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XV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU I XIII KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI
„SZTUKA WOKALNA EUROPY ŚRODKOWEJ”

Sukces motywuje
Scena z „Cyganerii” w inscenizacji Opery z Bańskiej Bystrzycy

Wielka majówka
z pięknymi operami
W XV Międzynarodowym Festiwalu im. Ady Sari jeszcze tylko trzy
spektakle. Już jutro legendarny
„Król Artur” – operowa opowieść
o wielkim władcy, po raz pierwszy
w Polsce! We czwartek arcypiękna „Cyganeria” Pucciniego, a potem na wielką majówkę
– w niedzielę organizatorzy zapraszają na plenerowy pokaz
opery „Halka” Moniuszki.
Ze spektaklu na spektakl zainteresowanie sądeckim Festiwalem
– prawdziwym przeglądem oper
Europy Środkowej rośnie.
Na przedstawienia zjeżdża publiczność z Krakowa, krytycy
muzyczni z różnych stron Polski.
Do końca XV Festiwalu pozostały jeszcze tylko trzy spektakle.
Już jutro wyjątkowa opera
– „Król Artur” Henry’ego Purcella w wykonaniu zespołów
muzyki dawnej z Niemiec – Capella Angelica i Lauteen Compagney. Spektakl przygotowany
został z okazji 350. rocznicy urodzin kompozytora we współpracy z Händel-Festspiele Halle,
Goethe-Theaters
Bad
Lauchstädt, a także renomowanymi festiwalami Festwochen
Herrenhausen i Bayreuther Barock. Stylową realizację tragikomedii sławiącej zwycięstwa
Artura nad Sasami i narodziny
Zjednoczonego Królestwa, z miłosną intrygą w tle, poprowadzi
Wolfgang Katschner.

We czwartek na scenie MCK
Sokół – „Cyganeria” Pucciniego, w inscenizacji Opery w Bańskiej Bystrzycy. Losy paryskiej
bohemy i zakochanej pary biednej kwiaciarki Mimi (Eva Hornyáková) i poety Rudolfa
(L’udovit Ludha) przedstawią
najlepsi słowaccy artyści. Chórem i Orkiestrą Państwowej
Opery w Bańskiej Bystrzycy
dyrygował będzie Marián Vach.
Zwieńczeniem
festiwalowych prezentacji będzie 3 maja
plenerowy spektakl „Halki”
nad nowosądeckim Dunajcem,
wystawiony przez Operę Śląską w Bytomiu z udziałem kapel góralskich Białcanie i Mali
Białcanie. W widowisku, wyreżyserowanym przez Feliska Widerę, wystapią uznani soliści
– Joanna Kściuczyk-Jędrusik
w partii Halki, Maciej Komandera w roli Jontka oraz Stanislav
Kuflyuk
(Janusz),
Aleksandra Stokłosa (Zofia),
Bogdan Kurowski (Stolnik)
i Zbigniew Wunsch (Dziemba).
Solistom towarzyszyć będzie
orkiestra i chór Opery Śląskiej
w Bytomiu, pod wodzą Tadeusza Serafina.
Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 19. Bilety
w cenie 30 zł można kupić w kasie MCK Sokół. Spektakl 3 maja
– 40 zł miejsca siedzące, pozostałe miejsca – wstęp wolny.
(AG)

Scena z „Halki” w inscenizacji Opery Śląskiej w Bytomiu

Zakończył się XIII Konkurs im.
Ady Sari, pod hasłem „Sztuka
Wokalna Europy Środkowej”
trwa jeszcze XV Festiwal. Dotacja z Unii Europejskiej pozwoliła na zorganizowania naprawdę
wielkiej imprezy. Jak Pan ocenia to, co do tej pory się wydarzyło?
– Bardzo cieszą mnie opinie,
które wciąż słyszę od ludzi
o wielkim autorytecie, że jest to
liczący się w Polsce i znany coraz bardziej w Europie konkurs
i festiwal. Wielka zasługa to dyrektor artystycznej, przewodniczącej międzynarodowego jury
– prof. Heleny Łazarskiej, bez
której ten Festiwal, a zwłaszcza
Konkurs, nigdy nie zyskałyby
tak wielkiej rangi… Sukces motywuje. W tej edycji udało nam
się skorzystać ze środków
unijnych. Zarząd Województwa
w Małopolskim Programie Operacyjnym wyznaczył pewną pulę pieniędzy na wsparcie
przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych o randze regionalnej. W Małopolsce jest taka
impreza – właśnie m.in. Festiwal im. Ady Sari i skorzystaliśmy z okazji. I to maksymalnie,
bo wystąpiliśmy z dwoma wnioskami i oba wnioski – na osiem
w ogóle – zostały pozytywnie
ocenione. Była pewna trudność
– jednym z kryteriów było
wprowadzenie innowacyjności,
jeśli projekt realizowany był
w poprzednich latach. Nie można było powtórzyć programu
festiwalu. Poszukaliśmy więc
nowych rozwiązań. Stąd pomysł, by zrobić w Nowym Sączu
przegląd oper teatrów Europy
Środkowej. Kiedyś nie mieliśmy
warunków do zorganizowania
takiej imprezy. Od paru lat mamy obiekt, w którym można
wystawiać spektakle operowe,
a znalazły się też środki, które
pozwoliły ściągnąć do Nowego
Sącza najlepsze teatry operowe
ze Słowacji, Czech, Niemiec,
Węgier.
Takiego przeglądu scen Europy
Środkowej nie było nie tylko
w Nowym Sączu, ale też w Polsce. Po raz pierwszy publiczność
Festiwalu miała okazję porównać to, co się dzieje na naszych
scenach, z twórczością innych
wiodących europejskich oper.
– To ciekawe doświadczenie. Na przedstawienia przychodzą nie tylko sądeczanie,
ale i przyjeżdżają inni goście,
krytycy muzyczni z Krakowa,
Warszawy, Wrocławia. Ten pomysł poruszył środowisko muzyczne. W Nowym Sączu
pojawiły się ciekawe spektakle.
Publiczność miała na przykład
szansę zobaczyć niewystawianą od przedwojnia w Polsce
piękną operę Dworzaka „Rusałkę”, jutro pokazane na festiwalu
będzie
–
dotąd
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Rozmowa z Antonim Malczakiem, dyrektorem Festiwalu i MCK Sokół

