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Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

12 Po la ków w II eta pie!

▪ To już czwar ty dzień prze słu -
chań 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. I etap
za koń czył się w po nie dzia łek
wie czo rem. Trwa ko lej ny, do któ -
re go ju ry za kwa li fi ko wa ło 20 z 50
uczest ni ków, w tym 12 re pre zen -
tan tów Pol ski. 

Pod czas I eta pu mło dzi wo ka -
li ści mie li naj wy żej 12 mi nut
na za pre zen to wa nie ju ro rom
swo ich mo żli wo ści. Śpie wa cy
wy ko ny wa li po trzy utwo ry
przez sie bie za pro po no wa ne.
Wi dać by ło, że wy bór oka zał
się trud nym za da niem, bo nie -
któ rzy nie ra dzi li so bie z uło -
że niem re per tu aru wy stę pu,
w któ rym mo gli by po ka zać się
z jak naj lep szej stro ny.

Pu blicz ność, w skład któ rej
wcho dzi li, po za ju ro ra mi
i dzien ni ka rza mi, głów nie
uczest ni cy kon kur su, ży wo re -
ago wa ła na wy stę py. Grom kie
bra wa wy wo ła ły m.in. wy stę -
py Na tha lie Pe na Co mas z Re -
pu bli ki Do mi ni ka ny, któ ra nie -
mal per fek cyj nie za śpie wa ła
ar cy trud ną dyk cyj nie pio sen -

kę „O Pa nu Tra la liń skim” Lu -
to sław skie go, czy Pio tra Płu -
ski, któ ry wy śpie wał i ak tor -
sko za grał cy nicz ny song
z „Kan dy da” Bern ste ina. Du że
emo cje wzbu dza ły też wy stę -

py in nych uczest ni ków, jak cho -
cia żby Ben ja mi na Con no ra,
o któ rym w ku lu arach mó wio -
no, ja ko o naj lep szym śpie wa -

ku pierw sze go dnia prze słu -
chań, Irań czy ka Ha die go Ro -
sat Go za tloo, Ewe li ny Sie dlec -
kiej, Ja dwi gi Po stro żnej, czy
Niem ki Han ny Eli sa beth Müller.

Wy ni ki I eta pu ogło szo no
w po nie dzia łek wie czo rem.
Emo cje by ły du że, ale głów nie
po zy tyw ne, bez roz pa czy czy
łez. Ta ką sym pa tycz ną at mos -
fe rę wpro wa dzi ła prof. Ła zar -
ska, dy rek tor ar ty stycz ny kon -
kur su, któ ra za zna czy ła: – Ka -
żde nie po wo dze nie jest szan są
dla po stę pu. Woj ciech Ma cie -
jow ski, se kre tarz ju ry, po wie -
dział nam po ogło sze niu wy ni -
ków: – Po ziom kon kur su jest
bar dzo wy rów na ny. Wi docz ne
by ło to w punk ta cji ju ro rów,
w któ rej nie by ło du żych roz -
bie żno ści.

W II eta pie śpiewacy wy ko -
nu ją 20-mi nu to wy pro gram zło -
żo ny z utwo rów do bra nych
przez ju ry tak, aby ka żdy za -
śpie wał utwór Mo zar ta, kom -
po zy to ra pol skie go i współ cze -
sny. Dzi siaj po po łu dniu od by -
wa się też, trak to wa ny od dziel -
nie, kon kurs pie śni.

BAR BA RA WRÓ BEL

Sie dem bram
▪ Po raz pierw szy w No wym Są -
czu za brzmi mo nu men tal ne dzie -
ło Krzysz to fa Pen de rec kie go
„Sie dem bram Je ro zo li my”. Ju -
tro, w czwar tek, o godz. 19, w ko -
ście le pod we zwa niem Mat ki Bo -
żej Nie po ka la nej za pre zen tu ją
je lau re aci po przed nich edy cji
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im.
Ady Sa ri, Na ro do wa Or kie stra
Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia
oraz chó ry PR oraz Fil har mo nii
Kra kow skiej, a ca łość po pro wa -
dzi kom po zy tor.

