenia spełnia on wszystkie kryteria konieczne dla konkursów międzynarodowych. Poziom uczestników był wysoki, a organizacja wzorowa. Ponadto
okazało się, że międzynarodowe spotkania profesorów i studentów mają wielkie znaczenie dla wymiany
artystycznej oraz międzynarodowej, a przede wszyst31
kim europejskiej współpracy .
Antoni Wierzbiński: ...Jestem wyrazicielem opinii
środowiska flecistów w całym kraju twierdząc, iż
Konkurs był wydarzeniem międzynarodowym nie
tylko z nazwy, formuły i zasad, lecz przede wszystkim dla swego poziomu organizacyjnego i artystycznego, który z pewnością był również sumą
doświadczeń trzech poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego. To, że do wielu konkursów na całym świecie dołączył Międzynarodowy
Konkurs Fletowy w Krakowie stanowi o randze i prestiżu sztuki muzycznej
w Polsce w zakresie gry na flecie, o czym najlepiej świadczy fakt, iż do
szesnastoosobowej grupy półfinalistów o wysokim poziomie wykonawczym
zakwalifikowało się aż sześcioro Polaków. Przedsięwzięcie to jest niezwykle
ważne dla wyznaczenia w Polsce światowego poziomu dyscypliny, a jednocześnie odpowiedzią na wyzwanie ze strony środowiska młodych flecistów.
Młodzież potrzebuje w swej pracy kontekstu, punktu odniesienia do międzynarodowej szkoły fletowej, a Konkurs stanowi jedyne w swoim rodzaju
forum w osobach wielu wspaniałych jego uczestników z całego świata oraz
najwybitniejszych pedagogów i wirtuozów-jurorów. (...) Jestem głęboko
przekonany, iż Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie powinien
stać się wydarzeniem cyklicznym – pod egidą Federacji Konkursów Międzynarodowych w Genewie, do czego nie tylko aspiruje, lecz nade
ko ma wszelkie prawa. Jest to konieczność czasu, gdy integrując się coraz
silniej z Europą Zachodnią pod względem ekonomicznym, dążymy
32
cześnie do utrzymania wysokiej pozycji Polski w dziedzinie sztuki .
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Elżbieta Gajewska-Gadzina: Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków 99, będący
uwieńczeniem wieloletnich działań pani prof.
Barbary Świątek-Żelaznej oraz przedstawicieli
Akademii Muzycznej w Krakowie jest wielkim
sukcesem, który wprowadził Polskę do międzynarodowego grona krajów reprezentujących najwyższy poziom gry fletowej na świecie. Powstał
dzięki poświęceniu i celności działania organizatorów wbrew wszelkim trudnościom, zwłaszcza
finansowym, w sytuacji, której warunki ekonomiczne i polityczne nie „głaszczą” kultury w Polsce. Aby uświadomić sobie
wielkość tego sukcesu należy spojrzeć retrospektywnie na historię pedagogiki i gry fletowej w Polsce powojennej. Początki szkolenia flecistów
w tym czasie wzrastały na gruncie bardzo niekorzystnym. Dwa podstawowe problemy zaważyły na sposobie nauczania i poziomie gry flecistów. Po
pierwsze – Polska nigdy w swej historii nie posiadała tradycji instrumentów dętych równej krajom wiodącym (np. Francja czy Niemcy). Po drugie
– estetyka gry fletowej pozostawała długo pod wpływem tzw. „starej szkoły” gry, którą reprezentowały wszystkie kraje ościenne.
Prof. B. Świątek-Żelazna jest jednym z nielicznych „pionierów”, którzy pojechali „po wiedzę” za granicę (Francja), aby potem przenieść ją na grunt
polski. Początek jej działalności koncertowej i pedagogicznej przypada na
lata sześćdziesiąte, kiedy właściwa gra fletowa i nauczanie były „dźwiganiem się z niczego”. Nieprzerwana, wytrwała i konsekwentna praca zarówno koncertowa, jak i pedagogiczna (potem już przy pomocy kolejnych
„pionierów” w innych ośrodkach Polski), zaczęła przynosić efekty w postaci
rodzenia się świadomości właściwej estetyki gry i jej poziomu technicznego
wśród flecistów. W potrzebie stworzenia kontynuacji i dopingu do pracy
młodym flecistom i nauczycielom powstał z inicjatywy pani prof. B. ŚwiątekŻelaznej I Konkurs Fletowy dla studentów i uczniów szkół średnich w skali
ogólnopolskiej. Kolejne trzy edycje tego konkursu przynosiły znaczny
wzrost poziomu gry flecistów. Należy wspomnieć także o tym, że do czasu
powstania I Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego w Krakowie istniała jedynie jedna możliwość konfrontacji młodych flecistów, tj. na Konkursie we
Włoszakowicach, który to konkurs został zaniechany z końcem lat osiemdziesiątych. Kolejnym celem polskiej pedagogiki fletowej stało się wychowanie flecistów dorównujących poziomem gry flecistom z ośrodków wiodących. Należało także stworzyć możliwość konfrontacji poziomu umiejętności na terenie własnego kraju, gdyż tylko w ten sposób można znacznie
rozszerzyć zakres dobrych wpływów zagranicznych i spowodować, aby
Polska zaistniała jako partner w tej dziedzinie na gruncie międzynarodowym. Nieliczne nagrody na konkursach światowych naszych muzyków
grających na instrumentach dętych są niewystarczające, aby spełnić to
zadanie. Uwieńczeniem tych celów stał się I Międzynarodowy Konkurs
Fletowy Kraków 99. Obok przeważającej ilości uczestników z zagranicy,
konkurs gościł sześciu jurorów zagranicznych, którzy reprezentują najwybitniejszych współczesnych wirtuozów i pedagogów. Wysoki poziom artystyczny konkursu – zarówno w ocenie polskich, jak i zagranicznych juro-

rów – świadczy o tym, że wieloletnia praca i dążenie do osiągnięcia postawionych celów zostały spełnione.
W konkluzji należy stwierdzić, że dalsze organizowanie międzynarodowych
konkursów w Krakowie stało się konieczne i wymaga troskliwej opieki odpowiednich władz i sponsorów. Tylko w ten sposób można ugruntować
wartość działań lat minionych i stworzyć prawdziwą tradycję gry fletowej
33
w Polsce .

Elżbieta Gajewska-Gadzina: Czwarta (już!) edycja konkursu, tym razem
w pierwszym wydaniu międzynarodowym wykazała – jak zwykle – absolutną doskonałość organizacyjną, spełniając potrzeby zarówno jurorów, jak
i wykonawców. Regulamin konkursu, system punktacji uważam za właściwy.
Miałabym jedynie sugestię, aby w organizacji następnego konkursu wziąć pod
uwagę odpowiedni (pod kątem czasu trwania) dobór utworów w drugim etapie. Imprezy towarzyszące – rozszerzone w tym roku o udostępnienie materiałów nutowych polskich i zagranicznych – były atrakcyjnym dopełnieniem
samego konkursu. Propozycje ze strony jurorów zagranicznych i także moja,
to zorganizowanie (w miarę możliwości) koncertu jurorów w kolejnym konkursie, co byłoby niezwykle atrakcyjne i pożyteczne dla młodych flecistów.
Strona artystyczna konkursu nasuwa bardzo pozytywne spostrzeżenia. Konkurs ten wykazał kolejny wzrost poziomu gry uczestników polskich. Wyraźnie poprawia się estetyka brzmienia instrumentu, stylowość wykonań
poszczególnych utworów. Problemy emisyjne i techniczne stoją na coraz
wyższym poziomie. Niezwykle poprawił się problem intonacji. Przypominam sobie ocenę poprzedniego konkursu, który pod tym względem zaniepokoił profesorów i nakłonił do szukania odpowiednich sposobów rozwiązania tego problemu, zarówno na bazie instrumentalnej, jak też poprzez
odpowiednie sposoby kształcenia słuchu. Kolejny problem, który teraz
będzie wymagał odpowiednich działań, to praca nad większym „obyciem
scenicznym” młodych flecistów. Wypracowywanie wiary we własne siły,
odporności psychicznej i radości gry na scenie powinno stać się naszym
kolejnym ważnym zadaniem. Sytuacja fletu i flecistów w przeszłości stworzyła
w przeważającej mierze cały zastęp „kopciuszków” bojących się konfrontacji,
które gdyby miały świadomość swojej prawdziwej wartości, z całą pewnością
zaprezentowałyby się znacznie lepiej. Konkurs ten nastroił mnie bardzo
optymistycznie pod względem prognoz na przyszłość – pod warunkiem, że
ten sam zespół zgodzi się na dalszą, pełną poświęcenia pracę. Ze swojej
strony czuję się zaszczycona zaproszeniem do jury, za które bardzo dzię34
kuję i obiecuję współpracę na miarę mych możliwości .
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II Międzynarodowy
Konkurs Fletowy Kraków 2002
pod honorowym patronatem
prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego
7-14 kwietnia

Szanowni Państwo,
Pragnę powitać w Krakowie znamienitych gości, jurorów i obserwatorów, jak również wszystkich uczestników II Międzynarodowego Konkursu
Fletowego Kraków 2002. Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie
stał się jedną z najbardziej prestiżowych imprez kulturalnych w Polsce, ale
również i poza jej granicami. Cieszę się, że już po raz drugi poproszono
mnie o objęcie honorowym patronatem tego wspaniałego wydarzenia artystycznego, przybliżającego i propagującego literaturę fletową, w tym również polską, oraz pomagającego najzdolniejszej młodzieży w starcie w świat
wielkiej sztuki. Wierzę, że atmosfera starego Krakowa, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów pozwolą wszystkim uczestnikom na ambitną i szlachetną rywalizację, czego serdecznie życzę.
Prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki

Szanowni Państwo,
Z nieukrywaną radością i prawdziwą dumą witam wszystkich gości na
II Międzynarodowym Konkursie Fletowym, Kraków 2002. Raz jeszcze Kraków – kolebka najszczytniejszych tradycji kulturalnych w Polsce – na okres
jednego tygodnia staje się światową stolicą muzyki fletowej. Pragnę wyrazić
moją szczerą satysfakcję z faktu, że to nadzwyczajne muzyczne wydarzenie
odbywa się w murach Akademii Muzycznej w Krakowie – Szkoły, która od
zawsze jest nierozłącznie związana z wieloma ważnymi artystycznymi wydarzeniami w historii polskiej kultury. Uczestnikom konkursu serdecznie
życzę tej szczególnej satysfakcji, która towarzyszy w trakcie szlachetnej
rywalizacji. Wierzę, że estetyczne przeżywanie piękna muzyki w atmosferze
wspaniałego wnętrza „Florianki”, Auli Akademii Muzycznej, stanie się
płaszczyzną dalszych twórczych i artystycznych inspiracji. Niech głębia
wrażliwości na wszystko to, co piękne, prowadzi Was w fascynujące obszary Sztuki. Ufam, że obecny Konkurs stanie się prawdziwym świętem nie
tylko dla flecistów, ale także dla wszystkich miłośników tego wspaniałego
instrumentu zgromadzonych we „Floriance” w trakcie najbliższych dni.
Prof. Barbara Świątek-Żelazna
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Organizator Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
Jury Konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca) – Polska; János
Bálint – Węgry; Elżbieta Gajewska-Gadzina – Polska; Jean-Claude Gérard –
Niemcy; Craig Goodman – Francja; Peter-Lukas Graf – Szwajcaria; Kazimierz Moszyński – Polska; Jerzy Mrozik – Polska; Jiří Válek – Czechy;
Antoni Wierzbiński – Polska.
W konkursie wzięło udział 26 uczestników spośród 39 zgłoszonych:
Stefan Albers – Niemcy, Jocelyn Aubrun – Francja, Izabela Czajkowska –
Polska, Jelena Denisjuka – Łotwa, Marta Durczewska – Polska, Ivica Encingerová – Chorwacja, Timea Fábián – Węgry, Piotr Flis – Polska, Natalia
Gzik – Polska, Maciej Hankus – Polska, Ildiko Jurasek – Węgry, Katalin
Kramarics – Węgry, Jan Krzeszowiec – Polska, Andrzej Krzyżanowski –
Polska, Jun Kubo – Japonia, Tiffany Lee In – Korea Płd., Joanna Łosowska
– Polska, Yuka Otake – Japonia, Botond Rab – Węgry, Rütentäle Ieva –
Łotwa, Tomoko Takarada – Japonia, Regina Vancső – Węgry, Elżbieta Woleńska – Polska, Joanna Woszczyk-Garbacz – Polska, Marie-Christine Zupancič – Niemcy.
Do II etapu zakwalifikowało się 18 uczestników:
Stefan Albers – Niemcy, Jocelyn Aubrun – Francja, Izabela Czajkowska –
Polska, Ivica Encingerová – Chorwacja, Timea Fábián – Węgry, Natalia
Gzik – Polska, Maciej Hankus – Polska, Ildiko Jurasek – Węgry, Katalin
Kramarics – Węgry, Jan Krzeszowiec – Polska, Andrzej Krzyżanowski –
Polska, Jun Kubo – Japonia, Yuka Otake – Japonia, Botond Rab – Węgry,
Tomoko Takarada – Japonia, Elżbieta Woleńska – Polska, Joanna Woszczyk-Garbacz – Polska, Marie-Christine Zupancič – Niemcy.
Program I etapu obejmował trzy kompozycje: dowolną fantazję G.Ph. Telemanna z 12 Fantaisies per il Flauto traverso senza Basso; S. Karg-Elerta
Sonatę (Appassionata) fis-moll op. 140; dowolnie wybrany utwór spośród:
L. Berio, Sequenza I per Flauto solo; E. Carter, Scrivo in vento for flute alone;
G. Domhardt, Monolog für Flöte; W. Kotoński, Bucolica für Flöte solo
(„Spiritus promptus”); T. Takemitsu, Voice for solo flute.
W II etapie każdy uczestnik musiał wykonać dowolnie wybrane trzy utwory,
po jednym utworze z następujących grup:
Grupa 1: P.O. Ferroud, Trois piéces pour flûte (nr 3 Toan-Yan La Féte du
double Cinq); P. Hindemith, Acht Stücke; A. Honegger, Dance de la chevre;
A. Jolivet, Cinq Incantations pour flûte seule (IV-V); L. de Lorenzo, Suite
Mythologique op. 38 (nr 3 „Apollo”).

