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Za koń czył się XIII Kon kurs im.
Ady Sa ri, pod hasłem „Sztu ka
Wo kal na Eu ro py Środ ko wej”
trwa jesz cze XV Fe sti wal. Do ta -
cja z Unii Eu ro pej skiej po zwo li -
ła na zor ga ni zo wa nia na praw dę
wiel kiej im pre zy. Jak Pan oce -
nia to, co do tej po ry się wy da -
rzy ło?

– Bar dzo cie szą mnie opi nie,
któ re wciąż sły szę od lu dzi
o wiel kim au to ry te cie, że jest to
li czą cy się w Pol sce i zna ny co -
raz bar dziej w Eu ro pie kon kurs
i fe sti wal. Wiel ka za słu ga to dy -
rek tor ar ty stycz nej, prze wod ni -
czą cej mię dzy na ro do we go ju ry
– prof. He le ny Ła zar skiej, bez
któ rej ten Fe sti wal, a zwłasz cza
Kon kurs, ni gdy nie zy ska ły by
tak wiel kiej ran gi… Sukces mo -
ty wu je. W tej edy cji uda ło nam
się sko rzy stać ze środ ków
unijnych. Za rząd Wo je wódz twa
w Ma ło pol skim Pro gra mie Ope -
ra cyj nym wy zna czył pew ną pu -
lę pie nię dzy na wspar cie
przed się wzięć kul tu ral nych, ar -
ty stycz nych o ran dze re gio nal -
nej. W Ma ło pol sce jest ta ka
im pre za – wła śnie m.in. Fe sti -
wal im. Ady Sa ri i sko rzy sta li -
śmy z oka zji. I to mak sy mal nie,
bo wy stą pi li śmy z dwo ma wnio -
ska mi i oba wnio ski – na osiem
w ogó le – zo sta ły po zy tyw nie
oce nio ne. By ła pew na trud ność
– jed nym z kry te riów by ło
wpro wa dze nie in no wa cyj no ści,
je śli pro jekt re ali zo wa ny był
w po przed nich la tach. Nie mo -
żna by ło po wtó rzyć pro gra mu
fe sti wa lu. Po szu kaliśmy więc
no wych roz wią zań. Stąd po -
mysł, by zro bić w No wym Są czu
prze gląd oper te atrów Eu ro py
Środ ko wej. Kie dyś nie mie li śmy
wa run ków do zor ga ni zo wa nia
ta kie j imprezy. Od paru lat ma -
my obiekt, w któ rym mo żna
wy sta wiać spek ta kle ope ro we,
a zna la zły się też środ ki, któ re
po zwo li ły ścią gnąć do No we go
Są cza naj lep sze te atry ope ro we
ze Sło wa cji, Czech, Nie miec,
Wę gier.
Ta kie go prze glą du scen Eu ro py
Środ ko wej nie by ło nie tylko
w No wym Są czu, ale też w Pol -
sce. Po raz pierw szy pu blicz ność
Fe sti wa lu mia ła oka zję po rów -
nać to, co się dzie je na na szych
sce nach, z twór czo ścią in nych
wio dą cych eu ro pej skich oper.

– To cie ka we do świad cze -
nie. Na przed sta wie nia przy -
cho dzą nie tyl ko są de cza nie,
ale i przy je żdża ją in ni go ście,
kry ty cy mu zycz ni z Kra ko wa,
War sza wy, Wro cła wia. Ten po -
mysł po ru szył śro do wi sko mu -
zycz ne. W No wym Są czu
po ja wi ły się cie ka we spek ta kle.
Pu blicz ność mia ła na przy kład
szan sę zo ba czyć niewy sta wia -
ną od przed woj nia w Pol sce
pięk ną ope rę Dwo rza ka „Ru -
sał kę”, ju tro po ka za ne na fe sti -
wa lu bę dzie – do tąd

niezrealizowane w Pol sce
– dzie ło Pur cel la „Król Ar tur”
We czwar tek w MCK So kół za -
pre zen tu je my „Cy ga ne rię”
Puc ci nie go, w inscenizacji Ope -
ry w Bań skiej By strzy cy.
A w nie dzie lę spek takl ple ne ro -
wy „Hal ki” Mo niusz ki Ope ry
Ślą skiej w By to miu. Ten ostatni
spektakl, to pró ba wyj ścia
do sze ro kiej pu blicz no ści.
Chce my prze ko nać do fe sti wa -
lu są de czan, bo zda je my so bie
spra wę, że ope ra to sztu ka eli -
tar na i na wet w du żych ośrod -
kach sa le nie pę ka ją w szwach.
Jak czę sto mo żna obej rzeć spek -
takl ope ro wy w No wym Są czu?

