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Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

Kon kur so we 
emo cje co raz bli żej

▪ Już ju tro, lo so wa niem ko -
lej no ści roz pocz nie się
XIV Kon kurs Sztu ki Wo kal -
nej im. Ady Sa ri w No wym
Są czu. We źmie w nim udział
57 mło dych śpie wa ków z 15
kra jów. Wśród nich aż 37 Po -
la ków, po jed nym re pre zen -
tan cie Au stra lii, Au strii, Chin,
Chor wa cji, Czech, Do mi ni ka -
ny, Ira nu, Ka na dy, Nie miec,
RPA i Sło wa cji oraz dwóch
ar ty stów ze Sło we nii, tro je
z Re pu bli ki Ko rei i pię cio ro
z Ukra iny.

Sce nę zdo mi nu ją ko bie ty, głów -
nie so pra ny. Wśród 20 pa nów
kró lu ją gło sy ni skie, te no rów
jest za le d wie dwóch. Śpie wa cy
wal czyć bę dą w trzech eta pach.
Wszyst kie prze słu cha nia bę dą
od by wać się w dniach 1-6 ma -

ja w Sa li im. Lu cja na Li piń -
skie go MCK So kół, a wstęp
na nie jest wol ny lub na pod -
sta wie bez płat nych wej śció wek.
6 ma ja wie czo rem po zna my
lau re atów, któ rzy w so bo tę 7
ma ja za śpie wa ją pod czas uro -
czy ste go kon cer tu lau re atów.

Kan dy da ci mie li obo wią zek
przy go to wać 10 utwo rów na le -
żą cych do do wol nych ga tun -
ków mu zycz nych, re pre zen tu -
ją cych ró żne epo ki i sty le.
W pierw szym eta pie ka żdy
z nich wy ko na 3 utwo ry wy -
bra ne przez sie bie, w na stęp -
nym 3-4 po zy cje wy bra ne przez
ju ry. O przej ściu do fi na łu
(w któ rym we źmie udział 6-8
uczest ni ków) za de cy du je łącz -
na punk ta cja z po przed nich
prze słu chań. Tu taj ka żdy z fi -
na li stów za pre zen tu je 2 arie
ope ro we z or kie strą.

Prze wi dzia ne są po trzy na -
gro dy dla gło sów mę skich i żeń -
skich (I na gro da w ka żdej gru -
pie – rów no war tość 5.000 Eu -
ro) oraz wy ró żnie nia, jak rów -
nież na gro dy spe cjal ne: dla wy -
bit ne go so pra nu ko lo ra tu ro we -
go, za wy ko na nie utwo ru Mo -
zar ta czy utwo ru pol skie go.

Mło dych śpie wa ków oce niać
bę dzie ju ry, w skład któ re go
tra dy cyj nie już wej dą zna ko -
mi ci ar ty ści. Jak co ro ku prze -
wod ni czyć te mu gre mium bę -
dzie dy rek tor ar ty stycz ny kon -
kur su – prof. He le na Ła zar ska,
a obok niej za sią dą: Bo że na Be -
tley, An drzej Dob ber, Ur szu la
Kry ger, Hen ry ka Ja nu szew ska -
-Stań czyk, Ru dolf Pier nay, Pe -
ter Schre ier, Edith Ma this oraz
Woj ciech Ma cie jow ski.
W III eta pie uczest ni kom bę -
dzie się przy słu chi wać dru gie
ju ry, w skład któ re go wej dą
dy rek to rzy bądź kie row ni cy
mu zycz ni te atrów ope ro wych
z ca łej Pol ski.

BAR BA RA WRÓ BEL

Mi łość 
z chrztem w tle
▪ W Ba zy li ce św. Mał go rza ty
w No wym Są czu, już dziś, 29
kwiet nia, pol skie pra wy ko na -
nie ora to rium „Świę ta Lud -
mi ła” An tonína Dvořáka za -
in au gu ru je 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.

To jed no z dwóch na czel nych
wy da rzeń te go rocz nej im pre zy,
ob ję te ho no ro wym pa tro na tem
or dy na riu sza die ce zji tar now -
skiej ks. Wik to ra Skwor ca, doj -
dzie do skut ku za spra wą cze -
skich i sło wac kich ar ty stów.
Pod ba tu tą Pe tra Al trich te ra
(Cze chy) za pre zen tu ją się: Ka -
teřina Ka lva chová-Šmídová (Cze -
chy), Ja na Wal lin ge rová (Cze -
chy), Ja ro slav Březi na (Cze chy),
Jo sef Zedník (Cze chy), Jo zef
Ben ci (Sło wa cja) oraz Or kie stra
Fil har mo nii w Brnie i Chór Fil -
har mo nii w Pra dze. 

