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W fi na le XIII Mię dzy na ro do we go
Kon kur su im. Ady Sa ri, któ ry
trwa w No wym Są czu, wy stą pi 10
śpie wa ków, w tym 8 z Pol ski oraz
po je d nym ze Sło we nii i Li twy –
zde cy do wa ło mię dzy na ro do we
ju ry, ob ra du ją ce pod prze wod -
nic twem prof. He le ny Ła zar skiej.
Z tej gru py ju tro, po ostat nich
prze słu cha niach, wy ło nie ni zo -
sta ną zwy cięz cy tej pre sti żo wej
pol skiej ry wa li za cji wo kal nej.

Muzyczni sędziowie XIII Kon -
kur su, wśród któ rych znaj du ją
się – Ewa Bla hová (Sło wa cja),
Men no Fe en stra (Ho lan dia),
Giu sep pe Gia co mi ni (Wło chy),
Vlat ka Oršanić (Sło we -
nia/Chor wa cja) oraz z Pol ski
Bo że na Ha ra si mo wicz, Je rzy
Kne tig, Woj ciech Ma cie jow ski,
Agniesz ka Mo na ster ska, Bog -
dan Ma kal, Wło dzi mierz Za -
lew ski – z 25 śpie wa ków
bio rą cych udział w II eta pie wy -
ło ni ło 10 fi na li stów. To re kor do -
wa licz ba w po rów na niu
z po przed ni mi kon kur sa mi,
na któ rych do fi na łu kwa li fi ko -
wa no 6-8 osób. Ju ry wraz z tym
wer dyk tem ogło si ło też pierw -
sze na gro dy w XIII Kon kur sie.
Na gro dę za naj lep sze wy ko na -
nie pie śni otrzy mał fi na li sta
XIII Kon kur su – Liu das Mi ka lu -
skas z Li twy za in ter pre ta cję
pie śni Mu sorg skie go. Do ce nie -
ni zo sta li też akom pa nia to rzy.
Na gro dy pie nię żne i dy plo my
przy zna no: Te aty nie Dran chuk
i Ju lii La skow skiej, a wy ró żnie -
nia otrzymali Au dro ne Eir ma -
na vičiüte, Do ro ta Ma li szew ska
i To masz Gu me la.

Do fi na łu XIII Kon kur su za -
kwa li fi ko wa ło się pięć gło sów
żeń skich i pięć mę skich. Bę dą
wal czyć o laur zwy cięz cy, na -
gro dy pie nię żne: I Na gro da – 22
tys. zł, II – 10 tys. zł, III – 5 tys.
zł, licz ne na gro dy spe cjal ne i…

propozycje koncertowe.
W ostat nim eta pie kon kur su
w ju ry za sią dą bowiem dy rek -
to rzy i me ne dże ro wie pol skich
te atrów mu zycz nych. Ju tro
wie czór fi na li ści za pre zen tu ją
przed ni mi po dwie arie ope ro -
we z to wa rzy sze niem or kie stry
Ope ry Kra kow skiej pod ba tu tą
jej kie row ni ka mu zycz ne go –
To ma sza To kar czy ka.

W fi na le wy stą pią: 29-let nia
sło weń ska so pra nist ka Ur ska
Ar lič Go lo ličič, ab sol went ka
Aka de mii Mu zycz nej w Lju bl ja -
nie, stu dent ka stu diów po dy plo -
mo wych te j uczel ni; 28-let ni
pol ski bas – Piotr Krusz wic ki,
stu dent IV ro ku Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go w War sza wie, a ta -
kże Szy mon Ko ma sa – ba ry ton,
24-let ni stu dent V ro ku Aka de -
mii Mu zycz nej w Ło dzi. Swo je
in ter pre ta cje ope ro we za pre -
zen tu ją też: 25-let nia stu dent ka
V ro ku Aka de mii Mu zycz nej
w Po zna niu – Ilo na Krzy wic ka
(so pran), Iza be la Ma tu ła (so -
pran), 29-let nia ab sol went ka
Wy dzia łu Dy ry gen tu ry, Kom po -
zy cji i Teo rii Mu zy ki oraz Wy -

dzia łu Wo kal no -Ak tor skie go
Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko -
wie; Ja ro sław Miel ni czuk (ba ry -
ton), 29-let ni ab sol went
kie run ku Edu ka cja Mu zycz -
na Uni wer sy te tu im. Ma rii Cu -
rie -Skło dow skiej w Lu bli nie
oraz stu dent V ro ku Aka de mii
Mu zycz nej w Gdań sku; Liu das
Mi ka lau skas – 24-let ni bas z Li -
twy, stu dent IV ro ku Li tew skiej
Aka de mii Mu zy ki i Te atru
w Kow nie; Łu kasz Mot ko wicz
(ba ry ton), 27-let ni stu dent V ro -
ku Aka de mii Mu zycz nej we
Wro cła wiu. W fi na le po ja wią się
też: Mi chał Par ty ka – ba ry ton
(Pol ska), 24-let ni stu dent Aka -
de mii Mu zycz nej w Po zna niu
oraz An na Wilk – so pran (Pol -
ska), 28-let nia ab sol went ka Wy -
dzia łu Wo kal no -Ak tor skie go
Aka de mii Mu zycz nej w Byd -
gosz czy. 

