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Ku pod nie sie niu 
umy słów przy ziem nych
▪ Ty tu ło we sło wa Jo han ne sa
Tinc to ri sa, trak tu ją ce o po win -
no ściach mu zy ki, ide al nie wpa -
so wu ją się w au rę kon cer tu, pod -
czas któ re go za brzmia ło „Sie -
dem bram Je ro zo li my” Krzysz -
to fa Pen de rec kie go 

To mo nu men tal ne dzie ło, wy -
ma ga ją ce obec no ści na sce nie
oko ło 250 ar ty stów, wy ko na ne
zo sta ło pod dy rek cją kom po -
zy to ra przez pol skich so li stów,
Na ro do wą Or kie strę Sym fo -
nicz ną Pol skie go Ra dia w Ka -
to wi cach, Chór Fil har mo nii im.
Ka ro la Szy ma now skie go
w Kra ko wie, Chór Pol skie go
Ra dia w Kra ko wie oraz ak to -
ra Je rze go Tre lę, re ali zu ją ce -
go par tię nar ra to ra.

Dzie ło urze ka ło po tę gą i ró -
żno rod no ścią brzmie nia, na sy -
co ne go w wie lu miej scach
ogrom ną emo cjo nal no ścią. Po -
czą tek utwo ru, opar ty na te -
ma cie „Ma gnus Do mi nus”,
wpro wa dzał słu cha cza w ar -
ka na mu zycz ne go „ob rzę du”,
któ ry miał się za chwi lę ro ze -
grać na je go oczach. Wie le wra -
żeń wy wo ła ła VI część kom -
po zy cji, w któ rej po ja wia się
re cy ta cja nar ra to ra. Nie zwy -
kle przej mu ją cy tembr gło su
Je rze go Tre li, wia ry god ność
prze ka zu słow ne go, a ta kże cie -
ka wa par tia trąb ki ba so wej
uczy ni ły z te go od cin ka kul mi -

na cję dra ma tur gicz ną utwo ru.
Urze ka ją co za brzmia ły ta kże
frag men ty o cha rak te rze bła -
gal nym, opar te na dia lo gach
gło sów so lo wych. Prze ko ny wa -
ły przede wszyst kim pro po zy -
cje so li stek: Iwo ny Hos sy, Iza -
be li Ma tu ły i Agniesz ki Reh lis
– ter ce to we frag men ty ce cho -
wa ło jed no rod ne, ide al nie do -
peł nia ją ce się brzmie nie, peł -
ne ade kwat ne go do tek stu słow -
ne go wy ra zu. Nie co mniej en -
tu zja stycz nie usto sun ko wa łam
się do bar wy mę skich gło sów,
jed nak pod wzglę dem tech nicz -
nym Adam Zdu ni kow ski i Woj -
ciech Gier lach spraw dzi li się
bez za rzu tu. Fi nał, utrzy ma ny

w po dob nym na stro ju, co ini -
cjal na część kom po zy cji, sta -
no wił ra do sną apo te ozę roz bu -
do wa nej nar ra cji mu zycz nej.

Pu blicz ność przy by ła
na kon cert bar dzo licz nie, ko -
ściół pod we zwa niem Mat ki
Bo żej Nie po ka la nej wy peł nio -
ny był po brze gi. Oka zu je się
za tem, że to dość trud ne w od -
bio rze, peł ne pa to su dzie ło po -
tra fi przy cią gnąć słu cha czy
zwią za nych z ró żny mi sfe ra -
mi ży cia, o ró żnych tem pe ra -
men tach i oso bo wo ściach. Czy
nie wła śnie po tym po zna je się
uni wer sal ny cha rak ter wy two -
rów sztu ki?
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Cze ka my na lau re atów
▪ Naj lep si śpie wa cy te go rocz nej
edy cji wy stą pią dziś na kon cer cie
lau re atów. Zaś pie wa ją 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. Kto po ja wi się przed pu -
blicz no ścią? Jesz cze nie wie my,
po nie waż kie dy od da wa li śmy ak -
tu al ny nu mer „Ku rie ra” do dru ku,
ob ra dy ju ry po prze słu cha niach
fi na ło wych jesz cze trwa ły. 

W wczo raj szym fi na le wzię ło
udział 11 uczest ni ków, w tym
8 Po la ków. War to za zna czyć,
że w tym gro nie zna la zły się
trzy wy cho wan ki no wo są dec -
kiej szko ły mu zycz nej: Ja dwi -
ga Po stro żna, Syl wia Ol szyń -
ska i An na Wilk. Usły sze li śmy
też Mar tę Brze ziń ską, Jo lan tę
Ko wal ską, Aga tę Schmidt, Pio -
tra Ha lic kie go i Pio tra Płu skę
oraz Ben ja mi na Con no ra z Au -
stra lii, Sta ni sła wa Ku fly uka
z Ukra iny i Niem kę Han nę Eli -
sa beth Müller.

