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XVI Międzynarodowego Festiwalu i XIV Konkursu Sztuki

Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

Dzię ku je my....
▪ XVI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri prze -
szedł do hi sto rii. Naj ser decz niej
dzię ku ję wszyst kim, któ rzy w ja -
ki kol wiek spo sób udzie li li po mo -
cy w je go przy go to wa niu i re ali -
za cji. 

• Dzię ku ję Pa tro nom Ho -
no ro wym Fe sti wa lu – Mar szał -
ko wi Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go pa nu Mar ko wi So wie,
Mi ni ster stwu Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, Je go
Eks ce len cji Bi sku po wi Tar -
now skie mu Wik to ro wi Skwor -
co wi, któ ry przy jął pa tro nat
ho no ro wy nad wy ko na niem
dwóch mo nu men tal nych dzieł
mu zycz nych: ora to rium „Świę -
ta Lud mi ła” An to ni na Dvo řa -
ka i „Sie dem bram Je ro zo li -
my” Krzysz to fa Pen de rec kie -
go, de dy ko wa nych Bło go sła -
wio ne mu Oj cu Świę te mu Ja -
no wi Paw ło wi II.

•Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru ję do Je go Emi nen cji Księ -
dza Kar dy na ła Fran cisz ka Ma -
char skie go, któ ry z nad zwy czaj -
ną życz li wo ścią wspie rał or ga -
ni za to rów w przy go to wa niach
do re ali za cji „Sied miu bram Je -
ro zo li my”.

•Sło wa ser decz nej wdzięcz -
no ści kie ru ję do go spo da rzy są -
dec kich świą tyń, w któ rych od -
by ły się wy ko na nia ora to riów,
Księ ży Pro bosz czów – ks. Ja -
na Pio trow skie go z Ba zy li ki św.
Mał go rza ty i ks. Ka zi mie rza Mar -
ko wi cza z ko ścio ła Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej.

• Dy rek cji Ka to lic kiej Szko -
ły Pod sta wo wej im. Ks. Fran -
cisz ka Blach nic kie go za po moc
w or ga ni za cji ora to rium.

• Dzię ku ję wszyst kim wy -
ko naw com kon cer tów, ar ty stom
in dy wi du al nym i in sty tu cjom
ar ty stycz nym; Na ro do wej Or -
kie strze Sym fo nicz nej Pol skie -
go Ra dia w Ka to wi cach, Fil har -
mo nii Kra kow skiej, Chó ro wi

Pol skie go Ra dia w Kra ko wie,
Chó ro wi Fil har mo nii w Pra dze,
Or kie strze Sym fo nicz nej Fil -
har mo nii w Brnie, Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie, Or kie -
strze Ope ry Kra kow skiej
pod dy rek cją To ma sza To kar -
czy ka, człon kom mię dzy na ro -
do we go Ju ry, na cze le z prof.
He le ną Ła zar ską.

• Dzię ku ję:
* fun da to rom na gród,
* spon so rom wy ko na nia

„Sied miu bram Je ro zo li my”; 
* Pa nom Pre ze som Fir my ER -

BET,
* Pa nu Ja no wi Ca ba ko wi –

wła ści cie lo wi fir my Eko -Rem -
-Bud,

* Fir mie Wi śniow ski,
* Pa nu Mar ko wi Mo len dzie,
* me diom pa tro nac kim i pra -

cow ni kom biu ra pra so we go Fe -
sti wa lu, któ re pra co wa ło pod kie -
row nic twem pa ni Agniesz ki Ma -
la tyń skiej -Stan kie wicz.

• Dy rek cji Hi per mar ke tu
Re al w No wym Są czu, Kie row -
nic twu Cen trum Han dlo we go
Eu ro pa II Pla za w No wym Są -
czu, Pa nu Krzysz to fo wi Ziai, Za -
rzą do wi HPSP Gorz ków w No -
wym Są czu za po moc w pro mo -
cji fe sti wa lu i kon kur su. 

• Tłumaczce Pa ni An nie
Waw rzy niak, za wspar cie
przy or ga ni za cji im pre zy.

