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Byłam tu zawsze otoczona sercem

b Z prof. Heleną Łazarską o Festiwalu i Konkursie im. Ady Sari rozmawia Ada Ginał-Zwolińska
niebędącychstudentamiczy
absolwentamiwyższych
uczelni–toostatnienovum,
wychodzącenaprzeciw
artystom,którzyinaczej
kształtująswojąedukację–ito
częstozsukcesem!

Międzynarodowy Festiwal
i Konkurs Sztuki Wokalnej im.
Ady Sari w Nowym Sączu
posiada długą tradycję. Mamy
już XV jubileuszową edycję.
Jak zmieniał się przez lata?

Zmieniły się wymagania
wobec młodych śpiewaków?

FOT.ELISABETHNOVY

Minęłojuż28latodpierwszego
w1985roku.Zmieniłysię
wymaganiastawiane
uczestnikom,jakteżformuła
konkursu,któryz
ogólnopolskiegostałsię
międzynarodowym.Faktten
łączyłsięzposzerzeniem
wymagańrepertuarowych,
dostosowującje
domiędzynarodowych
standardów.Wpłynąłteż
naskładkomisjioceniającej,
doktórejzaczęliwchodzić
jurorzyzzagranicy.Warto
wspomniećtutajoniektórych
naszychjurorach-gwiazdach
jak:BirgitNilsson,LuigiAlva,
IleanaCotrubas,Gundula
Janowitz,BonaldoGiaotticzy
GiuseppeGiacomini.Niebrakło
wjuryteżwybitnychpolskich
śpiewakówjak:AndrzejHiolski,
AntoninaKawecka,Ryszard
Karczykowski,BernardŁadysz,
BogdanPaprocki,Eugeniusz
Sąsiadek,StefaniaToczyska,
BognaSokorskaiinni.
Będącjuroremnawiększości
europejskich,liczącychsię
konkursów,uczyłamsię,czego
wymagać,jakoceniać.
Repertuarkonkursuzmieniał
sięodpowiedniodoświatowych
tendencji.Ostatniekonkursy
–pozaobowiązkowąlistąarii
operowychprzeznaczonych
dowykonaniawfinale
iwymogiemzaśpiewania
utworuMozarta,utworu
polskiegoiwspółczesnego
–dająuczestnikomwiększe
polemanewru.Tak,abymogli
sięjaknajlepiejzaprezentować.
Tapewna„wolnośćwyboru“
wymagaodnichjednakwięcej
inicjatywyiwysiłkuniż
szczegółowezalecenia
repertuarowe.Poszerzenie
dostępnościkonkursudlaosób

– Pewna „wolność wyboru”wymaga od uczestników konkursu więcej
inicjatywy i wysiłku, niż szczegółowe zalecenia– mówi prof. Łazarska

Prof. Helena Łazarska
Wybitna polska śpiewaczka
i pedagog. Nie ma liczącego się
śpiewaka z Polski, który nie
miałby jej nazwiska
w życiorysie. Wieloletni
kierownik katedry wokalistyki
Akademii Muzycznej
w Krakowie, profesor
Mozarteum w Salzburgu

i Universität für Musik und
Darstellende Kunst w Wiedniu.
Od 1985 roku, nieprzerwanie
pełni funkcję dyrektora
artystycznego Festiwalu im.
Ady Sari. W sobotę podczas
koncertu laureatów odbierze
Tarczę Herbową ZASŁUŻONY
DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA.

Wymaganiazmieniająsięstale,
nacowpływaogromne
poszerzenie„rynku
śpiewaczego”odmomentu
otwarciagranicmiędzy
WschodemaZachodem.Nie
tylkoEuropazostała„zalana”
wspaniałymigłosamizbyłych
republikradzieckich.Jednak
jakośćmateriałówgłosowych
niemusiiśćwparzeztechniką
wokalną,aprzedewszystkim
-stylemwykonania.Myślętu,
zarównoopoprawnym
różnicowaniumuzykiróżnych
okresówhistorycznych,jakinp.
okulturzewykonaniabogatego
światapieśni.Wtejdziedzinie
ocenypolskichizagranicznych
jurorówbardzosięróżnią.
NawetwWiedeńskiej
Staatsopernowoangażowani
śpiewacysązobowiązani
dowykonaniacałegorecitalu
pieśninajednejzescentego
teatru.
Które ze wskazówek wielkiej
patronki – Ady Sari uważa
Pani za aktualne?

AdaSariprzywiązywaławielką
wagędotzw.pozycjigłosu,która
jestpoczątkiemikońcem
wszelkiejtechnikiwokalnej,
któraumożliwiaśpiewniejako
samoistny,niemalniebiański.
AdaSaribyłateżmistrzem
różnychrodzajówartykulacji,
składającychsięnaszeroko
pojętąsztukęwokalną.Myślętu
m.in.obiegłościkoloratur,
artykulacjistaccato,portatoczy
martellato.Bezopanowania
tychwszystkichrodzajów
śpiewanianiemamowy
owykonaniupoprawnym

stylistycznie,ani
oprzekonującejinterpretacji.
Festiwal i konkurs doskonale
odnalazły się w Nowym Sączu
– mają wierną widownię,
a dzięki Pani i organizatorom
wielka sztuka z różnych stron
świata wciąż tu gości. Jak
udało się stworzyć tak wysoki
poziom imprezy?

