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Kurier Fest
XVI Międzynarodowego Festiwalu i XIV K

„Sztuka Wokalna Eu

Cha ry zma, to n
ROZ MO WA z prof. He le ną Ła zar ską, dy rek to rem ar ty stycz nym XVI Mię dzy na ro do we go Fe s

Świę to sztu ki wo kal nej
w No wym Są czu, peł ne kon cer -
tów, spek ta kli i re ci ta li, to
głów nie cie szą cy się sła wą
mię dzy na ro do wy kon kurs. Co
jest je go naj więk szym atu tem?

– Wpro wa dze nie pew nej do -
wol no ści wy bo ru re per tu aru,
któ ry zmu sza śpie wa ków
do uak tyw nie nia wy obraź ni
i ini cja ty wy. Ta do wol ność po -
zwa la na re zy gna cję z po dzia -
łu na gród we dle ga tun ków gło -
sów lub ga tun ków mu zy ki.
Przez po nad 20 lat by łam ju ro -
rem pra wie wszyst kich wa żnych
kon kur sów eu ro pej skich. Wie -
le mnie to na uczy ło i wie le
z tych do świad czeń wpro wa -
dzi łam do na sze go kon kur su.
Cie szy mnie, że też w Pol sce,
gdzie wszy scy wszyst ko kry ty -
ku ją, kon kurs ma opi nię uczci -
we go i do brze zor ga ni zo wa ne -
go. Np. jesz cze ni gdy nie mu -
sie li śmy „skra cać” wy stą pień
uczest ni ków, bo źle zo stał ob li -
czo ny czas na prze słu cha nia...
Pew nie dla te go mło dzi ar ty ści
z Pol ski i za gra ni cy co dwa la ta
ścią ga ją licz nie na kon kurs
do No we go Są cza.

– Wciąż zbyt ma ło jest
uczest ni ków za gra nicz nych,
choć w tym ro ku re pre zen tu ją
oni kil ka na ście kra jów. Pew -

nym utrud nie niem dla osób,
któ re du żo śpie wa ją i ma ją ma -
ło cza su jest obo wią zek przy -
go to wa nia pol skich utwo rów. 
Od lat w ju ry po ja wia ją się do -
sko na li śpie wa cy, ale ta kże
me ne dże ro wie, dy rek to rzy
scen te atral nych. We dług ja -
kich za sad do bie ra Pa ni ju ro -
rów? 

– Atu tem te go kon kur su –
po za nie źle skon stru owa nym
pro gra mem i pe dan tycz nie
prze strze ga nym re gu la mi nem
– jest do bór ju ro rów. Od nich
za le ży bar dzo wie le. Nie za po -
mnę ni gdy współ pra cy z wiel -
ką Bir git Nils son, czy ostat nio
z Giu sep pe Gia co mi nim. Obok
kom pe ten cji mo żna by ło uczyć
się od nich nie by wa łej skrom -
no ści i sze ro kie go, per spek ty -
wicz ne go oce nia nia, któ re da -
le kie by ło od przy kła da nia
do ka żde go wy ko na nia wła snej
re cep ty! Nils son nie uwa ża ła
na przy kład, że po wy słu cha -
niu jed ne go utwo ru „już wie
wszyst ko”. Ju ro rzy mu szą re -
pre zen to wać wszyst kie ro dza -
je gło sów, ró żne ośrod ki, ale
też ró żne ge ne ra cje. Es te ty ka
się zmie nia w mia rę upły wu
lat. Tzw. dru gie ju ry, skła da ją -
ce się z dy rek to rów ar ty stycz -
nych te atrów ope ro wych i oce -

nia ją ce tyl ko w fi na le kon kur -
su, re pre zen tu je in ne ka te go -
rie oce nia nia, co rów nież nie
jest bez zna cze nia. 
Oce nia nie ar ty stów za wsze
wzbu dza emo cje. 