• Dzię ku ję pra cow ni kom,
współ pra cow ni kom i wo lon ta -
riu szom Ma ło pol skie go Cen -
trum Kul tu ry SO KÓŁ, któ rzy
pod kie row nic twem Li lia ny
Olech pra co wa li nad przy go to -
wa niem i or ga ni za cją te go rocz -
ne go Kon kur su.

• Dzię ku ję, że by li ście Pań -
stwo z na mi, że świę to sztu ki
wo kal nej w No wym Są czu – mi -
mo wszel kich trud no ści – trwa
i po zwa la spo tkać się co dwa la -
ta w No wym Są czu.

DY REK TOR FE STI WA LU 
I KON KUR SU IM. ADY SA RI:

AN TO NI MAL CZAK

JU RO RZY O LAU RE ATACH

▪ Edith Ma this, śpie wacz ka
ope ro wa, ju ror ka:

– Wer dykt ju ry jest spra wie -
dli wy. Nie ule ga wąt pli wo ści, że
Pa ni Han na Eli sa beth Müller
zde kla so wa ła wszyst kich, jed -
nak ta kże po zo sta li fi na li ści re -
pre zen tu ją bar dzo wy so ki po -
ziom. Wy ty po wa nie naj lep szych
by ło dla mnie pro ble ma tycz ne,
bo ka żdy uczest nik jest in ny; je -
den le piej spraw dza się w wy -
mia rze ak tor skim, in ny w wo -
kal nym. Pol scy adep ci sztu ki wo -
kal nej ma ją bar dzo pięk ne gło -
sy, cza sem zda rza ją im się pro -
ble my ze śpie wa niem w ob cych
ję zy kach, jed nak to do me na nie
tyl ko pol skich wy ko naw ców.
▪ Le szek Bar wiń ski, Ca sting
Di rec tor Te atru Wiel kie go -
-Ope ry Na ro do wej w War -

sza wie, dy rek tor Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Wo kal -
ne go im. S. Mo niusz ki, juror:

– Po ziom fi na li stów jest bar -
dzo zró żni co wa ny. Lau re at ka
I miej sca w ka te go rii gło sów
żeń skich jest już w peł ni przy -
go to wa na do śpie wa nia na sce -
nie ope ro wej, na to miast in ni ma -
ją przed so bą dłu ższą lub krót -
szą dro gę do osią gnię cia do sko -
na ło ści. Pro po zy cję za śpie wa nia
w Te atrze Wiel kim -Ope rze Na -
ro do wej zło ży łem Han nie Eli sa -
beth Müller i Pio tro wi Ha lic kie -
mu. Pan Ha lic ki dys po nu je bar -
dzo cie ka wym ma te ria łem gło -
so wym, da łem mu mo żli wość
za stę po wa nia Mar ci na Kwiet nia
w par tii Don Gio van nie go i są -
dzę, że bę dzie to bar dzo do bra
szko ła dla te go mło de go śpie -

wa ka. Han nie Müller za pro po -
no wa łem zaś par tię Zu zan ny
w „We se lu Fi ga ra” Mo zar ta.
Wer dykt uwa żam za spra wie -
dli wy – nie przy zna nie I i II na -
gro dy w ka te go rii gło sów mę -
skich oraz II na gro dy w ka te go -
rii gło sów żeń skich by ło po su -
nię ciem uzmy sła wia ją cym, jak
ogrom na jest prze paść mię dzy
po zio mem Pa ni Müller i po zo -
sta łych fi na li stów. Szan sę na zro -
bie nie ka rie ry ma oczy wi ście
lau re at ka I na gro dy, ale ta kże
Aga ta Schmidt, mez zo so pra nist -
ka o du żej kul tu rze śpie wa nia
i pięk nym gło sie, Pan Piotr Ha -
lic ki czy Pan Ben ja min Con nor,
śpie wak o świet nej pre zen cji,
ale po sia da ją cy ta kże pew ne bra -
ki tech nicz ne.

