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Dziennik Nowosądecki

tiwalowy nr 1
Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 
uropy Środkowej”

nie wszyst ko
ti wa lu i XIV Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri w No wym Są czu

sa me go na gra nia zmie nia się
zna czą co przy po wtór nych je -
go prze słu cha niach. A więc kie -
dy mia łam ra cję? A na kon kur -
sie sły szy my da ne wy ko na nie
na ży wo i tyl ko raz. Je że li w do -
dat ku bę dzie to śpiew – szcze -
gól ną ro lę, na wet pod świa do -

mie, od gry wa fakt, czy sam głos
nam się po do ba. Od dzie le nie
wła snych upodo bań od obiek -
tyw ne go są du na te mat po praw -
ne go brzmie nia gło su jest trud -
ne, ale u do świad czo nych ju ro -
rów w du żej mie rze mo żli we. 
Ja kich ar ty stów bę dzie po szu -
ki wa ło kon kur so we ju ry? 

– W la tach 80. w trak cie
two rze nia kon cep cji fe sti wa lu
na zwa kon kurs sztu ki wo kal -
nej mia ła nadać wa gę wszel -
kim aspek tom do ty czą cym
śpie wa nia; ale nie cho dzi ło
o ogra ni cza nie się do poj mo -
wa nia śpie wu, ja ko czy stej
tech ni ki. Już w tam tych la tach
wa ga oso bo wo ści ar ty stycz nej
i wy ra zu ele men tów ak tor stwa
sta ła na rów ni z po praw nym
śpie wa niem. Do je go re la ty -
wi zo wa nia przy czy nia ło się
wy ko naw stwo mu zy ki no wej.
Na zy wa na „Cal las awan gar -
dy” Ca thy Ber be rian, z któ rą
by łam szcze rze za przy jaź nio -
na, po wie dzia ła mi kie dyś:
„Utwo ru Stoc khau se na trud -
no się na uczyć, ale ła two in -
ter pre to wać, a pie śni Schu ber -
ta ła two jest się na uczyć, ale
dia bel nie trud no jest in ter pre -
to wać”. To ge nial na uwa ga!
Ostat nio by łam na pre mie rze
„An ny Bo le ny”, któ rą wy ko -

ny wa ły, jak pi sa ła pra sa, „trzy
wie deń skie pri ma don ny”: An -
na Ne treb ko, Eli na Ga ran ca,
Eli sa beth Kul man. Po ogrom -
nie for sow nym (jed nak nie for -
so wa nym) śpie wa niu przez 3
ak ty Bo le na – Ne treb ko jest
w sta nie na sa mym koń cu ope -
ry śpie wać ca łą arię bo skim,
no śnym pia nis si mo. I to na zy -
wa się sztu ka wo kal na. To ona
wła śnie jest dla eks pre sji nie -
odzow na. 
A ce chy po za mu zycz ne? 

– Naj wa żniej szą jest tzw.
„cha ry zma”, któ rą się ma, lub
nie ma. Jed nak to i tak nie
wszyst ko. Wy cho dzi my z kon -
cer tu pod wiel kim wra że niem,
a na dru gi dzień słu cha my
z nie go na gra nia. Mo że my wów -
czas prze żyć wiel kie roz cza -
ro wa nie, je że li sztu ka śpie wa -
nia tej cha ry zmy nie ujaw nia.
Dziś w ope rze na stał czas re -
ży se rów, dla któ rych czę sto
naj mniej wa żne jest re ali zo -
wa nie mu zy ki. To dziw ne, bo
prze cież mu zycz ne fra zo wa -
nie jest pod sta wą wy ra ża nia
tre ści tek stu, o któ rą chy ba re -
ży se ro wi cho dzi. 
Czy wiel kie sce nicz ne sła wy
mia ły by szan sę na wy gra ną
w kon kur sach i ka rie rę w dzi -
siej szych cza sach?

