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Bra my Pen de rec kie go
▪ Po raz trze ci w hi sto rii Fe sti -
wa lu im. Ady Sa ri wy stą pi Krzysz -
tof Pen de rec ki. Tym ra zem za -
pre zen tu je są dec kiej pu blicz no -
ści jed no ze swo ich naj wa żniej -
szych dzieł – ora to rium „Sie dem
bram Je ro zo li my”. Bę dzie to
pierw sze wy ko na nie w No wym
Są czu te go zna ne go na ca łym
świe cie utwo ru. 

Mo nu men tal ne dzie ło, prze zna -
czo ne na 5 so li stów, 3 chó ry
mie sza ne, roz bu do wa ną or kie -
strę sym fo nicz ną i re cy ta to ra,
po wsta ło na za mó wie nie wło -
da rzy Je ro zo li my z oka zji 3000
lat je go ist nie nia. To mia sto
w dzi siej szym pań stwie Izra el
uzna ją za świę te chrze ści ja nie,
Ży dzi i mu zuł ma nie. Dziś je go
sta ra część jest za mknię ta 4,5-
ki lo me tro wym mu rem po cho -
dzą cym w więk szo ści z XV wie -
ku. W nim znaj du je się sie dem
bram pro wa dzą cych w ró żne
stro ny świa ta.

Ten ele ment mia sta stał się
jed nak tyl ko pre tek stem dla
kom po zy to ra. Stwo rzył on dzie -
ło skła da ją ce się z sied miu czę -
ści, z któ rych jed nak żad na nie
od po wia da kon kret nej bra mie.
Pen de rec ki od wo łał się do hi -
sto rii mia sta z cza sów bi blij -
nych, wy ko rzy stu jąc tek sty Sta -
re go Te sta men tu. Użył też licz -
bę 7, któ ra, ma spo re zna cze -
nie w sym bo li ce chrze ści jań -
skiej. Cha rak te ry stycz ny jest
ta jem ni czo, a cza sem de mo -

nicz nie brzmią cy mo tyw skła -
da ją cy się z siedmiu re pe to wa -
nych nut, prze wi ja ją cy się przez
wszyst kie czę ści utwo ru.

Dzie ło funk cjo nu je też ja ko
VII Sym fo nia (no ta be ne w do -
rob ku kom po zy to ra nie znaj -
dzie my szó stej). Ogrom ne zna -
cze nie Pen de rec ki przy wią zu -

je do tek stu, dla te go sło wa
z księ gi Eze chie la, któ re po ja -
wia ją się w szó stej czę ści, za ka -
żdym ra zem czy ta ne są w ję -
zy ku zro zu mia łym dla pu blicz -
no ści. Sty li sty ka dzie ła jest
współ cze sna, choć utwór po -
cho dzi z cza su, kie dy Pen de -
rec ki prze war to ścio wał już swo -

je po dej ście do awan gar dy. Dla -
te go li czą się w nim nie tyl ko
efek ty brzmie nio we, ale przede
wszyst kim za war te w mu zy ce
emo cje. Znaj dzie my tu więc nie
tyl ko ogrom ne ma sy dźwię ko -
we i cie ka we po my sły in stru -
men ta cyj ne, ale też bar dzo eks -
pre syj ne me lo die par tii wo kal -
nych. W ce lach wy ra zo wych
za sto so wał kom po zy tor też wy -
my ślo ny przez sie bie in stru -
ment per ku syj ny – tu ba fon, zro -
bio ny z rur PCV. 

Wśród wy ko naw ców usły -
szy my lau re atów po przed nich
edy cji kon kur su im. Ady Sa ri:
so pra nist ki Iwo nę Hos sę i Iza -
be lę Ma tu łę, te no ra Ada ma Zdu -
ni kow skie go oraz bas Woj cie -
cha Gier la cha. Je dy ną so list ką
nie bę dą cą lau re at ką kon kur -
su bę dzie mez zo so pra nist ka
Agniesz ka Reh lis. Ja ko nar ra -
tor wy stą pi kra kow ski ak tor
Je rzy Tre la. Ze spo ły Na ro do -
wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol -
skie go Ra dia w Ka to wi cach,
Chór Pol skie go Ra dia w Kra -
ko wie oraz Chór Fil har mo nii
Kra kow skiej nie jed no krot nie
już współ pra co wa ły z kom po -
zy to rem, któ ry czę sto wy stę -
pu je w ro li dy ry gen ta, pro wa -
dząc wy ko na nia swo ich dzieł.

Kon cert roz pocz nie się dziś,
o godz. 19, w ko ście le pod we
zwa niem Mat ki Bo żej Nie po ka -
la nej. Wstęp na pod sta wie bez -
płat nych wej śció wek.

BAR BA RA WRÓ BEL

Niezwykły sopran
▪ Roz mo wa z Iwo ną Hos są, śpie -
wacz ką ope ro wą, wy ko naw czy nią
par tii I so pra nu w dzie le „Sie dem
bram Je ro zo li my” Krzysz to fa Pen -
de rec kie go

Ja kie zna cze nie ma dla Pa -
ni dzie ło Krzysz to fa Pen de -
rec kie go?