Czy wiesz że:
1. Ora to rium funk cjo nu je też,
ja ko VII sym fo nia. 2. Dzie ło po -
wsta ło w 1997 ro ku na za mó -
wie nie mia sta Je ro zo li ma
z oka zji ju bi le uszu 3000 lat je -
go ist nie nia, tam też mia ło
miej sce je go pra wy ko na nie. 
3. Kom po zy tor wpro wa dził
do par ty tu ry wy my ślo ny przez
sie bie in stru ment – tu ba fon. 
4. Tu ba fon jest zro bio ny z ró -
żnej dłu go ści rur PCV, na któ -
rym gra się przy rzą dem po -
dob nym do pa let ki ping -pon go -
wej. 5. Pod czas wy ko na nia
utwo ru na sce nie za sia da oko -
ło 250 mu zy ków. 6. Dzie ło skła -
da się z sied miu czę ści, jed nak
żad na z nich nie od po wia da
kon kret nej bra mie Je ro zo li my.
7. W szó stej czę ści dzie ła znaj -
du je się czy ta nie z księ gi Eze -
chie la, któ re pod czas ka żde go
wy ko na nia jest przed sta wia ne
w ję zy ku zro zu mia łym dla pu -
blicz no ści. 8. Do mu zy ki „Sied -
miu bram” no mi no wa ny
do Osca ra za „Ka te drę” To -
masz Ba giń ski stwo rzył peł no -
me tra żo wy film ani mo wa ny. 
9. W paź dzier ni ku 2008 ro ku
w Te atrze Wiel kim -Ope rze Na -
ro do wej mia ło miej sce wy ko -
na nie dzie ła z udzia łem ze spo -
łu ba le to we go i po ka zu mul ti -
me dial ne go. 10. Na por ta lu
www.youtu be.com znaj du je się
pra wie 40 fil mów z ró żnych
wy ko nań te go dzie ła Pen de -
rec kie go.

BAR BA RA WRÓ BEL

Ka me ral nie
▪ Re ci tal wo kal ny Kle men sa
San de ra – au striac kie go ba ry -
to na, lau re ata II na gro dy na Kon -
kur sie Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri w No wym Są czu z 2001 ro -
ku, wzbu dził du że emo cje wśród
są dec kiej pu blicz no ści

Śpie wak za pre zen to wał się
w re per tu arze pie śnio wym.
Wy słu cha li śmy kom po zy cji ze
zbio ru „Lie der kre is” op. 24 Ro -
ber ta Schu man na, trzech utwo -
rów z Ra ve low skie go zbio ru
„Don Qu ichot te ŕ Dul cinée”

oraz wo kal nych mi nia tur Ral -
pha V. Wil liam sa ze zbio ru
„Songs of Tra vel”. Tak zró żni -
co wa ny pro gram kon cer tu po -
dyk to wa ny był, zgod nie z wy -
po wie dzią prof. Ła zar skiej, chę -
cią uka za nia roz ma ito ści sty -
lów i ję zy ków, w któ rych mo -
gą być utrzy ma ne pie śni.

Do no śny ba ry ton ar ty sty
w wo kal nych kom po zy cjach
Schu man na brzmiał mo men -
ta mi pa te tycz nie i ope ro wo, co
nie za wsze ko re lo wa ło z ka -
me ral nym cha rak te rem utwo -
rów, któ re wy ko ny wał. W bar -
dziej wy ci szo nym, in tym nym
en to ura ge’u śpie wak dał się

po znać w pie śniach Ral pha
Wil liam sa, szcze gól nie ostat -
niej „I ha ve trod the upward...”,
w za koń cze niu, któ rej wpro -
wa dził cie ka we pia no. Wy da je
się, że wa run ki gło so we śpie -
wa ka pre de sty nu ją go do wy -
ko ny wa nia utwo rów dra ma -
tycz nych w cha rak te rze, w któ -
rych ma oka zję za pre zen to -
wać peł ną pa le tę em fa tycz -
nych fi gur. 

