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Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

Pra wy ko na nie 
na do bry po czą tek
 ▪ Wy ko na nie ora to rium „Świę -
ta Lud mi ła” An tonína Dvořáka,
któ re od by ło się w ba zy li ce św.
Mał go rza ty, roz po czę ło no wo -
są dec ki kon kurs i fe sti wal sy -
gno wa ny na zwi skiem Ady Sa ri.

Ar ty ści z Czech i Sło wa cji
pod cha ry zma tycz ną ba tu tą
Pe tra Al trich te ra za pre zen to -
wa li licz nie zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści dzie ło peł ne pa to su
i dy na mi zmu. 

Sty li sty ka tej skon tra sto -
wa nej na stro jo wo kom po zy cji
na zna czo na jest wpły wa mi
idio mu Geo r ga Frie dri cha Ha -
en dla, jed nak od cin ki li rycz ne
wy raź nie wska zu ją na sło wiań -
ską ge ne zę ora to rium. W ta -
kim wy ci szo nym to nie wy po -
wia da ła się przez wszyst kim
śpie wacz ka wcie la ją ca się
w par tię Lud mi ły (Ka teřina
Ka lva chová-Šmídová), w któ -
rej gło sie cza sem bra ko wa ło

moc niej sze go „za cię cia”. Ina -
czej spra wa się mia ła z ar ty -
sta mi kreu ją cy mi ro le Świę -
to sła wy i Świę te go Iwa na (Ja -
na Wal lin ge rová, Jo zef Ben ci)
– ich ni skie i moc ne gło sy do -
brze kom po no wa ły się z pod -
nio słym cha rak te rem mu zy -
ki, od da wa ły roz ma itość na -
stro jów, któ rym pod le ga li gra -
ni przez nich bo ha te ro wie.

Po dob nie wcie la ją cy się
w par tię Bo rzy wo ja Ja ro slav
Březi na do brze wy brnął z przy -
dzie lo ne go mu za da nia – je go
de li kat ny te nor przy jem nie
brzmiał za rów no w dy na mi ce
pia no jak i for te, spraw dzał
się w mo men tach kul mi na cyj -
nych oraz we frag men tach peł -
nych li ry zmu i za my śle nia. Naj -
mniej emo cji wzbu dził we mnie
głos Jo se fa Zedníka (rol nik),
któ re mu śpie wa nie przy cho -
dzi ło z wy raź ną trud no ścią,
co nie po zo sta wa ło bez wpły -
wu na efekt brzmie nio wy. Rów -
nie wa żną ro lę co so li ści w dzie -

le Dvořáka peł ni chór – je go
par tia ob fi tu je tu taj w cie ka -
we za bie gi bar wo we i prze -
strzen ne. Chór Fil har mo nii
w Pra dze szcze gól nie efek tow -
nie pre zen to wał się przede
wszyst kim w od cin kach po -
my śla nych w for mie dia lo gu
mię dzy gło sa mi żeń ski mi i mę -
ski mi, do brze uka zu jąc kon -
trast mię dzy ich brzmie niem.
Szyb kie prze bie gi by wa ły cza -
sem pro ble ma tycz ne dla chó -
ru, co skut ko wa ło nie rów no -
ścia mi ryt micz ny mi, jed nak
spraw na rę ka dy ry gen ta po -
tra fi ła spro wa dzić ze spół
na wła ści we szla ki. 

Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je re ali za cja fi na łu – stop -
nio we bu do wa nie na pię cia, naj -
pierw przez so li stów, po tem
przez chór, na ra sta nie dy na -
mi ki i po tę go wa nie brzmie nia
zwień czo ne zo sta ły pięk ną
i pod nio słą kul mi na cją zwia -

stu ją cą przy ję cie chrztu przez
cze ski na ród. W za koń cze niu
kom po zy cji po ja wił się po nad -
to nie zwy kle uro kli wy mo tyw
wpro wa dzo ny w kan ty le no wej
(!) ba so wej arii, przej mo wa ny
ko lej no przez alt, chór oraz
or kie strę. Da ło się za uwa żyć,
że sło wiań ski cha rak ter te go
od cin ka szcze gól nie przy padł
do gu stu za rów no ar ty stom,
jak i dy ry gen to wi (któ ry ca łą
III część ora to rium pro wa dził
jak za hip no ty zo wa ny). 

Pol skie pra wy ko na nie te -
go XIX -wiecz ne go ora to rium,
w 125 lat po pierw szej pre zen -
ta cji dzie ła, by ło bar dzo uda -
na, a do sko na ła aku sty ka ba -
zy li ki św. Mał go rza ty wręcz
po zwo li ła wy eks po no wać niu -
an se mo gą ce umknąć przy wy -
ko na niu na fil har mo nicz nych
es tra dach.

Pu blicz ność na gro dzi ła
ar ty stów dłu ga owa cją
na sto ją co.

