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Trwa ją prze słu cha nia II eta pu
XIII Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su im. Ady Sa ri. Wczo raj ju ry
prze słu cha ło 25 śpie wa ków z 7
kra jów, w tym aż 18 z Pol ski,
dwóch z Au strii i po jed nym
uczest ni ku ze Sło we nii, Chor wa -
cji, Nie miec, Li twy i Hisz pa nii,
któ rzy wal czą o udział w fi na le.
Dziś wie czo rem do wie my się,
któ rzy z nich bę dą mie li szan sę
na zwy cię stwo.

– Po ziom kon kur su jest wy rów -
na ny i po ja wi ło się na nim kil -
ka na praw dę in te re su ją cych
oso bo wo ści wo kal nych – sko -
men to wa ła pierw szy wer dykt

ju ry je go prze wod ni czą ca prof.
He le na Ła zar ska.

Do jed ne go z bar dziej pre sti -
żo wych kon kur sów w Eu ro pie
przy stą pi ło w nie dzie lę 65 śpie -
wa ków z 13 kra jów. W pierw -
szym eta pie ry wa li za cji, któ ra
za koń czy ła się w po nie dzia łek,
wy ko ny wa li 3 do wol nie wy bra -
ne z 10 utwo rów, przy go to wa -
nych na ca ły kon kurs. Mie li
za le d wie 12 mi nut na jak naj -
lep sze za pre zen to wa nie swo ich
umie jęt no ści przed ju ry. Ze
wzglę du na bar dzo do bry po -
ziom śpie wa ków gro no mię dzy -
na ro do wych sę dziów
po sta no wi ło do II eta pu do pu -

ścić 25, a nie 20 uczest ni ków.
Jed no myśl ny wer dykt ju ry zo -
stał przy ję ty bra wa mi.

Wczo raj, w dru gim eta pie
wo kal nych mi strzostw, śpie wa -
cy pre zen to wa li na sce nie MCK
So kół 3 do 4 utwo rów, wy bra -
nych przez ju ro rów. 

– To mój pierw szy praw dzi -
wy, mię dzy na ro do wy kon kurs –
wy znał po swo im wy stę pie 27-
let ni Ri chard Helm, bas -ba ry ton,
stu dent z Wied nia. – To bar dzo
trud ny kon kurs, ale mi ło jest
w nim wziąć udział, bo jest per -
fek cyj nie zor ga ni zo wa ny. Śpie -
wak mo że się tu cał ko wi cie
sku pić na swo jej pre zen ta cji.

Ri chard Helm i ośmiu in -
nych śpie wa ków we zmą dziś
udział w Kon kur sie Pie śni –
spe cjal nej ka te go rii XIII Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su im.
Ady Sa ri dla uczest ni ków, któ -
rzy chcą się za pre zen to wać
w li rycz nym re per tu arze i zdo -
być w nim na gro dę.

– To bar dzo pre sti żo wy
polski kon kurs, a w związ ku
z tym, że je stem Po la kiem, cie -
szę się, że mo gę wziąć w nim
udział – mó wi 24-let ni stu dent
Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi –
Szy mon Ko ma sa (ba ry ton). –
Nie tyl ko ze wzglę du na to, ja ki
re per tu ar mu si my tu za pre zen -
to wać, ale też z uwagi na wy bit -
nych ju ro rów, z któ ry mi mo żna
po roz ma wiać na te mat wła -
snych wy stę pów po ka żdym
z eta pów. Po sta no wi łem też wy -
star to wać w Kon kur sie Pie śni,
w któ rym ze pre zen tu ję wy bór
z „Diech ter lie be” Ro ber ta Schu -
man na. To nadam bit ny cykl
dla mnie, ale lu bię wy zwa nia,
bo mnie mo bi li zu ją do pra cy. 

Po dzi siej szych prze słu cha -
niach usły szy my dru gi wer dykt
ju ry i do wie my się, któ rzy śpie -
wa cy za kwa li fi ko wa li się do fi -
na łu XIII Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im.
Ady Sa ri.

