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Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

PRZED WIEL KIM 
STAR TEM

Już zje cha li do No we go Są cza!
57 mło dych uczest ni ków
XIV Kon kur su Sztu ki Wo kal -
nej im. Ady Sa ri z nie cier pli -
wo ścią cze ka na dzi siej sze
wie czor ne lo so wa nie ko lej no -
ści wy stę po wa nia przed ju ro -
ra mi. Pój ście na tak zwa ny
pierw szy ogień jest dla wie lu
bar dzo stre su ją ce, ale i wy stę -
po wa nie pod ko niec dnia, kie -
dy wszy scy – i uczest nik i ju ry
– są już zmę cze ni też nie jest
do brym roz wią za niem. Więk -
szość li czy więc na tra fie nie
w „zło ty śro dek”. W kon kur sie
we zmą udział przed sta wi cie le
15 kra jów. Wśród nich znaj -
dzie się aż 37 Po la ków w tym
aż pię cio ro z Zie mi No wo są -
dec kiej: An na Wilk (fi na list ka
kon kur su z ro ku 2009, gdzie
zdo by ła wy ró żnie nie, Syl wia
Ol szyń ska, Sta ni sław Du da,
Ja dwi ga Po stro żna, Ka ta rzy -
na Mę dlar ska, a ta kże po jed -
nym re pre zen tan cie Au stra lii,
Au strii, Chin, Chor wa cji,
Czech, Do mi ni ka ny, Ira nu, Ka -
na dy, Nie miec, Re pu bli ki Po łu -
dnio wej Afry ki i Sło wa cji oraz
dwóch ar ty stów ze Sło we nii,
tro je z Re pu bli ki Ko rei i pię -
cio ro z Ukra iny. Jak to prze -
wa żnie by wa w kon kur sach
wo kal nych ilo ścio wo sce nę
zdo mi nu ją ko bie ty, głów nie so -
pra ny. Wśród 20 pa nów zde cy -
do wa nie kró lu ją gło sy ni skie;
te no rów jest za le d wie dwóch.
O tym kto z nich roz pocz nie
ju tro prze słu cha nia I eta pu do -
wie my się już dziś wie czo rem.

BAR BA RA WRÓ BEL
▪ Oce nia nie ar ty stów za wsze
wzbu dza emo cje. Przy kła dem
te go mo że być wer dykt ju ry ze -
szło rocz ne go Kon kur su Cho pi -
now skie go, z któ rym więk szość
słu cha czy się nie zgo dzi ła. 

Jak za tem bę dzie wy glą da ło
oce nia nie mło dych? To py ta -
nie za da li śmy prof. He le nie Ła -
zar skiej, prze wod ni czą cej ju ry
oraz dy rek to ro wi ar ty stycz ne -
mu XIV Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im.
Ady Sa ri w No wym Są czu.

– 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
sa me go na gra nia zmie nia się
zna czą co przy po wtór nych je -
go prze słu cha niach. A więc kie -
dy mia łam ra cję? A na kon -
kur sie sły szy my da ne wy ko -

na nie na ży wo i tyl ko raz. Je -
że li w do dat ku bę dzie to śpiew
– szcze gól ną ro lę, na wet pod -
świa do mie, od gry wa fakt, czy
sam głos nam się po do ba. Od -
dzie le nie wła snych upodo bań
od obiek tyw ne go są du na te -
mat po praw ne go brzmie nia gło -
su jest trud ne, ale u do świad -
czo nych ju ro rów, w du żej mie -
rze mo żli we.

Za cy tu ję wy po wiedź Ke vi -
na Ken ne ra, jed ne go z ju ro rów
XVI Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Cho pi now skie go, umiesz -
czo ną w 12 nu me rze ga ze ty

„Cho pin Expres”: „Kon kur sy,
z de fi ni cji, nie ma ją nic wspól -
ne go z mu zy ką. Kon kur sy to
twór na sze go spo łe czeń stwa,
w któ rym tak wa żna jest kon -
ku ren cja w sfe rze po li ty ki i go -
spo dar ki. Mu zy ka nie na le ży
do te go świa ta. Wy ko rzy stu je -
my jed nak ten nie for tun ny sys -
tem kon kur so wy, bo nie umie -
my ina czej po móc mło dym mu -
zy kom w roz wo ju ka rie ry. Mu -
si my za tem po ra dzić so bie ja -
koś z kwe stia mi spra wie dli wo -
ści i po rów na nia. Isto tą pro -
ble mu jest sam fakt ist nie nia
kon kur sów, a nie to, w ja kim
stop niu są one spra wie dli we.”
Mo że to na wet tro chę cy nicz -
ne, ale czyż nie praw dzi we?

