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Oni wal czą o na gro dy...
▪ Je de na ścio ro fi na li stów,
w skład któ rych wcho dzi ośmio -
ro Po la ków oraz tro je kan dy da -
tów za gra nicz nych (z Au stra lii,
Nie miec i Ukra iny), za pre zen tu -
je się pod czas prze słu chań III eta -
pu w re per tu arze ope ro wym

Oce niać ich bę dą, obok człon -
ków ju ry punk tu ją cych po przed -
nie wy stę py, oso by od po wie -
dzial ne za przy dzie la nie an ga -
ży w in sty tu cjach kul tu ral nych:
dy rek to rzy oraz za stęp cy dy -
rek to rów te atrów mu zycz nych
i ope ro wych, je den kie row nik
mu zycz ny, a ta kże dy rek tor
Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Wo kal ne go im. S. Mo niusz ki.
Ta bar dzo roz sąd na ini cja ty -
wa, prak ty ko wa na ta kże na in -
nych za gra nicz nych kon kur -
sach, da je mło dym adep tom
wo ka li sty ki ogrom ną szan sę za -
ist nie nia w świe cie sztu ki. 

Jak mó wi prof. He le na Ła -
zar ska, do tych cza so we po tycz -
ki po ka za ły, że uczest ni kom
naj więk szą trud ność spra wia
wy ko naw stwo pie śni, utwo -
rów Mo zar ta oraz śpie wa nie
w ob cych ję zy kach, głów nie
fran cu skim. Wśród osób, któ -
re od pa dły, mi mo roz cza ro wa -
nia, do mi no wał na strój na dziei
i za pa łu do dal szej pra cy: –
Do ce niam de cy zję ju ry. Wiem,
że nie do rów nu ję pod wzglę -
dem po zio mu fi na li stom, je -
stem też od więk szo ści z nich
spo ro młod szy. Nie mia łem

jesz cze oka zji śpie wać z or -
kie strą, za tem III etap był by
dla mnie bar dzo trud ny. Je -
stem na sta wio ny na cię żką
i wy trwa łą pra cę, bez któ rej
nic się w ży ciu nie osią gnie –
mó wił Dmy tro Gar bo vskyi, ba -
ry ton z Ukra iny.

Licz ba za kwa li fi ko wa nych
kan dy da tów wzbu dzi ła nie ma -
łe zdu mie nie. Za sa dą by ło, że
do III eta pu kwa li fi ko wa no
od sze ściu do ośmiu osób.
W te go rocz nej od sło nie zro -
bio no wy ją tek.

Pro gram prze słu chań III eta -
pu za po wia da się obie cu ją co.
Z li sty obo wiąz ko wej uczest ni -
cy naj chęt niej wy bie ra li arie
Mo zar ta oraz utwo ry mi strzów
bel can ta: Ros si nie go, Do ni zet -
tie go i Bel li nie go. Uwa gę zwra -
ca roz kład gło sów – prym wio -
dą so pra ny i ba ry to ny, śred ni
głos ko bie cy re pre zen tu ją dwie
mez zo so pra nist ki. Fi nał roz -
pocz nie się dziś, o godz. 18,
w sa li im. Lu cja na Li piń skie go
MCK SO KÓŁ w No wym Są czu.

AN NA AL -ARAJ

W fi na le za śpie wa ją: Mar -
ta Brze ziń ska z Za mo ścia, Ben -
ja min Con nor z Au stra lii, Piotr
Ha lic ki z War sza wy, Jo lan ta Ko -
wal ska z Kra ko wa, Sta ni sław
Ku fly uk z Ukra iny, Han na Eli -
sa beth Müller z Nie miec, Syl -
wia Ol szyń ska z No we go Są cza,
Piotr Płu ska z Piotr ko wa Try -
bu nal skie go, Ja dwi ga Po stro żna
z Li ma no wej, Aga ta Schmidt
z To ru nia i An na Wilk z No we -
go Są cza.