Po dwóch eta pach kon kur -
su, w któ rych uczest ni cy śpie -
wa li z to wa rzy sze niem for te -
pia nu, fi na li ści zo sta li skon fron -
to wa ni z du żo więk szym in stru -
men tem – or kie strą sym fo nicz -
ną. Ka żdy wy ko nał 2 wy bra ne
przez sie bie arie. Więk szość do -
brze ra dzi ła so bie z trud no ścia -
mi, ja kie nie sie ze so bą śpie wa -
nie przy akom pa nia men cie kil -
ku dzie się ciu mu zy ków. Ci, dla
któ rych był to de biut w tej ma -
te rii po trze bo wa li wię cej pra cy
i cier pli wo ści dy ry gen ta. Ka żdy

z fi na li stów pre zen tu je nie co
in ną oso bo wość sce nicz ną, ma
in ny tem pe ra ment. Cie ka wie
więc by ło po rów na nie tych sa -
mych utwo rów wy ko ny wa nych
przez kil ku uczest ni ków. Aż 3
z 4 ba ry to nów zde cy do wa ło się
za śpie wać arię Fi ga ra z „Cy ru -
li ka se wil skie go” Ros si nie go,
czę sto też roz brzmie wa ła mu -
zy ka Do ni zet tie go. 

Dziś, o godz. 19.30 w sa li
im. Lu cja na Li piń skie go MCK
SO KÓŁ usły szy my lau re atów
głów nych na gród (przy zna wa -
nych od dziel nie dla gło sów mę -
skich i żeń skich), a ta kże wy -
ró żnień i zdo byw ców na gród

spe cjal nych. Kon cert od by wa
się w ra mach pro jek tu „Mło da
pu blicz ność w ope rze”. Jed -
nym z je go głów nych za ło żeń
jest przy stą pie nie MCK SO KÓŁ
do or ga ni za cji Ope ra Eu ro pa
z sie dzi bą w Bruk se li. Do łą -
cze nie do tej sie ci 116 pre sti -
żo wych te atrów i fe sti wa li mu -
zycz nych z 36 kra jów otwo rzy
przed No wym Są czem sze ro -
kie mo żli wo ści współ pra cy i wy -
mia ny do świad czeń ar ty stycz -
nych i or ga ni za cyj nych. Na ma -
pie Ope ra Eu ro pa No wy Sącz
jest trze cim pol skim mia stem
obok Ło dzi i War sza wy. 

BAR BA RA WRÓ BEL

Ksią żę ca mu zy ka
▪ Jazz i mu zy ka re li gij na rzad ko
się ze so bą spo ty ka ją. Co praw da
sa me po cząt ki jaz zu tkwią m. in.
w pie śniach afro ame ry kań skich
nie wol ni ków – go spel, jed nak szyb -
ko ten ga tu nek po szedł w stro nę
sal ta necz nych, za dy mio nych klu -
bów i ka wiar ni. 

Mo żna jed nak zna leźć pa rę
przy kła dów re li gij nej mu zy ki
jaz zo wej, a jed nym z nich są
„Sa cred Con certs” Du ke’a El -
ling to na. Twór ca ta kich stan -
dar dów jak „Sop fi sti ca ted La -
dy” czy „Ca ra van” przy do mek
„du ke” (ksią żę) zy skał jesz cze
w szko le śred niej, z uwa gi
na bar dzo do bre wy cho wa nie
i ma nie ry. Nie dłu go oka za ło
się, że i wśród jaz zo wej „ary -
sto kra cji” No we go Jor ku jest
on nie kwe stio no wa nym „księ -
ciem”. El ling ton uwa żał, że „ka -
żdy czło wiek mo dli się w swo -
im wła snym ję zy ku i nie ist -
nie je ta ki ję zyk, któ re go Bóg
by nie ro zu miał”. On więc mo -
dlił się mu zy ką.