– „Sie dem bram Je ro zo li -
my” to dla mnie dzie ło szcze -
gól ne. Mia łam oka zję oko ło 30
ra zy wy ko ny wać tę kom po zy -
cję i za wsze przy no si ło mi to
ogrom ną sa tys fak cję. Par tia
I so pra nu jest nie zwy kła, na -
da ją cą ko lo ryt, po ja wia ją cą się
w cha rak te ry stycz nych mo men -
tach mu zycz nej nar ra cji. Kom -
po zy tor wy ma ga tu taj od I so -
pra nu du żych umie jęt no ści
tech nicz nych. Zgod nie z okre -
śle niem sa me go twór cy, jest to
„so pran do za dań spe cjal nych”.
Za chwy ca mnie po nad to ilu -
stra cyj ność i te atral ność te go
dzie ła oraz ogrom do star cza -
nych przez nie, cho cia żby
za spra wą tu ba fo nów, efek tów.
Jak się Pa ni śpie wa pod ba tu tą
kom po zy to ra?

– Jest to dla mnie du ży stres,
ale jed no cze śnie ogrom ne wy -
ró żnie nie i fraj da. Mam w re -
per tu arze wie le dzieł Mi strza,
m. in. „Jutrz nię”, „Cre do”, „Pa -
sję wg św. Łu ka sza”, „Kad dish”,
VIII Sym fo nię czy „Po wia ło
na mnie mo rze snów”, przez
co sto sun ko wo czę sto pra cu ję
pod je go kie row nic twem. 
Jak wspo mi na Pa ni Kon kurs
im. Ady Sa ri, w któ rym w 1995

ro ku otrzy ma ła Pa ni III na gro -
dę oraz spe cjal ną na gro dę Mo -
zar tow ską?

– Pa mię tam, że pod czas kon -
kur su pa no wa ła bar dzo mi ła at -
mos fe ra, że zo sta łam cie pło
przy ję ta przez tam tej szą pu -
blicz ność. To do świad cze nie bar -
dzo wie le mnie na uczy ło, uświa -
do mi ło też, że śpie wa nie jest
mo im po wo ła niem i że żar ty się
skoń czy ły. W ju ry za sia dał wów -
czas m. in. Lu igi Alva, któ re go
spo tka łam póź niej na Kon kur -
sie im. Ma rii Cal las w Ate nach.
Oka za ło się, że pa mię tał mnie
jesz cze z No we go Są cza! Bar -
dzo wie le da ło mi po nad to spo -
tka nie i kon fron ta cja z za gra -
nicz ny mi uczest ni ka mi kon kur -
su. Zro zu mia łam wów czas, że
wszy scy dą ży my do te go sa me -
go ce lu, sztu ka wo kal na nie zna
bo wiem po dzia łów na ję zy ki,
ra sy, re gio ny i kon ty nen ty. 

Roz ma wia ła: 
AN NA AL -ARAJ
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Od for te pia nu do or kie stry

▪ Dziś dzień wol ny od prze słu -
chań. Nie ozna cza to jed nak, że
uczest ni cy Kon kur su im. Ady Sa -
ri ma ją dzień wol ny. Trwa ją pró -
by do wiel kie go fi na łu, w któ rym
uczest ni cy za śpie wa ją arie z to -
wa rzy sze niem or kie stry Ope ry
Kra kow skiej pod ba tu tą To ma -
sza To kar czy ka.

Kie dy wy da wa li śmy bie żą cy nu -
mer „Ku rie ra” ob ra dy ju ry jesz -
cze trwa ły. Jak wi dać za da nie
nie na le ża ło do ła twych. – Bar -

dzo do brze, że kon kurs ma kil -
ka rund. W pierw szej ni gdy nie
jest się w sta nie w peł ni oce nić
śpie wa ka. Mój osąd na te mat
więk szo ści osób po twier dził się,
choć nie któ rzy wy pa dli le piej
w II eta pie – po wie dzia ła ju ror -
ka Edith Ma this. Wy so ki po -
ziom pod kre śla ją też uczest ni -
cy. – Je stem za do wo lo ny ze swo -
je go wy stę pu i mam na dzie ję,
że znaj dę się w fi na le, ale nie
je stem te go pe wien, bo wszy -
scy tu taj są na praw dę bar dzo

do brzy – po wie dział sło weń ski
bas Pe ter Mar tinčič. 