– Na ten wła śnie te mat na -
pi sa łam mój tra dy cyj ny ar ty -

kuł wstęp ny do te go rocz ne go
kon kur su. Czy w ogó le ist nie je
mo żli wość „spra wie dli wej”,
a więc obiek tyw nej oce ny dzie -
ła sztu ki, a szcze gól nie ży we -
go wy ko na nia, któ re do ty czy
mu zy ki? Mo żna za ob ser wo wać
u sie bie, że opi nio wa nie te go
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Dvořák i
wy da rze
▪ W ra mach XVI Mię dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu i XIV Kon -
kur su Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri or ga ni zo wa ne bę dą kon -
cer ty, z któ rych szcze gól nie
dwa – ob ję te ho no ro wym pa -
tro na tem or dy na riu sza die ce -
zji tar now skiej ks. Wik to ra
Skwor ca – wy su wa ją się
na plan pierw szy.

Już 29 kwiet nia w Ba zy li ce
św. Mał go rza ty zo sta nie wy ko -
na ne po raz pierw szy w Pol sce
ora to rium An tonína Dvořáka
„Świę ta Lud mi ła” w in ter pre -
ta cji cze skich i sło wac kich so -
li stów, Or kie stry Fil har mo nii
w Brnie oraz Chó ru Fil har mo -
nii w Pra dze. Od wo łu ją ce się
w war stwie te ma tycz nej do cze -
skiej hi sto rii ora to rium po wsta -
ło na proś bę an giel skich krę -
gów mu zycz nych, po zo sta ją -
cych pod wra że niem wcze śniej -
sze go „Sta bat Ma ter” kom po -
zy to ra. Pre mie ra te go, cie szą -
ce go się du żą po pu lar no ścią
w Wiel kiej Bry ta nii, dzie ła mia -

KA LEN DA RIUM

▪ 29 kwiet nia, godz. 20.00,
Ba zy li ka św. Mał go rza ty
An tonín Dvořák – ora to -
rium Świę ta Lud mi ła –
POL SKIE 
PRA WY KO NA NIE
Petr Al trich ter (Cze chy) –
dy ry gent Ka teřina Ka lva -
chová-Šmídová (Cze chy) –
so pran, Ja na Wal lin ge rová
(Cze chy) – alt, Ja ro slav
Březi na (Cze chy) – te nor,
Jo sef Zedník (Cze chy) 
– te nor, Jo zef Ben ci 
(Sło wa cja) – bas
Or kie stra Fil har mo nii
w Brnie oraz Chór Fil har -
mo nii w Pra dze (Cze chy)
Wstęp na pod sta wie bez -
płat nych wej śció wek

▪ 1-2 ma ja, godz. 10.00-13.00
oraz 15.00-18.00, Sa la im.
Lu cja na Li piń skie go MCK
SO KÓŁ
Prze słu cha nia I eta pu
Wstęp wol ny

▪ 2 ma ja, godz. 19.00, sa la
im. Ro ma na Si chra wy
MCK SO KÓŁ
Nad zwy czaj ny re ci tal wo -
kal ny Kle mens San der (Au -
stria) – ba ry ton, Mar cin Ko -
zieł (Pol ska -Au stria) – for -
te pian. W pro gra mie pie śni

Ro ber ta Schu man na, Mau -
ri ce’a Ra ve la oraz Ral pha
Vau gha na Wil liam sa
Wstęp wol ny

▪ 3-4 ma ja, godz. 10.00-
13.00 oraz 15.00-18.00, Sa la
im. Lu cja na Li piń skie go
MCK SO KÓŁ
Prze słu cha nia II eta pu
Wstęp wol ny

