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Da vid Finc kel to ge niusz wio lon cze li, mistrz biz -
ne su mu zycz ne go, le gen da mu zy ki kla sycz nej...
Czy je stem aż ta ki sta ry, aby być na zy wa -

nym le gen dą?

Je ste! wci"# m$o dy, a ju# je ste! le gen d". By -
$e! wio lon cze li st" naj lep sze go na !wie cie kwar -
te tu smycz ko we go Emer son (w ze sz$ym ro -
ku !wiat mu zycz ny obie g$a wia do mo!%, #e Da -
vid od cho dzi z Emer son String Qu ar tet – przyp.
JK). Wci"# trud no przy cho dzi mi my !le% o two -
jej ka rie rze z Emer so na mi w cza sie prze sz$ym.
Mam ten sam pro blem...

Trzy dzie !ci czte ry la ta sp& dzo ne w kwar te -
cie smycz ko wym Emer son, dzie wi&% na gród
Gram my, trzy na gro dy Gra mo pho ne, po nad
trzy dzie !ci sze!% p$yt na gra nych dla Deut sche
Gram mo phon, ostat nie dwie p$y ty na gra ne dla
So ny. Je ste! dy rek to rem ar ty stycz nym no wo -
jor skie go To wa rzy stwa Mu zy ki Ka me ral nej w
Lin coln Cen ter (The Cham ber Mu sic So cie ty
of Lin coln Cen ter), wspó$ twór c", wraz z #o -
n" – !wiet n" pia nist k" Wu Han – fe sti wa lu
mu zy ki ka me ral nej w Ka li for nii Mu sic@Men -
lo. Je ste! wspó$ twór c" oraz dy rek to rem ar -
ty stycz nym fe sti wa lu w Ko rei Po $u dnio wej pod
na zw" Mu zy ka Ka me ral na Dzi siaj...
Wła śnie zda łem so bie spra wę, jak wie le mam

obo wiąz ków.

Ar ti stLed to two ja, nie za le# na fir ma na gra -
nio wa z wy da ny mi do tej po ry szes na sto ma
p$y ta mi. Jest te go ty le, #e nie spo sób wy mie -
ni% wszyst kie go.
A ja wciąż mam mnó stwo no wych po my -

słów, któ re chciał bym zre ali zo wać. Na wet nie
wiem, jak i kie dy się za nie za brać. Te raz, gdy
nie je stem już z kwar te tem Emer son (któ ry kon -
ty nu uje swo ją dzia łal ność kon cer to wą z no -
wym wio lon cze li sta), mam wię cej cza su na roz -
po czę cie no wych pro jek tów mu zycz nych,
więc za py taj mnie za trzy mie sią ce, co u mnie
sły chać, a z pew no ścią opo wiem o co naj mniej
sze ściu po my słach mu zycz nych, któ re za chwi -
lę wdro żę w ży cie.

Czy li wci"# si& roz wi jasz i two je mo# li wo !ci
s" wr&cz nie wy czer pa ne.
Roz wi jam się i za ra zem po głę biam swo je

za an ga żo wa nie w in sty tu cjach, ta kich jak To -
wa rzy stwo Mu zy ki Ka me ral nej w Lin coln Cen -
ter (pre zen tu je ono naj słyn niej szą se rię kon -
cer tów mu zy ki ka me ral nej na świe cie, or ga -
ni zu jąc po nad dwie ście kon cer tów rocz nie, a
tak że tra sy kon cer to we, pro jek ty na gra nio we

oraz licz ne pro jek ty edu ka cyj ne i cha ry ta tyw -
ne – przyp. JK). Chciał bym na grać wie le no -
wych płyt, za grać wie le kon cer tów z no wo po -
zna ny mi mu zy ka mi, po znać jesz cze wię cej mu -
zycz nych przy ja ciół. Jest ty le wspa nia łych moż -
li wo ści, a po nie waż mam te raz wię cej cza su,
mo gę się tym wszyst kim na resz cie za jąć.

Czy ta $am wpi sy na two im blo gu oraz ar ty -
ku $y na pi sa ne przez cie bie dla “Huf fing ton
Post”. Obej rza $am two je lek cje wio lon cze lo -
we na stro nie www.cel lo talks.com, któ re s"
fe no me nal ne i ka# dy gra j" cy mu zyk po wi nien
je prze stu dio wa%. Jak wy gl" da twój ty po wy
dzie' pra cy? Czy roz po czy nasz dzie' od me -
dy ta cji, któ ra po mo #e ci si& skon cen tro wa%,
czy wr&cz prze ciw nie: wska ku jesz w je go rytm
w bie gu i bez przy go to wa nia?
To in te re su ją ce, że wspo mnia łaś o me dy ta -

cji, po nie waż ni gdy for mal nie nie me dy to wa -
łem ani nie upra wia łem żad nych spor tów lub
ćwi czeń fi zycz nych...

