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Poprawietrzechdekadachdy-
rektorowaniaprof.Heleny
ŁazarskiejprzejmujePanikie-
rownictwoartystycznenadfesti-
walemikonkursemim.AdySari
wNowymSączu.Zjakiminadzie-
jami?
Przedewszystkimmamsilne
poczucieodpowiedzialności,
popierwszewobecpaniprof.
HelenyŁazarskiej, która jest
dlamniewielkimautorytetem,
apodrugie -wstosunku
domłodych ludzi,dlaktórych
konkursysąszansąnaotwar-
cienowegorozdziałuweduka-
cjiwokalnej i zaistnienie
wbranży.
CochciałabyPanizmienić?
Dlamnienajważniejszączęścią
festiwalu jestkonkurs.Cała
reszta togodnaoprawa, służą-
canadaniu festiwalowi rangi
iprestiżu. Jeśli chodziozmia-
ny, tonarazie chciałabymjak
najwięcejkorzystaćzdoświad-
czeńpaniprof.HelenyŁazar-
skiej idobrzepoznaćmecha-
nizmdziałania tegokonkursu.
Funkcjonowałonświetnie
przez29 lat.Todorobek,które-
goniemożnazaprzepaścić.Bę-

dęwięcdziałaćwedługzasady
„popierwszenie szkodzić”.
Jakazatembędzietegoroczna
edycjafestiwalu?
Festiwalotwieramy9maja
II Symfonią„Zmartwychwsta-
nie”GustavaMahlera.Orkie-
stręAkademiiBeethoveno-
wskiej idwachóry:Polskiego
Radia iGóreckiChamberChoir
poprowadziMaestro JoséCura.
Partię sopranowąwykona lau-
reatka Inagrodynaszegokon-
kursuz2009r. SłowenkaUrška
ArličGololičič, a ja zaśpiewam
partięaltową. 14majanato-
miastusłyszymyMałąmszę
uroczystąGioacchinoRossinie-
go.Za towykonanieodpowie-
dzialna jestAkademiaMuzycz-

nawKrakowie, zktórąFesti-
walAdySariwspółpracuje
odwielu lat.Dołożęwszelkich
starań, żeby tawspółpraca
trwałanadal.Nakoniec, 16ma-
ja, zapraszamynafinałowy
koncert laureatów,wktórym
orkiestręOperyKrakowskiej
poprowadziMaestroTomasz
Tokarczyk.Chciałabymzazna-
czyć, żewstępnawszystkie
koncerty jestwolny,obowiązu-
jąwejściówki, któremożnaby-
łowybraćwrecepcji SOKOŁA.
Takżeprzesłuchaniakonkur-
sowesąotwartedlapublicz-
ności. Zapraszamywszystkich,
żebyprzychodzili iwspierali
młodychartystów,wysyłając
impozytywnąenergię.

A Już jutro – koncert inaugurujący festiwal

Będzie działaćwedług
zasady „nie szkodzić”

bMałgorzataWalewskamapoczucieodpowiedzialności.Kierowanie
festiwalemikonkursemim.AdySariprzejęłapoprof.HelenieŁazarskiej
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Rozmowa

AgnieszkaMalatyńska-
-Stankiewicz

MałgorzataWalewska,dyrek-
torartystycznyXVIIIMiędzy-
narodowegoFestiwalu iXVI
KonkursuSztukiWokalnej im.
AdySariwNowymSączu.

Po 5 tysięcy euro czeka
na zwycięzcówkonkursu

70młodychartystówz11krajów:
Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji,
Białorusi,Włoch,WielkiejBryta-
nii, Turcji, Indii, Chin orazUSA
weźmieudziałwrozpoczynają-
cymsię9majawNowymSączu
XVIIIMiędzynarodowymFesti-
waluiXVIKonkursieSztukiWo-
kalnej im. Ady Sari. Zdobywcy
pierwszychmiejsc w kategorii
głosówmęskichiżeńskichotrzy-
mająpo5tys.euro.Zwycięzców
poznamy 15maja wieczorem,
adzieńpóźniej,nakoncercielau-

reatównagrodzeniśpiewacywy-
stąpią z towarzyszeniemOrkie-
stryOperyKrakowskiejpoddy-
rekcjąTomaszaTokarczyka.

Impreza zorganizowana
po raz pierwszy w 1985 roku
z inicjatywy prof. Heleny
Łazarskiej,wspaniałejśpiewacz-
ki i pedagoga, cieszy się dosko-
nałąrenomąwEuropie.Odtego
rokudyrekcję artystyczną festi-
walu i konkursu objęłaMałgo-
rzataWalewska. Uczestników
będzie oceniaćmiędzynarodo-
wejury,wktórymzasiądą:Mał-
gorzataWalewska (przewodni-
cząca), Helena Łazarska (hono-
rowaprzewodnicząca),Wojciech
Maciejowski (sekretarz), Daniel
Dollé, AngeloGabrielli, Ryszard

Karczykowski, Izabela
Kłosińska,HannaMichalak,An-
drzejNanowskiiAndrejsŽagars.
Więcejnawww.adasari.pl

PROGRAM
9maja,godz.19,GustavMahler,
II Symfonia c-moll, kościół pw.
św.Krzyżawparafii św.Heleny
wNowymSączu.
10-15 maja, przesłuchania
uczestnikówkonkursu,MCKSO-
KÓŁ, ul. Długosza 3wNowym
Sączu(otwartedlapubliczności).
14maja,godz.19.30,Gioacchino
Rossini, La petite messe
solennelle, bazylika św.Małgo-
rzatywNowymSączu.
16maja,godz.19,Koncertlaure-
atówMCKSOKÓŁ.
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Tegorocznyfestiwal ikonkurs
odbędziesiępodnowymkie-
rownictwem.Dlaczegoprof.He-
lenaŁazarska,twórcatej impre-
zyiwieloletnidyrektorarty-
styczny,zdecydowałasięprze-
kazaćstersłynnejpolskiej
mezzospranistceMałgorzacie
Walewskiej?

