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Uwaga: są jeszcze bilety

Są jesz cze bi le ty na koncerty XV Festiwalu. Na spektakle 18, 26, 28,
29 i 30 kwiet nia - bilety kosztują 30 zł,  na spek takl ple ne ro wy
„Halki” 3 maja - 40 zł miej sca sie dzą ce, po zo sta łe wstęp wol ny. Po
10 zł są wejściówki na kon cert lau re atów 25 kwietnia. In for ma cje,
re zer wa cje, sprze daż: ka sa MCK „So kół”, tel. 018 44 82 643.
Na prze słu cha nia I i II eta pu (19-22 kwietnia, w godz.10-13 i 15-18)
oraz kon cert to wa rzy szą cy w dniu 23.04 - wstęp jest wol ny.

Dziś na fe sti wa lo wej sce nie…

Wę gier ska Łu cja
z Lam mer mo oru

W ra mach XV Fe sti wa lu w No -
wy Są czu pre zen tu ją się wio dą -
ce eu ro pej skie sce ny ope ro we.
Wczo raj wiel ki prze gląd naj lep -
szych spek ta kli Eu ro py za in au -
gu ro wa ła pre mie ra MCK So kół
i Ope ry Kra kow skiej – „Ce sarz
Atlan ty dy” Vik to ra Ul l ma na,
gdzie w par tiach so lo wych wy -
stą pi li lau re aci po przed nich
Kon kur sów Sztu ki Wo kal nej
im. Ady Sa ri – m.in. Anna
Lubaska, Agnieszka
Tomaszewska i Stanisław
Kierner. Dziś w ko lej nym wie -
czo rze jed na z bar dziej wzru -
sza ją cych oper „Łu cja
z Lam mer mo oru” Do ni zet tie -
go, w wy ko na niu so li stów
i chó ru re no mo wa ne go wę -
gier skie go Te atru im.
Vitéza Mihály’ego Cso ko na ia
w De bre czy nie oraz or kie stra
tam tej szej Fil har mo nii pod ba -
tu tą Balázsa Ko cu ra.

W „Łu cji” splo tły się wszyst kie
wąt ki, któ ry mi ope ra po słu gu je
się od po nad 400 lat: mi łość,
pod stęp, zdra da, sza leń stwo
i śmierć. Li bret to do ope ry na -
pi sał w 1835 ro ku Sa lva to re
Cam ma ra no, na pod sta wie po -
wie ści „Na rze czo na z Lam mer -
mo oru” Wal te ra Scot ta, mi strza
mrocz nych opo wie ści hi sto rycz -
nych. Scott oparł swo ją po wieść
na au ten tycz nych lo sach mło -
dej Szkot ki zmu szo nej do po -
ślu bie nia nie chcia ne go
mę żczy zny. Cam ma ra no wy -
ostrzył po wie ścio we wąt ki, mat -
kę za stą pił pod stęp nym bra tem
Hen ry kiem i po zba wił ży cia kil -
ka po sta ci. W ope rze Łu cja
mor du je nie chcia ne go mę ża
i po padł szy w obłęd umie ra.
Na jej gro bie po peł nia sa mo bój -
stwo też Ed gar, któ ry nie chce
żyć bez uko cha nej. W tej roz -
bu do wa nej ope rze zna la zły się
licz ne ka me ral ne wąt ki li rycz -
ne, zwią za ne z ty tu ło wą bo ha -
ter ką i jej emo cja mi. Wspa nia le
pod kre ślił je mu zy ką Do ni zet -
ti, któ ry tym sa mym udo wod -

nił, że w ra mach kon wen cji
mo żna stwo rzyć przej mu ją cy
dra mat. Nie zre zy gno wał
przy tym z ty po we go dla epo ki
bel can ta eks po no wa nia uro dy
gło su. Par tie Łu cji – z ar cy -
trud ną sce ną obłę du na cze le –
wy ma ga ją wielkiego kunsz tu
wo kal ne go. Łu cja, to wy ma rzo -
na par tia śpie wa czek, a roz sła -
wi ły ją  tej kla sy ar tyst ki, co
Ma ria Cal las, Edi ta Gru be ro wa
i Na ta lie Des say.
W No wym Są czu w tej ro li wy -
stą pi uta len to wa na so pra nist -
ka z Ko rei Płd. Jee Hye Sohn,
lau re at ka Kon kur su Wo kal ne -
go w Bil bao sprzed kil ku lat.
W po zo sta łych par tiach usły -
szy my: Do me ni co Me ni nie go
(Ed gar), Zol ta na Bátki Fa ze -
asa (Hen ryk Ash ton), Ro ber ta
Urbána Na gy (Ar tur Buc klaw)
oraz An ta la Cse ha (Oj ciec Raj -
mund). Spek takl wy re ży se ro -
wał Mar co Spa da,
a sce no gra fię i ko stiu my opra -
co wa li: Mi chel le Del la Ciop pa
i Si mo na Mo re ski. Po czą tek
spek ta klu o godz. 19. (AG) „Łucja z Lammermooru” w inscenizacji Teatru im.V.M.Csokonaia z Debreczyna