Grupa 2: A. Casella, Sicilienne et Burlesque pour flûte et piano;
H. Dutilleux, Sonatine pour flûte et piano; A. Jolivet, Chant de Linos pour
flûte et piano; F. Martin, Ballade; O. Messiaen, Le Merle noir; P. Sancan,
Sonatine pour flûte et piano,
Grupa 3: F. Schubert, Variationen e-moll „Trockne Blumen” für Flöte und
Klavier op. 160 (Introdukcja, temat i wariacje nr I, III, V-VII); S. Prokofiew,
Sonata D-dur op. 94 (część I i II); O. Taktakishvili, Sonata; L. Liebermann,
Sonata op. 23; T. Szeligowski, Sonata.
W III etapie konkursu należało wykonać dwie kompozycje: W.A. Mozarta
Andante C-dur na flet i orkiestrę KV 315 oraz K. Pendereckiego Koncert
fletowy. Finalistom towarzyszyła Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygował Wojciech Czepiel.

LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda – Katalin Kramarics (Węgry)
III Nagroda ex aequo – Elżbieta Woleńska (Polska)
III Nagroda ex aequo – Jocelyn Aubrun (Francja)
III Nagroda ex aequo – Marie-Christine Zupancic (Niemcy)
V Nagroda – Andrzej Krzyżanowski (Polska)
VI Nagroda – Tomoko Takarada (Japonia)
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w postaci nagrań kompaktowych utworów Fryderyka Chopina dla najmłodszego zagranicznego
finalisty konkursu – Jocelyn Aubrun (Francja).
Nagroda Honorowego Patrona Konkursu prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego za najlepszą interpretację Koncertu fletowego K. Pendereckiego –
Katalin Kramarics (Węgry).
Nagroda w postaci srebrnej główki fletowej firmy Salvatore Faulisi ufundowana przez producenta dla najlepszego Polaka w II etapie konkursu – Joanna Woszczyk-Garbacz (Polska).
Nagroda Orkiestry Capella Cracoviensis, w postaci koncertu z towarzyszeniem orkiestry, ufundowana przez Dyrektora Artystycznego Orkiestry Capella Cracoviensis Stanisława Gałońskiego dla laureata I miejsca – Katalin
Kramarics (Węgry).
Nagroda Wydawnictwa Fonograficznego Dux w postaci sesji nagraniowej
o wartości 14 tysięcy złotych dla najlepszego Polaka w konkursie – Elżbieta
Woleńska (Polska).
Nagrody w postaci remontu fletów ufundowane przez Serwis Instrumentów
Dętych Drewnianych Piotra Śmietany z Katowic dla trzech wybitnych polskich uczestników, w tym jednego reprezentującego Kraków − Izabela
Czajkowska, Jan Krzeszowiec, Andrzej Krzyżanowski.
Nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu w postaci wydawnictw nutowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ufundowane przez
Redaktora Naczelnego PWM, Andrzeja Kosowskiego.
Wzorem ubiegłych edycji w okresie trwania konkursu zorganizowano
wystawę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Przesłuchaniom konkursowym towarzyszyły również wystawy: główek fletowych firmy Salvatore
Faulisi z Francji, Serwisu Instrumentów Dętych Drewnianych Piotra Śmietany z Katowic.
11 kwietnia 2002 odbyło się Forum Fletowe, w którym udział wzięli
młodzi wykonawcy, jurorzy, pedagodzy oraz liczne grono obserwatorów
konkursu. W dyskusji poruszono istotne problemy z zakresu sztuki wykonawczej i interpretacji muzyki fletowej. Poruszono również szereg zagadnień związanych ze współczesną literaturą fletową.

Barbara Świątek-Żelazna: ...Mam nadzieję, że konkurs ten na stałe
wrośnie w krajobraz muzyczny Krakowa, a jest moim wielkim marzeniem,
aby stał się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Konkursów
w Genewie.
Małgorzata Kucab: Jakie wymagania muszą spełnić [uczestnicy konkursu]?
Barbara Świątek-Żelazna: Konkurs ma trzy etapy. Starałam się, aby
program obejmował najważniejsze dzieła literatury fletowej. W pierwszych
dwóch etapach uczestnicy wybierają spośród utworów m.in. Honeggera,
Messiaena, Prokofiewa, Schuberta. Trzeci będzie dla nich wielką próbą,
ponieważ obowiązkowo będą musieli wykonać „Andante C-dur” na flet
i orkiestrę Mozarta (z pamięci) oraz „Koncert fletowy” Krzysztofa Pendereckiego – utwory różnych epok i estetyk. „Koncert” Pendereckiego to
bardzo piękny utwór, ale stawiający instrumentalistom wysokie wymagania. A sposób, w jaki kompozytor traktuje w nim flet jest tak niezwykły, że
warto promować ten utwór.
Małgorzata Kucab: Krzysztof Penderecki objął patronat honorowy nad
konkursem. Jakie to ma znaczenie?
Barbara Świątek-Żelazna: Wielkie nazwisko zawsze dodaje prestiżu
imprezie tego rodzaju. Ponadto Krzysztof Penderecki był przez wiele kadencji rektorem Akademii, naszym pedagogiem i przyjacielem.
Małgorzata Kucab: Jaki jest cel takich konkursów?
Barbara Świątek-Żelazna: To okazja dla młodych artystów z różnych
krajów do konfrontacji umiejętności. Konkursowi towarzyszy sympozjum,
umożliwiające bezpośredni kontakt uczestników z jurorami, wśród których
znajdą się najwięksi fleciści świata: János Bálint, Avner Biron, Craig Goodman, Jean-Claude Gerard, Peter-Lukas Graf, Jiři Valek, Jerzy Mrozik, Antoni Wierzbiński, Kazimierz Moszyński, Elżbieta Gajewska. Jednocześnie
organizujemy wystawę główek fletowych Salvatore Faulisi z Francji. Główka jest częścią fletu, która stanowi największą tajemnicę flecistów, ale
i ma największe znaczenie dla brzmienia. Flet jest traktowany przez kompozytorów po królewsku, co jest dla nas, flecistów, wielkim powodem do
35
dumy .

Anna Woźniakowska:...Krakowski konkurs jest młody: jako międzynarodowy odbył się po raz drugi. Poprzedziło go kilka wersji ogólnopolskich,
które pozwoliły przed laty „zinwentaryzować” i unowocześnić metodykę
kształcenia na tym instrumencie. Mimo swej młodości konkurs miał wysoki
poziom... Choć program trzyetapowych zmagań faworyzował muzykę XX
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Małgorzata Kucab, Królewski instrument, „Gazeta Świąteczna”, Kraków 6-7 IV 2002.

wieku, skonstruowano go tak, by wszechstronnie sprawdzić umiejętności
młodych flecistów. W I etapie obowiązywała jedna z solowych „Fantazji”
Telemanna obok solowej „Sonaty” op. 140 Karga-Elerta i wybranego
utworu Beria, Cartera, Domhardta, Kotońskiego i Takemitsu. Uczestnik
II etapu prezentował również trzy utwory (z czego dwa z fortepianem), od
„Trocknen Blumen” Schuberta po współczesne, wybrane przez siebie
z trzech grup zaproponowanych przez organizatorów. W III etapie obowiązywało „Andante C-dur” KV 315 Mozarta oraz „Koncert fletowy” Pendereckiego. Oba utwory finaliści wykonywali z Orkiestrą Akademii Muzycznej
w Krakowie pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.
Organizatorzy zadbali nie tylko o interesujący program, ale i o kompetentne jury, w którym obok piątki polskich artystów i pedagogów (Barbara
Świątek-Żelazna – przewodnicząca, Elżbieta Gajewska, Kazimierz Moszyński,
Jerzy Mrozik, Antoni Wierzbiński) zasiedli: János Bálint z Węgier, JeanClaude Gérard związany obecnie z Bach-Collegium Stuttgart, Craig Goodman działający we Francji i Szwajcarii, Peter-Lukas Graf ze Szwajcarii i Jiři
Válek z Czech. Sytuacja polityczna uniemożliwiła przyjazd Avnera Birona
z Izraela.
Przesłuchania konkursowe poprzedził koncert Petera-Lukasa Grafa, który
fragmenty „Zodiaku” Stockhausena przeplatał „Fantazjami” Telemanna,
tworząc z utworów powstałych w różnych epokach i utrzymanych
w różnych przecież stylach oryginalną i w pełni usprawiedliwioną całość.
Ale też Graf urzekł przede wszystkim sposobem wykonania. Piękny, idealnie wyrównany dźwięk, wspaniała artykulacja, absolutne panowanie nad
każdym niuansem: to był niedościgły wzór dla młodych uczestników konkursu, którzy pilnie słuchali, by potem w trakcie przesłuchań dążyć do
ideału.
Krakowska impreza ma wyraźny wpływ na rozwój polskiego wykonawstwa
fletowego. Przed dwoma laty w finale I Międzynarodowego Konkursu Fletowego nie było żadnego polskiego artysty. W tym roku, mimo znacznie
wyższego poziomu, mamy dwoje laureatów. Gdyby porządne instrumenty
udostępniano polskim flecistom już na początku nauki, znacznie łatwiej
byłoby konkurować z najlepszymi. Polskim uczestnikom – muzykalnym,
dobrze przygotowanym – zabrakło też śmiałości, pewności siebie, umiejętności zainteresowania słuchaczy kreacją artystyczną i własną osobą.
Spośród laureatów tę umiejętność posiadła jedynie Katalin Kramarics,
jedna z najstarszych i najdojrzalszych osób w konkursie i jego faworytka
od pierwszego etapu, a także wspomniany już Jocelyn Aubrun. To dwie
prawdziwe indywidualności krakowskich zmagań.
Orkiestra studencka, towarzysząca w III etapie uczestnikom konkursu,
okazała się doskonałym zespołem. Sześciokrotne wykonanie „Andante”
Mozarta i „Koncertu” Pendereckiego (...) było bez zarzutu. A trudności,
jakie – szczególnie przed instrumentami dętymi – piętrzy Penderecki, bywają wyzwaniem także i dla dojrzałych instrumentalistów. Krakowska
Akademia stara się dobrze przygotować swoich absolwentów do pracy na
36
estradzie. Znać efekty tych starań .
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Anna Woźniakowska, Relacje – Flety w Krakowie...

János Bálint: ...po trzech latach przeżyłem ponownie wspaniałe i bogate
chwile w Krakowie. Jestem pewny, że takie dobrze przygotowane, zorganizowane konkursy, oparte na wybitnej koncepcji artystycznej, mają wielką przyszłość.
W II Międzynarodowym Konkursie Fletowym pod patronatem Krzysztofa
Pendereckiego żaden z uczestników nie mógłby zostać określony jako słaby, a współzawodnictwo było na wysokim, prawdziwie międzynarodowym
poziomie.
Specjalną przyjemność sprawiło mi wysłuchanie dwóch finalistów z Polski.
Jestem pewien, że fakt ich wejścia do finału będzie silną motywacją dla
następnego pokolenia polskich flecistów.
Chciałbym podkreślić jeszcze dwie sprawy: organizacja była naprawdę
doskonała i skupiała się na uczestnikach konkursu, wspaniałym pomysłem
było dołączenie do programu utworu K. Pendereckiego z akompaniamentem doskonale przygotowanej orkiestry.
Konkurs zyskał status bardzo ważnego wydarzenia w międzynarodowym
życiu muzycznym i stanowić będzie doskonałą promocję polskiego życia
37
muzycznego .
Craig Goodman: ...z prawdziwą przyjemnością
uczestniczyłem jako członek jury w zakończonym
niedawno II Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Krakowie. Piszę do Pani Rektor, aby przekazać, że w moim przekonaniu wszystkie aspekty
konkursu – organizacja jak i strona artystyczna –
były po prostu bez zarzutu, i chcę złożyć na Pani
ręce gratulacje za wzorową pracę.
Pragnę również przy tej okazji życzyć Pani Rektor
powodzenia w staraniach dotyczących organizacji
III Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie w roku 2005. Niewątpliwie już osiągnęliście wysoki status i renomę tego konkursu pod
względem artystycznej kreacji i mistrzostwa technicznego, którego poziom
dorównuje najwyższym osiągnięciom światowym. Jestem pewien, że to
wydarzenie przyczyni się do dalszego stymulowania rozwoju artystycznego
wszystkich, którzy biorą w nim udział – uczestników, sędziów, publiczności. Miasto Kraków, z jego wspaniałym dziedzictwem historycznym, jest
doprawdy idealnym miejscem do zorganizowania tak prestiżowej imprezy.
Chciałbym, jeśli można, dorzucić mój głos za propozycją, która wyłoniła
się w czasie nieformalnych rozmów między członkami jury: aby w pierwszym etapie ocena odbywała się na zasadzie „zaliczenie – odrzucenie”,
i żeby punktacji z tego etapu nie uwzględniać w późniejszych obliczeniach.
Zgadzam się z tym punktem widzenia, zwłaszcza że rosnąca liczba kandydatów uzasadnia taką modyfikację.
Raz jeszcze ponawiam moje szczere gratulacje za to piękne i bardzo uroczyste wydarzenie kulturalne. Jeśli tylko będę mógł być pomocny w przy38
szłości, zapewniam o mojej gotowości... .
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János Bálint, Refleksje konkursowe, Budapeszt 23 V 2002 (archiwum konkursu).

