Czekając na Chopina
Refleksje po filmie „Pianiści – grają Chopina” w kontekście XVIII
Konkursu Chopinowskiego

Kadr z filmu „Pianiści – grają Chopina”
Bożena U. Zaremba (Floryda)
Raz na pięć lat, mój świat zatrzymuje się w miejscu, żebym mogła oddać się
muzyce Fryderyka Chopina i przenieść w czarowną, niepowtarzalną, a nade
wszystko piękną krainę, w której intymny podmuch zefirka przeplata się z
szaleńczym huraganem emocji. Na XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina w Warszawie czekaliśmy dłużej niż zwykle, ale warto było,
bo poziom gry zdawał się przerosnąć oczekiwania nawet samego jury.
Zainteresowanie występami kolejnych pianistów z całego świata było ogromne, a
poglądów o talencie wykonawców, o samym Konkursie i oczywiście decyzjach jury
było więcej niż czasu na ich przeczytanie czy wysłuchanie. Komentarze, zarówno
znawców jaki i zwykłych melomanów, były burzliwe i często rozbieżne:

Tempo walca zdecydowanie za szybkie! Marsz żałobny zagrał tak wolno, że
można było zasnąć! Skąd, przecież to wykonanie było ogromnie głębokie i
dojrzałe. Gdzie się podział styl brillante? A co z kantyleną? To jest skandal, że
on nie dostał się do finału! Pianiści nie powinni zasiadać w jury. Jak można było
nie dać jej żadnej nagrody?! Konkurs ma przede wszystkim wyłonić świetnego
pianistę. Ależ nie, konkurs ma przede wszystkim wyłonić najbardziej
przekonywującego interpretatora muzyki Chopina. Tylko przypatrz się czyimi
studentami są zwycięzcy…
Dylematy te towarzyszą konkursowi od zawsze, czego dowodem jest film Tomasza
Magierskiego „Pianiści – grają Chopina” z 2005 r. Przedstawia on historię
czterech amerykańskich pianistów, laureatów konkursu im. Fryderyka Chopina w
Miami i ich udziału w XV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim.
(Pamiętajmy, że to konkursy wyjątkowe – jedyne, na jakich gra się utwory
wyłącznie jednego kompozytora, co dla uczestników stanowi dodatkowe
wyzwanie. Mamy możliwość śledzić poszczególne etapy ich przesłuchań,
ćwiczenie w salach Akademii Muzycznej w Warszawie, wybór instrumentu, a
także być świadkami ich stresów i rozczarowań związanych z uczestnictwem w
Konkursie. Przy okazji, młodzi pianiści – Rachel Kudo, Sean Kennard, Esther
Park i Mei-Ting Sun – opowiadają o historii swojej muzycznej pasji, jej wpływie
nie tylko na ich życie, ale niejednokrotnie także na losy ich rodzin, mówią o swoim
rozumieniu i podejściu do muzyki Chopina, wreszcie o oczekiwaniach względem
Konkursu i przyszłej kariery. O ile każdy z nich jest odmienną i jedyną w swoim
rodzaju osobowością, nie można się oprzeć wrażeniu, że pianiści startujący w
tegorocznym konkursie mieli często podobne doświadczenia, losy i przemyślenia.
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Uniwersalność świata pianistyki jest także widoczna we wplecionych w narrację
filmową wypowiedziach ośmiu uznanych amerykańskich pianistów, nauczycieli
fortepianu i muzykologów (w tym profesorów czwórki pianistów). Słyszymy ich
przenikliwe spostrzeżenia na temat fenomenu Chopina, technicznych wyzwań i
czaru jego utworów, emocjonalnego oddziaływania jego muzyki zarówno na
specjalistów jak i laików, a także trudności w osiągnieciu harmonii między
warsztatem a muzykalnością.
Do jakiego stopnia pianista jest jedynie narzędziem realizującym zamiary
kompozytora, a do jakiego stopnia może naznaczyć dany utwór swoją
osobowością? Czy istnieje idealna interpretacja? Dlaczego pianiści chcą brać
udział w konkursie? Czym pianista musi się wykazać, żeby wygrać konkurs? Czy
jakikolwiek konkurs pianistyczny ma w ogóle sens? Jaką wartość może Konkurs
Chopinowski stanowić dla słuchaczy? Opinie tych autorytetów nie są bynajmniej