Togłówniezasługa
organizatorów,którzynajlepiej
znająsądeckąpubliczność
iwidealnysposóbpotrafią
znaleźćzłotyśrodekpomiędzy
tym,cowartościoweiwjakiejś
mierzekształcące,azarazem
ciekaweiprzyjemne.Mnie
zawszeimponujepopularność
KrzysztofaPendereckiego
wNowymSączuizawsze
100-procentowafrekwencja
nakoncertachjegomuzyki
–szczególniewówczas,gdyon
samdyryguje.
Które z festiwalowo-konkursowych wspomnień jest Pani
najbliższe?

Niepotrafięodpowiedzieć.
Wsensieludzkimzawsze
wspominamwpółpracę
zjurorem-artystąWalterem
BerryczyzlegendąXXwieku,
wielkąBirgitNilsson,którabyła
uosobieniemskromności
idobregosłyszenia.Kiedy
młodziutkaEwaBiegas

weksponowanejariiVerdiego
niewzięłazgodnegoztradycją
dodatkowegooddechu,
przerażonaNilssonchwyciła
mniekurczowozakolano,
apoudanymfinaleprawie
głośnoiztriumfemzawołała:
ufffff!Natymsamymkonkursie
zwróciłauwagęnapotężnygłos
itechnikęTomaszaKuka,
przepowiadającmuładną
przyszłość.
W tym roku otrzyma Pani Tarczę Herbową Zasłużony dla
Miasta Nowego Sącza. Co to
dla Pani znaczy?

Tobardzoważnewyróżnienie,
boczujęsięzNowymSączem
związanaodwielulat–nawet
tychpoprzedzających
powstaniefestiwalu.Małokto
wie,żewłaśniewtymmieście
zaczęłamuczyćśpiewu.
Adokładniej:zaczęłamsię
uczyć,jakiuczyćśpiewu.Byłam
tuzawszeotoczonasercem
izrozumieniem–zaco
szczególniedziękujęongiś
młodszemukoledze,apotem
mojemudyrektorowi,
AntoniemuMalczakowi.Cały
zespółjegowspółpracowników,
naczelezLilianąOlech,
zasługujenanajwyższe
pochwałyzapoziom
merytorycznyito,conazywasię
ludzkimpodejściem.Przykład
bowiemidziezgóry!

Ważne forum
Festiwal imienia Ady Sari jest
pierwszym i najstarszym
sądeckim festiwalem. Dzięki
koncepcji, będącej
wyłącznym dziełem profesor
Heleny Łazarskiej, stał się
forum spotkań pedagogów
-wokalistów z całej Polski.
Zdobył też ważne,
powszechnie uznane miejsce
w środowisku sztuki i nauki.
Potwierdza to poziom
koncertów, konferencje

pedagogiczne, spotkania
z dyrektorami polskich
teatrów operowych
i obecność znakomitych
jurorów.
Helena Łazarska pełni funkcję
dyrektora artystycznego
festiwalu, przy czym
początkowo, przez szereg lat,
wykonywała tę ogromną
pracę społecznie, nie
pobierając za swe
kierownictwo honorarium.

XVII Międzynarodowy Festiwal i XV Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym
Sączu w najbliższą niedzielę przejdzie do historii. Dyrektor Antoni Malczak serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy udzielili pomocy w przygotowaniu i realizacji wydarzenia

D

ziękuję uczestnikom
Konkursu oraz pianistom za ich wysiłek włożony w przygotowanie i wykonanie programów konkursowych;
a Dziękuję Patronom honorowym Festiwalu – Markowi Sowie, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Jego Ekscelencji
Biskupowi Tarnowskiemu dr.
Andrzejowi Jeżowi, który objął
patronatem koncerty w sądeckich kościołach;
a Słowa serdecznej wdzięczności kieruję do gospodarzy sądeckich świątyń, w których odbyły się wykonania koncertów,
księży proboszczów – ks. Jana
Piotrowskiego z Bazyliki św.

Małgorzaty i ks. Kazimierza
Markowicza z kościoła Matki
Bożej Niepokalanej;
a Dziękuję Dyrekcji Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. Ks.
FranciszkaBlachnickiegozapomoc w organizacji koncertu
w Bazylice św. Małgorzaty;
a Dziękuję wszystkim wykonawcom koncertów, artystom
indywidualnym i instytucjom

artystycznym; Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrze
Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka, Marcinowi Klejdyszowi i Orkiestrze
Akademii Beethovenowskiej,
członkom międzynarodowego
jury, przewodniczącej jury prof.
Helenie Łazarskiej oraz Pawłowi Żółcińskiemu, sekretarzowi jury;

Dziękuję także fundatorom
nagród, mediom patronackim
i pracownikom biura prasowego Festiwalu pod kierownictwem Ady Ginał-Zwolińskiej
i Piotra Gryźlaka;
a
Dziękuję pracownikom,
współpracownikom i wolontariuszom Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, którzy
pod kierownictwem Liliany
a

Olech pracowali nad przygotowaniem i organizacją tegorocznego Konkursu.
a Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, że święto sztuki
wokalnej w Nowym Sączu
– mimo wszelkich trudności –
trwa i pozwala spotykać się co
2 lata w Nowym Sączu.
Dyrektor Festiwalu i Konkursu
im. Ady Sari: Antoni Malczak