Peter-Lukas Graf: Zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim Międzynarodowym Konkursie Fletowym mogłem z radością i satysfakcją stwierdzić, z jak
wielką starannością i oddaniem przygotowano i przeprowadzono te imprezy.
Doskonała organizacja, piękne ramy zewnętrzne i sympatyczna osobista atmosfera – wszystko to przyczyniło się do wielkiego sukcesu, szczególnej
atrakcyjności i zaawansowanego już poziomu artystycznego tego konkursu.
Z serca życzę organizatorom uwieńczonej sukcesami kontynuacji w formie
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trzeciego Krakowskiego Konkursu Fletowego .
Jiří Válek: Ogromną przyjemność sprawił mi udział
w Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Krakowie 2002 roku. Chciałbym zwłaszcza podkreślić
doskonałą organizację oraz niezwykłą gościnność
i serdeczność wszystkich, którzy związani byli
w jakikolwiek sposób z organizacją Konkursu. Byłem
niezmiernie zadowolony tak z płynnego i bezproblemowego przebiegu Konkursu, jak i przyjaznej
atmo-sfery panującej wśród członków jury. Wysoko
oceniam również bezinteresowność – ostateczne wyniki były obiektywne
i osiągnięte bez jakichkolwiek problemów, pomimo iż nieobecność jednego
z zagranicznych jurorów spowodowała wyrównanie ilości głosów pomiędzy
polskimi i zagranicznymi jurorami. Radość również sprawiło mi nawiązanie
nowych znajomości, jak i bliższe poznanie pięknego Krakowa. Z przyjem40
nością znów wziąłbym udział w takim Konkursie .
Kazimierz Moszyński: Na Pani ręce – Przewodniczącej Jury i Dyrektora
Artystycznego, pragnę złożyć wyrazy szczerego i głębokiego uznania za
trud wniesiony w organizację II Międzynarodowego Konkursu Fletowego
Kraków 2002. Miałem okazję z bliska obserwować długotrwałe zabiegi
w rozlicznych instytucjach o uznanie i pomoc finansową. Jury, w którym
miałem honor również uczestniczyć, składało się z największych sław
i autorytetów. Konkurs był wielkim świętem sztuki fletowej, a niezwykle
wysoki poziom wykonawczy jego uczestników tak zagranicznych, jak i – co
godne podkreślenia – krajowych, świadczy o koniecznej potrzebie jego
kontynuacji. Na osobną uwagę – zgodnie uznawaną przez wszystkich Jurorów – zasługuje atmosfera Konkursu – przyjazna młodym wykonawcom –
oraz wyjątkowa czystość reguł punktacji. Pod względem organizacyjnym
konkurs prowadzony był idealnie, punktualnie, jednym słowem – profesjonalnie. Słowa uznania należą się również wszystkim członkom Orkiestry
Akademii Muzycznej, która podjęła się ogromnego zadania i wywiązała się
41
z niego znakomicie .
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Craig Goodman, Refleksje konkursowe w liście do Rektora Akademii Muzycznej
w Krakowie – prof. Barbary Świątek-Żelaznej, Strasbourg 21 IV 2002 (archiwum konkursu).
Peter-Lukas Graf, Refleksje konkursowe, Binningen 9 V 2002 (archiwum konkursu).
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Jiří Válek, Refleksje konkursowe, Praga 18 VI 2002 (archiwum konkursu).
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Kazimierz Moszyński, Refleksje konkursowe w liście skierowanym do Rektora Akademii
Muzycznej w Krakowie – prof. Barbary Świątek-Żelaznej, Kraków 5 VII 2002 (archiwum
konkursu).

Jerzy Mrozik: Pragnę serdecznie podziękować Pani Profesor za zaproszenie
mnie do udziału w pracach jury II Międzynarodowego Konkursu Fletowego
w Krakowie i jednocześnie podzielić się moimi spostrzeżeniami związanymi
z tym konkursem. Przede wszystkim składam na ręce Pani Profesor serdeczne gratulacje dla całego sztabu organizacyjnego i dla Pani Profesor
osobiście za perfekcyjne przeprowadzenie konkursu, począwszy od fazy
przygotowań aż po finał. Brak jakichkolwiek niedomówień czy nieprecyzyjności organizacyjnych świadczy o tym, że impreza była przygotowana we
wszystkich detalach. Brawo!
Oceniając warstwę artystyczną trzeba stwierdzić, ze choć w drugim konkursie wzięło udział nieco mniej uczestników niż w pierwszym, to poziom
ich gry był zdecydowanie wyższy. W pewnym stopniu przyczyniła się do
tego również wstępna selekcja, która pozwoliła odrzucić nagrania tych
kandydatów, którzy nie reprezentowali odpowiedniego poziomu artystycznego. Wszyscy uczestnicy konkursu dopuszczeni do przesłuchań prezentowali wysoki, profesjonalny poziom gry. Bardzo dobrze zaprezentowali się
Polacy. Z pewnością ważnym etapem w ich przygotowaniach był Ogólnopolski Konkurs Fletowy, który odbył się w połowie ubiegłego roku w Warszawie. O ile w pierwszym krakowskim konkursie w finale nie było ani
jednego Polaka, to w tegorocznym było ich dwoje, zaś wśród osiemnastu
półfinalistów – aż siedmioro. Jest to niewątpliwy sukces naszego wyższego
szkolnictwa muzycznego i polskich pedagogów. W tym konkursie byliśmy
już równorzędnymi partnerami. Słuchacze z całej Polski obserwujący przebieg konkursu – pedagodzy wyższych i średnich szkół muzycznych oraz
studenci i uczniowie – mieli w trakcie przesłuchań okazję porównania gry
naszych studentów i absolwentów z najlepszymi uczestnikami z zagranicy.
Mogli też dostrzec w jakim kierunku zmierza dydaktyka i jakie są obecnie
preferencje jakości gry. Możliwość poczynienia takich obserwacji przez
młodych flecistów i ich nauczycieli to poważny zysk z krakowskiego konkursu dla polskiej sztuki fletowej. Będzie on procentować w następnych
latach coraz wyższą jakością gry naszej młodzieży. II Międzynarodowy
Konkurs Fletowy w Krakowie stał się doskonałą propagandą poziomu gry
naszych flecistów. Duże brawa należą się też Orkiestrze Akademii Muzycznej w Krakowie przygotowanej przez Wojciecha Czepiela. Na wielkie uznanie zasługuje doskonały poziom tego zespołu, akompaniującego solistom
w arcytrudnym „Koncercie fletowym” Krzysztofa Pendereckiego. Cieszy
fakt, ze dzięki konkursowi tak wielu flecistów z różnych krajów włączyło do
swego repertuaru to znakomite dzieło polskiego kompozytora. Nie można
też przeoczyć faktu, że konkurs był świetną promocją Krakowa. Byłoby
ogromnym, wielowarstwowym błędem, gdyby ten konkurs nie doszedł do
skutku. Na szczęście są to rozważania jedynie hipotetyczne. Raz jeszcze
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serdecznie gratuluję Pani Profesor sukcesu w każdym wymiarze .
Elżbieta Gajewska-Gadzina: II Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków 2002 jest niezaprzeczalnym wielkim wydarzeniem na gruncie pol42

Jerzy Mrozik, Refleksje konkursowe w liście skierowanym do Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Barbary Świątek-Żelaznej, Wrocław 7 V 2002 (archiwum
konkursu).

skiej gry fletowej, wieńczącym ponad 30-letnie dążenia polskich wirtuozów i pedagogów fletu. Jest to sukces o dwóch obliczach – zarówno
artystyczno-dydaktyczny jak i organizacyjny, niosący wielką satysfakcję
i skłaniający do retrospekcji. Sięgając lat Polski powojennej stwierdzamy
brak prawdziwej tradycji gry fletowej, katastrofalny – w ogólnym pojęciu
– poziom dydaktyki, znikomą ilość koncertujących flecistów, brak kontaktów z zagranicą i tym samym przepływu informacji dotyczących domeny fletu. Począwszy od lat sześćdziesiątych wytrwała wieloletnia praca
flecistów i dydaktyków uczelni wiodących (Kraków, Wrocław, Warszawa,
Łódź) miała na celu podniesienie własnych kwalifikacji, a następnie
kształcenie młodych flecistów w oparciu o wiedzę zdobytą za granicą.
Stopniowo dokonywała się przemiana świadomości w kierunku nowoczesnej gry, popularyzowania fletu poprzez koncerty, kontakty z wybitnymi
flecistami zagranicznymi, konkursy ogólnopolskie. To właśnie Uczelnia
Krakowska podjęła organizację ogólnopolskich konkursów dla młodzieży
i studentów. Kolejnym celem stało się przekształcenie ich w Konkurs
Międzynarodowy.
Koniec lat dziewięćdziesiątych w podsumowaniu sytuacji fletu w Polsce
zaznacza powstanie młodej, ale już prężnej tradycji gry fletowej oraz coraz bardziej profesjonalny poziom dydaktyki, a także rozwijający się nieustannie ruch koncertowy. II Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków
2002 był wielkim wydarzeniem, doświadczeniem, a jednocześnie egzaminem dla polskich flecistów. Konkurs ten jest wielkim sukcesem, który
przyniósł dwie nagrody dla Polaków. Poziom imprezy krakowskiej dorównuje poziomowi najbardziej liczących się konkursów w Europie (Monachium, Paryż, Praga). Zakwalifikowano do udziału w konkursie 39 młodych
flecistów z 10 krajów. Ostatecznie współzawodniczyło ze sobą 26 osób,
w tym dziesięcioro flecistów polskich. Program trudny i efektowny,
wszechstronny pod względem stylistycznym – uwieńczony w finale wykonaniem „Koncertu fletowego” K. Pendereckiego. Rangę Konkursu podnosi
obecność jurorów zagranicznych reprezentujących kilka pokoleń największych wirtuozów i dydaktyków naszych czasów (Francja, Szwajcaria, Węgry, Czechy). Na wielką pochwałę zasługuje wysoce profesjonalne przygotowanie i przebieg organizacyjny imprezy krakowskiej. Znakomita atmosfera, chwalona zarówno przez uczestników jak i jurorów, przyczyniła się
do stworzenia miejsca, do którego wszyscy chcą powracać. Sukces „2002”
potwierdza stworzenie polskiej tradycji gry fletowej, dorównanie poziomowi światowemu, ale co najważniejsze powstanie nowego ośrodka i tradycji
konkursu liczącego się w świecie. Poprzez patronat Maestro Krzysztofa
Pendereckiego oraz prezentację utworów kompozytorów polskich podnosimy znaczenie polskiej kultury muzycznej w świecie, wzbogacając ją
o działanie polskich flecistów. Pragnę ze swojej strony wyrazić swój podziw oraz złożyć gratulacje organizatorom oraz profesorom, którzy przygotowali laureatów – tu przede wszystkim Jej Magnificencji Pani Profesor
B. Świątek-Żelaznej. Dziękuję także sponsorom oraz jednostkom, które
43
zabezpieczając stronę finansową umożliwiły odbycie się Konkursu .
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Elżbieta Gajewska-Gadzina, Opinia dotycząca II Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 2002, Kraków 14 IV 2002 (archiwum konkursu).

Antoni Wierzbiński: Pragnę wyrazić Pani Profesor serdeczne podziękowanie oraz głęboką wdzięczność za zorganizowanie II Międzynarodowego
Konkursu Fletowego, a nade wszystko za heroiczny wkład pracy i uporczywe działania, dzięki którym to wspaniałe przedsięwzięcie mogło zostać
zrealizowane. (...) do osiemnastoosobowej grupy półfinalistów o bardzo
wysokim poziomie wykonawczym zakwalifikowało się w tym roku aż siedmioro Polaków, z których dwoje weszło do ścisłego sześcioosobowego
finału, stając się jednocześnie laureatami Konkursu. Z perspektywy trzech
ostatnich lat, a więc od poprzedniego I Konkursu należy stwierdzić, iż poziom gry na flecie w Polsce jest obecnie bliski poziomowi najlepszych szkół
europejskich. Przedsięwzięcie to, tak niezwykle ważne dla wyznaczenia
w Polsce światowego poziomu naszej dyscypliny artystycznej, jest jednocześnie odpowiedzią na wyzwanie ze strony środowiska młodych flecistów.
(...) Oni też w wielu oficjalnych i prywatnych rozmowach silnie podkreślali
swoje uznanie dla organizacji, poziomu, a nade wszystko „czystości” Konkursu, co nie zawsze jest tak powszechną rzeczą, jak również konieczność
kontynuacji tej wspaniałej, choć jakże trudnej do zrealizowania inicjatywy.
Dziękując raz jeszcze Pani Profesor za to wielkie dokonanie artystyczne
i organizacyjne, jakim był II Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków
2002, oraz w nadziei na kontynuację w niedalekiej przyszłości tego niezwykle cennego i niezbędnego wprost dla naszej kultury narodowej przed44
sięwzięcia, pozostaję z wyrazami najgłębszego szacunku .
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Antoni Wierzbiński, Refleksje konkursowe w liście skierowanym do Rektora Akademii
Muzycznej w Krakowie, prof. Barbary Świątek-Żelaznej, Łódź 7 V 2002 (archiwum
konkursu).