Po zy tyw ne wra że nia wy -
war ła na mnie gra pia ni sty,
Mar ci na Ko zie ła, któ ry bez za -

rzu tu wy wią zał się z po wie -
rzo nej mu ro li. Wier nie po dą -
żał on za śpie wa kiem, od da -
jąc w grze naj mniej sze zmia -
ny mu zycz ne go cha rak te ru
czy tem pa. Pia ni sta swo bod -
nie czuł się zwłasz cza w Ra -
ve low skiej „czę ści”, w któ rej
mógł po rwać ar ty stę i au dy to -
rium ko ły szą cy mi hisz pań ski -
mi ryt ma mi, uroz ma ico ny mi
w wie lu mo men tach przez
barw ne dy so nan se.

Pu blicz ność przy ję ła San -
de ra nie zwy kle cie pło, za żą -
da ła bi su; ar ty sta zde cy do wał
się na jesz cze jed ną pieśń Schu -
man na. AN NA AL -ARAJ

ZDA NIEM KRY TY KA

▪ Le sław Cza pliń ski, „Od ra”,”Mu -
zy ka 21”, „two ja mu za”:

– Bra ku je mi wy raź niej spre -
cy zo wa nych kry te riów w do -
bo rze re per tu aru (obec ność
utwo rów z ró żnych epok i re -
pre zen tu ją cych ró żne ga tun -
ki), co utrud nia obiek tyw ną
oce nę i po rów ny wa nie uczest -
ni ków. W I eta pie nie mia łem
jesz cze oka zji od kryć oso bo -
wo ści es tra do wej i na praw dę
się kim za chwy cić, co być mo -
że wy ni ka jesz cze z bra ku oswo -
je nia się uczest ni ków z es tra -
dą, z ju ry, z pu blicz no ścią…
Zda je się zresz tą, że uwa ga są -
du kon kur so we go w I eta pie
kon cen tru je się przede wszyst -
kim na wa run kach gło so wych
oraz umie jęt no ściach tech nicz -

nych wy ko naw ców. Kwe stie
zwią za ne z mu zy kal no ścią, in -
ter pre ta cją i innymi za gad nie -
nia mi, tak istot ny mi dla od bio -
ru, zy sku ją na zna cze niu w ko -
lej nych eta pach.  Dzi wi ły mnie
nie któ re wy bo ry re per tu aro -
we uczest ni ków, np. fakt, że
za mu zy kę współ cze sną uzna -
wa no wcze sne opu sy Ar nol da
Schönber ga, wpi su ją ce się
w sty li sty kę (neo) ro man tycz -
ną. War to by ło by do okre ślić
ka te go rię obo wiąz ko we go
„utwo ru współ cze sne go” po -
przez ra my cza so we lub wy -
od ręb nie nie wy ra zist szych kry -
te riów, do ty czą cych je go sty li -
sty ki. Po czy ni łem ta kże ob ser -
wa cje, że mło dzi śpie wa cy ma -
ją pro blem z po praw nym fra -
zo wa niem i sty lo wym wy ko ny -

wa niem re per tu aru bel can to -
we go (głów nie utwo rów Bel li -
nie go). Oby dwaj uczest ni cy, dys -
po nu ją cy gło sa mi ba ry to no wy -
mi, któ rzy pod ję li się za śpie -
wa nia arii z ope ry „Pu ry ta nie”,
nie po do ła li wy ma ga niom
w tym wzglę dzie. 

Zmo rą uczest ni ków zda je
się być ta kże ję zyk fran cu ski,
któ ry w ich ustach czę sto zy -
sku je zna mio na ję zy ka mar -
twe go. Po nad to za ska ku je mnie
nie co sta wa nie w kon kur so we
szran ki śpie wa ków do pie ro sta -
wia ją cych pierw sze kro ki
w swo jej ka rie rze z ar ty sta mi
już doj rza ły mi i w peł ni ukształ -
to wa ny mi, mię dzy in ny mi po -
przez upra wia nie na co dzień
za wo do wej dzia łal no ści sce -
nicz nej i kon cer to wej. (AA)

PIERW SZE RA DO ŚCI I SMUT KI

▪ O kon kur sie mó wią uczest ni cy,
za rów no ci, co od pa dli po I eta -
pie, jak i ci, co śpie wa ją da lej