– Po raz pierw szy w No wym
Są czu ope ra – „Car men” Bi ze ta
– wy sta wio na zo sta ła 5 wrze -
śnia w 2004 ro ku. Wcze śniej nie
by ło do te go wa run ków, bo mia -
sto nie dys po no wa ło od po wied -
nią sa lą. Ma my więc krót ką
hi sto rię ope ro wą…
Ale Fe sti wal im. Ady Sa ri ją
szyb ko na pę dza, w do dat ku
pro po nu jąc am bit ny pro gram.

– Tym ra zem za pla no wa li -
śmy fak tycz nie kil ka spek ta kli
bar dziej am bit nych, a nie tyl -
ko mu zy kę ła twą, lek ką i przy -
jem ną. I co się oka za ło – nie
mie li śmy stu pro cen to wej
sprze da ży bi le tów, ale sa le za -
peł nia ły się ze spek ta klu
na spek takl. My ślę, że je śli
uda się po wtó rzyć tę for mę

pro gra mo wą za dwa la ta, to
bę dzie jesz cze le piej. 
Kon kurs, jak i Fe sti wal speł nia -
ją od lat ro lę edu ka cyj ną. Pro -
po nują am bit ny re per tu ar,
prze my ca ny mię dzy po pu lar ny -
mi pro po zy cja mi. Te raz też tak
się sta ło. Mię dzy „Cy ga ne rią”
i „Ba lem ma sko wym”, na któ re
bi le ty szybko się sprzedały,
zna lazł się przed pre mie ro wy
po kaz „Ce sarza Atlan ty dy” Ul l -
ma na – ope ry pięk nej, ale nie ła -
twej w od bio rze.

– Edu ka cja pu blicz no ści
mu si trwać, szcze gól nie mło -
dych lu dzi. Sta ra my się ścią gać
na spek ta kle mło dą wi dow nię
– tak by ło np. na „Ru sał ce”,
na któ rej po ja wi li się na wet ro -
dzi ce z ma ły mi dzieć mi. Ten
pro ces pew nie po trwa pa rę lat,
za nim wy cho wa my so bie wła -
sną wi dow nię ope ro wą.
O Festiwalu jest bardzo głośno
w Pol sce – du żo mó wi się o nim
we wszyst kich me diach, Ope ra
Na ro do wa wzię ła nad nim pa -
tro nat. Mo żna jed nak od nieść
wra że nie, że lep szy od biór jest
w Pol sce, ani że li w samym No -
wym Są czu, któ ry po ma łu prze -
ko nu je się do am bit niejsze go
re per tu aru.

– Fe sti wal od lat ma bar dzo
do brą opi nię w śro do wi sku
mu zycz nym w kra ju. Na to -
miast są dec kie śro do wi sko
mu zycz ne ja koś sła biej go od -

bie ra. To za ska ku ją ce, bo
w Są czu są np. szko ły mu zycz -
ne I i II stop nia, w któ rych
uczy się kil ku set uczniów,
a mi mo ogrom nej ak cji pro mo -
cyj nej, nie wi dać tej mu zycz -
nej mło dzie ży na kon cer tach.
Szko da, bo nie trze ba jeź dzić
do Kra ko wa, War sza wy czy da -
lej, by łyk nąć tro chę tej wiel kiej
sztu ki z no wo są dec kiej sce ny.

– Mo że przyczyna tkwi też
w tym, że Fe sti wal im. Ady Sa ri
od by wa się raz na dwa la ta
i za ka żdym ra zem za in te re so -
wa nie pu blicz no ści trze ba od -
bu do wy wać. Stąd po mysł, by tę
edy cję fe sti wa lu przed łu żyć
na rok 2010, w któ rym od bę dą
się kon cer ty lau re atów i kurs
mi strzow ski, któ ry za koń czy
się ga lo wym kon cer tem uczest -
ni ków. To, mam nadzieję, po -
zwo li utrzy ma ć więk sze
za in te re so wa nie sądeckiej
publiczności.
Fe sti wal im. Ady Sa ri nie da
o so bie za po mnieć?

– Na pew no. Od kil ku lat
zapraszamyę do No we go Są cza
lau re atów Kon kur sów im. Ady
Sa ri, któ rzy re gu lar nie po ja -
wia ją się na tu tej szej sce nie.
Sta ra my się mak sy mal nie
wcią gnąć publiczność w takie
wydarzenia. Chciał bym, by
ogrom ne za an ga żo wa nie lu dzi
pra cu ją cych przy fe sti wa lu – tu
szcze gól ne po dzię ko wa nia dla
pa ni Li lia ny Olech, któ rej za -
słu gą jest wy gra ny pro jekt
unij ny i per fek cyj na, chwa lo -
na przez wszyst kich or ga ni za -
cja – prze ło ży ło się na ogrom ne
za an ga żo wa nie pu blicz no ści.
By są de cza nie by li dum ni z te -
go, że to w ich mie ście od by wa
się ta eu ro pej ska im pre za, i że
wła śnie tu w No wym Są czu
śpie wa cy, któ rzy wy stę pu ją po -
tem na naj więk szych sce nach
świa ta i roz sła wia ją nasze mia -
sto, za czy na ją ka rie rę.