III Międzynarodowy
Konkurs Fletowy Kraków 2005
pod honorowym patronatem
prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego
10-17 kwietnia

Wielce Szanowni Państwo, Międzynarodowy Konkurs Fletowy
w Krakowie zaistniał w Polsce oraz poza jej granicami jako jedna z najbardziej prestiżowych imprez kulturalnych, artystycznych i dydaktycznych.
Mam zaszczyt i honor powitać w Krakowie wszystkich miłych gości, wybitnych jurorów, obserwatorów, a przede wszystkim uczestników III Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 2005. Objęcie honorowego patronatu nad tym niezwykłym wydarzeniem artystycznym sprawia mi wielką
radość, bowiem konkurs ten propaguje i rozwija muzykę fletową, w tym
również polską, w świecie wielkiej sztuki. Wierzę, że atmosfera konkursu
w otoczeniu pięknego Krakowa, zapał i fachowość organizatorów oraz gościnność Akademii Muzycznej w Krakowie pozwolą młodym flecistom na mądrą,
godną rywalizację i konkursowe laury, czego serdecznie życzę. Obserwatorom
konkursu i słuchaczom-miłośnikom muzyki fletowej życzę głębokich przeżyć
artystycznych podczas prezentacji i koncertów konkursowych.
Prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki
Szanowni Państwo, Przed nami III edycja Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 2005. Do konkursowych przesłuchań przystąpią
najlepsi młodzi fleciści z całego świata. Tu w murach krakowskiej Akademii
Muzycznej zaprezentują swoją muzykalność i umiejętności, a międzynarodowe jury stanie przed trudnym zadaniem dokonania wyboru tych najlepszych. Jednak nie zdobyte cenne laury są – moim zdaniem – najważniejsze
w konkursie, a idea spotkania młodych pasjonatów muzyki. To ona powoduje, że zapominamy o dzielących nas różnicach, to ona stwarza atmosferę
wspólnoty i jedności. Może właśnie dzięki niej w otaczającym nas świecie
mniej będzie zła, a więcej dobra i piękna. Życzę wszystkim uczestnikom
III Międzynarodowego Konkursu Fletowego wspaniałych i niezapomnianych przeżyć artystycznych
Prof. Stanisław Krawczyński
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
Serdecznie witam wszystkich gości III Międzynarodowego Konkursu
Fletowego Kraków 2005. Jestem głęboko wdzięczna naszym wielkim Mistrzom za akceptację i przyjęcie funkcji jurora konkursu. Wierzę, że tutaj
w naszej Akademii Muzycznej w Krakowie, w pięknym mieście o bogatej
historii przeżyjecie wiele niezapomnianych chwil, emocji i muzycznych
doświadczeń, oraz że kontakt z pięknem fletowej muzyki ubogaci nas
wszystkich, przydając nam nowych wejrzeń w prawdziwą Sztukę i jej duchowych wartości. Wszystkim uczestnikom życzę w obecnej edycji konkursu zaistnienia źródła dalszych wspaniałych inspiracji na polu waszej pracy
i twórczości.
Prof. Barbara Świątek-Żelazna
Dyrektor Artystyczny Konkursu

Organizator Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
Jury konkursu: Barbara Świątek-Żelazna (przewodnicząca) – Polska; Petri
Alanko – Finlandia; János Bálint – Węgry; Elżbieta Gajewska-Gadzina –
Polska; Craig Goodman – Francja; Peter-Lukas Graf – Szwajcaria; Kazimierz Moszyński – Polska; Jerzy Mrozik – Polska; Jiří Válek – Czechy;
Antoni Wierzbiński – Polska.
W konkursie udział wzięło 45 uczestników spośród 56 zakwalifikowanych:
Roy Amotz – Izrael; Sophie Barili – Francja; Aurelie Becuwe – Francja;
Gabriele Bertolini – Włochy; Elizaveta Birjukova – Rosja; Gabriel Cano –
Wenezuela; Izabela Czajkowska – Polska; Stella Daoues – Francja; Anna
Dębińska – Polska; Johanna Dömötör – Węgry; Clement Dufour – Francja;
Anita Farkas – Węgry, Yamani Fuentes Anaya – Meksyk; Claire Garde –
Francja; Joanna Gatniejewska – Polska; Marta Gaweł – Polska; Andrea Girbinger – Niemcy; Jozef Hamernik – Słowacja; Aleksandr Haskin – Białoruś;
Katarzyna Herbich – Polska; Na Ri Hong – Korea Płd.; Maiko Ishiguro –
Japonia; Elisaveta Ivanova – Rosja; Agnieszka Karwowska – Polska; Katarzyna Kik – Polska; Ah Ran Kim – Korea Płd.; Anna Klie – Niemcy; Anna
Kłosowska – Polska; Magdalena Kołodziejczyk – Polska; Susanne Krüger –
Niemcy; Ńpela Kržan – Słowenia; Joanna Krzemińska – Polska; Jan Krzeszowiec – Polska; Daniela Lahner – Włochy; Vera Lang – Niemcy; Yi-Hsien
Lao – Tajwan; Monika Ledwolorz – Polska; Ji Hyun Lee – Korea Płd.; Hyun
Ju Lee – Korea Płd.; Mattia Petrilli – Włochy; Monika Pianowska – Polska;
Monika Pietruszka – Polska; Marion Ralincourt – Francja; Andriy Roshka –
Ukraina; Marcelina Sankowska – Polska; Khrystyna Sarksyan – Ukraina;
Anastasia Savenkova – Rosja; Ji Hoon Shin – Korea Płd.; Aleksandra Skoczek – Polska; Tadeusz Słoniak – Polska; Anna Stavelova – Czechy; Marcin
Stawiszyński – Polska; Teodor Tirela Mazare – Rumunia; Alja Velkaverh –
Słowenia; Amber Von Ende – USA; Seweryn Zapłatyński – Polska.
Do II etapu zakwalifikowało się 17 uczestników:
Sophie Barili – Francja; Aurelie Becuwe – Francja; Izabela Czajkowska –
Polska; Stella Daoues – Francja; Johanna Dömötör – Węgry; Clement Dufour
– Francja; Anita Farkas – Węgry, Andrea Girbinger – Niemcy; Maiko Ishiguro – Japonia; Katarzyna Kik – Polska; Anna Klie – Niemcy, Jan Krzeszowiec – Polska; Vera Lang – Niemcy; Marion Ralincourt – Francja; Tadeusz
Słoniak – Polska; Marcin Stawiszyński – Polska; Teodor Tirela Mazare –
Rumunia.
W przebiegu trzyetapowego konkursu uczestnicy w I etapie wykonywali trzy
kompozycje: dowolną fantazję G.Ph. Telemanna z 12 Fantaisies per il Flau-

to traverso senza Basso oraz S. Karg-Elerta, Sonatę (Appassionata) f-moll
op. 140, a także jeden utwór do wyboru z następujących:
L. Berio, Sequenza I per Flauto solo; E. Carter, Scrivo in vento for flute alone;
G. Domhardt, Monolog für Flöte; W. Kotoński, Bucolica für Flöte solo (nr 3
„Inscriptio” i nr 4 „Surdis Auribus”); T. Takemitsu, Voice for solo flute;
I. Yun, Etude nr 5 „Allegretto”.
W II etapie każdy uczestnik musiał wykonać 3 utwory, po jednym
z następujących grup:
Grupa 1: P.O. Ferroud, Trois piéces pour flûte (nr 3 Toan-Yan „La Fete du
double Cinq”); P. Hindemith, Acht Stücke; A. Honegger, Dance de la
chevre; A. Jolivet, Cinq Incantations pour flûte seule (IV-V); L. de Lorenzo,
Suite Mythologique op. 38 (nr 3 „Apollo”);
Grupa 2: A. Casella, Sicilienne et Burlesque pour flute et piano;
H. Dutilleux, Sonatine pour flute et piano; A. Jolivet, Chant de Linos pour
flute et piano; F. Martin, Ballade; O. Messiaen, Le Merle noir; P. Sancan,
Sonatine pour flute et piano;
Grupa 3: F. Schubert, Variationen e-moll „Trockne Blumen” für Flöte und
Klavier op. 160; S. Prokofiew, Sonate D-dur op. 94; O. Taktakishvili,
Sonate; L. Liebermann, Sonate op. 23; T. Szeligowski, Sonate.
Program III etapu obejmował następujące kompozycje: W.A. Mozarta Rondo D–dur KV Anh. 184 oraz K. Pendereckiego Koncert fletowy. Uczestnikom Finału towarzyszyła Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygował Paweł Przytocki.

LAUREACI KONKURSU:
I Nagroda – Marion Ralincourt (Francja)
II Nagroda – Clement Dufour (Francja)
III Nagroda – Jan Krzeszowiec (Polska)
IV Nagroda – Izabela Czajkowska (Polska)
V Nagroda – Vera Lang (Niemcy)
VI Nagroda – Maiko Ishiguro (Japonia)
Nagrody pozaregulaminowe:
Nagroda Honorowego Patrona Konkursu, prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego za najlepszą interpretację Koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego – Marion Ralincourt (Francja).
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Stanisława Krawczyńskiego w postaci zestawu płyt kompaktowych z muzyką fletową, dla
najmłodszego laureata Konkursu – Clement Dufour (Francja).
Nagroda w postaci koncertu z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, ufundowana przez dyrektor Annę Oberc dla laureata I miejsca – Marion
Ralincourt (Francja).
Nagroda w postaci koncertu z towarzyszeniem Orkiestry Capella Cracoviensis, ufundowana przez dyrektora Stanisława Gałońskiego dla laureata I miejsca – Marion Ralincourt (Francja).

III Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie zapisał się
w historii nie tylko Krakowa zaszczytnym wydarzeniem nadania PeterowiLukasowi Grafowi, nestorowi europejskiej sztuki wykonawstwa fletowego,
godności doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.
Tekst laudacji wygłoszonej przez prof. Barbarę Świątek-Żelazną:
Piękno muzyki niczem balsam koi wszelaką duszę...
Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drogi
Mistrzu! W każdej refleksji na temat współczesnej sztuki fletowej myśli
kierują się w stronę twórczej osobowości Petera-Lukasa Grafa. Nic więc
dziwnego, że przywołując odmienne charaktery i różnorodne treści muzyczne twórców odrębnych stylistycznie epok muzycznych, ze wszech miar zasadnym staje się porównywanie rozmiaru głębi i bogactwa wyrazu przeważającej części literatury fletowej – i nie tylko fletowej – z kreatywnymi
i ponadczasowymi jej interpretacjami Mistrza z Bazylei. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że mistrzowska dojrzałość interpretacji znajduje swoje odzwierciedlenie w nieograniczonym obszarze jego zainteresowań muzycznych; od

poetyckich utworów wirtuoza violi da gamba Marin Marais, poprzez kontemplacyjno-duchowe i wirtuozowskie utwory całego baroku, finezyjne aczkolwiek pełne radości i zadumy kompozycje klasycyzmu, przepełnione żarliwością emocji i polotem fantazji perły romantyzmu, subtelne i refleksyjne,
a zarazem nasycone swoistą ekspresją arcydzieła impresjonizmu i ekspresjonizmu, po najwartościowsze kompozycje XX wieku, w których łatwo zauważyć można wyrafinowany świat niekończących się możliwości brzmieniowych instrumentu. Wszystko to stało się możliwe dzięki przepojonej
muzyczną osobliwością osobowości artysty, który jeszcze jako uczeń po
wykonaniu Koncertu W.A. Mozarta w Zurichu został okrzyknięty na łamach
„Zürcher Tagesanzeiger” 13-letnim „cudem fletu”. Tak błyskotliwy początek kariery artystycznej stał się jeszcze większą inspiracją do zgłębiania tajników fletowej sztuki wykonawczej pod kierunkiem André Jauneta. Wrażliwość i dyscyplina oraz wrodzona łatwość techniczna przyczyniły się do faktu, że po zaledwie dwuletnich studiach u legendarnych mistrzów i pedagogów Marcela Moyse’a i Rogera Corteta Peter-Lukas Graf został uhonorowany I Nagrodą Conservatoire National w Paryżu (1949). Zawierzenie w przyszłość muzyczną wyzwoliło dalsze rozszerzenie zainteresowań muzycznych
w kierunku dyrygentury, której studiowanie w klasie Eugene Bigota ukończył dyplomem w roku 1950.
Działalność artystyczna jako solisty-flecisty Orkiestry w Winterthur
oraz pierwszego flecisty Orkiestry Festiwalowej w Lucernie zbiegły się
z równoczesną działalnością jako dyrygenta, a związki z legendarnymi postaciami takimi, jak: Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Clemens Kraus,
Joseph Keilberth, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Leopold Stokowski dodały nowych, różnorodnych impulsów artystycznych.
Lata pięćdziesiąte XX wieku zaowocowały licznymi i doniosłymi wydarzeniami w życiu młodego instrumentalisty i dyrygenta: pierwsze trasy
koncertowe (współpartnerami byli m.in.: Günther Ramin i Edwin Fischer);
pierwsze nagrania; pierwsze doniosłe nagrody i wyróżnienia, w tym
I Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium
(1953) oraz Międzynarodowa Nagroda Muzyczna im. Harriet Cohana
w Londynie (1956).
Permanentnie pojawiające się sukcesy nie dotyczyły tylko sfery instrumentalnej. Wspaniały talent muzyczny Grafa daje się zauważyć również
na niwie dyrygentury, czego najwspanialszymi rezultatami były kreatywnie
prowadzone premiery operowe (1957-60), co w krótkim czasie (1960-67)
zaowocowało posadą dyrektora artystycznego opery w Lucernie oraz licznymi koncertami symfonicznymi w roli dyrygenta w Szwajcarii i poza jej
granicami. Publiczność gorąco przyjmowała muzyczne kreacje z tak reno-

mowanymi zespołami orkiestrowymi, jak The English Chamber Orchestra,
The Academy of St Martin in the Fields, czy The Lucerne Festival Strings.
W tym samym czasie jako wybitny flecista daje się poznać na scenach
koncertowych całej Europy, Ameryki Południowej i Japonii, koncertując
w najwykwintniejszych salach koncertowych (m.in.: „Tonhalle” w Zurichu,
„Casino” w Bazylei, „Victoria Hall” w Genewie, Filharmonia Berlińska,
„Concertgebouw” w Amsterdamie, „Musikverein” i „Konzerthaus” w Wiedniu, Wielka Sala Koncertowa im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Teatr
„Fenice” w Wenecji, „Opera House” w Sidney, „Teatro Colon” w Buenos
Aires, „Suntory Hall” i „Bunka Kaikan Concert Hall” w Japonii).
Pod batutą Petera-Lukasa Grafa rozbrzmiewały kompozycje mistrzów
różnych epok w muzycznym prezentacjach: orkiestr symfonicznych z Berna,
Bazylei, Genewy, Lozanny, Lugano, Winterthur i Lucerny; San Remo, Poznania, Fukuoka, Sendai, Szanghaju; orkiestr filharmonii w Monachium
i Turynie; kameralnych orkiestr w Zurichu, Stuttgarcie, Pforzheim, Padwie,
a także English Chamber Orchestra oraz Scottish Chamber Orchestra.
Z postacią kreatywnego wykonawcy (flecisty solisty i kameralisty
oraz dyrygenta) współpracowali tak wybitni muzycy, jak: Rugiero Ricci,
Edwin Fischer, Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Natalie Gutmann, Joseph
Keilberth, Günther Ramin, Karl Richter, Niconor Zabaleta, Ossian Ellis,
Ursula Holliger, Heinz Holliger, Antonio Meneses i wielu, wielu innych,
przydając melomanom niezapomnianych doznań i wrażeń artystycznych.
Charakterystyka geniuszu Petera-Lukasa Grafa styka się w punkcie
wszechstronnie podporządkowanego warsztatu instrumentalnego z wymaganiami muzyki absolutnej, i to bez względu na jej różnorakie koneksje „charakterologiczne”. W wyśmienity sposób potrafi łączyć uniwersalizm środków wyrazu z indywidualnym poczuciem ekspresji, proporcje wirtuozowskiej dominacji estradowej z refleksyjnym zwrotem ku głębi idei muzycznej
kompozycji. W ten z pozoru prosty sposób artysta czyni kreowane przez
siebie interpretacje „nieprzemijającymi”. Stają się one jednym, wielkim,
niepowtarzalnym „dziełem artystycznym”, godnym permanentnego obcowania i studiowania zawartych w nim wartości estetycznych i kulturowych
nie tylko przez młodą generację muzyków. W niezliczonych przykładach
muzycznych czyni frazy melodyczne wyjątkowo klarowne i piękne. Niuanse
i szczegóły w operowaniu barwą instrumentu w narracyjnym prowadzeniu
motywów, w prezentowaniu ich odcieni nastroju i charakteru urastają do
rangi symboli interpretacyjnych szerokiego kanonu literatury fletowej.
Fascynacje muzyczne Mistrza instrumentu znajdują swe ukoronowanie w rozległych obszarach sztuki pedagogicznej. Jako profesor klasy fletu
Akademii Muzycznej w Bazylei (od 1973) oraz wykładowca niezliczonych
ilości mistrzowskich kursów interpretacji muzycznej w Szwajcarii, Niem-

