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Rust – światowe spotkania z gitarą

Już po raz siedemnasty urokliwe austriackie miasteczko Rust, leżące nad Jeziorem

Nezyderskim, gościło miłośników gitary na Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym, którego

początki sięgają 1 998 roku. Inicjatorem i organizatorem był wtedy Jovan Pesec – austriacki

kompozytor piszący głównie na gitarę.

Obecnie (od roku 2008) rolę dyrektora artystycznego

pełni mieszkający w Eisenstadt gitarzysta i pedagog

Gabriel Guillén . W 1 988 roku opuścił rodzinną Wenezu-

elę, by w Europie zgłębiać sztukę gitarową. Jest on znany

polskiej publ iczności chociażby z udziału w festiwalach

w Żorach czy w Trzęsaczu.

Gitarzyści z każdego niemalże zakątka świata spotkal i

się w Rust w dniach od 29 marca do 1 kwietnia. Mia-

steczko to stwarza wrażenie miejsca, w którym czas się

zatrzymał. Spokój , cisza, wolno przemieszczający się

mieszkańcy, znikomy ruch ul iczny. A do tego ogromna

życzl iwość Austriaków i ich wieczny uśmiech na ustach,

to cechy, które zapamiętuje każdy, kto odwiedził te stro-

ny.

Trzonem imprezy były dwa konkursy: jednoetapowy

dla gitarzystów do lat 1 6 (w trzech grupach wiekowych)

i dwuetapowy bez ograniczenia wieku. Konkurs nosi imię

Alirio Díaza – wielkiej postaci wenezuelskiego świata gi-

tary. Miałem przyjemność po raz trzeci obserwować kon-

kursowe zmagania w Rust. Ze względu na bardzo wysoki

poziom wykonawczy uczestników, bez wątpienia konkurs

ten należy do grupy najbardziej znaczących w Europie.

Wykonawcy pochodzi l i z wielu krajów całego świata (Pol-

ska, Wenezuela, Dania, Austria, Austral ia, Węgry, Czechy,

Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Tajwan, Rosja, Francja, Wiel-

ka Brytania i I ran). Przesłuchania rozpoczęły się w ponie-

działek pierwszym etapem grupy starszej , w którym

wzięło udział 22 gitarzystów. We wtorek prezentowal i

się młodsi gitarzyści . W grupie I I I wystąpiło 1 2 uczestni-

ków (w grupie I i I I odpowiednio 2 i 1 osoba). W środę od-

był się finał grupy starszej , w którym zagrało

9 gitarzystów.

W obu konkursach program był podobny – należało

wykonać utwory z trzech różnych epok. Z takim rozwią-

zaniem spotykamy się na konkursach coraz częściej .

Gwarantuje ono zazwyczaj dużą konkursową frekwencję.

Ale brak utworów obowiązkowych utrudnia jurorom

możl iwość porównania konkursowiczów. Polskę repre-

zentowało stosunkowo l iczne grono gitarzystów.

W młodszej grupie wystąpiło sześciu, a w starszej pięciu

Polaków. W finale starszej grupy usłyszel iśmy Michała

Bąka i Adriana Furmankiewicza. W pamięci słuchaczy

z pewnością pozostanie Niklas Johansen z Dani i , którego

wykonanie Introdukcji i ronda op. 2 nr 2 Dionisio Aguado

było wzorcowe.

W tegorocznym jury zasiadal i : organizator Gabriel

Guillén , Polacy: Zbigniew Dubiella i Cezary Strokosz, Guy

Traviss (redaktor naczelny magazynu Classical Guitar),

Jovan Pesec, Senio Díaz (syn Al irio Díaza), Douglas

Esteves Pomenta (profesor klasy gitary na Uniwersytecie

Muzycznym w Caracas) i Mirza Kapetanovic (kompozy-

tor, pianista, animator życia muzycznego w Austri i ).

Wśród nagród, oprócz bonifikaty finansowej, strun Sa-

varez i D'Addario oraz zaproszeń na koncerty, w tym roku

pojawiła się nowa forma nagrody. Jest nią zaproszenie na

tournée po Wenezuel i .

W tle konkursu odbywały się wieczorne koncerty, na

których wystąpiło wielu wykonawców prezentujących

bardzo zróżnicowany poziom wykonawczy. Z pewnością

warto wspomnieć takich artystów jak: Aleksei Belorusov

(Rosjanin z izraelskim paszportem), Hedvika Švendová

(koncert w Rust był jej jedną z nagród na konkursie

Cithara Ignea w Żorach w 201 4 roku), Daniel Egielman

(naj lepszy koncert festiwalu! ), Gabriel Guillén (występo-

wał ki lkakrotnie w różnych formacjach i solo), kwartet

gitarowy guitArtistas czy duet Daniel Guillén (skrzypce)

i Radosław Wieczorek (gitara). N ieodłącznym elemen-

tem każdego festiwalu gitarowego są kursy mistrzow-

skie. W Rust prowadzi l i je: Guy Traviss, Senio Diaz

i Gabriel Gui l lén.

