
Fe sti wal i Kon kurs im. Ady Sa ri
ma ją w tym ro ku szcze gól -
na ran gę. Zy ska ły po par cie Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
re gio nal ne go. Jak to prze ło ży
się na fe sti wa lo wy pro gram?

– Kon kurs bę dzie prze bie -
gał swo im try bem, na to miast
XV Fe sti wal jest nie zwy kle bo -
ga ty. W je go ra mach do 3 ma -
ja w No wym Są czu
po ka za nych zo sta nie sie dem
spek ta kli ope ro wych, któ re za -
in au gu ru je dziś wspól na pro -
duk cja 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 pią
lau re aci po przed nich edy cji
Kon kur su Sztu ki Wo kal nej im.
Ady Sa ri. W ko lej nych przed -
sta wie niach za pre zen tu ją się
ze spo ły ope ro we Sło wa cji,
Czech, Wę gier i Nie miec. Fe -
sti wal za koń czy ple ne ro wa in -
sce ni za cja „Hal ki” Sta ni sła wa
Mo niusz ki w wy ko na niu ze -
spo łu Ope ry Ślą skiej w By to -
miu, na spe cjal nie zbu do wa nej
sce nie na bul wa rach nad rze -
ką Du na jec w No wym Są czu.
Fe sti wal, w war stwie kon cer to -
wej sta je się praw dzi wym prze -
glą dem oper Eu ro py Środ ko wej
– scen, któ rych tak na praw dę
nie zna my. Co Pa ni są dzi o pro -
duk cjach ope ro wych, któ re po -
wsta ją w ser cu Eu ro py?

– W ostat nich cza sach wi -
dzia łam przed sta wia nia w Lu -
bl ja nie, Brnie, Pra dze
i Bra ty sła wie, gdzie np. na sza
lau re at ka Mał go rza ta Olej ni -
czak śpie wa ła z suk ce sem pre -
mie rę i sze reg przed sta wień
„Or fe usza i Eu ry dy ki” Gluc ka
w re ży se rii Ma riu sza Tre liń -
skie go. Cze chy i Sło wa cja ma -
ją rów nież bo ga te ży cie
mu zycz ne i do bry po ziom te -
atrów ope ro wych. Ma ją też do -
bre gło sy, co mo gę
ob ser wo wać bę dąc w ju ry pra -
wie wszyst kich kon kur sów
wo kal nych w tych kra jach. 
Kon cer ty za in au gu ru je „Ce sarz
Atlan ty dy” Vic to ra Ul l ma na,
dzie ło wy jąt ko we. Skąd po -
mysł, by wła śnie tym wstrzą sa -
ją cym utwo rem za in au gu ro wać
fe sti wal?

– Wy bór na le żał do kie row -
ni ka mu zycz ne go Ope ry Kra -
kow skiej – To ma sza
To kar czy ka. Mam na dzie ję, że
pu blicz ność o ka że za in te re so -
wa nie spek ta klem Ul l ma na.
Je go mu zy ka jest pięk na, ale
świa do mość, że na pi sał ją wię -
zień obo zu kon cen tra cyj ne go
w Te re si nie, któ ry wraz z li -
bre ci stą zo stał póź niej stra co -
ny w Au schwitz, po win na mieć
szcze gól ny wpływ na od biór.
Spo tka nia ze sztu ka wo kal ną
w No wym Są czu, to nie tyl ko
kon cer ty, ale przede wszyst kim
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Wo -
kal ny, któ ry swo ją for mu łę za -
wdzię cza Pa ni – pro fe sor
Uni ver sität für Mu sik und Dar -
stel len de Kunst w Wied niu i Mo -

zar teum w Sal zbur gu. To wa żny
kon kurs, na któ ry przy je żdża ją
stu den ci i ab sol wen ci aka de mii
mu zycz nych z ca łe go świa ta.
Dla cze go chcą spraw dzić swe
umie jęt no ści wła śnie w No wym
Są czu?

