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2 Prezentacja współorganizatora koncertu – miasta Toruń

Magiczny Toruń

Toruń uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce
oraz w Europie. Nie bez powodu. Urok gotyckich kamienic,
niezmieniony od stuleci układ brukowanych ulic starówki,
strzeliste wieże średniowiecznych kościołów czy fontanna flisaka
grającego żabom na skrzypcach u stóp wspaniałego, ceglanego
ratusza zachwyca każdego, kto zawita do grodu Kopernika –
miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W

Polsce północnej nie ma
miasta, które mogłoby
konkurować z Toruniem. To tu można zwiedzić - między wieloma innymi wysokiej klasy zabytkami - Dom
Kopernika, prześwietnej urody Kamienicę pod Gwiazdą, monumentalną katedrę św. Janów, mauzoleum królewny Anny
Wazówny w kościele
pw. Najświętszej Marii
Panny, Muzeum Podróżników im. Tony’ego
Halika lub ekspozycje
w Ratuszu Staromiejskim, którego dziedziniec pamięta krwawo
stłumiony
„Tumult
toruński” z 1724 roku.
To tutaj można obejrzeć wspaniały pokaz światła, wody
i dźwięku przy fontannie Cosmopolis, mieć gwiazdy na wyciągnięcie
ręki w czasie pokazu w toruńskim
Planetarium czy zwiedzić XIX-

wieczne, pruskie fortyfikacje.
Szczególną magię roztacza Toruń
wieczorem, gdy w świetle ulicznych
latarń można posiedzieć z lampką
wina w kawiarnianym ogródku.
Wtedy także, dzięki wspaniałej iluminacji, ożywa nocna panorama starówki – tak piękna, że okrzyknięto ją
Siódmym Cudem Polski.
Toruń jest również renomowanym, cenionym w świecie centrum
naukowym, którego akademicki klimat tworzy siedem wyższych uczelni. To właśnie z największej i najważniejszej z nich - Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika – wywodzi się
wielu światowej sławy naukowców.
W grodzie Kopernika odbywa
się corocznie ponad półtora tysiąca
różnorodnych imprez kulturalnych,
np. Festiwal Nauki i Sztuki, Festiwal
Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich
„Probaltica”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, „Toruń
– Muzyka i Architektura”, Toruńskie

Spotkania Teatrów Lalek czy Toruński Festiwal Książki. Tutaj także
organizowany jest festiwal jazzowy,
bluesowy czy koncert poświęcony
pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
Nie dziwi więc chyba nikogo, iż –
przy takiej liczbie wydarzeń - Toruń
jest jednym z kandydatów do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016
roku.
Do Torunia przyjeżdża corocznie 1,6 mln turystów. Dla nich powstają wysokiej klasy hotele, zaciszne kafejki czy restauracje, w których
serwowane są prawdziwe arcydzieła sztuki kulinarnej. Gdy mówi się
o tym wspaniałym mieście, nie można również zapomnieć o przepysznych toruńskich piernikach, wypiekanych tu nieprzerwanie od XIV
wieku.
Jedno jest pewne: kto raz zobaczy gród Kopernika, zapragnie go
ujrzeć raz jeszcze, by móc nacieszyć
się magicznym toruńskim klimatem.
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Szanowni Państwo!
T

oruń – miasto rodzinne astronoma wszech czasów, Mikołaja
Kopernika – oczekuje już na wielki koncert wielkiego mistrza.
W sobotę 31 lipca przyjmiemy w naszym mieście i wysłuchamy koncertu maestro José Carerasa. Uczynimy wszystko, by było to wyśmienite
wydarzenie artystyczne.
Z pewnością będzie to koncert bez precedensu w 777-letniej historii
Torunia. Nadamy mu niecodzienną oprawę, tak by był nie tylko wielkim widowiskiem muzycznym, ale też niezapomnianym spektaklem.
Jesteśmy dumni z tego, że będzie to jedyny tegoroczny koncert José
Carrerasa w Polsce i pierwszy w naszym kraju występ hiszpańskiego
tenora na otwartym stadionie. Miejscem koncertu będzie, bowiem, Motoarena Toruń – najnowszy, największy i najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie.
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i podziw dla maestro José
Carerasa za to, że przyjął toruńskie zaproszenie i że zaśpiewa w mieście, z którym związany jest jeden z największych przewrotów w dziejach nauki i myśli ludzkiej; w mieście wpisanym na Listę UNESCO i
jednym z najpopularniejszych miast turystycznych w Polsce.
Wielka gwiazda Kopernika świeci nad Toruniem już prawie 500
lat. Zapewniam Państwa, że 31 lipca nad toruńskim niebem zapłonie
druga – równa blaskiem tej pierwszej.
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