Wielką atrakcją festiwalu była obecność córki José

Ramireza, Amalii Ramirez, która dołączyła do grona jury

w finałowym etapie konkursu. To ona – po śmierci ojca

i brata – kieruje rodzinną lutniczą manufakturą. Na spo-

tkaniach opowiadała o swojej rodzinie i plejadzie wielkich

osobistości świata gitary, która przewinęła się przez jej

rodzinny dom. Instrumenty Ramireza były również pre-

zentowane podczas festiwalu. Ich ceny wahały się od

2 do 1 1 tysięcy euro. Oprócz wystawy Ramireza przez

cały festiwal firma Joachim Trekel prezentowała i pro-

wadziła sprzedaż nut oraz akcesoriów gitarowych.

Festiwal w Rust nie odbyłby się bez ogromnego

Laureaci konkursu fot. F. Wieczorek
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wsparcia finansowego władz lokalnych oraz sponsorów.

Należą do nich: Rotary Club International : Rotary Club

Eisenstadt distrikt 1 91 0, Raiffeisen Bank, Wiener Städti-

sche versicherung, Land Burgenland, Couci l Rust, Sava-

rez, D’Addario Foundation.

Gitarowe spotkania w Rust z pewnością stanowią

atrakcyjną ofertę konkursową również dla polskich gita-

rzystów. Międzynarodowa obsada konkursu, wysoki eu-

ropejski poziom, stosunkowo bl iska odległość, to atuty

tej imprezy. Kolejna edycja konkursu odbędzie się

w dniach od 20 do 23 marca 201 6 roku. Adres interneto-

wy festiwalu: www.guitarfestivalrust.at.

FranciszekWieczorek

Co kraj to obyczaj , także co do zwyczajów panujących

na konkursach. W Rust praktyką jest, że natychmiast po

zakończeniu przesłuchań każdej grupy sekretarz jury

zbiera punktację od członków komisj i i od razu wywiesza

ją w gablotce informacyjnej . Znajdują się tam zarówno

punktacje indywidualne od każdego z jurorów, jak

i średnia wszystkich ocen. Takie ogłaszanie punktacj i

odbywa się bez jakichkolwiek obrad i dyskusj i wśród

jurorów. Jest to system po trosze niebezpieczny,

zważywszy na możl iwość pomyłek – nie tylko

matematycznych. System ten jest też czasami kłopotl iwy

dla oceniających, gdyż uczestnicy konkursu często

podchodzą do nas z pytaniem „proszę mi wyjaśnić,

dlaczego dał mi Pan najniższą punktację?” Zmusza to

członków jury do większej rozwagi, tym bardziej , że

krańcowe oceny są odrzucane, a swego ucznia oceniać

nie można. Wszystkie tu wymienione czynniki nie

rozwiewają do końca wątpl iwości co do rzetelności oceny

i moim zdaniem dyskusja po oddaniu punktacj i by nie

zaszkodziła, ale cóż – trzeba szanować decyzje

organizatorów.

Dobór obowiązkowego programu konkursu wydaje się

być jednym z lepszych rozwiązań. Zobl igowanie do

wykonania utworów z trzech różnych epok kulturowych,

bez wskazywania konkretnej formy, pozwala

wykonawcom na reprezentowanie szerokiego wachlarza

repertuarowego. I tak, z epoki klasycznej możemy

usłyszeć nie tylko sonaty czy wariacje, ale także

divertimenta czy potpourri typu Rossiniany Mauro

Giul ianiego. Pozostaje problem, gdy organizator

przykładowo sugeruje formę etiudy, a wykonawca gra

formę podobną. Nawiasem mówiąc, przed paru laty Anna

Likhacheva miała szansę na główną nagrodę, lecz spadła

na koniec l isty ze względu na wykonanie kaprysu zamiast

etiudy. Tymczasem w Małej Encyklopedii Muzyki PWM

czytamy: „kaprysy – formy o charakterze popisowym,

pokrywające się z etiudą (np. cykl kaprysów

N. Paganiniego)”. Podobny problem równie często

dotyczy także formy sonatowej.

W tym roku obyło się na szczęście bez większych

nieporozumień, a konkurs stał na tak wysokim poziomie

wykonawczym, iż niektóre propozycje uczestników

konkursu przewyższały poziomem artystycznym

wieczorne koncerty zaproszonych gości . Polacy,

pojawiający się na konkursie z roku na rok coraz l iczniej ,

w tym międzynarodowym towarzystwie wypadl i bardzo

korzystnie.

ZbigniewDubiella

Rust okiem jurora

Grupa starsza:

I nagroda: Hedvika Švendová (Czechy)

I I nagroda: Niklas Johansen (Dania)

I I I nagroda: Campbel l Diamond (Austral ia)

Grupy młodsze:

GRUPA I

I nagroda: Nel Maślanka (Polska)

I I nagroda: nie przyznano

I I I nagroda: Chi jara Gruber (Austria)

GRUPA II

I i I I nagroda: nie przyznano

I I I nagroda: Leo Pieringer (Austria)

GRUPA III

I nagroda: Antonia Hasl inger (Austria)

I I nagroda ex aequo: Karol ina Drozd i Beata Atlas

(Polska)

I I I nagroda: Marianna Kowal (Polska)

Laureaci

Po koncercie Daniela Egielmana fot. F. Wieczorek