– W dzi siej szych cza sach,
kie dy an gaż jest spra wą nie -
sły cha nie trud ną, mło dym
śpie wa kom za le ży nie ty le
na pie nią dzach, ile przede
wszyst kim na pro mo cji. Dla te -
go sta ram się, by w ju ry na sze -
go kon kur su, obok wiel kich
sław, jak Gun du la Ja no witz,
Lu igi Alva, Ile ana Co tru bas,
by li rów nież lu dzie ma ją cy
wpływ na za trud nia nie mło -
dych śpie wa ków. To zda je eg -
za mi ny. Na wet nie ko niecz nie
zwy cięz cy pierw szych na gród
by wa ją an ga żo wa ni na tym
kon kur sie. Mi chał Waj da -
-Chło pic ki śpie wał w Ham bur -
gu na za pro sze nie dy rek to ra
tam tej szej Ope ry, a na sze go
ju ro ra – Jo se fa Hus ska. Lau re -
at ka III na gro dy, Ja pon ka Re -
na Fu ji zo sta ła
za an ga żo wa na w Ope rze
w Gdań sku, ja ko Roz y -
na w „Cy ru li ku Se wil skim”.
Tych przy kła dów jest wię cej. 
Od lat udo sko na la Pa ni for mu łę
kon kur su. Ja kie wy ma ga nia
sta wia on je go uczest ni kom?

– W mia rę upły wu lat
i zmian na ryn ku mu zycz nym,
sta ram się do sto so wy wać re -
gu la min do ak tu al nych tren -
dów i ten den cji. Po mo cą są tu
do świad cze nia, któ re zdo by -
wam ja ko ju ror mię dzy na ro -
do wych kon kur sów. Są
kon kur sy spe cja li stycz ne do -
ty czą ce pie śni, mu zy ki ba ro ko -
wej, mu zy ki jed ne go
kom po zy to ra, kon kur sy o cha -
rak te rze wszech stron nym, na -
wet je że li jest w nich po dział
na spe cjal no ści (ARD Mo na -

chium) oraz kon kur sy mu zy ki
ope ro wej, a naj bar dziej mo że
zna nym jest „Be lve de re” we
Wied niu, gdzie przed la ty by -
łam w ju ry, któ re przy zna wa ło
na gro dę za wy ko naw stwo
utwo rów Mo zar ta. Tam ju ro ra -
mi i ob ser wa to ra mi są wy łącz -
nie dy rek to rzy oper
i im pre sa rio wie. Czę sto ktoś,
kto od padł w pierw szym eta -
pie do sta je an gaż od ko goś
z te go gro na. Stąd po pu lar -
ność te go kon kur su, nie ko -
niecz nie po sia da ją ce go
w gro nie lau re atów sa mych
mi strzów sztu ki wo kal nej...
A wła śnie o „re ha bi li ta cję” tej
czę sto lek ce wa żo nej sztu ki
(szcze gól nie przez wie lu
współ cze snych re ży se rów),
cho dzi ło mi w No wym Są czu
już w 1980 ro ku. Nie mu szę do -
da wać, że imię Ady Sa ri w naj -
wy ższym stop niu wy zna cza
kie ru nek kry te riów. Obec nie –
w ślad za świa to wy mi kon kur -
sa mi – po zo sta wiam uczest ni -
kom wię cej wol no ści
w wy bo rze re per tu aru tak, by
ka żdy mógł się w nim w peł ni
od na leźć. 
Za pra sza Pa ni do ju ry wy bit -
nych śpie wa ków, me ne dże -
rów, dy rek to rów scen
ope ro wych. Co Pa nią kie ru je
w do bo rze ju ry?

