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29-let nia so pra nist ka ze Sło we -
nii – Urška Ar lič Go lo ličič – to
zde cy do wa na trium fa tor ka
XIII Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su im. Ady Sa ri, któ ry za -
koń czył się wła śnie w No wym
Są czu. W sobotę pod czas kon -
cer tu lau re atów ode bra ła I Na -
gro dę, war tą 22 ty sią ce zło tych
oraz naj więk szą licz bę na gród
po za re gu la mi no wych. 

Mi mo że ta edy cja kon kur su
ob ro dzi ła cie ka wy mi gło sa mi,
tyl ko Sło wen ce uda ło się zwy -
cię żyć ten je den z naj bar dziej
pre sti żo wych kon kur sów wo kal -
nych. Do dat ko wo Urška Ar lič
Go lo ličič otrzy ma ła wie le na -
gród – pro po zy cji kon cer to wych
od Ope ry Kra kow skiej, Fil har -
mo nii Kra kow skiej, Te atru Mu -
zycz ne go w Lu bli nie, Za rzą du
Sto wa rzy sze nia Mu zy ki Pol skiej
w po sta ci re ci ta lu na V Fe sti wa -
lu Mu zy ki Pol skiej w 2009 ro ku.

– To dla mnie ogrom ne wy -
ró żnie nie i za sko cze nie – wy -
zna ła wzru szo na lau re at ka,
ab sol went ka Aka de mii Mu -

zycz nej w Lju bl ja nie, stu dent ka
I ro ku stu diów po dy plo mo wych
te jże uczel ni, pół fi na list ka m.in.
słyn ne go kon kur su Be lve de re.
– Nie spo dzie wa łam się wy grać,
bo kon ku ren cja w tym kon kur -
sie by ła ogrom na. Tym więk sze
to dla mnie wy ró żnie nie. 

Urška Ar lič Go lo ličič to śpie -
wacz ka o wiel kiej uro dzie, pięk -
nym gło sie i ma gne ty zu ją cej
oso bo wo ści. Na kon cer cie fi na ło -
wym za śpie wa ła m.in. słyn ną
arię Mi mi z I ak tu „Cy ga ne rii”
Puc ci nie go, któ rą pod bi ła kon -
kur so wą pu blicz ność.

W ka te go rii gło sów mę skich
mię dzy na ro do we ju ry, ob ra du -
ją ce pod prze wod nic twem prof.
He le ny Ła zar skiej (Pol ska/Au -
stria), po sta no wi ło nie przy znać
I Na gro dy. Ju ry – w któ rym za -
sie dli też: le gen dar ny te nor Giu -
sep pe Gia co mi ni, słyn ny
me ne dżer Men no Fe en stra,
wspa nia li śpie wa cy i pe da go dzy
– Ewa Bla hová, Bo że na Ha ra si -
mo wicz (so pran), Je rzy Kne tig,
Woj ciech Ma cie jow ski, Agniesz -

ka Mo na ster ska, Bog dan Ma kal,
Vlat ka Oršanić i Wło dzi mierz
Za lew ski, by ło w tej de cy zji jed -
no myśl ne. 

– Ta edy cja kon kur su by ła
sza le nie zró żni co wa na – pod su -
mo wa ła prof. He le na Ła zar ska.
– Po ja wi ły się na nim na praw -
dę cie ka we oso bo wo ści, ale też
i śpie wa cy, przed któ ry mi jesz -
cze wiele do zro bie nia. Dla te go
też nie przy zna li śmy I Na gro dy
w ka te go rii gło sów mę skich.
Chcia łam jed nak po dzię ko wać
i po gra tu lo wać wszyst kim, któ -
rzy wzię li udział w tym kon kur -
sie. To dla każdego śpie wa ka
ogrom ne do świad cze nie.

Dru gą na gro dę ex aequo
(po 10 tys. zł) zdo by li: 24-let ni
bas z Li twy – Liu das Mi ka lau -
skas i 24-let ni pol ski ba ry ton
– Mi chał Par ty ka. 

– To na praw dę świet ny kon -
kurs i je stem dum ny, że mo głem
wziąć w nim udział – po wie dział
Mi ka lau skas, stu dent Li tew skiej
Aka de mii Mu zy ki i te atru
w Kow nie, któ ry zdo był rów nież

Na gro dę za wy bit ne wy ko na nie
pie śni Mu sorg skie go (2,5 tys. zł).
– To, że wła śnie na tym kon kur -
sie mo że my otrzy mać uwa gi
na te mat na sze go śpie wu od ta -
kich sław wo ka li sty ki, jak ju ro -
rzy te go kon kur su, jest dla nas
na praw dę bez cen ne.