AN NA AL -ARAJ

Ba ry ton 
nad zwy czaj ny
▪ Per fek cyj na kon tro la nad gło -
sem, kla row na ar ty ku la cja i fra -
zo wa nie, mu zy kal ność, li ryzm –
to nie któ re okre śle nia, ja kie po -
ja wia ją się w re cen zjach wy stę -
pów ba ry to na Kle men sa San -
de ra. Au stry jac ki ar ty sta za -
śpie wa dziś pod czas nad zwy -
czaj ne go re ci ta lu w ra mach Fe -
sti wa lu im. Ady Sa ri. San der
przy je żdża, ja ko daw ny lau re at
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej. –
Bar dzo się cie szę, że prof. Ła -
zar ska mnie tu taj za pro si ła. Fe -
sti wal Ady Sa ri był wa żnym
mo men tem dla roz wo ju mo jej
ka rie ry – po wie dział ar ty sta.
Kie dy w 2001 ro ku zdo był II na -
gro dę, na zy wał się Kle mens
Geyr ho fer. Śpie wak po sta no wił
zmie nić na zwi sko na bar dziej
„me dial ne”. Ory gi nal ne by ło
trud ne do wy mó wie nia na wet
dla Au stria ków. Wo ka li sta wy -
stę po wał m. in. w „Ju liu szu Ce -
za rze” Ha en dla pod ba tu tą Re -
ne Ja cob sa. Kre ował par tię ty -
tu ło wą w „Don Gio van nim” Mo -
zar ta i Esca mil lia w „Car men”
Bi ze ta. Kle mens San der jest
rów nież ce nio nym wy ko naw cą
pie śni. – Ko cham śpie wać mu -
zy kę ka me ral ną – przy znał ba -
ry ton. I wła śnie w ta kim re per -
tu arze za pre zen tu je się są dec -
kiej pu blicz no ści. Usły szy my
pie śni Ro ber ta Schu man na,
Mau ri ce’a Ra ve la i Ral pha Vau -
gha na Wil liam sa. Kon cert roz -
pocz nie się dziś, o godz. 19,
w Sa li im. Ro ma na Si chra wy,
MCK SO KÓŁ w No wym Są czu.

BAR BA RA WRÓ BEL

Go to wi?  Start!
 ▪ Mło dzi wo ka li ści ru szy li
do bo ju śpie wa ją co. Trwa ją
prze słu cha nia I eta pu Kon kur -
su im. Ady Sa ri. Udział bie rze
w nim 52 mło dych ar ty stów
z ca łe go świa ta.

Dy rek tor kon kur su, prof. He -
le na Ła zar ska, wi ta jąc uczest -
ni ków, za zna czy ła, że kon kur -
sy nie są for mą naj bar dziej od -
po wied nią dla świa ta mu zy ki.
Tu taj nie ma me ty i wy mier -
nych da nych. Edith Ma this, jed -
na z ju ro rek, po wie dzia ła: – Je -
śli ktoś ład nie śpie wa – do sta -
je du żo punk tów, jak brzyd ko
– ma ło. Jed nak „ład nie” dla
ka żde go zna czy coś in ne go. Ju -
ro rzy kon kur su też nie są wol -
ni od oso bi stych upodo bań,
a coś ta kie go jak „obiek ty -
wizm” w oce nie nie ist nie je.
Dla te go naj wa żniej sze jest, „że -
by coś śpie wem prze ka zać”
pod kre śli ła prof. Ła zar ska.

Uczest ni cy wy ko nu ją trzy
wy bra ne przez sie bie utwo ry
z dzie się ciu, któ re mie li obo -
wią zek przy go to wać. Wśród
nich mu siał zna leźć się utwór
współ cze sny, utwór Mo zar ta
oraz kom po zy to ra pol skie go.
Ten ostat ni, ze wzglę du
na trud ność ję zy ka, jest nie
la da wy zwa niem, nie tyl ko
dla go ści z za gra ni cy. An drzej
Dob ber, czło nek ju ry, przy -
znał w ku lu arach: – Śpie wa -
nie po pol sku jest trud ne też
dla mnie.

Mi mo to kil ku uczest ni ków
zde cy do wa ło się na wy ko na -
nie utwo ru w ję zy ku pol skim
już w I eta pie. W tym gro nie
zna leź li się ob co kra jow cy: Petr
Mar tinčič ze Sło wa cji, Gan -
na No so va z Ukra iny, Ni ko li -
na Pin ko z Chor wa cji i Na tha -
lie Pe na Co mas z Do mi ni ka -
ny, któ ra za śpie wa ła efek tow -
ną pio sen kę Lu to sław skie go
„O Pa nu Tra la liń skim”. Naj -
czę ściej roz brzmie wa mu zy -
ka XIX wie ku.