(AMS)

Oce nia nie 
wzbu dza emo cje

Ju bi le uszo wy
rok Ady Sa ri
▪ Rok 2011 jest dla 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 ro kiem wy jąt -
ko wym. Ob cho dzi my w nim bo -
wiem rocz ni cę 125-le cia uro -
dzin pa tron ki ca łe go przed się -
wzię cia – Ady Sa ri. 

Ta świa to wej sła wy śpie wacz -
ka uro dzo na w Wa do wi cach,
w 1886 ro ku, na praw dę na zy -
wa ła się Ja dwi ga Szay er, pseu -
do nim zaś, pod któ rym zy ska -
ła po pu lar ność, przy ję ła w 1909
ro ku. Edu ka cję roz po czę ła
w Sta rym Są czu (na uka śpie -
wu, gry na for te pia nie, ję zy -
ków ob cych), na stęp nie przez
kil ka lat uczy ła się w Cie szy -
nie i Kra ko wie, by w ro ku 1905
roz po cząć na ukę śpie wu
w pry wat nej szko le hra bi ny
Piz za ma no w Wied niu.

Od ro ku 1907 Ada Sa ri prze -
by wa ła w Me dio la nie, gdzie
uczęsz cza ła na lek cje do prof.
An to nia Rup nic ka, po cząt ko -
wo wąt pią ce go w wo kal ny ta -
lent śpie wacz ki. W 1909 ro ku
za de biu to wa ła w par tii Mał -
go rza ty w Fau ście Gou no da.
Od te go mo men tu za czę ła zy -
ski wać co raz więk szy roz głos:
wy stę po wa ła na de skach te -
atrów ope ro wych w Me dio la -
nie, Ne apo lu, Alek san drii, Pe -
ters bur gu, Ki jo wie, Lwo wie,
Kra ko wie, Wied niu, War sza -
wie. W Me dio lań skiej La Sca -
li za de biu to wa ła 12. ma ja 1923
ro ku w par tii Kró lo wej No cy
w „Cza ro dziej skim fle cie” Mo -
zar ta, wy sta wia nym pod dy -
rek cją Ar tu ro To sca ni nie go.

Mię dzy na ro do wa ka rie ra
Ady Sa ri roz wi ja ła się, a pu -
blicz ność i pra sa nie kry ła za -
chwy tów nad kunsz tem jej
sztu ki wo kal nej. W ro ku 1928
śpie wacz ka wy stą pi ła z re ci -

ta lem w słyn nej Car ne gie Hall
w No wym Jor ku.

Okres po wo jen ny wią że się
dla Ady Sa ri przede wszyst -
kim z dzia łal no ścią pe da go -
gicz ną; w la tach 1945-47 pro -
wa dzi ła za ję cia w Pań stwo wej
Wy ższej Szko le Mu zycz nej
w Kra ko wie, zaś od 1947 ro ku

uczy ła śpie wu so lo we go
w war szaw skiej Pań stwo wej
Wy ższej Szko le Mu zycz nej,
gdzie otrzy ma ła ty tuł pro fe -
so ra. Do jej uczen nic na le ża ły
m. in.: Zo fia Mic kie wi czów na,
Bo gna So kor ska, Ma ria Foł -
tyn, Bar ba ra Nie man, Zdzi -
sła wa Do nat czy Ur szu la Tra -
wiń ska -Mo roz.

Ada Sa ri zmar ła na za wał
ser ca 2 lip ca 1968 ro ku w Cie -
cho cin ku. AN NA AL -ARAJ

OD NICH WIE LE ZA LE ŻY

▪ Oni już śpie wa li na naj więk -
szych sce nach ope ro wych i sa -
lach kon cer to wych świa ta. Te -
raz bę dą oce niać mło dych wo ka -
li stów i otwie rać im dro gę do ka -
rie ry. Przed sta wia my ju ry XIV Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Sztu -
ki Wo kal nej im. Ady Sa ri.

▪ BO ŻE NA BE TLEY
Wy stę po wa ła w wie lu kra -

jach Eu ro py. By ła so list ką Ope -
ry i Ope ret ki w Byd gosz czy
i Te atru Wiel kie go w War sza -
wie. Pro mo wa ła mu zy kę pol -
ską m. in. w Niem czech i Ar -
gen ty nie, gdzie śpie wa ła Rok -
sa nę w „Kró lu Ro ge rze” Szy -
ma now skie go.
▪ AN DR ZEJ DOB BER

Lau re at Dni Mu zy ki im. Ady
Sa ri w 1985 ro ku. Wy stę po wał

na ta kich sce nach jak Me tro -
po li tan Ope ra, La Sca la czy Co -
vent Gar den. Za li cza ny do gro -
na naj lep szych współ cze snych
śpie wa ków. Wy ko nu je par tie
oper XIX -wiecz nych, głów nie
Ver die go. Wcie lał się też w Kró -
la Ro ge ra.
▪ UR S ZU LA KRY GER