PRZED WIEL KIM STAR CIEM – WRA ŻE NIA FI NA LI STÓW

▪ An na Wilk, so pran, No wy
Sącz:

– Słu cha łam więk szo ści
uczest ni ków. Wy ło ni ło się tu -
taj kil ka na praw dę pięk nych
gło sów i je stem szcze rze za -
sko czo na tym, że zna la złam
się w fi na le, ale też i tym, że
wie le bar dzo do brych osób
nie prze szło. W fi na le wy ko -
nam arię Mi ca eli z „Car men”
i arię Mu set ty z „Cy ga ne rii”
Puc ci nie go. Pra ca w ope rze
nie jest dla mnie no wo ścią,
ale te dwie par tie za śpie wam
z or kie strą po raz pierw szy.
Ope ra jest tre ścią i sen sem
mo je go ży cia, dla te go mam
na dzie ję, że nie któ rzy z ju ro -
rów, dy rek to rów te atrów, spoj -
rzą na mnie przy chyl nym
okiem i udział w tym kon kur -
sie prze ło ży się dla mnie
na an gaż w te atrze.
▪ Piotr Płu ska, ba ry ton,
Piotr ków Try bu nal ski:

– Do tej po ry nie mia łem
szczę ścia – by łem dwa la ta
te mu i spo ro się na uczy łem
na błę dach. Prze ko na łem się,
że do bór re per tu aru jest nie -
zwy kle wa żny. Utwo ry, któ re
wy ko nam w fi na le, to mo je
„ko ni ki”: aria Ma la te sty
z „Don Pa squ ale” Do ni zet tie -

go i arię Fi ga ra z „Cy ru li ka
Se wil skie go” Ros si nie go. Cho -
ciaż mam do świad cze nie ope -
ro we (by łem so li stą Ope ry
Wro cław skiej, obec nie śpie -
wam w Ło dzi), nie mia łem
jesz cze oka zji wy ko ny wać
tych par tii z or kie strą. 
▪ Syl wia Ol szyń ska, so pran,
No wy Sącz:

– W II eta pie mia łam pro -
ble my z gło sem, ale uda ło mi
się za cho wać zim ną krew. By -
łam już u le ka rza i mam na -
dzie ję, że uda mi się do trwać
do piąt ku. Je śli cho dzi o wy -
stę po wa nie z or kie strą to je -
stem „świe żyn ką”; mam oba -
wy przed fi na łem. Śpie wa łam
co praw da mu zy kę ora to ryj -
ną, ale wy ko ny wa nie arii ope -
ro wych to zu peł nie in na baj -
ka. Śpie wa łam też ca łą par tię
w „Ju liu szu Ce za rze” Ha en -
dla, ale to jest in na sty li sty ka,
in ny skład or kie stry. Zaś pie -
wam ca va ti nę No ri ny z „Don
Pa squ ale” Do ni zet tie go, po -
nie waż przy go to wy wa łam tę
par tię na spek takl z AM
w Kra ko wie, któ ry nie do szedł
do skut ku, dla te go tu taj za -
śpie wam ją po raz pierw szy
z or kie strą. Zu zan nę z „We -
se la Fi ga ra” wy bra łam z uwa -

gi na akom pa nia ment or kie -
stro wy, aby był do syć pro sty
i że bym nie czu ła wiel kie go
ob cią że nia zwią za ne go z tym,
że śpie wam z du żą or kie strą.
▪ Ben ja min Con nor, ba ry -
ton, Au stra lia:

– Cie szy mnie per spek ty -
wa śpie wa nia z or kie strą.
Mia łem już oka zję kil ku krot -
nie pra co wać z tak du żym
skła dem wy ko naw czym
w Au stra lii. Nie spo dzie wa -
łem się, że do III eta pu za -
kwa li fi ku je się aż je de na ścio -
ro uczest ni ków. Fi na ło wa
„dru ży na” re pre zen tu je bar -
dzo wy so ki po ziom, na le żą
do niej oso by o bar dzo do -
brych gło sach, świet nie śpie -
wa ją ce. To dla mnie za szczyt,
że znaj du ję się w tak do bo -
ro wym to wa rzy stwie.
▪ Jo lan ta Ko wal ska, so pran,
Kra ków:

– Tro chę się oba wiam, bo
bę dę sta ła obok na praw dę
do brych śpie wa ków o ogrom -
nych mo żli wo ściach. W II eta -
pie czu łam się nie co bar dziej
zde ner wo wa na, bo i wy ma -
ga nia ju ry by ły wy ższe niż
w I eta pie, ale wy da je mi się,
że zre ali zo wa łam na sce nie
ok. 90 proc. te go, co mia łam

za pla no wa ne. Są dzę, że
w II eta pie ju ry nie zwra ca -
ło uwa gi wy łącz nie na wa -
run ki gło so we, ale ta kże
na prze kaz, wy raz ar ty stycz -
ny. Mia łam już oka zję wie lo -
krot nie śpie wać z or kie strą,
głów nie mu zy kę daw ną, ora -
to ryj ną. Te raz bę dę mu sia ła
wy ko nać arie ope ro we, co
jest dla mnie no wym do -
świad cze niem.
▪ Ja dwi ga Po stro żna, mez -
zo so pran, Li ma no wa:

– Je stem bar dzo pod eks -
cy to wa na fak tem, że za śpie -
wam w fi na le. Mia łam już
oka zję kil ku krot nie pra co wać
z or kie strą, tym bar dziej za -
tem cie szę się na fi na ło we po -
tycz ki. Ci, któ rzy zna leź li się
w III eta pie to na praw dę
świet ni śpie wa cy, spraw dza -
ją cy się za rów no w re per tu -
arze ope ro wym, jak i pie śnio -
wym. Wo bec sie bie je stem
bar dzo kry tycz na, nie po ka -
za łam peł ni swo ich mo żli wo -
ści, ale oce niam swój wy stęp
w II eta pie ja ko do bry. Pod -
czas pre zen ta cji w III eta pie
po sta ram się dać z sie bie jak
naj wię cej i po ka zać od jak
naj lep szej stro ny.

(AA, AMS, BW)

Szu kam ta len tów
▪ Roz mo wa z To ma szem To kar -
czy kiem, kie row ni kiem Mu zycz -
nym Ope ry Kra kow skiej, ju ro rem
kon kur su

Już po raz czwar ty po pro -
wa dzi Pan or kie strę pod czas fi -
na łu i kon cer tu lau re atów. Czy
wśród uczest ni ków zda rza li się
ta cy, dla któ rych pra ca z or kie -
strą by ła zu peł ną no wo ścią?

– By wa li za rów no ar ty ści z du -
żym do świad cze niem sce nicz -
nym, jak i no wi cju sze. Tym dru -
gim trze ba za wsze po świę cić
wię cej uwa gi.
Czy pra ca z de biu tan ta mi jest
trud na? 

– Dla mło dych wo ka li stów
trze ba mieć wię cej cier pli wo -
ści i wy ro zu mia ło ści. Sta ram
się uży czyć im tro chę swo jej
wie dzy i do świad cze nia. Zresz -
tą kon kurs Ady Sa ri nie jest
dla mnie je dy ną oka zją do pra -
cy z de biu tu ją cy mi wo ka li sta -
mi. Spo ty kam się z ni mi
w Ope rze. Prze wa żnie za czy -
na m od ma łych ról, choć zda -
rza się, że po wie rza m im więk -
sze par tie.

A jak czu je się Pan w ro li ju ro ra
kon kur su wo kal ne go?

– Je stem za szczy co ny, że
mo gę za sia dać w ju ry obok
wy bit nych ar ty stów. Pro fe so -
ro wie pa trzą przede wszyst -
kim na tech nicz ną stro nę śpie -
wu. Dla mnie oprócz te go jak
ktoś brzmi wa żna jest umie -
jęt ność by cia na sce nie, wy -
gląd. Przy przyj mo wa niu do te -
atrów zwra ca się uwa gę na tzw.
„wa run ki”. Wo ka list ka gra ją -
ca Car men mu si nie tyl ko do -
brze śpie wać, ale być pięk ną
i mło dą ko bie tą.
Czy Fe sti wal im. Ady Sa ri trak -
tu je Pan ja ko oka zję do wy ła py -
wa nia ar ty stów, któ rych mógł -
by Pan an ga żo wać?