Sie dem dzie się ciu naj zdol niej -
szych stu den tów i ab sol wen -
tów wy dzia łów wo kal nych
i wo kal no -ak tor skich pol skich
i za gra nicz nych uczel ni z 14
kra jów, w tym m. in. z Sy rii,
Chor wa cji, Hisz pa nii, Ro sji,
Nie miec i Au strii, we źmie
udział w XIII Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie Sztu ki Wo kal -
nej im. Ady Sa ri. W nie dzie lę
na głów nej sce nie MCK So kół
ru sza ją prze słu cha nia I eta pu
wo kal nej ry wa li za cji.

Mię dzy na ro do wy Kon kurs
imie nia wiel kiej pol skiej śpie -
wacz ki jest jed nym z bar dziej
pre sti żo wych w Eu ro pie. Co
dwa la ta kom pe tent ne oce ny
ju ro rów i wy so kie stan dar dy
tej kon ku ren cji przy cią ga ją kil -
ku dzie się ciu mło dych śpie wa -
ków z ró żnych stron świa ta.
W tym kon kur sie wo ka li ści
mu szą wy ka zać się nie tyl ko
do sko na łą tech ni ką śpie wu, ale
i zna jo mo ścią ró żnych sty lów
i ga tun ków mu zycz nych. Na -
gro dą jest nie tyl ko ty tuł lau re -
ata i na gro da pie nię żna –
w tym ro ku dla I Na gro dy w ka -
te go rii gło sów mę skich i żeń -
skich prze wi dzia no po 5000
eu ro, ale też szan sa na atrak -
cyj ny an gaż i roz wój ka rie ry.
Od pierw szej edy cji, w 1985 ro -
ku, uczest ni ków kon kur su oce -
nia bo wiem mię dzy na ro do we
ju ry pod prze wod nic twem prof.
He le ny Ła zar skiej, wy bit nej
śpie wacz ki i pe da go ga, pro fe so -
ra Mo zar teum w Sal zbur gu
i Uni ver sität für Mu sik und
Dar stel len de Kunst w Wied niu,
w któ rym za sia da ją wy bit ne
oso bi sto ści świa ta mu zy ki, dy -

rek to rzy i me ne dże ro wie naj -
lep szych scen ope ro wych. Oce -
nia ją mło dych ar ty stów
w sys te mie punk to wym, wy -
pra co wa nym, w opar ciu o naj -
lep sze wzor ce.

– Dziś ka żdy pra wie śpie -
wak ocze ku je od kon kur su bar -
dziej pro mo cji ani że li
pie nię dzy – mó wi ła na wczo raj -
szej kon fe ren cji pra so wej,
otwie ra ją cej XV Fe sti wal
i XIII Kon kurs, pro fe sor He le -
na Ła zar ska. – Na re no mo wa ne
świa to we kon kur sy przy je -
żdża ją licz ni agen ci i dy rek to -
rzy oper, co da je mło dym
szan se na wet wte dy, gdy ju ry
nie oce ni ło ich wy so ko. Ty po -
wym te go przy kła dem jest kon -
kurs – gieł da „Be lve de re”
w Wied niu, gdzie od 20 lat w ju -
ry są sa mi im pre sa rio wie.
(Jesz cze w 1988 i 89 by łam tam
ju ro rem). Ja ko uczest nik, a po -
tem kil ka krot ny ju ror ob ser wo -

wa łam też naj lep szy mo że kon -
kurs wo kal ny, o wiel kiej tra dy -
cji w s” Her to gen bosch
(Ho lan dia). Naj pierw na gro dy
by ły tam przy zna wa ne we dle
ga tun ków gło su, po tem we dług
trzech ka te go rii: ope ro wej, pie -
śniar skiej i ora to ryj nej.
A od kil ku lat wy bór utwo rów
jest cał ko wi cie do wol ny. Te
naj lep sze mo im zda niem for -
mu ły za sto so wa łam w No wym
Są czu, gdzie obo wią zu je je dy -
nie to, by wśród wy bra nych
utwo rów znaj do wał się utwór
pol ski, utwór Mo zar ta i współ -
cze sny. Resz ta, ta kże uło że nie
pro gra mu, to już wy bór uczest -
ni ków. A na to rów nież zwra ca -
ją uwa gę me ne dże ro wie…