To nie były

zwykłe koncerty...
...ale wielkie, medialne, transmitowane na cały świat widowiska. Dzięki nim
wydarzyło się coś wyjątkowego: świat opery
i muzyki poważnej przeniknął do masowej świadomości. Kto nie pamięta lub nie widział choćby
fragmentu jednego z wielkich „futbolowych koncertów” Trzech Tenorów - w Termach Karakalli
w Rzymie, w Los Angeles czy w Paryżu? Na widowni atmosfera pikniku, wspólne śpiewanie, niekończące się bisy, piszczące fanki obok zasłuchanych starszych dam… Na scenie artyści, którzy
z niewiarygodną swobodą, szarmancko przerzucają się frazami, czarują uśmiechem, wdziękiem,
a przede wszystkim głosem. Prosty i genialny sposób na to jak oswoić „Wielką Sztukę”.
Oswajać „Wielka Sztukę” to także nasza misja - radia RMF Classic. Robimy to od już siedmiu
lat, zdobywając słuchaczy nie sensacyjną informacją czy skandalem, ale starannie dobraną muzyką, klasyczną i filmową. Bach, Mozart, Verdi,
tematy, które znamy z kina, standardy wokalne
- dla jednych jesteśmy oazą spokoju, dla innych
przedsionkiem do poznania muzyki ambitnej. Cieszy nas, że do grona do grona naszych słuchaczy
należą słynni artyści, ale równie ważne są dla nas
głosy wiernych słuchaczy, taki jak ten z Torunia „Słucham tylko RMF Classic. To rodzaj uzależnienia, którego życzę każdemu”.
Zależy nam również na tym, żeby za naszym pośrednictwem słuchacze uczestniczyli
w ważnych artystycznie wydarzeniach. Odwiedzali miejsca, w których warto być, brali udział
w koncertach, których nie można przegapić.
Przed nami takie właśnie wydarzenie - toruński
koncert jednego z trzech wielkich, José Carrerasa.
Przeżyjmy go razem.
Życząc niezapomnianych wrażeń,
Magda Wojewoda,
Dyrektor Programowa RMF Classic

5

6 Prezentacja organizatora koncertu - Prestige MJM

Gwiazdy sportu,

niezapomniane koncerty
Koncerty: grupy Scorpions, Basi Trzetrzelewskiej oraz licznych krajowych
wykonawców. Opieka promocyjno – marketingowa nad żużlową reprezentacją Polski. Pozyskanie pierwszego w historii sponsora żużlowej kadry. Wspaniałe Gale Sportu Żużlowego w Warszawie i Zielonej Górze. Mecz Gwiazd
Piłki Ręcznej z udziałem najlepszych szczypiornistów świata. Czy w końcu
oprawa artystyczna Indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe motocyklowej na lodzie w Sanoku. To tylko niektóre z przedsięwzięć, które udało się
zrealizować w ciągu dwóch lat właścicielom agencji Prestige.

