
Chopin po japoƒsku

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI paêdziernik 2005 22

RINKO KOBAYASHI W NIESZAWIERINKO KOBAYASHI W NIESZAWIE

„Muzyka by∏a tak pi´kna, ˝e czu∏em si´, jakbym
by∏ w niebie”, „Ten koncert to jeden   z najwy˝szych
poziomów, jakie mo˝emy us∏yszeç”, „Jestem wzruszona,
˝e muzyk´ naszego kompozytora przybli˝a nam ktoÊ,
z tak dalekiego kraju”, „Koncert przepi´kny, wykonanie
mistrzowskie, nieprawdopodobna frekwencja. JesteÊmy
tym na sercu i duchu bardzo podniesieni” - oto kilka
refleksji uczestników recitalu fortepianowego. Artyst-
ka bisowa∏a kilkakrotnie.

Âladów Fryderyka Chopina w Nieszawie nale˝y szu-
kaç w „Kurierze Szafarskim”, wakacyjnej gazetce czter-
nastoletniego Fryderyka. Jak napisa∏, przeje˝d˝ajàc
przez Nieszaw´, us∏ysza∏ siedzàcà na p∏ocie Catalani,
nieszawskà dziewczyn´, która Êpiewa∏a „mazureczka”.
Angelika Catalani by∏a s∏ynnà w∏oskà Êpiewaczkà ope-
rowà, przed którà Chopin wystàpi∏ jako „cudowne
dziecko”. Otrzyma∏ nawet od niej z∏oty zegarek. W ˝y-
∏ach znakomitego kompozytora p∏ynie nie tylko polska,
ale i kujawska krew. Jego matka by∏a Kujawiankà. Za-
tem Kujawianie mogà si´ czuç krajanami Chopina.
Przypomnia∏ o tym gospodarz koncertu ks. kan. Woj-
ciech Sowa.

Rinko Kobayashi swojà karier´ pianistycznà roz-
pocz´∏a równie˝ jako „cudowne dziecko”. Artystka
wyst´powa∏a m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku,
Tajpej, Wigmore Hall w Londynie. Wielokrotnie na-
gradzana, najbardziej jednak ceni nagrod´, którà zdo-
by∏a w 1980 r. podczas Mi´dzynarodowego Koncertu
Chopinowskiego. Za propagowanie twórczoÊci nasze-
go kompozytora na ca∏ym Êwiecie, otrzyma∏a Krzy˝
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zosta∏a równie˝
nagrodzona Z∏otà i Platynowà P∏ytà za nagranie utwo-
rów Chopina .

Pierwszà cz´Êç recitalu wype∏ni∏y utwory Gabriela
Fauré, Romana Maciejewskiego i Sergiusza Rachmani-
nowa, powsta∏e pod wp∏ywem twórczoÊci Fryderyka
Chopina. Póêniej zabrzmia∏y dzie∏a kompozytora, w
których odzywajà si´ nuty wspomnieƒ z pobytu na
Kujawach. Niewykluczone, ˝e Rinko Kobayashi zapo-
czàtkowa∏a Dni Chopinowskie w Nieszawie.

Wanda Wasicka

Pianistk´ o autografy prosili nie tylko m∏odzi melomani

25 wrzeÊnia br. w koÊciele farnym pw. Êw. Jadwigi Âlàskiej w Nieszawie, odby∏ si´ koncert „Âladami
Chopina”. Wystàpi∏a japoƒska pianistka Rinko Kobayashi. Organizatorem koncertu by∏a Filharmonia
Pomorska. Nieszawski recital fortepianowy by∏ cz´Êcià 43. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

Po koncercie. Od lewej: ks. kan. Wojciech Sowa, Rinko Kobayashi
i Barbara Gogol - Dro˝niakiewicz, prowadzàca recital
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