Ro bert Ko sma la, bas, Pol ska:
– Mi mo że nie uda ło mi się

za kwa li fi ko wać do ko lej ne go
eta pu, mo je wra że nia są jak
naj bar dziej po zy tyw ne. Do brze
się tu taj czu łem, je stem pod wra -
że niem do brej or ga ni za cji, ja -
ka tu taj pa no wa ła.  Szcze rze
mó wiąc, nie mia łem zbyt wiel -
kich na dziei na za kwa li fi ko wa -
nie się do dal sze go eta pu, gdyż
nie zre ali zo wa łem na sce nie te -
go, co mia łem za pla no wa ne. Tre -
ma wzię ła gó rę...

Na tha lie Pe na Co mas, 
so pran, Do mi ni ka na:

– Bar dzo się cie szę, tym bar -
dziej, że wiem, jak trud ny to kon -

kurs i jak wy so ki po ziom re pre -
zen tu ją je go uczest ni cy. Uda ło
mi się zre ali zo wać na sce nie ok.
95 proc. z te go, co za pla no wa -
łam, je stem więc usa tys fak cjo -
no wa na. Pod czas wy stę pu by łam
tro chę zde ner wo wa na, ale da łam
ra dę nad tym za pa no wać. Du że
wra że nie wy war ła na mnie pa -
nu ją ca tu taj at mos fe ra, świet -
na or ga ni za cja. Uczest ni cy kon -
kur su są nie zwy kle życz li wi
i uprzej mi, co spra wia, że ry wa -
li za cja jest mniej wy czu wal na.
War to ta kże za uwa żyć, że przy -
dzie lo no nam na praw dę do brych
pia ni stów -akom pa nia to rów, z któ -
ry mi pra cu je mi się do sko na le.

Jo lan ta Ko wal ska, so pran
Pol ska:

– Je stem na Kon kur sie Ady
Sa ri już po raz dru gi. Znam tę

im pre zę, aku sty kę sa li i w pew -
nym sen sie pu blicz ność, więc
wy stę po wa nie w I eta pie nie
by ło dla mnie tak wiel kim stre -
sem, jak mo gło by być. 

Ha di Ro sat Go za tloo, 
ba ry ton, Iran:

– Ten kon kurs jest bar dzo
do brze zor ga ni zo wa ny. Od po -
cząt ku do brze się tu taj czu ję.
Bar dzo się cie szę, że prze sze -
dłem do II eta pu, bo za uwa ży -
łem, że jest na kon kur sie wie -
lu bar dzo do brych śpie wa ków.
I etap nie był dla mnie stre -
sem, bo by łem pe wien, że
przej dę do na stęp ne go. Te raz
mu szę się skon cen tro wać
przed ko lej nym wy stę pem;
przy go to wać, po wtó rzyć pa rę
utwo rów.

(AA, AMS, BW)
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W II eta pie śpie wa ją:
Mar ta Brze ziń ska (Pol ska), Ben -
ja min Con nor (Au stra lia), Dmy tro
Gra bow skyi (Ukra ina), Piotr Ha -
lic ki (Pol ska), Jo lan ta Ko wal ska
(Pol ska), Iva na Krejčiřiko va (Cze -
chy), Sta ni sław Ku fly uk (Ukra -
ina), Pe ter Mar tinčič (Sło we nia),
Han na Müller (Niem cy), Syl wia
Ol szyń ska (Pol ska), Na tha lie Pe -
na Co mas (Do mi ni ka na), Piotr
Płu ska (Pol ska), Ja dwi ga Po stro -
żna (Pol ska), Ha di Ro sat Ga za -
tloo (Iran), Aga ta Schmidt (Pol -
ska), Ewe li na Sie dlec ka (Pol ska),
Woj ciech So kol nic ki (Pol ska), Jo -
an na Wę grzy no wicz (Pol ska), An -
na Wilk (Pol ska), Jo an na Za wart -
ko (Pol ska).

Prof. He le na Ła zar ska (prze wod ni czą ca) pod czas prac ju ry FOT. LUCYNA WITKOWSKA