(AA)

▪ Od kry te mło de ta len ty, zja wi -
sko wa zwy cię żczy ni, wie le bar -
dzo do brych kon cer tów, wspa -
nia li wy ko naw cy i en tu zja stycz -
na pu blicz ność – tak wy glą dał
za koń czo ny w nie dzie lę wie czo -
rem XVI Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal i XIV Kon kurs Sztu ki Wo kal -
nej im. Ady Sa ri w No wym Są czu

Kon kurs jed no miał imię –
Han na. Trud no się dzi wić –
Han na Eli sa beth Müller, nie -
miec ka śpie wacz ka, od po -
cząt ku zdo mi no wa ła im pre -
zę. Oka za ło się, że jest ar -
tyst ką o pięk nym gło sie, do -
sko na łej tech ni ce, doj rza ło -
ści i mło do ści za ra zem, uro -
ku oso bi stym, dziew czę cym
wdzię ku, skrom no ści.

Ta 26-let nia so pra nist ka za -
fa scy no wa ła nie tyl ko ju ro rów
kon kur su i pu blicz ność, ale ta -
kże po zo sta łych uczest ni ków.
Od pierw sze go eta pu wszy scy
by li pew ni, że jest to zwy cię -
żczy ni te go rocz nej im pre zy.
Han na śpie wa ła nie zwy kle „rów -
no” w ka żdym eta pie. Jak po -
wie dzia ła prof. He le na Ła zar -
ska, prze wod ni czą ca ju ry, Niem -
ka by ła pierw szą uczest nicz ką
w hi sto rii kon kur su, któ ra otrzy -
ma ła nie mal mak sy mal ną ilość
punk tów i to od wszyst kich ju -
ro rów. – O pierw szą na gro dę je -
stem spo koj ny – mó wił An drzej
Dob ber, śpie wak m.in. Me tro -
po li tan Ope ra w No wym Jor -
ku, ju ror te go rocz ne go kon kur -
su i lau re at są dec kiej im pre zy
sprzed lat.

Kon kurs ujaw nił ta kże mło -
de pol skie ta len ty, zwłasz cza
wśród ko biet. Za chwy ci ła wdzię -
kiem Jo lan ta Ko wal ska z Kra -
ko wa, sub tel no ścią Aga ta

Schmidt z To ru nia, zaś wiel kim
dra ma tycz nym gło sem Ja dwi -
ga Po stro żna z Li ma no wej. War -
to za uwa żyć, że aż trzy fi na list -
ki – Ja dwi ga Po stro żna, Syl wia
Ol szyń ska (któ ra dziel ne wal -
czy ła w II eta pie z ata kiem kasz -
lu na es tra dzie) i Ania Wilk –
by ły ab sol went ka mi szko ły mu -
zycz nej II st. w No wym Są czu.

Wśród pa nów naj wy żej
punk to wa ny był Sta ni sław Ku -
fly uk z Ukra iny, od wrze śnia
so li sta Ope ry Kra kow skiej. Ale
na uwa gę za słu gu je też Piotr
Płu ska z Piotr ko wa Try bu nal -
skie go, wi dać, że ta lent sce -
nicz ny, czy za po wia da ją cy się
bar dzo do brze Piotr Ha lic ki
z War sza wy. Na są dec kim kon -
kur sie, po dob nie jak na in nych,
naj mniej by ło wy so kich gło -
sów mę skich i ni skich gło sów
żeń skich. Za sko cze niem było,
że na 50 uczest ni ków o lau ry
wal czy ło tyl ko trzech te no rów,

z któ rych ża den nie prze szedł
do fi na łu.

Wiel kim prze gra nym kon -
kur su oka zał się przy stoj ny Au -
stra lij czyk Ben ja min Con nor,
któ ry w fi na le uda nie śpie wał
z or kie strą arie Mo zar ta i Bel -
li nie go. Stał się je dy nym fi na li -
stą, któ ry nie otrzy mał żad nej
na gro dy, a któ ry zda niem wie -
lu dzien ni ka rzy akre dy to wa -
nych przy kon kur sie na ta ko -
wą za słu żył. 