– Za cy tu ję Eli sa beth
Schwarz kopf, któ ra mi mó wi -
ła, że w dzi siej szych cza sach
ni gdy nie zro bi ła by ka rie ry.
Choć ja w to nie wie rzę! Mó wi
to też Chri sta Lu dwig, ale wy -
star czy po słu chać jej re ci ta lu,
któ rym w wie ku 65 lat że gna -
ła się z pu blicz no ścią! Ży czy -
ła bym wie lu 40-let nim śpie wa -
kom tak mło de go gło su, ta kiej
tech ni ki i wy ra zu! 
Śpiew prze ży wa ostat nio re ne -
sans. Bi le ty na spek ta kle ope -
ro we sprze da ne są na kil ka
mie się cy na przód. Czym dziś
ope ra uwo dzi słu cha czy?

– Mo że ma my już dość „no -
wej rze czo wo ści” i szu ka my
cze goś po za nią. Ope ra ży je po -
przez usta lo ne od wie ków kon -
wen cje, któ re da le kie są od na -
tu ral no ści. Ale to wła śnie prze -
no si nas w in ny świat, któ re go
świa do mie lub pod świa do mie
po trze bu je my. 
A czym uwie dzie słu cha czy te -
go rocz ny fe sti wal i kon kurs
w No wym Są czu?

– Chcia ła bym to sa ma wie -
dzieć! Na pew no jak za wsze
szcze gól nie cie płą i od święt ną
at mos fe rą!

Roz ma wia ła: 
AGNIESZ KA MA LA TYŃ SKA -

-STAN KIE WICZ

i Pen de rec ki – naj więk sze 
e nia te go rocz ne go fe sti wa lu

ła miej sce 15 paź dzier ni ka 1886
ro ku w Le eds. 

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 1997
ro ku w Je ro zo li mie. 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. 

AN NA AL -ARAJ

Sztu ka wo kal na
środ ko wej Eu ro py

ROZ MO WA z An to nim Mal cza -
kiem, dy rek to rem MCK SO KÓŁ
w No wym Są czu oraz dy rek to -
rem Fe sti wa lu i Kon kur su Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri

Ja kie na dzie je wią że Pan
z te go rocz ną edy cją Fe sti wa lu
i Kon kur su im. Ady Sa ri w No -
wym Są czu?

– Przede wszyst kim wie rzę,
że po dob nie jak w po przed nich
edy cjach usły szy my świet ne gło -
sy, a mło dzi śpie wa cy wy ja dą
z No we go Są cza usa tys fak cjo -
no wa ni. Mam ta kże na dzie ję, że
ju ry bę dzie za do wo lo ne, pu blicz -
ność ra do sna, a sztu ka wo kal -
na dzię ki fe sti wa lo wi są dec kie -
mu, któ ry się już od by wa od 1985
ro ku i jest naj star szym nie prze -
rwa nym kon kur sem w Pol sce,
bę dzie się roz wi jać w kra ju
i za gra ni cą. Bo jak wia do mo
od lat w kon kur sie ma my za -
gra nicz nych uczest ni ków.
Ob ser wu je Pan ka rie ry lau re -
atów ró żnych edy cji kon kur su?

– Oczy wi ście. Utrzy mu je my
sta ły kon takt z lau re ata mi. Nie
ma ro ku, aby nie by li oni za pra -
sza ni do Są cza, a to na kon cert
no wo rocz ny, al bo jak w ze szłym
ro ku na tu rę kon cer to wą, pod -
czas któ rej wy stą pi li w dzie się -
ciu mia stach Ma ło pol ski. 
Wie lu z lau re atów kon kur su od -
nio sło suk ce sy, jak cho cia żby
Iwo na So bot ka, Iwo na Hos sa,
Zo fia Ki la no wicz, To masz Kuk...

–... i An drzej Dob ber, lau re -
at pierw szej edy cji, któ ry bę -
dzie w tym ro ku ju ro rem na -
sze go kon kur su. Jak wia do mo
w świat sztu ki An drzej Dob ber
star to wał wła śnie z No we go Są -
cza, gdzie wca le nie do stał pierw -
szej na gro dy.
W tym ro ku kon kurs lau re atów
od bę dzie się w ra mach pro gra -
mu unij ne go.