czech, Belgii, Włoszech, Holandii, Anglii, Polsce, Japonii, Korei, czy Chinach dzieli się swym ogromnym doświadczeniem zawodowym w zakresie
gry solowej, kameralnej i orkiestrowej ze studentami, młodymi flecistami,
z których najwybitniejsi urzekają nas obecnie swą kunsztowną grą.
Wśród licznego grona flecistów, których nazwiska znane są daleko
poza granicami świata muzyki fletowej, znajdują się wybitni soliści, często
piastujący stanowiska pierwszych flecistów renomowanych orkiestr. Należą
do nich: Gaby Pas-van Riet (Radiowa Orkiestra w Stuttgarcie), Michael
Martin Kofler (Filharmonia w Monachium), Alison Mitchell (Orkiestra
Symfoniczna w Sydney oraz Szkocka Orkiestra Kameralna), Emanuel Pahud
(Orkiestra Filharmoników Berlińskich), Ulf Schaaff (profesor uczelni
w Weimar, Orkiestra Symfoniczna w Berlinie).
Dla wszystkich, którzy pragnęliby zgłębić chociaż część tajemnicy
sukcesów artystycznych swego mistrza i nauczyciela, artysta opublikował
trzy cenne prace metodyczno-dydaktyczne: Check-up, Interpretation oraz
The Singing Flute (wszystkie nakładem wydawnictwa Schott). Konsekwentne ich studiowanie wraz z zastosowaniem ujętych w nich przemyśleń
i wskazówek uczyni późniejszą praktykę wykonawczą prawdziwą „sztuką”
ekspresji muzycznej. W pracach tych artysta nadaje komponentom warsztatu
instrumentalnego, środkom wypowiedzi muzycznej i szeroko rozwiniętej
technice kształtowania dźwięku wyjątkowo pogłębionego znaczenia. Nieprzemijające walory piękna dźwięku oraz synkretyczne ujęcie treści muzycznej i formy utworów z uniwersalnym – acz nieograniczonym – językiem
wrażeń i doznań estetycznych zapewne łatwo lub łatwiej spotkają się z rezonansem percepcji i twórczego wykonawstwa pośród najbardziej utalentowanej części zainteresowanych sztuką muzyczną.
W dorobku nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych PeteraLukasa Grafa znajduje się większość z najcenniejszych pozycji literatury
fletowej wszystkich epok. Zwiastunem tak imponującego całokształtu dzieła
fonograficznych rejestracji piękna muzyki fletowej był fakt, iż już w wieku
21 lat dokonał udanego, i jak się wkrótce okazało, historycznego nagrania
Koncertu na flet i orkiestrę Jacquesa Iberta, które to nagranie przyniosło
muzykowi międzynarodowe uznanie. Niezliczone tytuły nagranych opusów,
których piękno i mistrzostwo interpretacji muzycznej możemy podziwiać
w domowym zaciszu, obejmują następujące kategorie: flet solo, flet z towarzyszeniem orkiestry, flet w grupie instrumentów koncertujących i orkiestrę,
flet i klawesyn, flet i fortepian, flet i gitara, flet i harfa, muzyka kameralna.
Wytwórniami płytowymi, w których dokonał tych licznych nagrań są firmy
takie, jak: Claves (CH-3600 Thun), Jecklin (CH-8024 Zürich), Ex Libris
(CH-8953 Dietikon), Tudor, Armida.

Jako solista-flecista uczestniczył w najważniejszych międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. w Lucernie, Salzburgu, Edynburgu,
Naantali (Finlandia), Stuttgarcie (również jako dyrygent), oraz w Festiwalu
im. Benjamina Brittena w Aldeborough, Międzynarodowych Festiwalach
Bachowskich w Ansbach i Schaffhausen.
Światowy autorytet muzyczny Petera-Lukasa Grafa sprawia, że postać
tego wspaniałego muzyka zaszczyca składy jury wszystkich najważniejszych
konkursów fletowych, w tym m.in.: Międzynarodowych Konkursów Fletowych w Genewie, Lozannie, Scheveningen, Kobe i Krakowie; Międzynarodowego Konkursu Fletowego im. Rampala w Paryżu; Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego im. Kuhlaua w Uelzen; Międzynarodowych Konkursów Muzyki Kameralnej w Trieste i Trapani oraz Międzynarodowego Konkursu Fletowego im. Carla Nielssena w Odense.
Permanentna dążność do wiedzy oraz poszukiwanie i odkrywanie
prawdy, zarówno tej historycznej jak i współczesnej, przyczyniły się do kolejnej sfery działalności twórczej artysty w postaci wielu edycji muzyki fletowej. Godne uwagi i polecenia są urtekstowe wydania kompozycji twórców
baroku (Purcell, Pepusch, Schickhard, Roman, Loeillet, Roseingrave, Blavet,
Sammartini, Eisel, Chinzer) i epoki przedklasycznej (Schröter, Wendling,
Nicolai, Vanhal, Benda, Hoffmeister, Devienne). Cenne publikacje pod redakcją prof. Grafa ukazały się nakładem Edition Breitkopf, Edition Schott
i Edition Zimmermann, w których odnajdujemy kompozycje Bacha, Mozarta, Schuberta, Giulianiego, Francka, Krommera.
Osobowość artystyczna Petera-Lukasa Grafa ubogacona jest o te spośród najpiękniejszych tradycji „francuskiej szkoły fletowej”, zapoczątkowanej przez Paula Taffanela a kontynuowanej przez Phillipe Gauberta oraz
Marcela Moyse’a, które odnajdując swój rezonans w obszarach tajemnych
niuansów wykonawstwa instrumentalnego, czynią utwory prawdziwymi
arcydziełami muzycznymi.
Przepełnia nas wielka radość i satysfakcja, iż sztuka muzyczna PeteraLukasa Grafa – wielkiego kontynuatora i spadkobiercy muzyki fletowej
pierwszej połowy XX wieku – staje się częścią polskiej kultury muzycznej,
wzbogacając ją nie tylko wymiarem historycznym, ale również i przede
wszystkim indywidualnymi przeżyciami artystycznymi wielu melomanów
i całego polskiego środowiska muzycznego. Wieloletnia działalność na rzecz
muzyki naszych czasów i przyszłych pokoleń w naturalny sposób wzmacnia
naszą niczym niepohamowaną wdzięczność za dar bezpośredniego obcowania
z wybitną sztuką wykonawczą flecisty i dyrygenta, wiedzą i doświadczeniem
profesora-pedagoga, obiektywizmem ocen i osądów jurora konkursów muzycznych, szlachetną przyjaźnią wielkiego człowieka i artysty. Niech symbolicznym odzwierciedleniem naszej wdzięczności będzie przyjęcie przez
Profesora tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prof. Peter-Lukas Graf przyjmując ten honorowy tytuł, wygłosił wykład pt. 50 lat przeobrażeń życia muzycznego.
Oto tekst wygłoszony 10 kwietnia 2005 w auli „Florianka”:
Szanowni Państwo,
Tytuł doktora honoris causa jest prezentem. Aby go otrzymać, nie potrzeba zdawać żadnych egzaminów, ani też pisać rozprawy doktorskiej. Dla
mojego ojca to wszystko było konieczne, gdyż był „prawdziwym” doktorem –
a mianowicie lekarzem. Jego nieprzerwana praca zawodowa w charakterze
lekarza wiejskiego oraz – jak sądzę – często niedocenianie, czy niedostateczne docenianie jego pracy przez pacjentów, powstrzymało mnie od zostania
prawdziwym doktorem. Kiedy zdecydowałem się na muzykę, nie zastanawiałem się nad tym, że również instrumentalista wchodzi w pewnego rodzaju
niewolniczy związek, i że czasem jest on równie mało doceniany jak poświęcenie lekarza. Kiedy byłem młodym muzykiem, nierzadko pytali mnie chodzący na koncerty melomani, czym się „jeszcze poza tym” zajmuję. Zadając
to pytanie mieli na myśli, czym zajmuję się na poważnie oprócz tej mojej
przyjemnej gry na flecie. Z czasem, jak stawałem się starszy, pytanie się
zmieniało. Teraz brzmi ono następująco: „Czy ciągle musi Pan jeszcze ćwiczyć?”, co w podtekście oznacza, że gra na flecie nie może przecież być tak
trudna. W tej kwestii, moi drodzy Państwo, niewiele się zmieniło.
Jednak tematem tego wystąpienia mają być zmiany, które zaszły
w moim życiu muzycznym. Najpierw kilka prostych przeciwstawień! W roku
1953 otrzymałem Nagrodę na Konkursie ARD w Monachium, w którym brało udział około 30 flecistów – co na ówczesne warunki było bardzo dużo. Na
tegoroczny konkurs w Krakowie zgłosiło się 65 uczestników, co porównując
do konkursów międzynarodowych nie jest jeszcze rekordem. Kiedy w roku
1950 obejmowałem w Winterthur posadę solisty, poważnych kandydatów
było dwóch lub trzech. Ostatnio – tak poinformował mnie mój dawny uczeń –
o drugie miejsce w orkiestrze Concertgebouw ubiegało się 180 flecistów.
W przypadku orkiestr amerykańskich jest to liczba dziesięć razy większa. Tuż
po zakończeniu II wojny światowej Marcel Moyse poprowadził kurs mistrzowski w Lucernie – być może jedyny wówczas kurs fletowy w całej Europie. Mimo iż byłem jeszcze w wieku szkolnym, mogłem wziąć w nim udział.
Wszystkich nas było pół tuzina. Dzisiaj trudno jest zliczyć kursy fletowe
i całe rzesze młodych flecistów.
Państwo pozwolą, że przytoczę jeszcze ostatnie porównanie. W latach
pięćdziesiątych mogłem wypełniać sale koncertowe i kościoły sonatami fletowymi Bacha, 40 lat później w Amsterdamie (ostoi „historyków”) za prowokację został odebrany fakt, że muzykę barokową grałem na flecie Boehma.

Drodzy Państwo,
Tych kilka przykładów ukazuje różne sytuacje młodego muzyka z tamtego okresu i dziś oraz okoliczności interpretowania stylu podczas ostatnich
kilkudziesięciu lat. Zacznijmy od interpretacji stylu i recepcji muzyki: Josef
Leilberth, szczególnie szanowany przeze mnie dyrygent, powiedział kiedyś –
na podstawie notatek swoich poprzedników w starych partyturach orkiestrowych – że gust zmienia się co jakieś 20 lat. W ciągu ostatnich 50 lat wydarzyło się więcej: tak zwane „wykonanie historyczne”, tzn. systematyczne
studia źródłowe oraz doświadczenie praktyczne ze starymi instrumentami
stworzyły nowe podejście do dawnej muzyki. Przypominam sobie uwagę
kolegi ze studiów w Paryżu, która na tamte czasy była rzeczą powszechną,
natomiast dzisiaj może sprawiać wrażenie trochę kuriozalne. Uważał on, że
„Bach n'est pas difficile, ça ne se travaille pas, ça se dèchiffre” [„Bach nie
jest trudny, gra się go bez przygotowania i nie trzeba ćwiczyć”]. Tymczasem
większość muzyków świadomie, czy też nieświadomie uległa wpływowi
orientacji historycznej.
Uwolniliśmy się od tradycji romantycznej, która była przenoszona na
utwory barokowe i klasyczne, i przede wszystkim zrozumieliśmy artykulację
muzyczną. Flecista grający na flecie Boehma nie może już, jak ja to robiłem
jako młody człowiek, patrzeć z politowaniem na muzyka grającego na flecie
poprzecznym (traverso). Kiedy gra on Bacha, musi liczyć się z nadzwyczaj
krytycznym osądem specjalistów od epoki baroku oraz słuchaczy, którzy
przyzwyczaili się do innego brzmienia.
Dla studentów takie kwestie stylistyczne są tylko jednym z nowych wyzwań. Do tego dochodzi fakt, że pod względem techniki gry wymagania profesjonalne są dla wszystkich instrumentalistów dzisiaj wyższe niż kiedykolwiek. I tak właśnie naszkicowałem nierówny wzrost konkurencji. Jak chodzi
o liczby, to jest on jeszcze pogłębiony poprzez uogólnienie. Jak Państwo
wiecie, w europejskim świecie muzyki coraz częściej będą obecne np. Japonia, Chiny i Korea. Ta budząca strach nadmierna podaż była powodem znanego dowcipu, który chciałbym tu opowiedzieć – nie w celu pozbawienia
odwagi obecnych tu młodych muzyków, lecz aby z humorem spojrzeć faktom
w oczy. Proszę wybaczyć, jeśli akuratnie znacie Państwo tę historyjkę.
Pewien bezrobotny flecista otrzymuje radę od swojego przyjaciela,
aby spróbował w cyrku. Dyrektor cyrku z żalem stwierdza: tutaj orkiestra też
jest już w pełnym składzie. Natomiast przydałby się jeszcze statysta do dzikich zwierząt. Flecista tak sobie myśli: zostać pożartym, czy umrzeć z głodu
– wychodzi na jedno. Na przedstawieniu pojawia się on więc na arenie. Fanfary orkiestry! Klatki się otwierają, lwy wyskakują, jeden wprost w kierunku
statysty, otwiera paszczę i śmiertelnie przerażonemu fleciście szepce do
ucha: nie bój się, my tu wszyscy jesteśmy pianistami!