Trud no w to uwie rzy%, po nie wa# je ste! w fan -
ta stycz nej for mie!
Za wsze mó wię, że mam sa le gim na stycz ne

na ca łym świe cie. W Lon dy nie to lot ni sko He -
ath row, w Chi ca go – O’Ha re, w No wym Jor ku
– JFK. Na praw dę! Prze sia da jąc się i bie gnąc z
jed ne go sa mo lo tu do dru gie go, mo żesz zgu bić
nie po trzeb ne ki lo gra my. Wra ca jąc do me dy ta -
cji, to zda łem so bie spra wę, że mam in te re su -
ją cy czas w cią gu dnia, po mię dzy obu dze niem
się a wsta niem z łóż ka, gdy mój umysł pra cu -
je o wie le spraw niej niż przez resz tę dnia. Moż -

na po wie dzieć, że jest to jak gdy by mój wła sny
spo sób me dy ta cji, acz kol wiek nie jest to ty po -
wa me dy ta cja, gdzie po zby wasz się wszyst kich
my śli. Jest to czas, gdy sku piam umysł na kon -
struk tyw nym roz wią zy wa niu pro ble mów, szu -
ka niu od po wie dzi na py ta nia oraz na wi zu ali -
za cji nad cho dzą ce go dnia. Po tem sta ram się roz -
po cząć dzień od mo jej mu zy ki i od ćwi cze nia
na wio lon cze li. Te le fo ny oraz e -ma ile zo sta wiam
na póź niej. Je stem o wie le bar dziej uprzej mym
czło wie kiem, gdy roz pocz nę dzień ćwi cze niem
na wio lon cze li, a mo je pal ce są roz grza ne. Mo -
żesz o to za py tać mo ją żo nę Wu Han...

Za py tam na pew no. Po wiedz, pro sz&, w czym
tkwi se kret two je go suk ce su i ge niu szu? Jak
to si& dzie je, #e wci"# wpa dasz na no we, wspa -
nia $e po my s$y ar ty stycz ne, mu zycz ne?
Po cho dzę z ma łej ro dzi ny i je stem je dy na kiem.

Mój ta ta był pro fe sjo nal nym mu zy kiem i wspa -
nia łym na uczy cie lem. Po cząt ko wo zaj mo wał się
mu zy ką jaz zo wą, póź niej za czął grać mu zy kę
kla sycz ną. Ta ta nie był ty po wym na uczy cie lem,
któ ry ka zał ucznio wi usiąść i ćwi czyć. Prze ka -
zy wał uczniom swo ją pa sję do mu zy ki. Gdy by -
łem ma ły, uczył mnie, jak usły szeć na na gra -
niach, jak mu zy ka Rach ma ni no wa prze kształ -
ca się i ja ką no wą for mę przyj mu je w da nym
utwo rze. Po nie waż on sam był za fa scy no wa ny
mu zy ką, któ rej mnie uczył, ła two za szcze pił mi
swo ją pa sję. Prze ją łem tę me to dę w swo im ży -
ciu we wszyst kim, co ro bię, nie tyl ko w mu zy -
ce, ale rów nież w biz ne sie. Po nie waż je stem za -
wsze wiel kim pa sjo na tem te go, co ro bię, o wie -
le ła twiej jest wszyst kim mo im współ pra cow -

ni kom za in te re so wać się mo imi po my sła mi. Gdy -
byś mnie za py ta ła, jak or ga ni zu je się fe sti wal
mu zycz ny bądź jak pro gra mu je się se rię kon -
cer to wą, nie po tra fił bym te go wy ja śnić. Pra cu -
ję po le ga jąc przede wszyst kim na swo im in stynk -
cie. W ży ciu kie ru ję się pro stą za sa dą: za wsze
ro bię to, co na praw dę ko cham. Utwo ry wy ko -
ny wa ne pod czas mo ich se rii kon cer to wych to
mu zy ka, któ rą uwiel biam, któ ra jest war ta, że -
by by ła słu cha na. Uwa żam, że je śli bę dziesz się
kie ro wać ta ką wła śnie za sa dą, wszyst ko się za -
wsze po wie dzie. Oczy wi ście mu zy ka jest sztu -
ką su biek tyw ną i nie wszy scy mu szą lu bić tę sa -
mą mu zy kę, któ rą ja gram i pro mu ję. Ale gdy
jest się dy rek to rem ar ty stycz nym, tak jak ja w
no wo jor skim Lin coln Cen ter, pu blicz ność chce,
bym prze ka zał jej swo ją pa sję do mu zy ki, któ -
rą lu bię grać i któ rą chcę się dzie lić.

