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W zgodzie z tradycj¹ siedzib¹ Konkursu by³o Muzeum
Instrumentów Muzycznych przy Starym Rynku, oddzia³
Muzeum Narodowego. Tutaj zgromadzono 99 skrzypiec
(spoœród 146 zg³oszonych) nades³anych do Poznania i wy-
konanych przez 75 lutników z 16 krajów: z Bu³garii (1),
Chin (8), Czech (5), Francji (4), Izraela (2), Japonii (9), Ko-
rei P³d. (4), Kuby (1), Litwy (1), Niemiec (8), Polski (38),
Rosji (1), Serbii i Czarnogóry (2), Ukrainy (1), Wêgier (1)
i z W³och (13). Jury ostatecznie dopuœci³o do rywalizacji
96 instrumentów zbudowanych w zgodzie z regulaminem
Konkursu.
W pracach jury udzia³ wziêli: Gio Batta Morassi (W³ochy),
przewodnicz¹cy; lutnicy: John Dilworth (Wielka Bryta-
nia), Roger Hargrave (Wielka Brytania), Anatolij Koczer-
gin (Rosja), Tetsuo Matsuda (USA), Tomas Pilar (Czechy)
i Tadeusz S³odyczka (Polska) oraz skrzypkowie: Michael
Frischenschlager (Austria), Marina Jaszwili (Gruzja), Jadwi-
ga Kaliszewska (Polska). Sekretarzem jury by³ Andrzej £apa
(Polska). Na zdjêciu — wraz z gospodarzami Konkursu.
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Przewodnicz¹cy jury Gio Batta Morassi,
œwiatowej s³awy lutnik w³oski, laureat m.in.
Konkursów im. Wieniawskiego.
Jego nazwisko przyci¹gnê³o do Poznania
grono wybitnie utalentowanych, m³odych,
lecz czêstokroæ doœwiadczonych
budowniczych skrzypiec z wielu krajów

Cz³onkowie jury podczas pracy …i w chwili relaksu — w podpoznañskim plenerze

Uroczystoœæ otwarcia Konkursu odby³a siê
w Sali im. Groblicza. Przemawia³ m.in.
prof. Wojciech Suchocki, dyrektor Muzeum
Narodowego w Poznaniu. W czêœci muzycznej
okazy polskich skrzypiec ró¿nych epok
prezentowali wirtuozi trzech generacji

Tymczasem przed kamieniczk¹ Muzeum
obecnoœæ ludowych muzykantów zwraca³a uwagê
przechodniów na w³aœnie rozpoczêty turniej lutników
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Walory dŸwiêkowe instrumentu
w warunkach kameralnych demonstruje
zza parawanu skrzypek Bartosz Bry³a
z pianist¹ Arnoldem D¹browskim

Tej samej procedurze poddano
konkursowe instrumenty
w wielkiej sali koncertowej z orkiestr¹
Filharmonii Poznañskiej
pod dyrekcj¹ Marcina Sompoliñskiego
i z udzia³em publicznoœci

Jurorzy ws³uchuj¹ siê w dŸwiêki
fragmentu I czêœci
Koncertu skrzypcowego Brahmsa
stanowi¹cego zwyczajowo test tej fazy
Konkursu Lutniczego.
Na zdjêciu od lewej: M. Jaszwili,
M. Frischenschlager, G.B. Morassi,
T. Pilar, A. Koczergin, T. Matsuda
i T. S³odyczka
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Laureat III nagrody Alessandro Scandroglio (W³ochy),
najm³odszy wœród laureatów, jego skrzypce
w rêkach Andrzeja £apy, sekretarza jury

Laureat II nagrody Sandro Asinari (W³ochy)
odbiera dyplom z r¹k G.B. Morassiego

Zwyciêskie skrzypce i ich twórca — Japoñczyk z…
Cremony, Hiroshi Kikuta, laureat I nagrody i medalu
za najwy¿ej ocenione walory dŸwiêkowe instrumentu.
Obok: Gio Batta Morassi, przewodnicz¹cy jury
i Andrzej Wituski, dyrektor Konkursu

Najlepszym Wielkopolaninem w Konkursie
okaza³ siê Krzysztof Krupa (z prawej),
przedstawiciel kolejnej generacji znanych lutników.
Otrzyma³ specjaln¹ nagrodê
od marsza³ka województwa wielkopolskiego,
Marka WoŸniaka
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Trzej laureaci
XI Miêdzynarodowego Konkursu
Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego
otrzymali te¿ nagrody pozaregulaminowe
w postaci futera³ów na skrzypce,
ufundowanych przez firmê „Artonus”

W przededniu zakoñczenia Konkursu ukaza³ siê katalog zawieraj¹cy m.in. szczegó³owe wyniki turnieju,
fotografie zwyciêskich instrumentów i wszystkich pozosta³ych skrzypiec uczestnicz¹cych w rywalizacji.
Wydawnictwo to momentalnie zdoby³o opiniê wydarzenia edytorskiego. Podziwiali je tak¿e uczestnicy uroczystoœci
wrêczenia nagród w Sali Bia³ej Urzêdu Miejskiego
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Bartosz Woroch — na skrzypcach laureata
II nagrody

Na instrumentach wyró¿nionych
g³ównymi nagrodami zagrali

m³odzi poznañscy artyœci,
kandydaci zakwalifikowani do konkursu
wykonawczego w paŸdzierniku 2006 r.

Micha³ Bry³a — na skrzypcach zwyciêzcy
(na zdjêciu z pianist¹ A. D¹browskim)

Marianna Szadowiak — na skrzypcach zdobywcy
III nagrody
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Nagrodzone skrzypce umieszczono na pokonkursowej Wystawie w Muzeum Instrumentów Muzycznych.
W trakcie Konkursu odby³o siê tak¿e ca³odzienne, miêdzynarodowe seminarium lutnicze, zorganizowane
przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Lutników (wspó³organizatora Konkursu), wespó³ z Akademi¹ Muzyczn¹
im. I.J. Paderewskiego, z naszym Towarzystwem i Muzeum Narodowym. W siedzibie Towarzystwa
cz³onkowie Zarz¹du spotkali siê z jurorami oraz Zarz¹dem SPAL