– Do bór ju ry to praw dzi wa
ła mi głów ka! Za czy nam od za -
gra nicz nych gwiazd. Je że li nie
mam bli skie go kon tak tu z da -
ną oso bą, cza sem cze kam mie -
sią ca mi na od po wiedź, by – jak
w tym ro ku – do wie dzieć się
od Gwy neth Jo nes, że jej ga ża
to 1000 eu ro net to za ka żdy
dzień kon kur su plus wszyst kie
kosz ty. I to na tu ral nie nie jest
dla nas mo żli we. Zresz tą, ni -
gdzie nie ma ta kich gaż! Bę dę
nie dy skret na: Bir git Nil l son
i Gun du la Ja no witz przy je cha -

ły nie gdyś do Są cza za 200
USD, a Bri git ta Fass ba en der,
dy rek tor ope ry w Ins bruc ku,
sta le mi pi sze i pod kre śla, że
pie nią dze nie są tu wa żne.
Z dru giej stro ny, w ca łym ju ry
mu si być rów no wa ga po szcze -
gól nych gło sów, co nie zna czy,
że np. bas nie umie kla sy fi ko -
wać so pra nu, ale jed nak ka żdy
głos zna le piej wła sny re per tu -
ar. Do tych cza so we do świad -
cze nia są do sko na łe: żad nych
kłót ni – choć są burz li we dys -
ku sje – i na ogół bar dzo do bra
at mos fe ra. Po ma ga ją w niej
zna ko mi ci or ga ni za to rzy!

Czy Ma ria Cal las czy En ri co Ca -
ru so wy gra li by dziś ta ki kon -
kurs, jak w No wym Są czu?

– Na to py ta nie od po wie dzia -
ła kie dyś Eli sa beth Schwarz -
kopf, któ ra już w la tach 90.
stwier dzi ła, że w tych cza sach
ni gdy nie zro bi ła by ka rie ry. Po -
wie dzia łam jej, że w to nie wie -
rzę, bo za rów no jej nie zwy kła
oso bo wość, mu zy kal ność, jak
i głos, nie ma ją so bie rów nych.
Nie zgodzi ła się ze mną.

Cal las sły sza łam w Pa ry żu
w „To sce” w 1963 ro ku, kie dy
nie śpie wa ła już do brze, a mo -
że te go dnia śpie wa ła wy jąt ko -
wo źle. I to by ło przy kre
prze ży cie, gdy się zna ło jej na -
gra nia. Ale ni gdy nie wi dzia -
łam To ski o ta kiej si le wy ra zu,
o ta kiej cha ry zmie. No wła -
śnie, tę cha ry zmę je den ma,
a dru gi nie i te go nie da się na -
uczyć. Berg man po wie dział
kie dyś o ja kiejś ak tor ce „nie
by ła ład na, ale to by ła ta twarz,
w któ rej ka me ra za ko chu je się
od pierw sze go wej rze nia”. Nie
ma obiek tyw ne go pięk na gło -
su. Ale o suk ce sie śpie wa ka
czę sto de cy du je to COŚ...

Roz ma wia ła
AD RIAN NA GI NAŁ

Od Re dak cji…
W No wym Są czu roz po czy na się dziś XV Mię dzy na ro do wy Fe -
sti wal i XIII Kon kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri od tej edy -
cji or ga ni zo wa ne pod ha słem „Sztu ka wo kal na Eu ro py
Środ ko wej”. Fe sti wal w war stwie kon cer to wej sta je się bo -
wiem swo istym prze glą dem osią gnięć europejskich scen ope -
ro wych, a Mię dzy na ro do wy Kon kurs Sztu ki Wo kal nej imie nia
wiel kiej pol skiej śpie wacz ki to od wie lu lat je den z bar dziej
pre sti żo wych kon kur sów wo kal nych dzi siej szej Eu ro py, w któ -
rym bie rze udział kil ku dzie się ciu mło dych śpie wa ków, dy plo -
man tów i stu den tów uczel ni mu zycz nych ca łe go świa ta. 
Co dwa la ta No wy Sącz roz brzmie wa śpie wem naj wy ższej
kla sy. Nie ina czej bę dzie i te raz. Na Fe sti wal zja dą świa to wej
sła wy śpie wa cy, dy ry gen ci i sze fo wie scen ope ro wych, a ta -
kże naj młod si, naj zdol niej si wo ka li ści, któ rzy wła śnie w No -
wym Są czu za czy na ją swo ją mię dzy na ro do wą ka rie rę.
Od dziś z Ku rie rem bę dzie my śle dzić prze bieg Fe sti wa lu
i na bie żą co prze ka zy wać go rą ce in for ma cje z kon cer to wej
i kon kur so wej sce ny. W ko lej nych nu me rach znaj dą się wy -
wia dy z gwiaz da mi, uczest ni ka mi kon kur su, go ść mi fe sti wa -
lu, re cen zje, fo rum kry ty ków, zgro ma dzo nych wo kół
no wo są dec kiej im pre zy, re ak cje pu blicz no ści, a na wet re por -
ta że zza ku lis. Wszyst ko po to, by jak naj peł niej od dać go rą cą
at mos fe rę te go Wiel kie go Świę ta Wiel kie go Śpie wu, któ re po -
trwa w No wym Są czu przez naj bli ższe dwa ty go dnie