II Na gro dę w ka te go rii gło -
sów żeń skich zdo by ła 29-let nia
Iza be la Ma tu la (so pran), ab sol -
went ka Wy dzia łu Dy ry gen tu ry,
Kom po zy cji i Teo rii Mu zy ki
oraz Wy dzia łu Wo kal no -Ak tor -
skie go Aka de mii Mu zycz nej
w Kra ko wie. Wraz z Mi cha łem
Par ty ką otrzy ma li od In sty tu cji
Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Mu zy ki Si le sia w Ka to wi cach
propozycje kon cer tów w ra -
mach XIX Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Mło dych Lau re atów
Kon kur sów Mu zycz nych, a ta -
kże wy ró żnie nia przy zna ne
przez ze spół or kie stry Ope ry
Kra kow skiej. Do dat ko wo Mi -
chał Par ty ka otrzy mał za pro -
sze nie do udzia łu w spek ta klu
Ope ry Kra kow skiej.

III Miej sca i na gro dy po 5 tys.
zł przy pa dły 25-let niej Ilo nie
Krzy wic kiej, stu dent ce AM
w Po zna niu oraz 24-let nie mu
Szy mo no wi Ko ma sie, stu den to -
wi AM w Ło dzi. Uzu peł nie niem
tych na gród by ły pro po zy cje
kon cer to we dla tych śpie wa ków.

Wy ró żnie nia XIII Kon kur su
przy pa dły: uro dzo nej w oko li cy
No we go Są cza 28-let niej An nie
Wilk (so pran), ab sol went ce AM
w Byd gosz czy, 27-let nie mu Pio -
tro wi Hrusz wic kie mu, stu den -
to wi Uni wer sy te tu Mu zycz ne go
w War sza wie, a ta kże 27-let nie -
mu ba ry to no wi Łu ka szo wi Mot -
ko wi czo wi (AM Wro cław).

Na gro dę za naj lep sze wy ko -
na nie utwo ru współ cze sne go
otrzy mał 28-let ni Ja ro sław
Miel ni czuk (ba ry ton), ab sol -
went Uni wer sy te tu w Lu bli nie. 

– Na gro dy w po sta ci za pro -
szeń na fe sti wa le czy kon cer ty
są dla lau re atów kon kur sów
czę sto wa żniej sze od na gród fi -
nan so wych – pod kre śla ła prof.
He le na Ła zar ska.

Sa ma swo ją na gro dą – za pro -
sze niem i po kry ciem kosz tów
Let nie go Kur su Mi strzow skie go
w Sal zbur gu uho no ro wa ła Szy -
mo na Ko ma sę, lau re ata III Na -
gro dy. Po dob nie gwiaz da
te go rocz ne go Kon kur su – Giu -
sep pe Gia co mi ni po sta no wił jed -
nej z uczest ni czek – Ol dze
Ma ro szek, za fun do wać ty go -
dnio wy po byt we Wło szech oraz
lek cje śpie wu.

– To był wspa nia ły kon kurs
– wy znał słyn ny te nor. – Jed nak
naj wa żniej sze, by śpie wa cy – za -
rów no ci, któ rzy zdo by li tu na -
gro dy, jak i ci, któ rym się to nie
uda ło – wy cią gnę li z nie go od po -
wied nią na ukę. Śpie wak uczy
się ca łe ży cie i ka żdy wy stęp jest
spraw dzia nem je go mo żli wo ści,
z któ re go mo żna wy cią gnąć
wnio ski, co mo żna jesz cze zro bić
i jak zna leźć naj lep szy kon takt
z pu blicz no ścią. Bo to ona w na -
szym za wo dzie jest tak na praw -
dę naj wa żniej sza. Dla niej
za wsze śpie wa my.

AD RIAN NA GI NAŁ

Zwycięstwo pięknej Słowenki
Na tegorocznym XIII Konkursie im. Ady Sari pojawiło się sporo ciekawych głosów i muzycznych osobowości

Forum krytyków...