Trzy czę ścio we li bret to „Świę -
tej Lud mi ły” au tor stwa Ja ro sla -
va Vrchlický’ego przy bli ża nam
hi sto rię przy ję cia chrztu przez
do tych czas po gań ski na ród cze -
ski. W tle po ja wia się ta kże wą -
tek mi ło sny; mo ty wa cją dla Bo -
rzy wo ja do przej ścia na chrze -
ści jań ską wia rę jest bo wiem...

chęć po ślu bie nia Lud mi ły. Bo -
gac two płasz czyzn te ma tycz -
nych – od hi sto rycz nej po przez
mi ło sną do re li gij nej – zna la zło
prze ło że nie w mu zy ce Dvořáka. 

O tym, jak nie zwy kłym utwo -
rem mu si być ora to rium Dvořáka
in for mu ją nas prze ka zy za war -
te w „Da ily Te le graph”. Do wia -
du je my się z nich, że na pre mie -

rę dzie ła, 15 paź dzier ni ka 1886
ro ku w Le eds (An glia), zje cha ła
się pu blicz ność z od le głych za -
kąt ków An glii. Zwa ża jąc na wy -
wo ła ny tym pre mie ro wym wy -
ko na niem za chwyt u słu cha czy,
trud się opła cił.

Czy i w nas wzbu dzi po dziw
me lo dycz ne pięk no „Świę tej Lud -
mi ły”? AN NA AL -ARAJ

26 LAT HI STO RII

▪ Fe sti wal i Kon kurs Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri w No -
wym Są czu zo stał za po cząt -
ko wa ny w 1985 ro ku przez
prof. He le nę Ła zar ską, ów -
cze sne go kie row ni ka Ka te -
dry Wo ka li sty ki Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie.

Od te go cza su pro fe sor Ła zar -
ska nie zmien nie peł ni ro lę dy -
rek to ra ar ty stycz ne go Fe sti wa -
lu, a jej pra wą rę ką, czy li dy -
rek tor or ga ni za cyj nym od wie -
lu lat jest dy rek tor MCK So kół
– An to ni Mal czak.

Sta tus mię dzy na ro do wy fe -
sti wal zy skał w ro ku 1991. Wte -
dy kon kurs wy grał ob co kra jo -
wiec. An driej Szkur gan z Ukra -
iny szyb ko zro bił ka rie rę; zo -
stał za an ga żo wa ny w Te atrze

Wiel kim w Ło dzi, na stęp nie
w War sza wie, a rok póź niej
wy grał wiel ki kon kurs w Tu -
lu zie. Wśród lau re atów są dec -
kie go fe sti wa lu znaj dzie my m.
in. so pra nist kę Iwo nę Hos sę,
Zo fię Ki la no wicz, któ rej głos
mo że my usły szeć w dwóch na -
gra niach świa to we go hi tu
„Sym fo nii pie śni ża ło snych”
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go,
a ta kże sta le współ pra cu ją ce -
go m. in. z War szaw ską Ope rą
Ka me ral ną Woj cie cha Gier la -
cha, czy wresz cie zna ne go pu -
blicz no ści me dio lań skiej La
Sca li i Me tro po li tan Ope ra
w No wym Yor ku ba ry to na An -
drze ja Dob be ra. Ten ostat ni
zresz tą za sią dzie w ju ry te go -
rocz ne go kon kur su.

BAR BA RA WRÓ BEL

Fe sti wa lo we atrak cje
▪ Pod czas fe sti wa lu, 5 ma ja,
w ko ście le pod we zwa niem
Mat ki Bo żej Nie po ka la nej
w No wym Są czu za brzmi „Sie -
dem bram Je ro zo li my” Krzysz -
to fa Pen de rec kie go w wy ko -
na niu so li stów, bę dą cych
w więk szo ści lau re ata mi no -
wo są dec kie go kon kur su, Na -
ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia w Ka to -
wi cach oraz chó rów: Fil har -
mo nii Kra kow skiej i Pol skie -
go Ra dia w Kra ko wie. Mu zy -
ków po pro wa dzi kom po zy tor.