AD RIAN NA GI NAŁ

Na inaugurację festiwalu pre -
mie ra wy jąt ko we go utwo ru –
ope ry „Ce sarz Atlan ty dy lub od -
mo wa śmier ci” Vic to ra Ul l ma -
na (1898-1944), kom po zy to ra
któ ry zgi nął w Au schwitz -Bir ke -
nau, a par ty tu ra je go dzie ła cu -
dem oca la ła z obo zu
kon cen tra cyj ne go. W spek ta klu
Ope ry Kra kow skiej, we zmą
udział lau re aci Kon kur sów im.
Ady Sa ri.

Roz po czy na ją cy fe sti wal
spek takl, to pre mie ra kra kow -
skiej in sce ni za cji, wy re ży se ro -
wa nej przez Be atę Re do -Dob ber,
w sce no gra fii jed ne go z naj lep -
szych pol skich ar ty stów – Mar ka
Brau na. Vic tor Ul l mann – Czech,
ży dow skie go po cho dze nia, uwa -
ża ny jest za jed ne go z naj wa -
żniej szych kom po zy to rów
mu zy ki współ cze snej. Kształ cił
się u Ar nol da Schönber ga i Ale -
xan dra Zem lin skie go. W 1942 ro -
ku tra fił do obo zu w Te re si nie.
Nie prze stał jed nak kom po no -
wać, or ga ni zo wał kon cer ty dla
współ więź niów. Na pi sał ok. 20
utwo rów, w tym pie śni do tek -

stów ży dow skich, he braj skich,
po ezji Hölder li na, Mey era, Tra -
kla i Ril ke go.

„Ce sarz Atlan ty dy lub od mo -
wa śmier ci” to je go naj słyn niej -
szy utwór. Na pi sa ny zo stał
w 1944 ro ku w Te re si nie do li -
bret ta jed ne go z to wa rzy szy nie -
do li – Pe te ra Kie na. Ope ry ni gdy
nie wy sta wio no w obo zie,
a w paź dzier ni ku te go sa me go
ro ku kom po zy to ra de por to wa no
do Au schwitz, po dob nie jak
twór cę li bret ta. Obaj twór cy zgi -
nę li w Oświę ci miu, a rę ko pis
ope ry po wie lu la tach zo stał od -
na le zio ny w Lon dy nie. Pre mie -
ra „Ce sa rza” od by ła się
w Am ster da mie w 1975 ro ku.

Spek takl Ope ry Kra kow skiej
to ko lej na pró ba zmie rze nia się
z tym wstrzą sa ją cym dzie łem.
So li sta mi pre mie ry bę dą lau re -
aci Kon kur sów im. Ady Sa ri, m.
in. Le szek Skrla, Sta ni sław Kier -
ner, Adam Zdu ni kow ski, Ka mi la
Ku ła kow ska, Agniesz ka To ma -
szew ska i An na Lu bań ska. Pre -
mie rą dy ry go wał bę dzie To masz
To kar czyk. (AG)

Mu zy ka oca la ła
z Au schwitz
Najnowsza premiera Opery
Krakowskiej w Nowym Sączu

Projekt scenografii do spektaklu
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