Je ste! nie zrów na nym wio lon cze li st".
Mu szę przy znać, że na praw dę ko cham ten

in stru ment. Wspa nia ły za wsze jest mo ment, gdy
bio rę go do rąk. Ko cham dźwięk wio lon cze li,
gdy stru ny ukła da ją się pod mo imi pal ca mi, ko -
cham, gdy prze su wam po nich smycz kiem. Nie -
zwy kły jest głę bo ki dźwięk, któ rym wio lon -
cze la prze ma wia. Jest to swo isty ro dzaj uza -
leż nie nia i, gdy bym mógł, ćwi czył bym sześć
do sied miu go dzin dzien nie, bo na praw dę uwiel -
biam grać na swo im in stru men cie. Tak by ło
od po cząt ku, gdy po raz pierw szy do tkną łem
wio lon cze li, i tak jest do dziś. 

Roz mo wa z Da vi dem Finc ke lem jest do st!p na w j! zy ku
an giel skim na stro nie www.vio lin jo an na.com/blog.
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Po le gam na w"a snym in stynk cie
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Da vid Finc kel
z !o n" 

Wu Han 
pod czas
recitalu 

w Lin coln 
Cen ter

W serii Shakespeare in the
Park niemal 5 milionów ludzi
w ciągu ponad 50 lat obejrzało

150 interpretacji sztuk Szekspira oraz innych
klasyków, a także musicali wystawianych
podczas lata w Central Parku od roku 1962.
Tym razem widzowie na przełomie czerwca
i lipca mieli okazję zobaczyć Komedię omyłek
(Comedy of Error), a obecnie do 18 sierpnia
na scenie Delacorte Theater prezentowane są
Stracone zachody miłości (Love’s Labour’s
Lost). Zamienioną w musical sztukę
przygotował znany duet Michael Friedman,
który napisał muzykę, oraz Alex Timbers,
który dzieło Szekspira zaadaptował i
wyreżyserował. Akcja rozgrywa się w krainie

Nawarry, gdzie król i jego przyjaciele
decydują się na życie bez kobiet. Ale kiedy
pojawiają się cztery śliczne sprytne
dziewczyny, są zmuszeni do ponownego
rozważenia wszystkich swoich przysiąg.
Romanse, ucztowanie i inspirująca muzyka
sprzyjają miłości w nowojorskiej adaptacji
komedii Szekspira, która ma świetną obsadę,
w tym odtwarzającą postać Holofernes Rachel
Dratch, znaną z programu Saturday Night Live.
A oprócz niej bawią nas m.in.: Colin Donnell,
Daniel Breaker, Patti Murin, Rebecca Naomi
Jones i Lucas Near-Verbrugghe. Scenografię
przygotował John Lee Beatty, a kostiumy
zaprojektowała Jennifer Moeller.

opr. JW

Delacorte Theater, Central Park
• najbli!sze wej"cie znajduje si# przy 81 St. i Central Park West lub 79 St. i 5 Ave.
• komedia Love’s Labour’s Lost jest wystawiana od 23 lipca do 18 sierpnia
• sztuka trwa ok. 90 min, nie ma przerwy
• spektakle zawsze rozpoczynaj$ si# o godzinie 8:30 wiecz., a przed ich rozpocz#ciem mo!na

zje"% kolacj# na "wie!ym powietrzu w kawiarence otwartej w pobli!u Delacorte Theater
• darmowe bilety nale!y odebra% w dniu grania sztuki tu! po po&udniu w Delacorte Theater,

ale dobrze jest przyj"% troch# wcze"niej, by stan$% w kolejce
• ka!da osoba mo!e otrzyma% dwa bilety
• pewna liczba biletów jest rozprowadzana przez internet w formie loterii

(shakespeareinthepark.org)
• przedstawienia s$ bardzo rzadko odwo&ywane z powodu deszczu.
• Delacorte Theater ma 1800 miejsc i jest siedzib$ Public Theater

LOVE’S LABOUR’S LOST Z CYKLU SHAKESPEARE IN THE PARKteatr

Z wio lon cze li st" Da vi dem Finc ke lem 
– dy rek to rem ar ty stycz nym no wo jor skie go

To wa rzy stwa Mu zy ki Ka me ral nej 
w Lin coln Cen ter, zdo byw c" 
dzie wi# ciu na gród Gram my 

– roz ma wia Jo an na Ka czo row ska