Uczest ni cy wy stę pu ją w ko -
lej no ści al fa be tycz nej, po czy -
na jąc od li te ry, któ rą wy lo so -
wa no w so bo tę wie czo rem.
Nie ła twe za da nie otwar cia
prze słu chań przy pa dło jed ne -
mu z dwóch te no rów bio rą -

cych udział w kon kur sie, Ma -
cie jo wi Uf nia ko wi. – Trze ba
ra no wstać i do pra cy – po -
wie dział nie co za sko czo ny wy -
ni kiem lo so wa nia. Wcze sna
po bud ka i stres da je o so bie
znać u nie któ rych uczest ni -
ków wy stę pu ją cych w po ran -
nych prze słu cha niach. Po mi -
mo te go wie lu z nich uda je się
za śpie wać nie tyl ko po praw -
nie, ale śpie wem prze ka zać
emo cje, czę sto wspie ra jąc go
grą ak tor ską, jak Jo an na Wy -
drow ska, któ ra prze ko nu ją co
wy ko na ła peł ną kon tra stów
i wy ma ga ją cą tech nicz nie arię
z „Kan dy da” Bern ste ina.

Wy ni ki I eta pu zo sta ną ogło -
szo ne dziś wie czo rem.

BAR BA RA WRÓ BEL

De cy du ją ca jest prak ty ka
 ▪ Roz mo wa z An drze jem Dob be -
rem, ba ry to nem, śpie wa kiem
m.in. Me tro po li tan Ope ra w No -
wym Jor ku, ju rorem te go rocz ne -
go kon kur su w No wym Są czu 

Jak Pan, lau re at te go
kon kur su sprzed lat, za pa -
tru je się na je go te go rocz ną
edy cję?

– Przy je cha łem na ten kon -
kurs przede wszyst kim z cie -
ka wo ści. In te re su je mnie, ja -
ki po ziom wo kal ny za pre zen -
tu ją uczest ni cy, jak spraw dzą
się w zró żni co wa nym re per -
tu arze, jak są obec nie kształ -
ce ni w szko łach. Pod czas
pierw szej edy cji kon kur su
w 1985 ro ku, w któ rej bra łem
udział, po ziom był bar dzo wy -
so ki; z tym więk szym za in te -
re so wa niem cze kam za tem
na te go rocz ne pre zen ta cje.
Okres trwa nia kon kur su jest
dla mnie po nad to cza sem „wy -
tchnie nia” od co dzien nej, sce -
nicz nej pra cy. Ja ko prak ty ku -
ją cy śpie wak rzad ko mam oka -
zję zaj mo wać się słu cha niem
i oce nia niem osią gnięć wo kal -
nych in nych osób. 

Jak czu je się Pan w ro li ju ro ra?
Czy miał już Pan oka zję spraw -
dzić się w tej ro li?

– Tak, by łem ju ro rem na kon -
kur sie mię dzy uczel nia nym od -
by wa ją cym się na Uni wer sy te -
cie Mu zycz nym w War sza wie.
Tam ten kon kurs był krót szy,
trwał tyl ko dwa dni, ale ju ro ro -
wa nie w nim by ło dla mnie przy -
jem no ścią. Mam na dzie ję, że tak
bę dzie i tym ra zem.

Jak Pan się usto sun ko wu je
do fak tu, że pod czas III eta pu
kon kur su skład ju ry zo sta nie
po sze rzo ny?

– Uwa żam, że do brze, iż za -
pro szo no na kon kurs dy rek to -
rów in sty tu cji kul tu ral nych i lu -
dzi ma ją cych wpływ na roz -
wój ka rie ry mło de go śpie wa -
ka. Ta kie roz wią za nie zwięk -
sza szan se adep tów sztu ki wo -
kal nej na zna le zie nie pra cy,

jest bar dzo prak tycz ne. Z te -
go, co wiem, wie le za gra nicz -
nych kon kur sów wpro wa dza
w ży cie ta ki po mysł.
Ja kie wra że nia po zo sta wił
na Pa nu kon kurs od by wa ją cy
się w 1985 ro ku?

– Za pa dła mi w pa mięć
przede wszyst kim nie zwy kle
życz li wa at mos fe ra pa nu ją ca
na kon kur sie. Obec na by ła ry -
wa li za cja, jed nak czas spę dzo -
ny w No wym Są czu wspo mi -
nam, ja ko bar dzo mi ły.
Czy udział w kon kur sie im. Ady
Sa ri po mógł Pa nu w roz wo ju
ka rie ry?

– Trud no po wie dzieć, po nie -
waż uda ło mi się wy grać jesz -
cze kil ka in nych kon kur sów,
m.in. Kon kurs ARD w Mo na -
chium. Kon kurs mo że po móc
w ka rie rze, jed nak nie mu si to
być za sa dą. Wie le za le ży od te -
go, jak śpie wak spraw dzi się
w prak ty ce, bo do kon kur su
mo że przy go to wy wać się kil -
ka lat i je go re zul tat nie mu si
iść w pa rze z roz wo jem mu -
zycz nej ka rie ry.

Roz ma wia ła: 
AN NA AL -ARAJ
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