I tak, moi Państwo, nasuwa się pytanie, czy cyrk i lwy pozostają jedyną szansą? W rzeczywistości tylko nielicznym spośród wielu udaje się dzisiaj
to, co kiedyś było zupełnie naturalne: jako flecista człowiek był muzykiem
orkiestrowym, w najlepszym wypadku z kilkoma zajęciami dodatkowymi jak
lekcje i muzyka kameralna, może nawet czasem miał jakiś występ solowy.
W latach sześćdziesiątych-osiemdziesiątych założono wiele szkół muzycznych, co umożliwiło ucieczkę w stronę pedagogiki. Dzisiaj i tutaj rynek jest
nasycony. Sądzę, że młodzi muzycy będą musieli w przyszłości – jak to jest
w przypadku wielu zawodów – nastawić się na kilka możliwości: np. na
kombinację nauczania i częściowego zatrudnienia w orkiestrze, czy na połączenie gry na barokowym flecie poprzecznym ze współczesną muzyką z instrumentami towarzyszącymi. Pedagogika muzykoterapii, jako jeszcze
otwarte pole działania, mogłaby dać owocne możliwości.

W każdym bądź razie ukierunkowanie na jakąkolwiek pracę bazową
zdaje mi się być dzisiaj sensowniejsze, niż dążenie do pełnej blasku kariery.
Jest rzeczą naturalną, że w młodości życzeniem człowieka jest osiągnięcie
czegoś najwyższego. Szczytem naszej pracy muzycznej są z pewnością sławni
soliści i dyrygenci. Czy jednak są oni – abstrahując od spraw materialnych –
rzeczywiście zawsze tym czymś najwyższym? Czy nie słyszymy czasami perfekcyjnych i wspaniałych interpretacji, które w dziwny sposób nie robią na
nas wrażenia, ponieważ brakuje nam czegoś istotnego? Przy kwestii, co ma
być tym czymś istotnym, przychodzi mi do głowy Jan Sebastian Bach. Powiedział on, że muzyka jest po to, „by czcić Boga” i „dać odpocząć duszy”.
W innych przypadkach uważał on muzykę za „beczenie i wciąż to samo granie”.
Barokowy sposób wyrazu nie powinien nas zmylić co do tego, że chodzi o naprawdę prowokacyjne słowa. Co mają one na myśli? Co mogą dziś
dla nas oznaczać? W każdym bądź razie, nie odnoszą się ani do techniki, ani
stylu, ani jakiejkolwiek sprawy, którą się ogólnie zajmujemy. Mają one na
myśli coś innego, coś duchowego, co jest lub powinno być charakterystyczne
dla muzyki. Ja rozumiem je jako wyzwanie, aby w muzykowaniu widzieć
więcej niż przykładowo to, co dziś w pierwszym rzędzie jest wymagane
i podziwiane, mianowicie więcej niż brawura techniczna i estetyka brzmienia.
Nasze czasy są w sposób widoczny i namacalny wykreowane przez postęp techniczny. Wymagają one od człowieka przede wszystkim wymiernych
i dających się przeliczyć materialnie osiągnięć. Dochodzi przy tym do zubożenia duchowego, dla którego – tak sądzę – akuratnie irracjonalna jakość
muzyki stanowi konieczną przeciwwagę. Mam nadzieję, że ta funkcja muzykowania będzie w przyszłości jeszcze bardziej zauważana, i że ogólnie muzyka, a w szczególności wychowanie muzyczne będą pod kątem tego aspektu
odpowiednio wspierane.
My, instrumentaliści, wszyscy dążymy oczywiście do możliwie jak
najwyższej perfekcji technicznej. Ale nie powinniśmy jej gloryfikować. Pozostańmy zawsze przy poszukiwaniu tajemnicy, przy poszukiwaniu tego, co
muzyka może przekazać wnętrzu człowieka, mówiąc za Bachem: duszy
i umysłowi!
To, że dzisiaj moje osobiste starania zostają uznane nadaniem mi tytułu
doktora honoris causa, uważam również za uhonorowanie naszego zawodu,
to znaczy uhonorowanie obejmujące wielu moich kolegów muzyków. Bardzo
serdecznie dziękuję za to Akademii Muzycznej w Krakowie. A Państwu, Panie i Panowie, dziękuję za poświęconą mi uwagę.

Tekst Prezesa Stowarzyszenia Flecistów Polskich prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny wygłoszony podczas uroczystości nadania PeterowiLukasowi Grafowi tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej
w Krakowie:
Najdroższy Mistrzu! W imieniu wszystkich flecistów polskich i moim
własnym chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za możliwość
włączenia Pana do zacnego grona najwybitniejszych postaci Akademii Muzycznej w Krakowie. Przy tej okazji pragniemy złożyć Panu wyrazy najwyższego szacunku i podziwu dla Pana wspaniałego mistrzostwa i wielkiej wiedzy artystycznej. Dziękujemy za umożliwienie nam udziału w Pana dziele,
będąc równocześnie przeświadczonymi, że każdy polski flecista wiele Panu
zawdzięcza. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy złożyć Panu wyrazy najgłębszego szacunku jako osobie, która jest dla nas źródłem inspiracji artystycznej, jak również wspaniałym wzorcem młodych artystów. Składamy Panu
nasze najszczersze życzenia z nadzieją, że będzie mógł Pan kontynuować
z podobnym zapałem dalszą działalność artystyczną, gdyż pragniemy dalej
obcować z Pana wielką sztuką.

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: To czwarty honorowy doktorat,
jaki przyznała krakowska uczelnia. Dotąd tytułem tym wyróżniono prof.
Krzysztofa Pendereckiego, Paula Sachera oraz prof. Mieczysława Tomaszewskiego. Wczorajszą uroczystość nadania honorowego doktoratu Akademii Muzycznej, która odbyła się w Auli AM Florianka zakończył wykład
Petera-Lukasa Grafa pt. „50 lat przeobrażeń życia muzycznego” oraz koncert, podczas którego szwajcarski flecista zaprezentował „Sonatę A-dur”
J.S. Bacha oraz „Balladę” Franka Martina. Artyście na fortepianie towarzyszyła córka Aglaia Graf. Prof. Barbara Świątek-Żelazna – flecistka, w wygłoszonej laudacji przypomniała osiągnięcia „Mistrza z Bazylei”.
Sukcesy Grafa nie dotyczyły jedynie sfery instrumentalnej. Jego talent dał się
szybko poznać i w dyrygenturze. Jako instrumentalista i jako dyrygent zjeździł cały świat, prezentując muzykę od baroku po współczesność, współpracując z najlepszymi zespołami świata, m.in. z The Academy of St. Martin in the
Fields oraz The English Chamber Orchestra, czy grając w najlepszych salach
m.in. Berlina, Wiednia, Moskwy, Sydney oraz Buenos Aires.
Prof. B. Świątek-Żelazna zauważyła, że geniusz Petera-Lukasa Grafa polega
na umiejętnym „łączeniu środków wyrazu z indywidualnym poczuciem ekspresji” oraz na dobraniu „właściwej proporcji wirtuozowskiej dominacji estradowej z refleksyjnym zwrotem ku głębi idei muzycznej kompozycji”.
„W ten z pozoru prosty sposób artysta czyni kreowane przez siebie interpretacje nieprzemijającymi. Stają się one jednym wielkim niepowtarzalnym dziełem artystycznym, godnym permanentnego obcowania i studiowania zawartych w nim wartości estetycznych i kulturowych” – podkreślała.