– Pie nią dze unij ne uda ło
nam się zdo być już po raz dru -
gi; te raz i pod czas po przed -
niej edy cji, dwa la ta te mu, zre -
ali zo wa nej w ra mach pro jek -
tu unij ne go „Sztu ka wo kal -
na Eu ro py Środ ko wej”. W tym
ro ku roz po czę li śmy re ali za cję
pro jek tu unij 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”. MCK SO -
KÓŁ, ja ko pierw sza in sty tu cja
kul tu ry w Ma ło pol sce a trze -
cia w Pol sce, po Te atrze Wiel -
kim – Ope rze Na ro do wej
w War sza wie i Te atrze Wiel -
kim w Ło dzi, przy stą pi ła do or -
ga ni za cji sie cio wej Ope ra Eu -

ro pa, sto wa rzy sze nia z sie dzi -
bą w Bruk se li, zrze sza ją ce go
107 człon ków z 33 kra jów eu -
ro pej skich.
Kim są człon ko wie tej 
or ga ni za cji?

– To te atry ope ro we, fe sti -
wa le wo kal ne, fun da cje, sto wa -
rzy sze nia oraz cen tra kul tu ry
zaj mu ją ce się pro mo cją sztu ki
ope ro wej. Ce lem przy stą pie nia
do or ga ni za cji jest na wią za nie
i roz wój kon tak tów, po zy ska -
nie wie dzy, umie jęt no ści i do -
świad czeń w za kre sie do brych
prak tyk eu ro pej skich pro mu -
ją cych przed się wzię cia ar ty -
stycz ne, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem mu zycz nych,
wśród dzie ci i mło dzieży w wie -
ku 7-19 lat Ma ło pol ski oraz
trans fer wie dzy, do świad czeń
i umie jęt no ści na grunt in sty -
tu cji ma ło pol skich, dzia ła ją -
cych w ob sza rze kul tu ry.
W ra mach te go pro jek tu zre -
ali zo wa ny zo sta nie m.in. kon -
cert lau re atów te go rocz ne go
Fe sti wa lu Sztu ki Wo kal nej im.
Ady Sa ri.

– Nie zbęd nym wa run kiem
me ry to rycz nym przy stą pie nia
do sie ci jest przy go to wa nie mi -
ni mum jednej pro duk cji
w dzie dzi nie ope ry rocz nie.
W przy szłym ro ku, wio sną,
zorganizujemy w No wym Są -
czu Eu ro pe an Ope ra Days. Ten
pro mo cyj ny event week en do -
wy od bę dzie się w 21 mia stach
Eu ro py – w Pol sce nie ma do -
tych czas in sty tu cji, któ ra pod -
ję ła się je go re ali za cji. Jego
ce lem jest otwar cie się na sztu -
kę ope ro wą i pro pa go wa nie jej
wśród eu ro pej skich spo łe -
czeństw w atrak cyj nej i przy -
stęp nej for mu le.
Kon kur so wi jak zwy kle to wa -
rzy szy fe sti wal ró żno rod nych
wy da rzeń mu zycz nych. Co Pan
po le cił by przede wszyst kim?

– Sta ra my się utrzy mać po -
mysł z po przed niej edy cji,
a więc pre zen to wa nie sztu ki
wo kal nej Eu ro py Środ ko wej.
Dwa la ta te mu był to prze gląd
spek ta kli ope ro wych z pię ciu
państw, w tym ro ku jest skrom -
niej, ale przed sta wi my dwa
wiel kie ora to ria, któ re ni gdy
w No wym Są czu nie by ły pre -
zen to wa ne. Ora to rium Dvo ra -
ka „Świę ta Lud mi ła”, któ re za -
in au gu ru je fe sti wal oraz 5 ma -
ja „Sie dem Bram Je ro zo li my”
Krzysz to fa Pen de rec kie go
pod ba tu tą kom po zy to ra.

Roz ma wia ła: 
AGNIESZ KA MA LA TYŃ SKA -

-STAN KIE WICZ
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Krzysz tof Pen de rec ki FOT. ARCHIWUM KOMPOZYTORA

F
O

T
.(K

O
W

)

F
O

T
.(K

O
W

)