Pani ProfesorHelenaŁazarska
już odkilku edycji sygnalizo-
wała, że chciałabyodejść.
Przez lata prosiłem, by tego
nie robiła. Jednakpo festiwalu
w2013 r. kategorycznie
stwierdziła, że jużdłużej nie
możebyćdyrektoremarty-
stycznym.Działalność ta bar-
dzo ją obciążała, zwłaszcza że
mieszkawWiedniu i czuła się
już lekko zmęczona.Dzięki
prof.Helenie Łazarskiej festi-
wal uzyskał dużąpozycję
wświecie kulturywPolsce
i pozanią, dlatego jej decyzja
była dlamnie bardzo trudna.

Poprosiłem, abywskazała
swojegonastępcę. Chodziło
mi o to, abyprzekazanie kie-
rownictwa artystycznegood-
było się jaknajbardziej łagod-
nie i spokojnie, aby festiwal
utrzymał tę samą linię progra-
mową. Tak też się stało.
ProfesorHelenaŁazarskawska-
załaMałgorzatęWalewską,zna-
komitąartystkęznanąnacałym
świecie.
Bardzomi zależałona tym,
aby toprzekazanie nie zawa-
żyłonadalszych losach festi-
walu. Tymbardziej że często
tego typu zmianyw innych fe-

stiwalachodbywają sięwat-
mosferze konfliktu.Myślę,
że namsię udało tegounik-
nąć.Oficjalne przekazanie od-
było się 29września 2014 r.
podczas koncertu będącego
benefisemprof.Heleny
Łazarskiej, z udziałemobu
pań.Wkoncerciewystąpili
laureaci KonkursuAdySari.
Tak się złożyło, że tegoroczny
festiwal odbywa sięw30.
rocznicę jegopowstania.Ma-
mywięc zmianęna jubileusz.
ZjakiminadziejamiwchodziPan
wkolejne30-leciefestiwalu im.
AdySari?

Przedewszystkimz tymprze-
świadczeniem, że konkurs bę-
dzie trwał, że będziemiał du-
że znaczeniewśrodowisku
młodychwokalistów i że bę-
dzie się rozwijał. Organizacja
tego konkursuwcalenie jest
łatwa. PowstałwNowymSą-
czu,wmałymośrodku
nakrańcachRzeczpospolitej.
Wierzę jednak, żewspólnie
z paniąMałgorzatąWalewską
z zapałembędziemypokony-
waćwszelkie trudności, jakie
stanąnamnadrodze.
RozmawiałaAgnieszka
Malatyńska-Stankiewicz

Wielka zmiananajubileusz 30-lecia festiwalu
Rozmowa

AntoniMalczak,dyrektor
MCKSOKÓŁwNowymSączu
orazFestiwalu iKonkursu
SztukiWokalnej im.AdySari

bAntoniMalczak
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AgnieszkaMalatyńska-
-Stankiewicz

NowySącz

bardziej dramatycznych twór-
ców.Moje podejście do tego
utworubędziewięc teatralne,
wznaczeniu: angażujące
emocje słuchacza – kilka dni
temumówił artysta podczas
konferencji prasowejwAka-
demiiMuzycznejwKrakowie.
– Słowemdzisiejszych czasów
jest sukces. Każdy chce go
osiągnąć. Słowo to,wywodzą-
ce się z łaciny, rozpatrywa-
ne jest jedyniewkate-
gorii triumfu. Tymcza-
semoznacza ono także
kontynuację, czyli coś, co
następuje po czymś.Nieste-
ty, skupiamy się na trium-
fie, a nie na tym, codalej.

To bolączkanaszych czasów;
sukces, ale bez odpowiedzial-
ności. Sukcesem tegokonkur-
su jest to, że jurorzy oceniają
nie tylkoparęminutwystępu,
ale także rozważają, czy
uczestnicymają potencjał,
czymają przyszłość. (AMS)

NOWYSĄCZ

JoséCurarozpocznie
tegorocznyfestiwal
JoséCura, tenor, kompozytor,
dyrygent, który poprowadzi
koncert inaugurujący festiwal:
–Niewiem jeszcze, jaka bę-
dziemoja interpretacja II
SymfoniiMahlera, bo tworze-
niemuzyki jest jakuprawianie
miłości. Jeszczenie spotka-
łemsię z kochanką, czyli z or-
kiestrą.Niewiem, czymoje
fantazje będą zbliżone z jej
fantazjami. A ja nie chcę jej ni-
czegonarzucać. Jestemczło-
wiekiemopery, teatru, drama-
tu, aMahler jest jednymznaj-