Je go kon cer ty sa kral ne po -
wsta ły na prze ło mie lat 60. i 70.
Ja ko trzy od dziel ne utwo ry.
Pre mie ra pierw sze go z nich

uświet ni ła po świę ce nie ka te -
dry w San Fran ci sco w 1968
ro ku, ostat ni zaś jest dzie łem
kom po zy to ra ma ją ce go świa -
do mość wła snej śmier tel nej
cho ro by. W mu zy ce „Sa cred
Con certs” roz brzmie wa ją echa
„kla sy ki”, a ta kże jazz, pio sen -
ki po pu lar ne czy go spel. Od -
nie sie nia ta necz ne są tu nie
tyl ko sły szal ne, ale i wi dzial ne
– w czę ści „Da vid Dan ced” wy -
stę pu je bo wiem ste pu ją cy tan -
cerz. Ca łość jest prze sy co na ide -
ami ra do ści i na dziei cha rak -
te ry stycz ny mi dla re li gij no ści
afro ame ry kań skiej.

Są dec ka pu blicz ność bę dzie
mia ła oka zję za po znać się
z tym in te re su ją cym utwo rem
za spra wą stu den tów Aka de -
mii Mu zycz nej w Kra ko wie.
Big -Band i Chór po pro wa dzi
Woj ciech Gro borz, a ja ko so -
li ści wy stą pią Ka ta rzy na So -
bek (so pran), Ilo na Szcze pań -
ska (alt), Piotr Kwin ta (ba ry -
ton) i Ra fał Su piń ski (ta niec).
Kon cert od bę dzie się w nie -
dzie lę, 8 ma ja o godz. 19 w Sa -
li im. Lu cja na Li piń skie go
w MCK SO KÓŁ.

BAR BA RA WRÓ BEL

JU RO RZY O PRO BLE MACH MŁO DYCH ŚPIE WA KÓW

▪ Bo że na Be tley, śpie wacz -
ka ope ro wa i pe da gog, pro -
fe sor Uni wer sy te tu Mu zycz -
ne go w War sza wie, ju ror
kon kur su:

– Naj więk szym pro ble mem
dla mło dych śpie wa ków jest pa -
ra li żu ją ca tre ma. Ona po tra fi
wpły nąć za rów no na płyt kość
od de chu, jak i na usztyw nie nie
ca łe go cia ła, któ re przy śpie wa -
niu po win no być roz luź nio ne.
Wie lu uczest ni ków kon kur sów
źle się ta kże czu je w wa run -
kach kon ku ren cji i po rów ny wa -
nia. Nie za uwa ży łam zna czą -
cych ró żnic mię dzy tech ni ką
śpie wa czą na szych i za gra nicz -
nych ar ty stów. Wszy scy dą ży -
my do te go sa me go ce lu – aby
głos we wła ści wy i płyn ny spo -
sób wy ko ny wał kan ty le no we
fra zy oraz aby był nie na gan ny
pod wzglę dem tech nicz nym.
Wy da je mi się, że roz strzy ga ją -
cy dla uczest ni ków kon kur su
bę dzie mo ment śpie wa nia z or -
kie strą – mo że się bo wiem oka -
zać, że te de li kat ne, na zbyt mięk -
kie gło sy nie prze bi ją się przez
ta ki wo lu men dźwię ku. Aby głos
był sły szal ny pod czas współ -
pra cy z or kie strą, po trzeb ne jest
je go sku pie nie, mu si być on
w tzw. punk cie. W tej edy cji

kon kur su ma my na praw dę pięk -
ne gło sy. Na tle in nych, kon kurs
im. Ady Sa ri wy ró żnia przede
wszyst kim bar dzo do bra or ga -
ni za cja. Cie ka wym uroz ma ice -
niem są ta kże kon cer ty od by -
wa ją ce się w cza sie trwa nia fe -
sti wa lu. Ostat nio go ści li śmy
w No wym Są czu Krzysz to fa
Pen de rec kie go, któ ry dy ry go -
wał swo im dzie łem.
▪ Ru dolf Pier nay, śpie wak
ope ro wy i pe da gog m.in. czel -
ni w Man n he im, ju ror kon -
kur su:

– Nie je stem zo rien to wa ny
w struk tu rze szkol nic twa Środ -
ko wej Eu ro py, ale wy da je mi
się, że tu taj mniej uwa gi niż
w kra jach za chod nich przy wią -
zu je się do kwe stii po praw nej
wy mo wy w śpie wie. W związ -
ku z tym śpie wa cy po peł nia ją
wię cej błę dów, je śli wy ko nu ją
utwór w ob cych dla sie bie ję -
zy kach. Zau wa ży łem po nad to,
że więk szy ak cent kła dzio ny
jest na si łę gło su niż na kwe -
stie emi syj ne. Jest tu wie le bar -
dzo do brych, na tu ral nych gło -
sów, któ re by wa ją trak to wa ne
zbyt in stru men tal nie, bez
uwzględ nia nia spe cy fi ki gło su
ludz kie go. No to wa ła:
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