▪ 5 ma ja, godz. 19.00, Ko -
ściół pod we zwa niem Mat -
ki Bo żej Nie po ka la nej
Krzysz tof Pen de rec ki – Sie -
dem bram Je ro zo li my.
Krzysz tof Pen de rec ki – dy -
ry gent, Ma ciej Two rek –
asy stent dy ry gen ta, Iwo -
na Hos sa – so pran, Iza be la
Ma tu ła – so pran, Agniesz ka
Reh lis – mez zo so pran,
Adam Zdu ni kow ski – te nor,
Woj ciech Gier lach – bas,
Je rzy Tre la – nar ra tor
Na ro do wa Or kie stra Sym -
fo nicz na Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach
Chór Fil har mo nii im. Ka ro -
la Szy ma now skie go w Kra -
ko wie, Chór Pol skie go Ra -
dia w Kra ko wie
Wstęp na pod sta wie bez -
płat nych wej śció wek
▪ 6 ma ja, godz. 18.00, Sa la
im. Lu cja na Li piń skie go
MCK SO KÓŁ

Prze słu cha nia III eta pu
to wa rzy sze nie Or kie stry
Ope ry Kra kow skiej, To -
masz TO KARC ZYK – dy ry -
gent, Ste fan MÜNCH – pro -
wa dze nie.
Wstęp na pod sta wie bez -
płat nych wej śció wek

▪ 7 ma ja, godz. 19.30, Sa la
im. Lu cja na Li piń skie go
MCK SO KÓŁ
Kon cert lau re atów
XIV Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej
im. Ady Sa ri. Or kie stra
Ope ry Kra kow skiej, To -
masz TO KARC ZYK – dy ry -
gent, Ste fan MÜNCH – pro -
wa dze nie
Wstęp na pod sta wie bez -
płat nych wej śció wek
▪ 8 ma ja, godz. 19.00, sa la
im. Lu cja na Li piń skie go
MCK SO KÓŁ
Du ke El ling ton – Sa cred
Con certs, Big -Band i Chór
Aka de mii Mu zycz nej
w Kra ko wie, Woj ciech Gro -
borz – dy ry gent, Ka ta rzy -
na So bek – so pran, Ilo -
na Szcze pań ska – alt, Piotr
Kwin ta – ba ry ton

Bez płat ne wej ściów ki mo żna
ode brać w ka sie MCK So kół
(ul. Ja na Dłu go sza 3, No wy

Sącz) od 26 kwiet nia.

Ry wa li za cja 
na 57 gło sów
▪ Już od wielu lat w No wym
Są czu spo ty ka ją się mło dzi
wo ka li ści z ca łe go świa ta, by
spraw dzić swo je wo kal ne mo -
żli wo ści.

W tym ro ku, w XIV Kon -
kur sie Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri w No wym Są czu, któ ry
od bę dzie się w dniach 30 kwiet -
nia – 8 ma ja br. we źmie udział
57 śpie wa ków z 15 kra jów: Au -
stra lii, Au strii, Chin, Chor wa -
cji, Czech, Do mi ni ka ny, Ira nu,
Ka na dy, Nie miec, Pol ski, Re -
pu bli ki Ko rei, Re pu bli ki Po łu -
dnio wej Afry ki, Sło we nii, Sło -
wa cji oraz Ukra iny. 

Ka żdy z uczest ni ków miał
obo wią zek przy go to wać 10
utwo rów na le żą cych do do wol -
nych ga tun ków mu zycz nych,
re pre zen tu ją cych ró żne epo ki
i sty le mu zycz ne, w tym m. in.:
dwie arie z to wa rzy sze niem or -
kie stry, utwo ry pol skie go kom -
po zy to ra i Mo zar ta oraz kom -
po zy cję współ cze sną. Na zwy -
cięz ców cze ka nie tyl ko sa tys -
fak cja ar ty stycz na; prze wi dzia -
ne są po trzy na gro dy dla gło -
sów mę skich i żeń skich (I na -
gro da w ka żdej gru pie – rów -
no war tość 5.000 Eu ro) oraz wy -
ró żnie nia, jak rów nież na gro -
dy spe cjal ne: dla wy bit ne go so -
pra nu ko lo ra tu ro we go, za wy -
ko na nie utwo ru Mo zar ta, utwo -
ru pol skie go, czy cy klu pie śni.