Po ostat nich prze słu cha -
niach, ju ry uda się na ob ra dy.
Wy ni ki XIII Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Sztu ki Wo kal nej
im. Ady Sa ri ogło szo ne zo sta ną
w póź nych go dzi nach noc nych.

AD RIAN NA GI NAŁ

Dziesiątka
wspaniałych

Wło dzi mierz Za lew ski

Wy bit ny pol ski bas, pe da gog
śpie wu. Ma w do rob ku po -
nad 50 pierw szo pla no wych
par tii ope ro wych pre zen to -
wa nych na wie lu pol skich
sce nach oraz w te atrach ope -
ro wych Au strii, Fran cji, Gre -
cji, Ho lan dii, Nie miec
i Szwaj ca rii. Do ko nał wie lu
na grań pły to wych, te le wi zyj -
nych i ra dio wych. Od 1980
jest pro fe so rem, kie ru je Ka -
te drą Wo ka li sty ki Aka de mii
Mu zycz nej w War sza wie, jest
dzie ka nem Wy dzia łu Wo kal -
no -Ak tor skie go Aka de mii
Mu zycz nej w Ło dzi. Je go wy -
cho wan ko wie są lau re ata mi
licz nych kra jo wych i mię dzy -
na ro do wych kon kur sów wo -
kal nych. 
Z 65 uczest ni ków te go kon -
kur su wy bra li śmy naj lep szą
gru pę śpie wa ków do II eta pu.
Po ziom star tu ją cych był
moc no zró żni co wa ny. W
Nowym Sączu pojawiła się
du ża gru pa uta len to wa nych
wo ka li stów, ale zdarzyły
się też po mył ki. Wśród wy -
bra nych przez nas śpie wa -
ków zna la zły się na praw dę
pięk ne gło sy i bar dzo in te re -
su ją ce oso bo wo ści. To nie jed -
no krot nie za ska ku ją ce, że
lu dzie, któ rzy ma ją po 24-26
lat dys po nu ją ta ką doj rza ło -
ścią ar ty stycz ną. Ktoś kie dyś
po wie dział bar dzo mą drze,
że naj więk sze sce ny są dla
lu dzi nie o wiel kich, ale pięk -
nych gło sach i przede
wszyst kim dla lu dzi in te li -
gent nych. 
Z dru giej stro ny na le ży pa -
mię tać, że głos ludz ki jest
naj pięk niej szym z in stru -
men tów. Ale ten in stru ment
to nie tyl ko głos, ale też do -
brze usta wio ny od dech i cia -
ło śpie wa ka, któ re po win no
z tym gło sem re zo no wać. Do -
bre usta wie nie te go in stru -
men tu to pod sta wa
wo ka li sty ki. Bo mo żna mieć
wspa nia łą oso bo wość, mu zy -
kal ność, ale je śli nie bę dzie -
my mie li wspa nia łe go
in stru men tu, to nie bę dzie
efek tu. To tak, jak by dwóch
wspa nia łych mu zy ków gra ło

na roz bi tym pia ni nie i Ste in -
wayu. Nas in te re su ją Ste in -
waye. Je że li głos nie jest
do brze usta wio ny, to drży,
za du żo w nim tre mo la, wi -
bra ta, błę dów in to na cyj nych,
a to dys kry mi nu je śpie wa ka.
Ob ser wu ję Kon kurs Ady Sa ri
od dzie się ciu lat. To naj lep -
szy kon kurs w Pol sce. W tej
edy cji po ja wi ło się spo ro bar -
dzo do brych śpie wa ków,
szko da, że tak nie wie le z nich
za śpie wa w fi na le. 

Bo że na Ha ra si mo wicz
Wy bit na pol ska so pra nist ka
i pe da gog, lau re at ka wie lu
kon kur sów wo kal nych, fi na -
list ka słyn ne go ARD w Mo -
na chium. Wy stę pu je w kra ju
i za  gra ni cą. Ma w re per tu -
arze przede wszyst kim dzie -
ła ora to ryj no -kan ta to we (115
po zy cji), ale też par tie ope ro -
we, pie śni.
Po ziom kon kur su jest zró -
żni co wa ny – są zna ko mi te
oso bo wo ści, któ re na tych -
miast da ją się za uwa żyć, ale
jest też spo ro osób, któ re
chy ba nie prze my śla ły swo -
jej de cy zji i wy star to wa ły
w kon kur sie tro chę po -
nad ich si ły, sta wia jąc
na mło dość, na ży wioł. Ale
czło wiek star tu ją cy w kon -
kur sie mu si być bar dzo do -
brze przy go to wa ny. Do brze,
gdy sko rzy sta z kil ku kur -
sów, z rad pa ru pro fe so rów,
nie trzy ma się kur czo wo
jed nej opi nii. Bo prze cież