Jej na gra nia pie śni pol skich
i za gra nicz nych kom po zy to rów
by ły kil ka krot nie na gra dza ne
Fry de ry ka mi. Zo sta ła wy ró żnio -
na na gro dą Fun da cji im. K. Szy -
ma now skie go za in ter pre ta cje
dzieł te go twór cy. Do ko nu je licz -
nych pra wy ko nań mu zy ki
współ cze snej (m.in. „Pa sja” My -
kie ty na). Wy stę pu je też ja ko
śpie wacz ka ora to ryj na.
▪ HEN RY KA JA NUS ZEW -
SKA -STAŃC ZYK Śpie wa

na wie lu fe sti wa lach mu zy ki
współ cze snej tj. War szaw ska
Je sień, Po znań ska Wio sna, Dni
Mu zy ki Współ cze snej we Wro -
cła wiu i Ka to wi cach, gdzie bie -
rze udział w pra wy ko na niach.
Uczy w AM w Ka to wi cach, gdzie
or ga ni zu je ży cie mu zycz ne.
Od nie daw na jest pro fe so rem
w Ostra wie.
▪ HE LE NA ŁA ZAR SKA –
prze wod ni czą ca ju ry. Ini cja -
tor ka i dy rek tor ar ty stycz ny
Kon kur su im. Ady Sa ri. Wiel -
kie suk ce sy od no si ła w ope -
rach Mo zar ta. Jej ucznio wie
są lau re ata mi pre sti żo wych
kon kur sów, a po nad 90 proc.
z nich ma an ga że w te atrach
ope ro wych. Uczy ła śpie wu
w Kra ko wie, Ka to wi cach
i Gdań sku oraz w Mo zar teum

w Sal zbur gu. Pro wa dzi kla sę
śpie wu w Wied niu.
▪ RU DOLF PIER NAY Mię dzy -
na ro do wą sła wę zy skał ja ko
śpie wak ora to ryj ny. Uczy śpie -
wu w wy ższych szko łach mu -
zycz nych w An glii i Niem czech,
a ta kże USA oraz pro wa dzi kur -
sy mi strzow skie.
▪ PE TER SCHRE IER De biu -
to wał ja ko chło piec w „Cza -
ro dziej skim fle cie” Mo zar ta.
Z Drez deń skim Chó rem Chło -
pię cym śpie wał m. in. par tie
so lo we kan tat Ba cha. Ja ko
te nor był so li stą ope ry
w Dreź nie, w la tach 60. zro -
bił ka rie rę mię dzy na ro do wą.
Pro wa dzi też dzia łal ność dy -
ry genc ką.
▪ EDITH MA THIS Ja ko śpie -
wacz ka mo zar tow ska zro bi ła

ka rie rę w Niem czech, An glii
i USA. Kon cer tu je głów nie z nie -
miec kim re per tu arem li rycz -
nym i ora to ryj nym. By ła pro fe -
so rem na uni wer sy te cie w Wied -
niu. Pro wa dzi kur sy mi strzow -
skie i za sia da w ju ry pre sti żo -
wych kon kur sów.
▪ WOJ CIECH MA CIE JOW SKI
– se kre tarz ju ry

Śpie wak, dy ry gent i mu zy -
ko log. Był so li stą Po znań skie -
go Chó ru Chło pię ce go. Lau re -
at trzech na gród na Kon kur -
sie im. Ady Sa ri oraz I na gro -
dy na Kon kur sie Mo niusz kow -
skim. Współ pra cu je z te atra -
mi ope ro wy mi w kra ju
i za gra ni cą. Jest dzie ka nem
Wy dzia łu Wo kal ne go AM
w Po zna niu.

BAR BA RA WRÓ BEL

Ka len da rium 
kon kur so we

* 1-2 ma ja, godz. 10-13 oraz
15-18, prze słu cha nia I eta pu,
wstęp wol ny
* 2 ma ja, go dzi ny wie czor ne,
ogło sze nie wy ni ków I eta pu
* 3-4 ma ja, godz. 10-13 oraz
15-18, prze słu cha nia II eta pu,
wstęp wol ny
* 4 ma ja, go dzi ny wie czor ne,
ogło sze nie wy ni ków II eta pu 
* 6 ma ja, godz. 18, prze słu cha -
nia III eta pu z to wa rzy sze niem
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.
Po prze słu cha niach ogło sze nie
wy ni ków III eta pu.
* 7 ma ja, godz. 19.30, roz da -

nie na gród i 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.

***
Prze słu cha nia i kon cer ty od -
by wa ją się w Sa li im. Lu cja -
na Li piń skie go MCK SO KÓŁ

Od dzie le nie 
wła snych 
upodo bań
od obiek tyw ne go
są du  jest trud ne

Prof. He le na Ła zar ska FOT. ELIZABETH NOVY
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