Kunszt mło dych śpie wa ków
oce niać bę dzie ju ry, w skład
któ re go tra dy cyj nie już wej dą
zna ko mi ci ar ty ści wy stę pu ją -
cy na naj więk szych i naj wa -
żniej szych sce nach kon cer to -
wych i ope ro wych. Jak co ro -
ku prze wod ni czyć te mu gre -
mium bę dzie dy rek tor ar ty -
stycz ny kon kur su – prof. He le -
na Ła zar ska, a obok niej za sią -
dą: Bo że na Be tley, An drzej Dob -
ber, Ur szu la Kry ger, Hen ry ka
Ja nu szew ska -Stań czyk, Ru dolf

Pier nay, Pe ter Schre ier, Edith
Ma this oraz Woj ciech Ma cie -
jow ski. W III eta pie zaś uczest -
ni kom bę dzie się przy słu chi -
wać dru gie ju ry, w skład któ -
re go wej dą dy rek to rzy bądź
kie row ni cy mu zycz nych i ope -
ro wych te atrów z ca łej Pol ski:
To masz Jan czak, Da niel Ku -
sto sik, Zbi gniew Ma cias, Mie -
czy sław No wa kow ski i To masz
To kar czyk oraz Dy rek tor Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Wo -
kal ne go im. Sta ni sła wa Mo -
niusz ki – Le szek Bar wiń ski.

BAR BA RA WRÓ BEL

Kon kur so we 
ży cie z emo cja mi
▪ Li lia na Olech, kie row nik
dzia łu sztu ki pro fe sjo nal nej
MCK SO KÓŁ, or ga ni za tor
wiel kich im prez, m.in.:
Fun&Clas sic, Kon cer tów No -
wo rocz nych, Wie czo rów Ma -
ło pol skich:

– Or ga ni zu je my w MCK SO -
KÓŁ kil ka fe sti wa li mu zycz nych
w ro ku, ale z pew no ścią Fe sti -
wal im. Ady Sa ri, na tle wszyst -
kich in nych wy da rzeń bar dzo
się wy ró żnia. Nie tyl ko trud no -
ścia mi or ga ni za cyj ny mi ale ta -
kże licz bą ar ty stów, któ rzy tu
przy je żdża ją i spę dza ją tu 10
dni. Im pre zie tej to wa rzy szą
przede wszyst kim ogrom ne emo -
cje, z uwa gi na to, że je go głów -
ną i naj wa żniej szą czę ścią jest
kon kurs, w któ rym bio rą udział
mło dzi śpie wa cy. W in nych na -
szych wy da rze niach ma my
do czy nie nia z pro fe sjo nal ny mi
ar ty sta mi pra cu ją cy mi w za wo -
dzie wie le lat i ma ją cy mi wie le
do świad czeń wy stę po wa nia
przed pu blicz no ścią. Na to miast
na kon kurs przy je żdża ok. 60
mło dych śpie wa ków z ró żnych

stron świa ta, któ rzy tar ga ni są
ogrom ny mi emo cja mi, czę sto
z naj wy ższej pół ki, koń czą cy mi
się na wet łza mi. To wpły wa
na na szą pra cę; nam się to udzie -
la. Nie mo że my pod cho dzić do ich
dra ma tów i ra do ści z chło dem,
na szym za da niem jest bo wiem
stwo rze nie cie płej at mos fe ry.

I mu szę po wie dzieć, że nam się
to uda je. Po la tach, kie dy spo ty -
kam uczest ni ków kon kur su, wi -
dzę, że mó wią o nim z sen ty -
men tem, bo tu sta wia li swo je
pierw sze za wo do we kro ki: mie li
pierw szą kon fron ta cję z pu blicz -
no ścią i czę sto pierw szy wy stęp
z or kie strą. To po zwa la nam my -
śleć, że or ga ni zu je my ten kon -
kurs do brze, że mło dym jest tu
przy jem nie zdo by wać pierw sze
za wo do we szli fy. (AMS)

Tu sta wia li 
pierw sze 
za wo do we kro ki

Urška Ar lič Go lo ličič – so pran
(Sło we nia) – I na gro da
w XVIII Kon kur sie im. Ady Sa ri
w ro ku 2009 FOT. (PG)