Pra wy ko na nie „Sied miu bram
Je ro zo li my”, na pi sa nych na za -
mó wie nie mia sta Je ro zo li my
z oka zji ju bi le uszu trzech ty -
siąc le ci je go ist nie nia, od by ło
się w stycz niu 1997 ro ku w Je -
ro zo li mie. W Pol sce utwór za -
brzmiał po raz pierw szy
w mar cu 1997 ro ku w War sza -
wie. Dzie ło to, we dług opi nii
Krzysz to fa Pen de rec kie go, sta -
no wi kon ty nu ację je go wcze -
śniej szych utwo rów: „Pa sji we -
dług św. Ma te usza”, „Jutrz ni”,
„Ma gni fi ka tu”, „Te Deum” czy
„Pol skie go Re qu iem”. Kom po -
zy cja opie ra się na tek stach

za po wia da ją cych przyj ście Me -
sja sza, za czerp nię tych ze Sta -
re go Te sta men tu i zbu do wa -
na jest z sied miu czę ści. Żad -
na z nich nie na wią zu je jed -

nak bez po śred nio do kon kret -
nej bra my. 

2 ma ja w MCK So kół od bę -
dzie się re ci tal wo kal ny au -
striac kie go ba ry to na Kle men -

sa San de ra (ta kże lau re ata kon -
kur su im. Ady Sa ri), któ ry wy -
ko na pie śni Ro ber ta Schu man -
na, Mau ri ce’a Ra ve la i Ral pha
Vau gha na Wil liam sa. Na for -
te pia nie to wa rzy szyć mu bę -
dzie Mar cin Ko zieł.

W nie dzie lę, 8 ma ja, w MCK
So kół bę dzie miał miej sce kon -
cert pt. „Du ke El ling ton – Sa -
cred Con certs”, w któ rym we -
zmą udział Big Band i chór Aka -
de mii Mu zycz nej w Kra ko wie.
Sa cred Con certs to trzy kon cer -
ty sa kral ne wpi su ją ce się w nurt
re li gij ne go jaz zu. Usły szy my naj -
po pu lar niej sze czę ści pierw szych
dwóch kon cer tów, wszyst kie bę -
dą wy ko na ne na pod sta wie ory -
gi nal nych ara nża cji El ling to na.

War to wspo mnieć, że 7. ma -
ja od bę dzie się ta kże kon cert
lau re atów, bę dą cy zwień cze -
niem XIV Kon kur su Sztu ki Wo -
kal nej im. Ady Sa ri. Naj lep si
śpie wa cy wy stą pią z Or kie strą
Ope ry Kra kow skiej. To wy da -
rze nie jest czę ścią pro jek tu za -
ty tu ło wa ne go „Mło da pu blicz -
ność w ope rze – przy stą pie nie
Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu -
ry SO KÓŁ do or ga ni za cji OPE -
RA EU RO PA”. AN NA AL -ARAJ

DLA CZE GO 
ORA TO RIUM DVOŘAKA

Na in au gu ra cję te go rocz -
nej edy cji Fe sti wa lu i Kon kur -
su im. Ady Sa ry za brzmi
ora to rium „Świę ta Lud mi ła”
An to ni na Dvo ra ka. Dla cze go
ta ka de cy zja, za py ta li śmy
prof. He le nę Ła zar ską, dy rek -
tor ar ty stycz ną fe sti wa lu?
– Ostat ni Fe sti wal w 2009 ro ku
ob fi to wał w wy da rze nia, któ re
ma ło kie dy w ta kiej ilo ści w du -
żych ośrod kach uda je się zor -
ga ni zo wać: oprócz kon cer tów
No wy Sącz go ścił, z fi nan so wą
po mo cą EU) 5 te atrów ope ro -
wych z środ ko wej Eu ro py. Pre -
zen to wa ły one re per tu ar świa -
to wej li te ra tu ry, któ ry w nor -
mal nym try bie, nie był by mo -
żli wy do po ka za nia no wo są dec -
kiej pu blicz no ści. Cho dzi ło
więc za rów no mnie jak i or ga -
ni zar to rom o kon ty nu ację: wy -
ko na nie dzieł za rów no war to -
ścio wych, jak i ma ło zna nych –
tym ra zem z ga tun ku ora to ryj -
ne go. Po za tym, że sa ma
ogrom nie lu bię i ce nię mu zy kę
Dvořaka, wzię łam pod uwa gę
po wo dze nie ope ry „Ru sał ka”
u pu blicz no ści no wo są dec kiej
na ostat nim fe sti wa lu. Wa ha -
łam się po mię dzy dra ma tycz ną
kan ta tą „Sva teb ni ko si le”
(1884) i znacz nie więk szym
roz mia ra mi prze pięk nym ora -
to rium Dvořaka, na pi sa nym
w 1886 ro ku dla An glii „Sva ta
Lud mi la”. Osta tecz nie, nie ma -
łym zresz tą kosz tem, uda ło się
za pro sić ze spół Fil har mo nii
z Brna wraz z naj lep szy mi cze -
ski mi so li sta mi, któ rzy to dzie -
ło wy ko na ją. (AMS)
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