Uroczystość nadania Peterowi-Lukasowi Grafowi tytułu doktora honoris
causa została poprzedzona rozpoczęciem III Międzynarodowego Konkursu
Fletowego. W tym organizowanym przez Akademię Muzyczną w Krakowie,
a odbywającym się raz na trzy lata konkursie weźmie udział 56 flecistów
zakwalifikowanych przez jury na podstawie nadesłanych kaset, m.in.
z Japonii, Rosji, Francji, Izraela, Niemiec, Korei, Słowenii i Polski. Bardzo
obiecujące były taśmy, które przesłuchiwaliśmy. Już wiemy, że w tym roku
na naszej estradzie spotka się wielu artystów pochodzących z różnych
kultur, dzięki czemu ten konkurs może stać się wspaniałym przeżyciem nie
tylko dla miłośników fletu, ale także dla zwykłych słuchaczy – mówiła prof.
Barbara Świątek-Żelazna, inicjatorka konkursu, przewodnicząca jury. Młodzi artyści będą walczyli o laury w trzyetapowym konkursie, wykonując
muzykę od baroku po współczesność. Zwycięzcę wyłoni międzynarodowe
jury, w którym zasiądzie także uhonorowany tytułem doktora honoris causa
Peter-Lukas Graf. (...) Jakiego flecisty będzie szukać jury? „Takiego instrumentalisty, którego chciałabym wielokrotnie słuchać” – podkreślała
prof. Świątek-Żelazna. Przesłuchaniom konkursowym, które rozpoczną się
dziś rano towarzyszyć będą prezentacje wydawnictw muzycznych, a także
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seminarium fletowe z udziałem najwybitniejszych instrumentalistów .
Tomasz Handzlik: Młodzi mistrzowie fletu z czterech stron świata już po
raz trzeci spotykają się w Krakowie. Na Międzynarodowym Konkursie Fletowym zmagać się będą i rywalizować o niebagatelną I Nagrodę (30 tys.
zł) oraz zaszczytny tytuł pierwszego flecisty. Już po raz trzeci Akademia
Muzyczna w Krakowie organizuje Międzynarodowy Konkurs Fletowy. Jego
pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest prof. Barbara ŚwiątekŻelazna, była rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. W imprezie, odbywającej się pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego, biorą
udział młodzi instrumentaliści z całego niemal świata. W tym roku przyjadą muzycy z takich krajów, jak: Izrael, Wenezuela, Meksyk, Tajwan, Korea, USA, Japonia, Włochy, Węgry, Niemcy czy Francja. Liczna grupa
uzdolnionych artystów reprezentuje także Polskę – jest to dziewiętnastu
flecistów z Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy oraz Łodzi. Już od
ubiegłego poniedziałku zmagania młodych konkursowiczów oceniają zasiadający w jury najwybitniejsi wirtuozi fletu z najbardziej znanych i cenio46
nych międzynarodowych uczelni muzycznych... .
Anna Woźniakowska: ... Krakowskie konkursy fletowe obserwuję od
wielu lat, międzynarodowe ich wydanie poprzedziły bowiem konkursy krajowe, pamiętam więc poziom prezentowany przez polskich flecistów
u początku imprezy. Tym lepiej potrafię ocenić i docenić wysiłki pedagogów i młodych muzyków, którzy długą drogę musieli pokonać, by dzisiaj
śmiało konkurować z zagranicznymi kolegami z ośrodków o znacznie dłuższej „fletowej” tradycji i znacznie zamożniejszych. Stan finansów ma, nie45
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stety, wpływ na poziom prezentowanej sztuki, nie sposób bowiem dobrze
grać, gdy ma się do dyspozycji niesprawny instrument, a dobrej jakości
flet do tanich nie należy. Polscy uczestnicy konkursu reprezentowali,
w I etapie chyba wszystkie nasze uczelnie muzyczne. Gdy piszę te słowa,
nie znam jeszcze werdyktu, nie wiem ilu z nich znajdzie się w II etapie.
Nie wiem też, jak się w nim popiszą, ale po wysłuchaniu obszernych fragmentów wstępnych przesłuchań mogę przypuszczać, że Polacy znajdą się
w finale i w ostatecznym rozstrzygnięciu nie będą chyba na ostatnich
miejscach. Mają jednakże silną konkurencję w przedstawicielach, a może
raczej przedstawicielkach (flet jest mocno sfeminizowany) innych nacji
z Europy i Azji. Prawe każdy z uczestników tegorocznego konkursu jest
indywidualnością, dysponuje nie tylko dobrym warsztatem, wrażliwością
muzyczną, ale i wykazuje osobisty, interesujący rys w interpretacjach
niełatwych utworów różnych epok (w I etapie barok; późny romantyzm
i współczesność). Oczywiście nikt z nich nie jest doskonały, wszak są
to ludzie młodzi (do 25 lat). Najczęściej popełnianym w I etapie błędem
było niekontrolowane rzucenie wszystkiego na jedną kartę; granie ile sił
w płucach, co w warunkach akustycznych „Florianki” owocowało zbyt
ostrym, wręcz brutalnym chwilami dźwiękiem. A przecież ci młodzi dostali
w niedzielę wspaniałą lekcję. Przesłuchania konkursowe poprzedziła bowiem uroczystość nadania doktoratu h.c. liczącemu dziś 76 lat światowej
sławy szwajcarskiemu wirtuozowi i pedagogowi Peterowi-Lukasowi Grafowi. Artysta za nadaną godność podziękował krótkim wykładem – wzorem
sztuki oratorskiej – oraz muzyką. Z fortepianowym towarzyszeniem swej
córki Aglai grał „Sonatę A-dur” Bacha, „Balladę” Martina, a na bis „Allegro”
z Bachowskiej „Sonaty C-dur”. Grał delikatnie, niewielkim, ale wspaniale
zniuansowanym dźwiękiem, a ta delikatność pozwoliła mu na wypieszczenie każdej frazy; każdego motywu. To była prawdziwa muzyczna uczta,
ale by tak panować nad dźwiękiem i nad słuchaczami, trzeba być prawdziwym mistrzem!
47
Czego życzę wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu! .
Anna Woźniakowska: Anonsowany pięknym plakatem autorstwa Władysława Pluty III Międzynarodowy Konkurs Fletowy zakończył się w niedzielny wieczór uroczystym koncertem laureatów. Nagrody zostały rozdane,
nadchodzi czas podsumowania tej pięknej i jakże ważnej imprezy.
O znaczeniu krakowskiego konkursu zainicjowanego niegdyś i kierowanego przez prof. Barbarę Świątek-Żelazną, a organizowanego przez krakowską Akademię Muzyczną pisałam już na tych łamach. Przypomnę więc
tylko, że dzięki jej staraniom Kraków co trzy lata staje się Mekką flecistów, że przyjeżdżają tu światowe sławy, by słuchać i oceniać młodych
artystów z całego niemal świata (w tym roku brakło tylko flecistów z antypodów) i udzielać im wskazówek na przyszłość, że w trakcie konkursowych
przesłuchań Aulę „Florianka” wypełniają tłumnie słuchacze różnych pokoleń; a koncert finałowy nie mieści wszystkich chętnych, co świadczy
o rosnącym zainteresowaniu melomanów instrumentem, a i o coraz cie47
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kawszej muzycznej ofercie, jakiej konkurs im dostarcza. W tym roku poziom imprezy był wysoki i wyrównany. Młodzi muzycy (do 26 roku życia)
z łatwością pokonywali trudności techniczne i muzyczne programu obejmującego repertuar od baroku po współczesność. Można się zastanawiać,
czy w tym repertuarze nie położono zbytniego nacisku na muzykę XX wieku, ale zestaw utworów, z jakiego uczestnicy mogli dokonać wyboru,
wszechstronnie sprawdzał ich dojrzałość artystyczną i warsztatowe umiejętności. Rzecz ciekawa, muzyka naszych czasów, choć z pozoru trudna,
okazuje się bliższa młodym artystom niż np. twórczość Schuberta. Po jego
wariacje sięgnęło zaledwie kilka osób, należycie je wykonała jedynie laureatka I Nagrody Marion Ralincourt, była zresztą doskonała w każdym repertuarze, jest to bowiem muzyk „z bożej łaski”, artystka obdarzona charyzmą przykuwającą uwagę słuchacza od chwili pojawienia się na estradzie.
Jej interpretacja „Ronda D-dur” Mozarta w finale była wręcz wzorcowa.
Wykonanie „Koncertu fletowego” Pendereckiego uznane zostało za najlepsze. Marion Ralincourt, podobnie zresztą jak Laureat II Nagrody 18-letni
Clement Dufour, grała „Koncert” wirtuozowsko, lekko, racjonalnie, jakby
wbrew późnoromantycznej tradycji, do jakiej jesteśmy w tej muzyce przyzwyczajeni. Ale przecież takie inne, odkrywcze spojrzenie to zaleta, a nie
wada konkursu. Francuscy laureaci wnieśli na konkursową estradę radość,
a to w wykonawstwie muzyki niezmiernie ważne. Radosny w I etapie był
również najlepszy z Polaków Jan Krzeszowiec. W kolejnych etapach tę
porywającą radość stracił, a szkoda, bo w jego interpretacjach było wiele
muzyki. Konkurs wymaga jednak pokonania nie tylko trudności repertuaru, ale i własnej psychiki. Tej właśnie umiejętności chyba najbardziej
brakowało polskim uczestnikom, choć poziom artystyczny jaki prezentowali, był tym razem wysoki.
III etap konkursu był też poważnym – zdanym z powodzeniem – sprawdzianem dla towarzyszącej jego uczestnikom Orkiestry Akademii Muzycz48
nej w Krakowie pod dyrekcją Pawła Przytockiego .
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz: Marion Ralincourt, francuska flecistka, absolwentka Conservatoire Superieur de Musique w Paryżu, wygrała
zakończony wczoraj w Krakowie III Międzynarodowy Konkurs Fletowy.
Artystka oprócz Grand Prix... otrzymała również Nagrodę Specjalną
Krzysztofa Pendereckiego... za najlepsze wykonanie „Koncertu fletowego”
tego krakowskiego kompozytora oraz dwa wyróżnienia w postaci zaproszeń na koncerty z zespołami Filharmonii Krakowskiej i Capelli Cracoviensis.
„Jestem niewiarygodnie szczęśliwa. Nie mogę uwierzyć, że wygrałam” –
mówiła Marion Ralincourt po ogłoszeniu werdyktu jury. – „Za wygrane
pieniądze kupię flet piccolo, bo takiego instrumentu mi brakuje i bilet lotniczy do Japonii, na następny konkurs, który rozpocznie się w sierpniu” –
dodała.
Drugie miejsce (...) zajął Clement Dufour, 18-letni Francuz, najmłodszy
uczestnik konkursu, zaś trzecie miejsce (...) otrzymał Jan Krzeszowiec,
48
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absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zwycięzcy odebrali wczoraj
wieczorem nagrody, a następnie wystąpili na Koncercie laureatów.
Jaka jest recepta na sukces Marion Ralincourt? – „Trzeba tak grać, aby
ludzie chcieli słuchać, aby zapomnieli o codzienności” – mówiła. „Dla mnie
w grze najważniejsze jest przekazywanie emocji, opowiadanie muzyką
pewnych historii, rozmowa z publicznością” – podkreślała.
– „Marion Ralincourt urzekła nas niezwykłą osobowością i ekspresją. Od
pierwszego dźwięku artystka potrafiła zainteresować sobą publiczność.
Nawet kazała siebie słuchać. To jest wielki dar, którym tylko nieliczni są
obdarzeni” – mówiła prof. Barbara Świątek-Żelazna, inicjatorka i organizatorka Konkursu, przewodnicząca jury. Międzynarodowe jury [...] podkreślało, że poziom był bardzo wysoki. – „To ogromna radość, że do Krakowa
zjechali artyści, którzy w większości mają już na swoim koncie znaczne sukcesy. Aż przyjemnie było ich słuchać” – mówiła prof. Świątek-Żelazna. Polscy fleciści znakomicie sobie poradzili w konkursie. W drugim etapie wystąpiło, na siedemnaście osób, pięcioro Polaków, zaś dwoje zagrało w finale.
Do odbywającego się raz na trzy lata konkursu zostało zakwalifikowanych
56 flecistów z 19 krajów, m.in. z Wenezueli, Meksyku, Tajwanu, Korei,
USA, Włoch, Japonii, Węgier, Niemiec i Polski. Młodzi artyści musieli się
wykazać nie tylko wspaniałą techniką, ale i umiejętnością gry we wszystkich stylach; gdyż program konkursu został tak skonstruowany, aby mu49
zycy prezentowali utwory od baroku aż po współczesność .

Petri Alanko: Organizacja Konkursu była bardzo
dobra. Harmonogram był również dobrze zaplanowany, co pozwoliło uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemnych niespodzianek. Praca jury była łatwa, a system oceniania (niejawna punktacja bez nazwisk) był
fantastyczny. To pozwoliło zaoszczędzić nam czasu
i kłopotu, a także uniknąć niepotrzebnych dyskusji
i sporów. Uważam, że wyniki konkursu były także
sprawiedliwe. To bardzo miło, że dwoje polskich flecistów znalazło się w finale, szczególnie z powodu ich umiejętności technicznych i równie dobrej gry.
Nie mam żadnych krytycznych uwag co do konkursu, jedynie kilka spostrzeżeń. Sadzę, że byłoby lepiej pozostawić jeden dzień wolny pomiędzy
I a II etapem. Byłby to cały dzień prób do II etapu. Obecnie mam wrażenie, że osoby korzystające z akompaniatorów zapewnionych przez organizatorów konkursu są w pewnym kłopocie. Utwory II etapu są bardzo wymagające i uważam, że niemożliwe jest należyte ich przygotowanie jedynie podczas jednej krótkiej próby z akompaniatorem. Proponuję, aby
ograniczyć ilość zakwalifikowanych uczestników do II etapu z 18 do 14, co
pozwoliłoby przeprowadzić II etap w ciągu jednego dnia.
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Moje przemyślenia odnośnie programu. Uważam, że programy I etapu
i III etapu są dobre. Natomiast w II etapie powinien być jeden obowiązkowy utwór z epoki klasycznej. Obecnie jedynym klasycznym utworem
jest kompozycja Mozarta w finale. Repertuar klasyczny jest podstawowym
kanonem literatury i według mojej opinii powinien znaleźć się w programie
I lub II etapu. Ponadto uważam, że utwory tej samej kategorii powinny
być porównywalne, podobne co do stylu i czasu trwania. Tymczasem trudno porównać kompozycje Schuberta lub Prokofiewa z Taktakishvili, które
są tak różne w ich muzycznej wartości. To wszystko są jedynie moje sugestie, nie zaś słowa krytyki. Wszyscy zrobiliście tyle wspaniałej pracy na
rzecz konkursu. Życzę wszystkiego najlepszego oraz powodzenia dla kon50
kursów w przyszłości .
Craig Goodman: Oto krótka informacja o tym, jak dobrze odbierałem
III Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie i jaką przyjemność
sprawiło mi uczestniczenie w nim w roli jurora. Szczerze wierzę, że wydarzenie to było ekstremalnie dobrze przemyślane, zaplanowane i zrealizowane w każdym najdrobniejszym szczególe. Co więcej, dominował duch
współpracy. To jest rzeczywiście rzadko spotykane w odniesieniu do konkursów i wierzę, że wielu może uczyć się z modelu proponowanego przez
Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie. Naprawdę, nie mam żadnych słów krytycznych. Było wielką przyjemnością słyszeć tak wielu wspaniałych młodych flecistów z całego świata i spotkać się z uczestnikami
i innymi artystami – młodszymi i starszymi – z Polski i zagranicy; słuchać
i dzielić się doświadczeniami. Duch uczciwości, odpowiedzialności i otwartości wśród moich kolegów z jury spowodował naturalną łatwość wymiany
myśli i idei między sobą, członkami jury i wszystkimi obecnymi w trakcie
najbardziej intensywnego i owocnego tygodnia muzyki fletowej w Polsce.
(...) Wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w realizacji planów
51
dotyczących następnego konkursu... .
Craig Goodman: Zapomniałem wspomnieć w moim liście o jednym drobnym zagadnieniu. Jest to propozycja, o której rozmawialiśmy wspólnie
z Jánosem Bálintem. Jest zrozumiałe, że większość młodych flecistów rozumie jak grać współczesną muzykę, ale nie jestem przekonany o ich rozumieniu muzyki okresu klasycznego i późnoklasycznego. Z tego względu
rozważyliśmy propozycję, aby Introdukcja, temat i wariacje Schuberta
były obowiązkowym utworem dla wszystkich kandydatów, co pozwoli nam
52
rzeczywiście ocenić ich rozumienie muzyki tego okresu i stylu .
Elżbieta Gajewska-Gadzina: Trzecia edycja konkursu „Kraków 2005”
stała się kolejnym wielkim wydarzeniem na gruncie polskiej gry fletowej
i jednocześnie następnym sukcesem w dążeniach polskiej dydaktyki, sukcesem wynikającym z wieloletniego zorganizowanego działania w kierunku
stworzenia szkoły fletowej opierającej się na założeniach najlepszych
50
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wzorców światowych. Podsumowując blisko czterdziestoletni już okres
wytężonej pracy w kierunku osiągnięcia właściwego stylu i poziomu gry,
popularyzowania fletu jako instrumentu solowego, wychowania odpowiedniego odbiorcy dla sztuki gry fletowej – mamy pewność dokonania prawdziwej „rewolucji fletowej” w naszym kraju. I Międzynarodowy Konkurs
Fletowy „Kraków 1999” wprowadził Polskę do grupy krajów reprezentujących najwyższy poziom gry na tym instrumencie w skali światowej, będąc
jednocześnie sprawdzianem umiejętności naszych instrumentalistów, po
raz pierwszy mających możliwość międzynarodowej konfrontacji we własnym kraju. Pomimo to, że konkurs nie przyniósł Polakom nagród, wywarł
decydujący wpływ na świadomość celów i kierunek pracy naszych młodych
flecistów. Można powiedzieć, że spowodował on nasze zaistnienie na międzynarodowej scenie.
II Międzynarodowy Konkurs Fletowy „Kraków 2002” przyniósł sukces Polakom między innymi dzięki nagrodom dwojga naszych finalistów. Poziom
imprezy krakowskiej dorównał poziomowi najbardziej liczących się konkursów fletowych w Europie, jak np. w Monachium, Paryżu, czy Pradze.
III Międzynarodowy Konkurs Fletowy „Kraków 2005” stał się kolejnym
sukcesem polskich instrumentalistów w postaci dwóch nagród dla polskich
finalistów. Wyraźnie dała się zauważyć progresja poziomu gry i osiągnięć
młodych wirtuozów oraz rezultatów pracy pedagogów. Ten konkurs zainicjował podjęcie wspólnych z innymi krajami dążeń do wypracowania współczesnego języka fletowego i pogodzenia wymagań stylów muzycznych z potrzebą demonstrowania na muzycznym gruncie własnej tożsamości narodowej. Ogromną satysfakcję sprawia nam Polakom wzrastająca popularność
krakowskiego konkursu, dokumentująca się statystyką. Jeżeli do pierwszego
i drugiego konkursu zakwalifikowało się około czterdziestu, a uczestniczących było około trzydziestu flecistów, to do konkursu 2005 zgłosiło się 65
osób, zakwalifikowanych zaś było 56, ostatecznie uczestniczyło 45 kandydatów. W poprzednim konkursie (rok 2002) wystąpiło dziesięciu polskich
flecistów, a w konkursie 2005 już osiemnastu. Uczestnicy zaprezentowali
się w repertuarze stawiającym wielkie wyzwanie, zarówno ich umiejętnościom instrumentalnym, jak i wiedzy oraz dojrzałości muzycznej. Wszechstronny i różnorodny pod względem stylistycznym program uwieńczony
w finale wykonaniem „Koncertu fletowego” K. Pendereckiego wymagał
wykazania się umiejętnością interpretowania muzyki barokowej, klasycznej, romantycznej, a także opanowania środków wyrazu muzyki współczesnej. Podkreślić należy również inny wielkiej wagi fakt, że poprzez objęcie
patronatu nad konkursem przez Krzysztofa Pendereckiego, prezentację
jego dzieła oraz innych dzieł polskich kompozytorów nadajemy konkursowi
wartość podnoszenia znaczenia polskiej muzyki w świecie. Rangi konkursowi dodała ponownie obecność jurorów zagranicznych, reprezentujących
kilka pokoleń największych wirtuozów i dydaktyków naszych czasów.
Wspaniałą i wyjątkową inicjatywą krakowskiej Akademii Muzycznej było
uhonorowanie jednej z najwybitniejszych postaci spośród jurorów – Petera-Lukasa Grafa poprzez nadanie mu tytułu doktora honoris causa podczas
uroczystego rozpoczęcia Konkursu Fletowego. Fakt dostrzeżenia artystycznej wartości dzieła Petera-Lukasa Grafa przez wybitne grono profesorów krakowskiej uczelni został nie tylko przyjęty z wdzięcznością przez