– Oczy wi ście. Jed ną z na gród
na fe sti wa lu jest wy stęp w na -
szym te atrze. Sto sun ko wo nie -
daw no, bo pa rę mie się cy te mu,
ja ko Mi ca ela w spek ta klu „Car -
men” wy stą pi ła z du żym suk ce -
sem lau re at ka po przed niej edy -
cji kon kur su, Sło wen ka Urška
Ar lič Go lo ličič. 

Roz ma wia ła:
BAR BA RA WRÓ BEL

DP

ZDA NIEM KRY TY KA

▪ An na Woź nia kow ska „Dzien nik
Pol ski”, „Ruch Mu zycz ny”:

– Ob ser wu ję kon kurs im. Ady
Sa ri od je go po cząt ków i po raz
pierw szy nie umia łam wy ty -
po wać fi na li stów. Wszy scy
uczest ni cy II eta pu by li bar dzo
in te re su ją cy. Nie któ rzy mło dzi
wo ka li ści, któ rzy mniej mi się
po do ba li w I eta pie, w ko lej -
nym po ka za li zu peł nie in ne wa -
lo ry. Zga dzam się z wer dyk -
tem ju ry, choć żal mi nie któ -
rych, któ rzy od pa dli. Fakt, że
re gu la min prze wi du je 6-8 fi na -
li stów, a wy ło nio no ich aż 11
naj le piej świad czy o po zio mie
kon kur su. Cie szę się, że w fi -
na le zna la zło się ty le osób z Pol -
ski. W I eta pie mia łam wra że -
nie, że na si śpie wa cy są na sce -

nie chwi la mi „nie po rad ni”.
Tym cza sem oka za ło się, że wy -
bor nie mo gą kon ku ro wać z za -
gra nicz ny mi wo ka li sta mi, a ja -
ko ścią gło su bar dzo czę sto ich
prze wy ższa ją. Szcze gól nie jed -
nak cze kam na wy stęp Au stra -
lij czy ka Ben ja mi na Con no ra,
przy któ rym po II eta pie za no -
to wa łam: „cu do”. Bar dzo po -
do bał mi się je go głos, ale
przede wszyst kim zro bi ła
na mnie wra że nie je go ogrom -
na kul tu ra mu zycz na. Jak
na tak mło de go czło wie ka ope -
ru je gło sem bar dzo świa do mie.
Je go in ter pre ta cje by ły peł ne
spon ta nicz no ści, ale nie „prze -
sza rżo wa ne”. Fi nał bę dzie bar -
dzo cie ka wy z uwa gi na ró żno -
rod ność gło so wą i oso bo wo -
ścio wą uczest ni ków. (BW)

JEST Z KO GO 
WY BIE RAĆ

Ur szu la Kry ger, śpie wacz ka, 
ju ror ka kon kur su:
– Po ziom uczest ni ków jest wy so -
ki, o czym naj le piej świad czy fakt,
że ju ry prze pu ści ło do III eta pu aż
je de na ścio ro kan dy da tów. Ka żdy
z fi na li stów ma ja kieś wa lo ry, któ -
re war to do ce nić; du żo jest osób
śpie wa ją cych już na nie mal pro -
fe sjo nal nym po zio mie. Przy swo -
jej oce nie bra łam pod uwa gę do -
bór pro gra mu – w od nie sie niu
do wa run ków gło so wych, tem -
pe ra men tu – po praw ność wy mo -
wy da ne go ję zy ka, ade kwat ność
sty lu wy ko naw cze go, przy go to -
wa nie tech nicz ne, a ta kże umie -
jęt ność two rze nia prze ka zu
przez da ne go uczest ni ka. Sta -
ram się oce niać ca łą „pro duk cję”
kan dy da ta ja ko jed no ra zo we
wra że nie ar ty stycz ne. (AA)

Sylwia Olszyńska Anna Wilk ZDJ. LUCYNA WITKOWSKA
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