Kon kur so wi to wa rzy szył fe -
sti wal, któ ry do star czył wie lu
wzru szeń. Szcze gól nie do ty czy
to pierw sze go w No wym Są -
czu wy ko na nia „Sied miu bram
Je ro zo li my” Krzysz to fa Pen -
de rec kie go pod ba tu tą kom po -
zy to ra, któ re ścią gnę ło do ko -
ścio ła na Mi le nium wiel kie tłu -
my słu cha czy; czy też pol skie -
go pra wy ko na nia ora to rium
„Świę ta Lud mi ła” An to ni -
na Dvořaka. Uczest ni cy kon -

kur su, jak i za pro sze ni go ście,
pod kre śla li do sko na łą or ga ni -
za cję im pre zy, a ta kże nie zwy -
kłą at mos fe rę. Wiel ka to za -
słu ga ze spo łu An to nie go Mal -
cza ka, dy rek to ra MCK SO KÓŁ,
a za ra zem dy rek to ra fe sti wa -
lu oraz He le ny Ła zar skiej, dy -
rek to ra ar ty stycz ne go.

Mło dzi wo ka li ści z licz ny mi
an ga ża mi ru szy li w świat. A my
już dziś za pra sza my na ko lej -
ną edy cję kon kur su. Do zo ba -
cze nia za dwa la ta!

AGNIESZ KA MA LA TYŃ SKA -
-STAN KIE WICZ

Przy po mi na my wy ni ki 
kon kur su: Gło sy żeń skie: I –
Han na Eli sa beth Müller; II – nie
przy zna no; III – Jo lan ta Ko wal -
ska, Ja dwi ga Po stro żna, i Aga ta
Schmidt; wy ró żnie nie – Mar ta
Brze ziń ska. Gło sy mę skie: I i II –
nie przy zna no; III – Sta ni sław
Ku fly uk. Wy ró żnie nia: Piotr Ha -
lic ki i Piotr Płu ska.

MO DLI TWA EL LING TO NA

▪ Mu zy ka wo kal no -in stru men -
tal na, ale ja kże in na niż ta, któ -
rej słu cha li śmy przez ostat nie
dzie sięć dni, za brzmia ła w nie -
dzie lę, ja ko ostat ni akord te go -
rocz ne go fe sti wa lu

Na es tra dzie sa li im. Lu cja -
na Li piń skie go w MCK SO -
KÓŁ w No wym Są czu sta -
nę ło po nad 80 stu den tów
Aka de mii Mu zycz nej w Kra -
ko wie. Ar ty ści: chór i big
band oraz śpie wa cy Ka ta -
rzy na So bek, Ilo na Szcze -
pań ska, Piotr Kwin ta pod wo -
dzą Woj cie cha Gro bo rza wy -
ko na li „Sa cred Con certs”
Du ke’a El ling to na. W ostat -
niej czę ści utwo ru do mu zy -
ków do łą czył ste pu ją cy tan -
cerz, stu dent kra kow skiej

szko ły te atral nej: Ra fał Su -
piń ski. Je go wy stęp zo stał
przy ję ty en tu zja stycz nie.

Z es tra dy do bie ga ły
do nas echa kla sy ki, jaz zu,
pio sen ki po pu lar nej czy śpie -
wu go spel. In stru men ta li ści
po ka za li się z bar dzo do brej
stro ny, a chór miał wy jąt ko -
wo do brą dyk cję, co jak wia -
do mo za wsze spra wia trud -
ność zwłasz cza nie za wo do -
wym ze spo łom. Kon cer ty sa -
kral ne Du ke’a El ling to na,
któ re usły sze li śmy, po wsta -
ły na prze ło mie lat 60. i 70.
i by ły mo dli twą kom po zy to -
ra; żar li wą i wzru sza ją cą,
co by ło sły chać po re ak cji
pu blicz no ści.

(AMS)
aganieszka.malatynska@dziennik.krakow.pl

Mło de ta len ty 
ru szy ły w świat

Hanna Elisabeth Müller odbiera gratulacje od pozostałych finalistów  FOT. PIOTR GRYŹLAK
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