niezrealizowane w Polsce
– dzieło Purcella „Król Artur”
We czwartek w MCK Sokół zaprezentujemy
„Cyganerię”
Pucciniego, w inscenizacji Opery w Bańskiej Bystrzycy.
A w niedzielę spektakl plenerowy „Halki” Moniuszki Opery
Śląskiej w Bytomiu. Ten ostatni
spektakl, to próba wyjścia
do szerokiej publiczności.
Chcemy przekonać do festiwalu sądeczan, bo zdajemy sobie
sprawę, że opera to sztuka elitarna i nawet w dużych ośrodkach sale nie pękają w szwach.
Jak często można obejrzeć spektakl operowy w Nowym Sączu?
– Po raz pierwszy w Nowym
Sączu opera – „Carmen” Bizeta
– wystawiona została 5 września w 2004 roku. Wcześniej nie
było do tego warunków, bo miasto nie dysponowało odpowiednią salą. Mamy więc krótką
historię operową…
Ale Festiwal im. Ady Sari ją
szybko napędza, w dodatku
proponując ambitny program.
– Tym razem zaplanowaliśmy faktycznie kilka spektakli
bardziej ambitnych, a nie tylko muzykę łatwą, lekką i przyjemną. I co się okazało – nie
mieliśmy
stuprocentowej
sprzedaży biletów, ale sale zapełniały się ze spektaklu
na spektakl. Myślę, że jeśli
uda się powtórzyć tę formę

programową za dwa lata, to
będzie jeszcze lepiej.
Konkurs, jak i Festiwal spełniają od lat rolę edukacyjną. Proponują ambitny repertuar,
przemycany między popularnymi propozycjami. Teraz też tak
się stało. Między „Cyganerią”
i „Balem maskowym”, na które
bilety szybko się sprzedały,
znalazł się przedpremierowy
pokaz „Cesarza Atlantydy” Ullmana – opery pięknej, ale niełatwej w odbiorze.
– Edukacja publiczności
musi trwać, szczególnie młodych ludzi. Staramy się ściągać
na spektakle młodą widownię
– tak było np. na „Rusałce”,
na której pojawili się nawet rodzice z małymi dziećmi. Ten
proces pewnie potrwa parę lat,
zanim wychowamy sobie własną widownię operową.
O Festiwalu jest bardzo głośno
w Polsce – dużo mówi się o nim
we wszystkich mediach, Opera
Narodowa wzięła nad nim patronat. Można jednak odnieść
wrażenie, że lepszy odbiór jest
w Polsce, aniżeli w samym Nowym Sączu, który pomału przekonuje się do ambitniejszego
repertuaru.
– Festiwal od lat ma bardzo
dobrą opinię w środowisku
muzycznym w kraju. Natomiast sądeckie środowisko
muzyczne jakoś słabiej go od-

biera. To zaskakujące, bo
w Sączu są np. szkoły muzyczne I i II stopnia, w których
uczy się kilkuset uczniów,
a mimo ogromnej akcji promocyjnej, nie widać tej muzycznej młodzieży na koncertach.
Szkoda, bo nie trzeba jeździć
do Krakowa, Warszawy czy dalej, by łyknąć trochę tej wielkiej
sztuki z nowosądeckiej sceny.
– Może przyczyna tkwi też
w tym, że Festiwal im. Ady Sari
odbywa się raz na dwa lata
i za każdym razem zainteresowanie publiczności trzeba odbudowywać. Stąd pomysł, by tę
edycję festiwalu przedłużyć
na rok 2010, w którym odbędą
się koncerty laureatów i kurs
mistrzowski, który zakończy
się galowym koncertem uczestników. To, mam nadzieję, pozwoli
utrzymać
większe
zainteresowanie
sądeckiej
publiczności.
Festiwal im. Ady Sari nie da
o sobie zapomnieć?
– Na pewno. Od kilku lat
zapraszamyę do Nowego Sącza
laureatów Konkursów im. Ady
Sari, którzy regularnie pojawiają się na tutejszej scenie.
Staramy się maksymalnie
wciągnąć publiczność w takie
wydarzenia. Chciałbym, by
ogromne zaangażowanie ludzi
pracujących przy festiwalu – tu
szczególne podziękowania dla
pani Liliany Olech, której zasługą jest wygrany projekt
unijny i perfekcyjna, chwalona przez wszystkich organizacja – przełożyło się na ogromne
zaangażowanie publiczności.
By sądeczanie byli dumni z tego, że to w ich mieście odbywa
się ta europejska impreza, i że
właśnie tu w Nowym Sączu
śpiewacy, którzy występują potem na największych scenach
świata i rozsławiają nasze miasto, zaczynają karierę.
ROZMAWIAŁA
ADRIANNA GINAŁ
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