ostateczne i nie koniecznie trzeba się z nimi zgodzić, ale wiedza, wrażliwość i
dogłębne spojrzenie na temat są inspirujące. Mnie zachęciły do powrotu do
niedawnych przesłuchań na konkursowym kanale YouTube, na przykład do
wzruszeń związanych z fenomenalnym wykonaniem Aimi Kobayashi 24
Preludiów op. 28. Te przepiękne miniatury muzyczne zgrała nie tracąc napięcia
ani na moment, tak, że wydawały się być jednym, ciągłym utworem. Snuła przy
tym niteczkę fascynujących opowieści i zachwyciła paletą dynamiki i emocji.
Chętnie też wyciągnę z płytowej kolekcji nagrania wielkich klasyków –
Rubinsteina czy Zimermana, którego interpretacja Mazurków z op. 24 podczas
zmagań konkursowych w 1975 r. była dla mnie przełomowym momentem –
muzyka poniekąd już mi znana stała się nagle zjawiskiem magicznym. Wtedy
wyłączę z pamięci komentarze. W końcu czy one zawsze są istotne, czy bywają
tylko ciekawe?
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Jedna scena z filmu mocno mnie ubawiła: nadopiekuńcza mama masuje ramiona i
chusteczką uporczywie wyciera usta jednemu z uczestników Konkursu przed
wejściem na scenę. Ubawiła, ale także przypomniała, że startują w nim ludzie
młodzi, często przed ukończeniem 20 roku życia, a ich kariera, mimo
niejednokrotnie wygranych już wcześniej innych konkursów, dopiero się zaczyna.
Po obejrzeniu tego filmu, nie można, więc oprzeć się pokusie zajrzenia do
Internetu, żeby sprawdzić, jak ta kariera potoczyła się w przypadku czterech
artystów, którym podczas XV Konkursu w 2005 r. świat na chwilę się zatrzymał.
Niektórym z nich mogło się nawet wydawać, że to koniec świata.

*

PIANISTS – DEFINING CHOPIN
90 min., dokument, 2006 r.
Reżyseria: Tomasz Magierski
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Redaktor: Tomoko Oguchi
Producent: Tomasz Magierski
Muzyka w wykonaniu: Mei-Ting Sun
Film dokumentalny o Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w 2005 roku. Reżyser skupiając się na czterech
amerykańskich młodych pianistach, pokazuje w filmie, jakke wyzwania stoją przed
uczystnikami oraz jak konkurs ekscytuje i rozczarowuje ich podczas
trzydziestodniowej imprezy. Pokazane są kwestie pochodzenia etnicznego, różnic
kulturowych i tożsamości oraz proces samopoznania poprzez dyscyplinę i
edukację, które są bardzo istotne podczas konkursu. To opowieść o zwycięstwie i
porażce, radości i rozczarowaniu, wspaniałym życiowym przeżyciu i przygodzie, z
muzyką Chopina w centrum. Film „Pianists – Defining Chopin” podkreśla
różnorodność kulturową i jednoczącą siłę muzyki. To poruszająca, przejmująca i
fascynująca opowieść o pragnieniu młodych muzyków, by zdobyć uznanie na
najwyższym światowym poziomie. Reżyser filmu, Tomasz Magierski, komentuje:
Widownia odbywa z nimi podróż i doświadcza indywidualnych wzlotów i upadków
oraz ogromnych obciążeń psychicznych i fizycznych, jakie muszą znosić.
Dowiadujemy się, co tak naprawdę oznacza bycie pianistą.
*
Film dostępny on-line od 21 do 31 listopada 2021 r. na platformie Austin
Polish Film Festival:
https://www.austinpolishfilm.com/shorts2021/#week3
https://www.austinpolishfilm.com/shorts2021