ROZ MA WIA ŁA 
AD RIAN NA GI NAŁ

Sukces motywuje
Roz mo wa z An to nim Mal cza kiem, dy rek to rem Fe sti wa lu i MCK So kół

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013.

Scena z „Cyganerii” w inscenizacji Opery z Bańskiej Bystrzycy

Scena z „Halki” w inscenizacji Opery Śląskiej w Bytomiu

W XV Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu im. Ady Sa ri jesz cze tyl ko trzy
spek ta kle. Już ju tro le gen dar ny
„Król Ar tur” – ope ro wa opo wieść
o wiel kim wład cy, po raz pierw szy
w Pol sce! We czwar tek ar cy pięk -
na „Cy ga ne ria” Puc ci nie go, a po -
tem na wiel ką ma jów kę
– w nie dzie lę or ga ni za to rzy za -
pra sza ją na ple ne ro wy po kaz
ope ry „Hal ka” Mo niusz ki.

Ze spek ta klu na spek takl za in te -
re so wa nie są dec kim Fe sti wa lem
– praw dzi wym prze glą dem oper
Eu ro py Środ ko wej ro śnie.
Na przed sta wie nia zje żdża pu -
blicz ność z Kra ko wa, kry ty cy
mu zycz ni z ró żnych stron Pol ski.
Do koń ca XV Fe sti wa lu po zo sta -
ły jesz cze tyl ko trzy spek ta kle. 

Już ju tro wy jąt ko wa ope ra
– „Król Ar tur” Hen ry’ego Pur cel -
la w wy ko na niu ze spo łów
mu zy ki daw nej z Nie miec – Ca -
pel la An ge li ca i Lau te en Com pa -
gney. Spek takl przy go to wa ny
zo stał z oka zji 350. rocz ni cy uro -
dzin kom po zy to ra we współ pra -
cy z Händel -Fe st spie le Hal le,
Go ethe -The aters Bad
Lauchstädt, a ta kże re no mo wa -
ny mi fe sti wa la mi Fe stwo chen
Her ren hau sen i Bay reu ther Ba -
rock. Sty lo wą re ali za cję tra gi ko -
me dii sła wią cej zwy cię stwa
Ar tu ra nad Sa sa mi i na ro dzi ny
Zjed no czo ne go Kró le stwa, z mi -
ło sną in try gą w tle, po pro wa dzi
Wol fgang Kat sch ner.

We czwar tek na sce nie MCK
So kół – „Cy ga ne ria” Puc ci nie -
go, w in sce ni za cji Ope ry w Bań -
skiej By strzy cy. Lo sy pa ry skiej
bo he my i za ko cha nej pa ry bied -
nej kwia ciar ki Mi mi (Eva Hor -
nyáková) i po ety Ru dol fa
(L’udo vit Lu dha) przed sta wią
naj lep si sło wac cy ar ty ści. Chó -
rem i Or kie strą Pań stwo wej
Ope ry w Bań skiej By strzy cy
dy ry go wał bę dzie Ma rián Vach.

Zwień cze niem fe sti wa lo -
wych pre zen ta cji bę dzie 3 ma ja
ple ne ro wy spek takl „Hal ki”
nad no wo są dec kim Du naj cem,
wy sta wio ny przez Ope rę Ślą -
ską w By to miu z udzia łem ka -
pe l gó ral skich Biał ca nie i Ma li
Biał ca nie. W wi do wi sku, wy re -
ży se ro wa nym przez Fe li ska Wi -
de rę, wy sta pią uzna ni so li ści
– Jo an na Kściu czyk -Ję dru sik
w par tii Hal ki, Ma ciej Ko man -
de ra w ro li Jont ka oraz Sta ni -
slav Ku fly uk (Ja nusz),
Alek san dra Sto kło sa (Zo fia),
Bog dan Ku row ski (Stol nik)
i Zbi gniew Wunsch (Dziem ba).
So li stom to wa rzy szyć bę dzie
or kie stra i chór Ope ry Ślą skiej
w By to miu, pod wo dzą Ta de -
usza Se ra fi na.

Wszyst kie spek ta kle roz po -
czy na ją się o godz. 19. Bi le ty
w ce nie 30 zł mo żna ku pić w ka -
sie MCK So kół. Spek takl 3 ma ja
– 40 zł miej sca sie dzą ce, po zo -
sta łe miej sca – wstęp wol ny.

(AG)

Wielka majówka 
z pięknymi operami
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