polskie środowisko sztuki gry fletowej, ale zaznaczył się jako znaczące
wydarzenie światowe. Na tle wielu konkursów europejskich ten „krakowski” wyróżnia się wyjątkowością wyrażającą się poprzez: „czystość” (zbliżoną do ideału) regulaminu, profesjonalizm i perfekcję organizacji oraz
stworzenie niepowtarzalnej atmosfery serdeczności i ciepła, które tworzą
klimat przyciągający do krakowskiej uczelni zarówno uczestników, jak
i jurorów, a także fanów fletu i wielu innych ludzi pragnących stać się
członkami jednej wspólnej rodziny fletowej. Jeśli inne konkursy nie odstają
od tych kryteriów, to „Konkurs Krakowski” dodaje do tego niepowtarzalną
atmosferę, na którą żaden artysta nie może pozostać obojętny. Przeogromny wkład pracy i poświęcenia dla sprawy konkursów Komitetu Organizacyjnego kierowanego przez Dyrektora Artystycznego Panią Profesor
Barbarę Świątek-Żelazną wzbudza szacunek i podziw, a to łączy się z nadzieją, że nigdy nie zabraknie organizatorom sił oraz pasji na kontynu53
owanie tego bezcennego dzieła .
Elżbieta Gajewska-Gadzina: Oprócz wielu cennych jakości, jakie wnosi
z sobą Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie, rangę jego w sposób oczywisty podnosi decyzja o utworzeniu Forum Fletowego, czyli możliwości kontaktu pedagogów i uczestników konkursu z jurorami, wirtuozami gry fletowej, doświadczonymi pedagogami i artystami światowego formatu. To bezprecedensowe w Polsce ujęcie relacji między mistrzem
a uczniem w obecności artystycznych opiekunów tych uczniów (nauczycieli) stanowi bezwzględną wartość konkludującą sens konkursowej rywalizacji. Trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu w Krakowie wzbogaciła
polską grę fletową o możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczeniami i przemyśleniami światowej czołówki wirtuozów. Pytania zadawane
jurorskiemu gremium dotyczyły najszerzej pojętego spektrum problemów
związanych z grą na flecie. I tak, tematami rozmów objęte zostały problemy nauczania początkowego, w tym fizjologii gry, metodyki w tym temacie stosowanej, obejmującej, co niezwykle istotne, tajemnice przynależne do poszczególnych odkryć w pracy pedagogicznej każdego z jurorów. Kolejnym tematem omawianym i dyskutowanym była wiedza, dotycząca stylistycznych kryteriów odtwarzanych dzieł, począwszy od baroku,
aż po dzień dzisiejszy. Mieliśmy okazję prześledzić tu skalę zainteresowań
nauczycieli i ich uczniów, dotyczących kanonów wykonawczych muzyki
Telemanna, Mozarta, Schuberta oraz całej gamy kompozytorów romantycznych i współczesnych. Szczegółowe pytania dotyczyły interpretacji
tekstu w świetle tych kanonów oraz sondażu trendów naukowo-odkrywczego zgłębiania właściwej woli kompozytora na podstawie wartości źródłowych. Zasadniczą treścią odpowiedzi na te pytania stało się zaś autorytatywne określanie wiarygodności wydawnictw, jakże często odkształcających myśl kompozytora podległą opracowaniu wykonawczemu.
W świetle bogactwa niedomówień dotyczących tego aspektu, zapoczątkowanie dyskusji na ten temat ze zrozumiałych względów jest bezcenne. Omawia53
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jąc powyższe Forum, nie sposób wspomnieć o tak istotnych zagadnieniach
poruszanych podczas tego spotkania, jak: sposoby ćwiczenia, zawsze aktualny problem oddechu w relacji do frazy, ogólnie pojęta technika gry fletowej
oraz psychologia wykonawcza, czyli – jak pozbyć się tremy? Szczególnym
zaś, konkludującym dyskusję problemem, stał się współczesny język fletowy
w pojęciu idiomu fletowej gry. W mojej opinii, a jak sądzę i w opinii moich
kolegów, takie podsumowanie wydarzeń konkursowych jest inicjatywą nie
do przecenienia, której kontynuacja jest gwarantem wzrostu znaczenia
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i wartości Konkursu w Krakowie .
Kazimierz Moszyński: Czuję się zaszczycony zaproszeniem do udziału
w pracach Jury. Konkurs przebiegał w niezwykle intensywnej, ale pełnej
harmonii pracy. Klarowność regulaminu, jak też stanowczość Przewodniczącej Jury sprawiły, że Konkurs przebiegł w atmosferze absolutnej czystości zasad punktacji, zaś rezultat końcowy zbieżny był z odczuciami
wszystkich Jurorów, oraz – co istotne – licznie uczestniczącej w przesłuchaniach publiczności.
Konkurs w Krakowie spełnia wciąż ze znakomitym wymiernym skutkiem
rolę w podnoszeniu poziomu artystycznego młodych polskich flecistów.
Trzeci Konkurs odznaczał się niezwykle wysokim poziomem artystycznym,
a nagrody w finale przyznane reprezentantom polskim świadczą o wypeł55
nieniu arcyważnej roli edukacyjnej .
Jiří Válek: W Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Krakowie uczestniczyłem po raz drugi. Podobnie jak poprzedni, tegoroczny konkurs był
absolutnie perfekcyjny we wszystkich aspektach: doskonała, bezbłędna
organizacja, przyjaźń i gościnność napotkana w kontakcie ze wszystkimi,
miła atmosfera w trakcie wypracowywania poszczególnych ocen, trafne
i sprawiedliwe rozstrzygnięcia, doskonałe warunki zakwaterowania i wyżywienia jurorów. W porównaniu do ubiegłego konkursu można było zauważyć znaczący wzrost średniego poziomu uczestników, wśród których
większość z nich postrzegana była jako wybitnie uzdolnieni. Było dla mnie
wielką przyjemnością i honorem uczestniczyć w pracach tak szacownego
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jury. Organizatorom pragnę pogratulować wspaniałego konkursu .
Antoni Wierzbiński: ...Wybrzmiały już urokliwe, czarodziejskie dźwięki
fletu, lecz pozostały wciąż niezapomniane wrażenia artystyczne po wysłuchaniu tak wielu utalentowanych młodych artystów z całego świata,
a zwłaszcza z Polski. Nasi bowiem młodzi fleciści zdobyli po raz kolejny
laury finałowe. Nie tylko ten fakt, lecz również poziom występów tych pozostałych, nie nagrodzonych, napawa radością i dumą. Prezentują bowiem
oni już teraz bez wątpienia europejski poziom gry na flecie. Ogromną tego
faktu zasługą jest z pewnością zaistnienie po raz trzeci Międzynarodowego
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Konkursu Fletowego w Krakowie. Młodzież potrzebuje w swej pracy kontekstu, punktu odniesienia do międzynarodowej szkoły fletowej, a Konkurs
stanowi jedyne w swoim rodzaju forum w osobach wielu wspaniałych jego
uczestników z całego świata oraz najwybitniejszych pedagogów i wirtuozów-jurorów. Obecność światowej sławy profesorów flecistów w konkursowym jury była okazją do zorganizowania niezwykłego forum dyskusyjnego z udziałem uczestników Konkursu, jakie miało miejsce w Akademii
Muzycznej w Krakowie w czasie pomiędzy II i III etapem. Oni to, w trakcie
kilkugodzinnego spotkania z jurorami, mieli możliwość konfrontacji swoich
idei artystycznych oraz uzyskania wielu bezcennych uwag i komentarzy na
tematy, którymi zajmują się w swej codziennej pracy artystycznej na studiach. Jako juror bardzo ceniłem sobie to spotkanie i moim zdaniem była
to niewątpliwie dodatkowa, niezaprzeczalna wartość Konkursu. Podobnie
zresztą wypowiadali się moi koledzy jurorzy. Oni również w wielu oficjalnych i prywatnych rozmowach silnie podkreślali swoje uznanie dla organizacji, poziomu, a nade wszystko „czystości" Konkursu, co nie zawsze niestety jest rzeczą tak powszechnie na konkursach spotykaną, jak również
konieczność kontynuacji tej wspaniałej, jakże trudnej do zrealizowania –
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a przecież bezcennej dla naszej kultury narodowej – inicjatywy .
Jerzy Mrozik: ...Wśród kilku europejskich konkursów fletowych ten jest
szczególny, ze względu na ograniczenie wieku uczestników do lat dwudziestu sześciu. Daje to młodzieży wyjątkową szansę aktywnego zaznaczenia swego kunsztu fletowego na arenie międzynarodowej u progu swej
kariery artystycznej. Dowodem wielkiej rangi, jaką zyskał krakowski konkurs fletowy na świecie jest ponad siedemdziesiąt zgłoszeń młodych flecistów z wielu krajów i kilku kontynentów. W Polsce wyrasta on jako trzeci –
co do znaczenia – po konkursie pianistycznym im. Fryderyka Chopina
i skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Do udziału w konkursie zakwalifikowano 56 osób; udział wzięło 45, w tym 18 Polaków, co jest następnym powodem do zadowolenia.
Poziom gry tegorocznego konkursu – w zgodnej opinii wszystkich jurorów
– był bardzo wysoki. „W konkursie tym nie było złych flecistów; byli jedynie lepsi lub gorsi muzycy”. To opinia jednego z zagranicznych obserwatorów. Istotnie, wzrost poziomu gry, techniki fletowej, jest znacząco zauważalny. W tym kontekście udział około 30% Polaków w półfinale i 33%
w finale Konkursu musi cieszyć szczególnie. Procentują tutaj polskie konkursy krajowe, przede wszystkim konkursy przeprowadzane uprzednio
w Krakowie oraz ich sukcesor – konkursy organizowane w Warszawie,
a także prawidłowa praca z uzdolnioną młodzieżą wiodących profesorów
polskich uczelni muzycznych. Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie ma więc ogromne znaczenie dla podnoszenia poziomu gry polskich
flecistów. Jest on także znakomitym punktem odniesienia naszego szkolnictwa muzycznego do europejskiego i pozaeuropejskiego szkolnictwa
muzycznego. Dlatego też chwała wszystkim tym, którzy przyczynili się do
zaistnienia III Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Koncepcja, doskonała organizacja na wszystkich etapach przygotowań do
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konkursu oraz perfekcyjne działania organizacyjne w trakcie samego konkursu, to wspaniałe osiągnięcie Akademii Muzycznej w Krakowie, władz
uczelni, kierownictwa Konkursu i całego sztabu organizacyjnego.
Uwagi dotyczące seminarium fletowego: − W czasie, gdy uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu mieli próby z akompaniamentem (dotyczy to tych, którzy przyjechali bez własnego akompaniatora),
pozostali uczestnicy konkursu, a także dużo flecistów nie biorących w nim
udziału, w tym wielu z zagranicy oraz z różnych stron Polski, uczniów
i pedagogów – mieli spotkanie z jurorami konkursu. Tematem spotkania
były: technika gry fletowej w szerokim pojęciu tego słowa; nauczanie gry
na flecie; ćwiczenie; program konkursowy; inne tematy. Spotkanie takie
wydaje się być ze wszech miar pożyteczne. Pedagodzy oraz młodzież
w różnym stopniu wtajemniczona w aspekty gry na flecie mają szanse
konfrontacji wiedzy, a także swoich wyobrażeń na tematy związane z grą
na flecie. Jak to na takim spotkaniu bywa, nie każdy, kto ma jakiekolwiek
wątpliwości, ma dość odwagi, by zabrać publicznie głos. Być może w przyszłości, krótki referat lub choćby szkic wprowadzający do jakiegoś zagadnienia będzie lepszym asumptem do dyskusji. Myślę też, że należy z góry
zasygnalizować pewien zakres tematyczny, który nie ograniczy się tylko
do powierzchownego potraktowania tematu, ale pozwoli także na przygotowanie się do dyskusji, co będzie bardziej satysfakcjonujące. Te dwie
propozycje poddaję pod rozwagę, by przyszłe seminarium fletowe mogło
wszystkim jeszcze lepiej służyć. Po ostatnim spotkaniu wnioskuję, że młodzież i pedagodzy – w tym również wielu z państw byłego ZSRR – są bardzo zainteresowani tego rodzaju spotkaniem z wybitnymi pedagogami
i flecistami, by móc – również ad hoc – rozwiać pewne wątpliwości związane z grą na flecie. Z powyższych względów uważam seminarium fletowe
jako niezwykle pożyteczne i jego kontynuację za celową, szczególnie
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w takim gronie i przy tej okazji .
...serdeczne gratulacje koncepcji i realizacji całości udanego dzieła Konkursu z piękną oprawą w postaci doktoratu honorowego Akademii Muzycznej w Krakowie dla Petera-Lukasa Grafa, nestora flecistów europejskich.
Jednocześnie cieszę się, że miałem ten zaszczyt recenzować działalność nowego doktora honoris causa uczelni krakowskiej. Serdeczne gratulacje i zarazem podziękowania za komfortowe warunki pracy jury przekazuję dla całego sztabu organizacyjnego, a w szczególności dla Krzysztofa
Rymarczyka, Janusza Patera, Agnieszki Dzik i Kazimierza Płoskonia. Organizatorzy wielu konkursów krajowych i międzynarodowych mogliby czerpać wzorce organizacyjne w Krakowie! Teraz myśl biegnie już do IV Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie, który z pewnością swo59
im zainteresowaniem zatoczy jeszcze szersze kręgi .
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