AD RIAN NA GI NAŁ

Dru gi etap,
pierw sze emo cje

Uczestniczka II etapu - Marta Ustyniak (sopran) 

Eva Bla hová 

Wy kła dow ca Wy ższej Szko le
Mu zycz nej w Bra ty sła wie i Eu -
ro pej skiej Fun da cji Mo zar tow -
skiej w Pol sce, ju ror
kon kur sów wo kal nych w Mont -
re alu (Ka na da), Tra nvie (Sło -
wa cja), Pa tri cy (Wło chy).
Do naj bar dziej zna nych jej
uczniów na le żą: Magdaléna
Kožena. Ma ria Hahn, Ali na Gu -
bi na, Be ata Rasz kie wicz.
– Je stem nie zwy kle szczę śli -
wa, że już po raz trze ci mo -
głam po wró cić do No we go
Są cza ja ko ju ror tu tej sze go

kon kur su. Wśród tych 65 śpie -
wa ków, któ rzy sta nę li
do niego, po ja wi ło na praw dę
pa rę bar dzo in te re su ją cych
gło sów, a cza sem na wet oso -
bo wo ści. Wy słu cha li śmy też
spo ro cie ka wych gło sów mę -
skich – co jest bar dzo po zy -
tyw nym ob ja wem, bo ta kich
gło sów cią gle bra ku je. Bu du -
ją ce jest rów nież to, że
w więk szo ści uczest ni cy kon -
kur su sta ra li się po przez in -
ter pre ta cje wy ko ny wa nych
utwo rów po ka zać swo ją oso -
bo wość, a nie ko pię zna ne go
na gra nia czy też swe go na -
uczy cie la. To jest sza le nie wa -

żne i na ta kie spra wy ju ro rzy
zwra ca ją uwa gę w swo ich oce -
nach. My ślę, że po ziom pol -
skich śpie wa ków,
w po rów na niu do po przed nich
edy cji kon kur su po szedł
znacz nie w gó rę. Po ja wia ją się
tu co raz młod si uczest ni cy
i co raz le piej przy go to wa ni. To
do brze, bo cię żko na przy kład
dziś za czy nać ka rie rę ko lo ra -
tu rze, któ ra ma już 30 lat.
Kon ku ren cja na ope ro wej sce -
nie jest prze cież ogrom na. 
Ży czy ła bym so bie tyl ko, by
śpie wa cy bar dziej przy kła da li
wa gę do sty lo wo ści i roz ró żnia -
li ba ro k od kla sy ki czy współ -

cze sno ści. Wa żne jest też, by
zwra ca li uwa gę, jak pre zen to -
wać się na sce nie. Są pew ne
rze czy, któ re mo że my ro bić
na sce nie, a są i ta kie, któ re
wy glą da ją fa tal nie, np. gdy
śpie wak trzy ma się kur czo wo
for te pia nu lub wy ko nu je wciąż
te sa me ge sty, cza sem zu peł nie
niepa su ją ce do tre ści utwo ru.
Trze ba pa mię tać, że je że li
dźwięk, od dech jest do brze po -
sta wio ny, wte dy zni ka nie po -
trzeb ne na pię cie w cie le i ruch
sce nicz ny sta je się bar dziej
ele ganc ki, a to prze cież ta kże
wpły wa na od biór.

(AG)

Zda niem ju ro ra

Naj pierw to, co ra do sne:
na tym kon kur sie po ja wi ło się
kil ku śpie wa ków o do brym po -
zio mie, któ rzy zdo ła li po ru szyć
i na wet za chwy cić. Nie ste ty,
by ło też wie lu ta kich, u któ rych
brak nie tyl ko przy go to wa nia
tech nicz ne go, ale i ja kiej kol -
wiek emo cji. Po zo sta wa ło za -
sta na wiać się, po co w ogó le
pa ra ją się śpie wa niem,
a w przy pad ku nie któ rych: ja -
kim cu dem skoń czy li stu dia?! 

Nie ste ty, po za kil ko ma wy jąt ka -
mi, wy mo wa w ję zy kach ob cych
zno wu zła, a czę sto bar dzo zła.
Co sta ło się z pol ski mi mu zy ka -
mi – śpie wa ka mi, ale i nie któ ry -
mi pia ni sta mi: gdzie wy czu cie
mu zy ki wło skiej, któ re zwy kle
by ło na szą moc ną stro ną? Pra -
wie 70 pro cent nie po sia da płyn -
ne go, nie wy mu szo ne go le ga ta,
co na tu ral nie mu zy kę w ogó le,
a mu zy kę wło ską w szcze gól no -
ści czy ni je dy nie zbio rem wy da -

wa nych dzwię ków. Ra dość da -
wa nia lu dziom mu zy ki – a ju ro -
rzy to też lu dzie stę sk nie ni
za nią – po ma ga w opa no wa niu
tre my. Wy chodź cie na es tra dę
ra do śni i od daj cie głos mu zy ce,
za miast re ali zo wać po cho dy
dzwię ków i czę sto wy du ma ne
in ter pre ta cje...

