W plebiscycie na ulubioną Sonatę Mieczysława Wajnberga głosami uczestników
popołudniowej sesji zwyciężyła ta o numerze piątym, czemu wcale się nie dziwię –
i mnie ujmuje jej piękno, nastrojowość, nieoczywista dramaturgia. Chętnie odesłałabym
do wykonania Dmitry’a Serebrennikova i Michała Francuza – byli bezkonkurencyjni
w budowaniu atmosfery i formy, we wzajemnej uważności, precyzji wykonawczej
i spójności brzmienia (podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, o czym pisała Julia
Broniowska). Nie mogę powiedzieć, że interpretacje pozostałych uczestników mi się nie
podobały, ale dopiero w tej usłyszałam, że zarówno nastrój muzyki, jak i charakter
ekspresji zmieniają się w tej Sonacie stopniowo, barwy, których zarys migał mi
wcześniej przed oczami są złożone, różnorodne i istotne dla kreacji całości, a przekorny
temat trzeciej części może być jednocześnie lekki, taneczny i tak nonszalancko powolny,
że wydaje się wręcz igrać z przyzwyczajeniami słuchacza.
W przypadku pozostałych uczestników umieszczanie Sonaty w środkowej części
recitalu nie służyło zbyt dobrze recepcji całości, ale u Serebrennikova zagrało doskonale.
V Sonata Eugène’a Ysaÿe’a, wykonana po Wajnbergu z właściwą skrzypkowi
bezkompromisowością, poczuciem czasu i logiką, zaabsorbowała mnie do tego stopnia,
że przez długi czas trudno było mi odnaleźć się w interpretacjach Magdaleny
Sypniewskiej (zwłaszcza, że recital rozpoczęła Sonatą op. 12 nr 3 Ludwiga van
Beethovena, a więc dziełem stylistycznie, nastrojowo i ekspresyjnie bardzo odległym).
Kreacje wszystkich utworów były przez tę artystkę doskonale przemyślane, pełne klasy,
szlachetne i dopracowane w szczegółach. Sypniewska sprawiała wrażenie osoby, która
z szacunku do muzyki, słuchacza, samej siebie nie pozostawia miejsca na
niedociągnięcia, co szczerze podziwiam. Żałuję, że wykonaniom Karoliny Górny
i Bartłomieja Frasia brakowało jej precyzji, zwłaszcza, że Fraś urzekł mnie swoim
odczytaniem Partity Lutosławskiego – najbardziej plastycznym, działającym na emocje
i wyobraźnie, jakie do tej pory słyszałam. Zdecydowanie bardzej przemówiała do mnie
giętkość, zmysłowa wrażeniowość, baśniowość jego interpretacji, niż mocno stojąca na
ziemi, szorstka i zdystansowana wizja Serebrennikova. Przyjemnie słuchało się granych
z prostotą fraz Fantazji Franciszka Schuberta i Sonaty Mieczysława Wajnberga, czy
lekko przydymionego w dolnych rejestrach brzmienia, i szkoda, że techniczne
niedociągnięcia nie były na tyle marginalne, aby odbiór całości pozostał niezakłócony.
Przypuszczam, że podobne problemy zadecydowały o niedopuszczeniu do finału
przesłuchań Karoliny Górny. Bardzo ciekawi mnie, jak będzie rozwijać się jej droga
artystyczna. Skrzypaczka dysponuje okrągłym, ciepłym, głęboko osadzonym dźwiękiem
– najpiękniejszym, jaki słyszałam tego popołudnia – a w jej obcowaniu z instrumentem
jest jakaś wyjątkowa miękkość. Z kolei w jej wykonaniach było sporo pośpiechu,
gwałtowności, niedosłuchania, choć i niewątpliwej charyzmy. Zobaczymy, czy wróci na
konkurs w kolejnych latach.