XIII Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri od bę dzie się w trzech eta -
pach: I 19-20.04; II – 21-22.04;
III – 24.04. Uczest ni cy bę dą
mu sie li za pre zen to wać w nim

w su mie 10 utwo rów, w tym
za rów no arie ope ro we, jak
i pie śni, utwo ry kla sycz ne
i współ cze sne. Dla zwy cięz -
ców prze wi dzia ne są po trzy
na gro dy głów ne – od dziel nie
dla gło sów mę skich i żeń skich
oraz wy ró żnie nia i sze reg na -
gród po za re gu la mi no wych,
w tym – co naj wa żniej sze –
udział w licz nych kon cer tach
i spek ta klach ope ro wych.
Prze słu cha nia kon kur so we,
otwar te dla pu blicz no ści od -
by wa ją się w sie dzi bie or ga ni -
za to ra – Ma ło pol skim
Cen trum Kul tu ry „So kół”
w No wym Są czu.

Zwy cięz ców XIII Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri po zna -
my 25 kwiet nia pod czas uro -
czy ste go kon cer tu lau re atów
(po czą tek o godz. 19.30) w sa li
kon cer to wej MCK „So kół”.

AD RIAN NA GI NAŁ

Śpie wa ją ce mi strzo stwa
W nie dzie lę w MCK So kół ru sza mię dzy na ro do wy kon kurs wo kal ny

Konferencja otwierająca XV Festiwal. Od lewej: marszałek województwa małopolskiego
Leszek Zegzda, dyrektor artystyczna prof. Helena Łazarska, dyrektor Antoni Malczak oraz
kierownik organizacyjny  Festiwalu Liliana Olech 

W No wym Są czu co dwa la ta
gosz czą wy bit ni spe cja li ści
sztu ki wo kal nej z ca łe go świa ta
i naj słyn niej si śpie wa cy. W ju -
ry Konkursu po ja wia ły się już
ta kie gwiaz dy, jak: Lu igi Alva,
Ile ana Co tru bas, An drzej Hiol -
ski, Zdzi sła wa Do nat, Bir git
Nils son, Gun du la Ja no wicz.
W tym ro ku do Nowego Sącza
przyjedzie je den z naj słyn niej -
szych te no rów na świe cie –
Giu sep pe Gia co mi ni.

Le gen dar ny „Be pi”, jak na -
zy wa ją go fa ni, to ar ty sta, któ -
re go gło sem za chwy ca li się
za rów no kró lo wa Elżbie ta II,
jak i Mi cha ił Gor ba czow, gwiaz -
da le gen dar ne go przed sta wie -
nia „Aidy” pod pi ra mi da mi
i otwar cia Igrzysk Olim pij skich
w Seu lu, part ner ta kich sław,
jak Jes sey Nor man czy Re na ta
Scot to. Uzna wa ny jest dziś
za jed ne go z naj do sko nal szych
śpie wa ków XX wie ku. Je go
wszech stron ny, dra ma tycz ny
te nor o ciem nym za bar wie niu
od wie lu lat obec ny jest na naj -

więk szych sce nach. Naj więk -
szą po pu lar ność Gia co mi nie mu
przy nio sły in ter pre ta cje oper
Bel li nie go, Do ni zet tie go, Gior -
da na, Puc ci nie go i Ver die go,
któ re za re je stro wał w licz nych
na grań dla pre sti żo wych wy -
twór ni. 

W No wym Są czu, Giu sep pe
Gia co mi ni za sią dzie w ju ry jed -
ne go z na po wa żniej szych kon -
kur sów wo kal nych w Eu ro pie
wraz z in ny mi wy bit ny mi ar ty -
sta mi – Ewą Bla ho vą (mez zo so -
pran, pe da gog), Men no
Fe en strą (mu zy ko log, me ne -
dżer), Bo że ną Ha ra si mo wicz
(so pran), Je rzym Kne ti giem
(te nor), Woj cie chem Ma cie jow -
skim (te nor, mu zy ko log, pe da -
gog), Agniesz ką Mo na ster ską
(pe da gog), Bog da nem Ma ka lem
(bas -ba ry ton), Vlat ką Or sa nic
(so pran), Wło dzi mie rzem Za -
lew skim (bas). Pod kie run kiem
prze wod ni czą cej jury prof. He -
le ny Ła zar skiej, oce niać bę dzie
mło dych śpie wa ków z ró żnych
stron świa ta. (AG)

No wy Sącz
pod gwiaz da mi
Legendarny tenor w jury
XIII Konkursu im. Ady Sari


