POLSKIE TOWARZYSTWO HARFOWE

Międzynarodowe seminarium „Sceny i kulisy wielkich konkursów harfowych warsztaty edukacyjne i debaty”, Katowice 23-25 września 2022 r.
Problematyka warsztatów

Warsztat I „Konkurs Izrael” - Prof. Chantal Mathieu
Problematyka: Konkurs - historia i dzień dzisiejszy. Regulamin i kryteria oceniania przez jury, kierunki
zmian. Co wyróżnia go wśród konkursów harfowych ? Zamawiane kompozycje do wykonania podczas
konkursu. Perspektywa jury w ocenie wykonań nowej kompozycji. Najciekawsze przykłady
osobowości laureatów i uczestników nie nagrodzonych. Rady i podpowiedzi jurora - jak
przygotowywać się do konkursu? „Grać” i „grać na konkursie” to dwie różne rzeczy – systematyka w
doświadczaniu atmosfery konkursów. Kulisy konkursu - co trzeba wiedzieć gdy jest się debiutantem ?
Panel dyskusyjny I - Prof. Chantal Mathieu z udziałem Lenki Petrović, pytania uczestników.

Warsztat II „ Instrument – na konkursie, w szkole, w domu” - Antoni Gralak
Problematyka: Bieżące konserwowanie instrumentu i naprawy własne. Harfa – producenci i różnice
w budowie oraz użytkowaniu. Wybór instrumentu na przesłuchaniach konkursowych. Instrument
szkolny – minimalne wymagania serwisowe oraz wspólne użytkowanie. Struny harfowe –
przechowywanie, użytkowanie, wymiana. Akcesoria harfisty. Awaryjne sytuacje podczas koncertu –
co robić ? Ciekawostki dla młodych i doświadczonych harfistów oraz nauczycieli gry na harfie.

Warsztat III „Konkurs USA” - Prof. Elżbieta Szmyt
Problematyka: Konkurs - historia i dzień dzisiejszy. Regulamin i kryteria oceniania przez jury, kierunki
zmian. Co wyróżnia go wśród konkursów harfowych ? Udział w konkursach harfowych – gdy
budujemy karierę solisty. Najciekawsze przykłady osobowości laureatów i uczestników nie
nagrodzonych. Rady
i podpowiedzi organizatora / jurora - jak przygotowywać się do konkursu ?
Kulisy konkursu - co trzeba wiedzieć gdy jest się debiutantem ? Strojenie instrumentu. Co oznaczają
brawa ? Czy występuje specyfika oceniania przez jurorów w konkursie amerykańskim ?
Panel dyskusyjny II - Prof. Elżbieta Szmyt z udziałem Lenki Petrović, pytania uczestników.
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Warsztat IV „Nagranie audio-video harfisty do pre-konkursu” - Paweł Kostuj
Problematyka: Miejsca nagrania – walory akustyczne i wizualne. Wymagania techniczne nagrań
audio-video w regulaminach konkursów wykonawczych. Dobór sprzętu nagraniowego i oświetlenia
(warunki poprawności). Ubiór wykonawcy i zachowanie przy instrumencie. Produkcja - minimalny
zespół realizacyjny, kadrowanie, dzień „próbny”, dzień „nagraniowy”. Postprodukcja - narzędzia
montażu uzależnione od regulaminu konkursu, napisy (czołówka, napisy utworów). Kolaudacja.
„Zapakowanie” i sposoby dostarczenia na konkurs. Terminarz pracy (czasochłonność etapów) – aby
zdążyć w regulaminowym terminie.

Warsztat V „Wielka scena – psychologiczny portret laureata międzynarodowego konkursu
harfowego” - Prof. Elżbieta Szmyt
Problematyka: Aspekty psychologicznego przygotowania do przeżywania stresu konkursowego. Jak
odnosić na konkursie zwycięstwo „nad samym sobą”, a nie nad konkurentem ? Con-courir po
francusku znaczy „biec z kimś” czyli jak budować szacunek dla konkurentów i uczyć się
współzawodnictwa. Skuteczne metody zapamiętywania i odtwarzania materiału muzycznego - czyli
jak efektywnie wykorzystywać pamięć. Trening w opanowaniu tremy. Budowanie strategii pewności
siebie i autoprezentacji uczestnika konkursu na wielkiej scenie i w kuluarach konkursów. Jak kreować
pozytywny wizerunek laureata ? Jak korzystać z przywileju zwycięzcy ale równocześnie jak rozumieć
pokorę gdy laureatem się nie zostanie ?
Panel dyskusyjny III z udziałem profesorów trzech uczelni muzycznych: Lozanna, Bloomington,
Katowice, pytania i wypowiedzi uczestników.
Cz. I panelu: Modelowanie osobowości artystycznej kandydatów do międzynarodowych konkursów
muzycznych - praktyki trzech uczelni.
Cz. II panelu: Kreacja wykonawcza nowej kompozycji na konkursie (napisanej na konkurs).
Odczytanie inwencji kompozytora a wyobraźnia i kreatywność wykonawcy. Poszukiwania twórczych
interakcji wykonawcy vs. kryteria oceny jury.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „Edukacja artystyczna” w roku 2022
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