PROF. HE LE NA ŁA ZAR SKA 
Przewodnicząca jury

XIII Międzynarodowego Konkursu
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Oddajcie głos muzyce!

Kon kurs

Za pra sza my do udzia łu w kon kur sie in ter ne -
to wym. Do wy gra nia są 4 po dwój ne za pro sze -
nia na spek ta kle – dwa na „Ru sał kę” 
A. Dwo rza ka (26 kwiet nia) oraz dwa na
„Bal Ma sko wy” G. Ver die go (28 kwiet nia). 
Aby wziąć udział w lo so wa niu za pro szeń 
na le ży od po wie dzieć na py ta nie:
W któ rym ro ku Fe sti wal i Kon kurs
Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri zy skał
sta tus mię dzy na ro do wy?
Od po wie dzi pro si my prze sy łać na ad res:
press@ada sa ri.pl, w ty tu le wpi su jąc 
„Kon kurs”, w tre ści ma ila po da jąc od po wiedź
na py ta nie, imię, na zwi sko oraz nu mer 
te le fo nu kon tak to we go. Na ma ile cze ka my
dziś do pół no cy. Lo so wa nie za pro szeń od bę -
dzie się w czwar tek 23 kwiet nia. Zwy cięz cy
zo sta ną po wia do mie ni te le fo nicz nie.

Sem brich -Ko chań ska – ży cie i śpiew
W Y  S T A  W A  F O  T O  G R A  -
F I C Z  N A .  XV Fe sti wa lo wi im.
Ady Sa ri to wa rzy szy wy sta wa
w MCK Sokół, po świę co na Mar -
cel li Sem brich -Ko chań skiej.
Licz ne fo to gra fie do ku men tu ją
ży cie i ka rie rę ko lej nej obok
Ady Sa ri wiel kiej śpie wacz ki.
Eks po zy cja zor ga ni zo wa na zo -
sta ła z oka zji  150. rocz ni cy uro -
dzin na szej ro dacz ki.

Ży cie Mar cel li Sem brich z do -
mu Ko chań skiej (1858-1935)
jest ilu stra cją lo su ga li cyj skie -
go „kop ciusz ka”, któ ry ta len -
tem i pra cą osią gnął świa to we

uzna nie, sła wę i bo gac two.
Uro dzo na na Po do lu cór ka wę -
drow ne go na uczy cie la mu zy ki
tyl ko dzię ki po mo cy życz li -
wych lu dzi skoń czy ła stu dia
mu zycz ne we Lwo wie, Wied -
niu i Me dio la nie. De biu to wa ła
w Ate nach (1877), by ła so list -
ką oper Dre zna, Lon dy nu, Pe -
ters bur ga i No we go Jor ku,
wy stę po wa ła go ścin nie w Ma -
dry cie, Pa ry żu, Bruk se li, Ber -
li nie, Ko lo nii, Ham bur gu,
Frank fur cie, Mo na chium, Am -
ster da mie, Ge ne wie, Pra dze,
Wro cła wiu, Wied niu, Bu da -
pesz cie. 

Miesz ka ła w Dreź nie (naj dłu -
żej), Ber li nie, Ouchy -Cham -
blan des pod Lo zan ną, Ni cei,
No wym Jor ku i Bol ton Lan -
ding w USA. Przy jaź ni ła się
z sze re giem oso bi sto ści, m. in.
z Igna cym J. Pa de rew skim,
He le ną Mo drze jew ską. Jej
scenicznymi part ne ra mi by -
wa li En ri co Ca ru so i Mat tia
Bat ti sti ni, a z Po la ków Adam
Di dur, Jan Resz ke i je go brat
Edward. Pod ko niec ży cia by ła
pro fe so rem wo ka li sty ki w The
Cur tis In sti tu te of Mu sic w Fi -
la del fii i w Jul liard Scho ol of
Mu sic w No wym Jor ku. (AG)
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