śpie wak, na wet gdy tra fi
w koń cu na wiel ką, wy ma -
rzo ną sce nę – za wsze bę dzie
pod da wa ny oce nie in nych.
Ten za wód wy sta wia na sze -
ro ką kry ty kę. Kie dy więc
mło dy czło wiek koń czy stu -
dia, po wi nien we ry fi ko wać
swo je umie jęt no ści, by od -
po wie dzieć so bie na py ta -
nie: w któ rym mo men cie
swo jej ka rie ry je stem, jak
mnie od bie ra ją in ni. I wła -
śnie na kon kur sie czy kur -
sach mi strzow skich mło dzi
lu dzie ma ją szan sę zdo być
ta kie do świad cze nie. Ma ją
szan sę do wie dzieć się cze -
goś o so bie – czy lu bią sce -
nę, czy nie, czy są in tro - czy
eks tra wer ty ka mi, jak so bie
ra dzą ze stre sem, w koń cu
jak pre zen tu ją się na tle in -
nych. To bar dzo cen ne do -
świad cze nie. Dla mnie
naj wa żniej sze przy oce nie
tych mło dych lu dzi są mu zy -
kal ność i oso bo wość. Zwra -
cam też szcze gól ną uwa gę
na to, jak śpie wak po da je
tekst – czy sło wa do cie ra ją
do wi dza, czy też nie. Czy
śpie wak prze ko nu je mnie
ja ko ar ty sta, czy nie? Czy
jest dla mnie obo jęt ny, czy
jest w sta nie mnie po ru -
szyć? Pe da go gicz na du sza
się we mnie od zy wa ła
przy oce nach w pierw szym
eta pie te go kon kur su, bo
chcia ła bym nie któ rym po -
móc. Ale w ko lej nych eta -
pach je stem już bar dzo
su ro wym sę dzią.

Zda niem ju ro ra

Bo że na Ha ra si mo wicz Wło dzi mierz Za lew ski

Ustalanie kolejności finałowych przesłuchań

Na festiwalowej scenie

Sen sa cyj ny Król Ar tur

Kto nie lubi fan ta stycz nych opo -
wie ści o Kró lu Ar tu rze i je go ry -
cer zach, wspo ma ga nych przez
do bre mo ce cza ro dzie ja Mer li na.
Tę hi sto rię w ope ro wej opra wie
przed sta wią w No wym Są czu
nie miec cy ar ty ści z Lau te en
Com pa gney z Ber li na. Ope ra
„Król Ar tur” Hen ry’ego Pur cel la
wy sta wio na zo sta nie w MCK So -
kół 29 kwiet nia o godz. 19.
Tra gi ko me dia opar ta na śre -
dnio wiecz nej le gen dzie, sła -
wią cej zwy cię stwo Kró la
Ar tu ra na Sa sa mi i na ro dzi -

nach Zjed no czo ne go Kró le -
stwa w opra co wa niu Pur cel la
przy bra ła peł ną fan ta stycz -
nych scen for mę mu zycz ną.
Au tor an giel skiej ope ry na ro -
do wej „Dy do na i Ene asz”, na -
dwor ny kró lew ski
kom po zy tor w koń cu XVII w.,
czło wiek, któ ry zo sta wił
w mu zy ce an giel skiej tak
duży ślad, jak Be atle si w wie -
ku XX Purcell na pi sał „Kró la
Ar tu ra” w po ło wie krót kie go
37-let nie go ży cia. Fa bu ła ope -
ry sku pia się na sta ra niach
Ar tu ra, który chce od zy skać
na rze czo ną, księ żnicz kę
Korn wa lii, upro wa dzo ną

przez sak soń skie go księ cia
Oswal da.
W No wym Są czu ope rę tę uj -
rzy my w wy ko na niu mi strzów
sty lo wych przed sta wień,
z oka zji 350. rocz ni cy uro dzin
Pur cel la. W głów nych par tiach
wy stą pią an giel scy so li ści:
Clay ton Nem rod (Ar thur),
Lau ra Ca me ron (Em me li ne),
Shaun Law ton (Mer lin). Ze -
spo ła mi Ca pel la An ge li ca
i Lau te en Com pa gney z Ber li -
na dy ry go wał bę dzie Wol fgang
Kat scher. Bi le ty w ce nie 30 zł
mo żna ku pić w MCK So kół, re -
zer wa cja pod nr. tel. +48 18 44
82 610. (AG)FO
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Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013.