– Pod czas wy stę pu nie czu -
łam zde ner wo wa nia, ra czej eks -
cy ta cję, po nie waż nie zna łam
pu blicz no ści i więk szo ści ju ry –
wy zna ła jed na z nie ofi cjal nych
fa wo ry tek kon kur su, so pra nist -
ka Han na Müller. Niem ka za -
chwy ca ła ope ro wym za cię ciem,
prze pięk ną bar wą gło su i uro -
dą. Ta len tem dra ma tycz nym
urze kła też Iva na Krejčiřiko va,
któ rej Hal ka roz pa cza ją ca
nad swo im umie ra ją cym dziec -
kiem, chwy ta ła za ser ce. Za eks -
pre sję mo żna by ło jej wy ba czyć
na wet cze skie brzmie nie ję zy -
ka pol skie go.

Nie oby ło się jed nak bez
stre sów. Pierw szym z nich był
wy stęp Syl wii Ol szyń skiej. Ar -
tyst ka prze pięk nie za śpie wa -
ła re cy ta tyw i arię Ju lii z ope -
ry „I Ca pu let ti e i Mon tec chi”
Bell li nie go, a za lot nie i prze -
ko nu ją co ak tor sko arię Te re -
sy z „Les ma mel les de Ti re -
sias” Po ulen ca. Ma ło kto spo -
dzie wał się jed nak ta kie go wy -
stę pu po tym, jak so pra nist ka
za czę ła na sce nie kasz leć. Po -
moc ną szklan kę wo dy po dał

An drzej Dob ber, czło nek ju ry.
Wo la wal ki, a przede wszyst -
kim ta lent ar tyst ki zo sta ły na -
gro dzo ne grom ki mi bra wa mi.

Nie ma łe za in te re so wa nie
wy wo ła ła Na tha lie Pe na Co -
mas, któ ra źle wy li czy ła go dzi -
nę wy stę pu. Wpa dła na sce nę
zdy sza na i jej wy ko na nie nie
na le ża ło do naj lep szych.

Wczo raj po po łu dniu od był
się też kon kurs pie śni, w któ -
rym wzię ło udział 5 uczest ni -
ków: Ben ja min Con nor, Piotr
Ha lic ki, Aga ta Schmidt, Woj -
ciech So kol nic ki oraz Han -
na Müller któ ra przy zna ła: –
Tu jest się na sce nie tyl ko
z pia ni stą. Nie ma ko stiu mu,
gry ak tor skiej. Dla te go śpie -
wa nie pie śni jest w pew nym
sen sie trud niej sze niż wy stę -
po wa nie w ope rze.

War to pod kre ślić, że w II eta -
pie wy stą pi ły aż trzy śpie wacz -
ki z na sze go re gio nu, ab sol -
went ki szko ły muzcz nej II st.
w No wym Są czu: An na Wilk,
Syl wia Ol szyń ska i Ja dwi ga Po -
stro żna.

Prze słu cha nia fi na ło we od -
bę dą się ju tro o godz. 18. Wstęp
wol ny. BAR BA RA WRÓ BEL

AKOM PA NIA TOR – PRZE PO NA DLA ŚPIE WA KA

▪ Mar cin Ko zieł, akom pa nia tor
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri w No wym Są czu:

– Funk cję akom pa nia to ra mo -
żna spro wa dzić do wspie ra nia,
z an giel skie go „sup por ting” –
pod pie ra on mu zy kal ność śpie -
wa ka, po dob nie jak prze po -
na na da je opar cie gło so wi.
Akom pa nia tor jest po nad to oso -
bą, któ ra kon tro lu je, czy so li -
sta wier nie re ali zu je za pis nu -
to wy; ko re pe ty tor wo kal ny czu -

wa nad tym, aby śpie wak nie
ko pio wał bez myśl nie prak ty ki
wy ko naw czej ko goś in ne go, aby
sta rał się w da nym utwo rze
być so bą.

Mam do czy nie nia przede
wszyst kim z wo ka li sta mi, co
nie wąt pli wie ma zwią zek
z uwiel bie niem, któ rym da rzę
sztu kę wo kal ną. Dzię ki te mu,
że sam śpie wam i mam świa -
do mość pew nych pro ble mów
wy ko naw czych, na któ re na -
tra fia ją mło dzi adep ci sztu ki
wo kal nej, mo gę im le piej po -
móc. Wiem, że mu szę się do -
sto so wać do ich mo żli wo ści
tech nicz nych, do dłu go ści od -
de chu, cza sem na wet re zy gnu -
jąc z de ta licz ne go wy gra nia
wła snej par tii! To cie ka we, że
w grun cie rze czy akom pa nia -
tor nie mu si re spek to wać
wszyst kich dźwię ków, któ re ma
w nu tach, mu si mieć na wzglę -
dzie przede wszyst kim do bro
śpie wa ka, któ re mu cza sem wy -
star czą naj bar dziej cha rak te -
ry stycz ne mo ty wy i fra zy. Jed -
nak, aby dojść do ta kich wnio -
sków po trzeb ne jest do świad -
cze nie, ono jest bar dzo wa żne
w tym za wo dzie.

No to wa ła: 
AN NA AL -ARAJ

Adam Zdu ni kow ski Je rzy Tre la ZDJ. ARCH.

Han na Müller FOT. LUCYNA WITKOWSKA FO
T.
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