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Po raz siódmy Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i Zwi¹zek Kompozytorów Polskich pod-
jê³o inicjatywê poszukiwania nowych utworów, wzbogacaj¹cych repertuar skrzypków. Konkurs odby³ siê w Po-
znaniu w dwóch terminach: 4-8 kwietnia (eliminacje) oraz 10-12 wrzeœnia 1990 r. (fina³). Jego przedmiotem
by³y kompozycje przeznaczone: a) na skrzypce i zespó³ orkiestrowy o dowolnym sk³adzie oraz b) na skrzypce
solo lub na skrzypce z instrumentem towarzysz¹cym, b¹dŸ na skrzypce i dowolne instrumenty elektroakustycz-
ne. Czas trwania utworu ograniczono do 12 minut.
Z 25 krajów wszystkich kontynentów nades³ano 151 kompozycji: 35 odpowiadaj¹cych regulaminowej katego-
rii „a” i 116 — kategorii „b”.
Jury przewodniczy³ Stanis³aw Wis³ocki, a sk³ad zespo³u oceniaj¹cego tworzyli: Roman Berger (Czechos³owa-
cja), Florian D¹browski (Polska), Franz Hummel (Niemcy), Akira Matsudaira (Japonia), Krzysztof Meyer (Pol-
ska) i Ivo Petric (Jugos³awia).
Do drugiego etapu zakwalifikowano 5 kompozycji na skrzypce i orkiestrê, 2 na skrzypce z towarzyszeniem for-
tepianu i 9 na skrzypce solo.

Utwory te przekazano do opracowania technicznego, a nastêpnie otrzymali je wykonawcy: orkiestra Filharmo-
nii Poznañskiej pod dyrekcj¹ Wojciecha Michniewskiego i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji
„Amadeus” pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal oraz skrzypkowie: Jadwiga Kaliszewska, Ewelina Pachucka-Mazu-
rek, Gra¿yna Sojka, Marcin Baranowski, Mariusz Derewecki z pianistk¹ Ann¹ Organiszczak oraz Henryk Tritt
i Jaros³aw ¯o³nierczyk. Konkursowe kompozycje zaprezentowano publicznie, po czym jury przyzna³o nagrody.
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Suren Zakarian z Armenii otrzyma³ I nagrodê
w grupie „a” za Koncert na skrzypce i orkiestrê.
II nagrody nie przyznano, III nagrodê otrzyma³
Eyal Zeidman z Izraela za Requiem na skrzypce
i orkiestrê

Wykonawczyni¹ pierwszej kompozycji
by³a Jadwiga Kaliszewska, drugiej —
Mariusz Derewecki; obojgu solistom towarzyszy³a
orkiestra Filharmonii pod dyrekcj¹ W. Michniewskiego
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Dyplomy uczestnictwa w finale tej grupy utworów
otrzymali: Brancamaria Furgeri z W³och (na zdjêciu),

Dieter Acker z Niemiec i — za drug¹ kompozycjê —
Eyal Zeidman z Izraela

Kensaku Shimizu z Japonii zosta³ laureatem I nagrody
w grupie „b” — za utwór Wawe II na skrzypce
i fortepian, którego wykonawcami byli skrzypek
M. Derewecki i pianistka A. Organiszczak.
(29-letni kompozytor postanowi³ obdarzyæ sw¹ nagrod¹
uczestnika X Konkursu Skrzypcowego w 1991 r.,
który najlepiej zagra obowi¹zkowy utwór W.A. Mozarta;
okaza³a siê ni¹ jego rodaczka Chie Abiko)

Równie¿ w tej grupie nie przyznano II nagrody.
III nagrodê otrzyma³ Jacob Gilboa z Izraela
za kompozycjê Kathros na skrzypce solo;
jej wykonawc¹ by³ Henryk Tritt.
Dyplomy uczestnictwa w finale otrzymali:
Giorgio Netti (W³ochy), David Little (Holandia),
Maria Luigia Giannuzzi i Mauro Porro (W³ochy),
Jean-Rene Combes (Francja), Bernardo Mariani,
Enzo Galdi, Giampaolo Coral (W³ochy)
i Hirotoshi Kihara (Japonia)



Siódma edycja zamknê³a blisko 35-letni¹ historiê Miêdzynarodowych Konkursów Kompozytorskich im. Hen-
ryka Wieniawskiego. Mimo sporego zainteresowania w œwiecie tymi turniejami, ¿aden z nich nie wy³oni³ dzie³a,
które spe³ni³oby oczekiwania inicjatorów przedsiêwziêcia, mianowicie trwa³ego wzbogacenia wspó³czesnego
repertuaru literatury skrzypcowej. Nie uda³o siê te¿ powi¹zanie wyników konkursów kompozytorskich ze
skrzypcowymi. Nie mo¿na jednak¿e wykluczyæ, i¿ kiedyœ dzieje tego Konkursu potocz¹ siê dalej...
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Japoñski kompozytor Kensaku Shimizu w towarzystwie
wrêczaj¹cych nagrodê: Stanis³awa Wis³ockiego —
przewodnicz¹cego jury (pierwszy z prawej),
Mieczys³awa Dondajewskiego — prezesa
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego
i Edmunda Grabkowskiego — dyrektora
Towarzystwa (pierwszy z lewej)

Fragment relacji
„Expressu Poznañskiego”
z zakoñczenia konkursu