An na Woź nia kow ska
„Ruch Mu zycz ny”, 
„Dzien nik Pol ski”
To jed na z naj cie kaw szych edy -
cji są dec kiej im pre zy. Do kon -
kur su zgło si li się śpie wa cy
w więk szo ści ob da rze ni pięk ny -
mi gło sa mi, spo ry mi już umie -
jęt no ścia mi, a przede wszyst kim
po sia da ją cy oso bo wość. Jak to
zwy kle by wa, ka żdy z ob ser wa -
to rów kon kur su ma swo je ty py,
więc i ja ki bi co wa łam kil ku
uczest ni kom. Nie któ rzy zna leź li
się w fi na le, in ni nie. Żal mi Ri -
char da Hel ma, któ ry wzbu dził
mo ją sym pa tię har mo nij no ścią
przed sta wio nych in ter pre ta cji.

Le sław Cza pliń ski
„Od ra”, „Mu zy ka 21”
Po wo li No wy Sącz wy ra sta
na prę żny ośro dek ope ro wy
Ma ło pol ski, za spra wą Fe sti wa -
lu im. Ady Sa ri spy cha ją cy
w cień nie tyl ko są sied ni Kra -
ków, ale rów nież od by wa ją cy
się pra wie w tym sa mym ter mi -
nie Byd go ski Fe sti wal Ope ro wy.
Przez dwa ty go dnie mo żna by ło
skon fron to wać się tu z kie run -
ka mi ope ro we go wy ko naw stwa
i re ży se rii na przy kła dzie in sce -
ni za cji przy wie zio nych przez
te atry z De bre czy na, Ostra wy,
Ko szyc, Bań skiej By strzy cy
i Ber li na, przy oka zji nad ra bia -

jąc re per tu aro we za le gło ści
w ro dza ju chy ba nie gra nej
od przed wo jen nych cza sów
„Ru sał ki” Dwo rza ka czy „Kró la
Ar tu ra” Pur cel la, na któ re go
nie obec ność na pol skich sce -
nach po mstu je na fa lach ete ru
Piotr Ka miń ski. A po mię dzy
spek ta kla mi po raz trzy na sty
od był się Kon kurs śpie wa czy
im. Ady Sa ri. Spo śród uczest ni -
ków fi na ło wych prze słu chań
kla sę sa mą dla sie bie sta no wił
li tew ski bas Liu das Mi ka lau -
skas, mi mo mło de go wie ku doj -
rza ły ar ty sta, roz po rzą dza ją cy
szla chet nym, do brze usta wio -
nym gło sem. 

Ta de usz Desz kie wicz
Ka mer ton
Kon kurs Ady Sa ri z ro ku na rok
jest co raz wy żej po strze ga ny
w ran kin gach mię dzy na ro do -
wych kon kur sów wo kal nych. To
nie wąt pli wa i nie do prze ce nie -
nia za słu ga or ga ni za to rów. To
tu mło dzi wo ka li ści ma ją oka zję
wy stą pić przed naj wy bit niej -
szy mi śpie wa ka mi i pe da go ga -
mi, któ rych wcze śniej mo gli
je dy nie po dzi wiać z na grań
i lek tu ry ich fa scy nu ją cych ży -
cio ry sów. No wy Sącz da je im
szan sę oso bi ste go kon tak tu
i wy słu cha nia uwag i rad, a nie -
któ rym na wet zna le zie nia się

w eli tar nej gru pie uczest ni ków
kur sów mi strzow skich naj więk -
szych sław eu ro pej skich scen. 

Adam Roz lach
Pol skie Ra dio 
Dziw ny to był kon kurs… Im da -
lej, tym mniej by ło in dy wi du al -
no ści. Jed no tyl ko by ło pew ne
– do mi na cja bez dy sku syj nie
zna ko mi tej Sło wen ki – Urški
Ar lič Go lo ličič, któ rej na wet
nie dy spo zy cja gło su w II eta pie
nie prze szko dzi ła w awan sie
i bez a pe la cyj nym zwy cię stwie,
a któ ra swo im zna ko mi tym wy -
stę pem w fi na le zde kla so wa ła
kon ku ren tów!

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013.

Laureaci XIII Konkursu, od lewej: Anna Wilk, Ilona Krzywicka, Izabela Matuła, Urška
Ar lič Go lo ličič i Michał Partyka

Jury: Od lewej – prof. Helena Łazarska, Bożena Harasimowicz, Agnieszka Monasterska, Ewa Bla hová, Vlatka
Oršanić, Jerzy Knetig, II rząd od lewej: Menno Feenstra, Giuseppe Giacomini, Włodzimierz Zalewski