W

przyszłości nie zawahamy się podjąć
Trzetrzelewską. – „Jesteśmy bardzo
tym roku agencja Prestige
z wami kolejnej współpracy. Z pełną
zadowoleni z podjętej z wami współzorganizowała między inodpowiedzialnością polecam waszą
pracy. Koordynacja całego projektu
nymi dwa koncerty Basi Trzetrzelewfirmę” – napisała po koncertach
skiej - jedynej polskiej gwiazdy
Basi w Krakowie i Poznaniu Mel
muzyki pop światowego formatu;
Westwood z londyńskiej agencji.
wokalistki, której płyty sprzedają
się w milionowych nakładach, a
Legenda rocka
głos ma rozpiętość trzech oktaw i
wyjątkową barwę.
Wcześniej właściciele firmy
Pierwszy z koncertów odbył
Prestige odpowiadali między
się w Centrum Kijów w Krakowie.
innymi za organizację koncerDrugi w Teatrze Wielkim imienia
tu legendarnej grupy rockowej
Stanisława Moniuszki w Pozna„Scorpions” w Ostrowie Wielniu. Oba zakończyły się sukcesakopolskim (będąc zarówno pomi. Na widowni zasiadł komplet
mysłodawcami koncertu jak i
publiczności, który owacjami na
pełniąc funkcję przewodnicząstojąco dziękował Basi wraz z
cego oraz dwóch wiceprzewodzespołem za wysokiej klasy wyDzięki agencji Prestige Żużlowa Reprezentacja Polski niczących Komitetu Organizastępy.
zyskała pierwszego w historii sponsora - firmę NICE.
cyjnego). Impreza odbyła się 17
Współpracę z agencją Prestige
maja 2008 roku na ostrowskim
chwalili sobie także przedstawiStadionie Miejskim. W zgodnej opinii
przebiegała w sposób niezwykle prociele The Leighton – Pope Organizazgromadzonych widzów było to niezafesjonalny. (…) Artysta był zachwycotion z Londynu, menagmanetu współpomniane widowisko. Podczas konny całą organizacją koncertu. To była
pracującego z wieloma światowej
certu każdy z widzów otrzymał zimne
przyjemność pracować z wami. W
sławy artystami, w tym także z Basią
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ognie (łącznie 20.000), które odpalono w trakcie dwóch utworów: „Wind
of Change” oraz „Send me and Angel”
tworząc na Stadionie Miejskim w
Ostrowie Wielkopolskim niesamowity nastrój i widok. Na finał, podczas
słynnego „Rock you Like a Hurricane”, publiczność zobaczyła imponujący pokaz sztucznych ogni. Według
zgodnej opinii członków polskiego
Fanklubu Scorpions, którzy licznie
pojawili się na ostrowskim koncercie,
to był zdecydowanie najlepszy występ
zespołu z czterech dotychczasowych
w Polsce. Fani podkreślali też znakomitą atmosferę koncertu, zauważając
przy tym, że to chyba pierwszy w Polsce przypadek organizacji koncertu
światowej gwiazdy tego formatu, w
mieście wielkości Ostrowa Wielkopolskiego (ok. 75 tys. mieszkańców).
Warto dodać, że wszystko zostało przygotowane perfekcyjnie pod
względem organizacyjnym. Docenili
to nie tylko widzowie z różnych stron
Polski, ale również managment grupy
Scorpions. O tym ostatnim najlepiej
świadczy pismo skierowane po koncercie na ręce Janusza Stefańskiego

- przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego: „Niniejszym pragniemy
raz jeszcze zaświadczyć, że Pan i Pański zespół wykonaliście wspaniałą
pracę w zakresie realizacji koncertu
grupy Scorpions w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 maja 2008 roku.
Naprawdę podobał nam się bardzo
dobry sposób organizacji imprezy”
- napisał Peter Amend, szef managmentu Scorpions.
Budował pozycję Jarocina
Opisując przedsięwzięcia muzyczne agencji Prestige warto także
dodać, że Marek Kurzawa – obecny
współwłaściciel firmy był dyrektorem
festiwalu w Jarocinie w latach 2006
– 2007. Rozmach, z jakim wówczas
przygotowana została impreza nawiązywał do jej najlepszych lat. W koncertach uczestniczyło ponad 9 tysięcy
fanów. W trakcie trzech dni festiwalu
na jarocińskiej scenie wystąpiły 42
zespoły. Publiczność usłyszała zarówno uznane gwiazdy jak i muzycznych
debiutantów. Koncerty odbywały

się niemal bez przerwy - zarówno w
dzień jak i w nocy.
Sponsor dla Golloba i spółki
W 2009 roku firma Prestige podpisała umowę z Polskim Związkiem
Motorowym na podstawie, której
przez rok zajmowała się poszukiwaniem sponsorów dla żużlowej reprezentacji Polski. Dbała także o oprawę promocyjną kadry. Prestige jako
pierwszy w historii pozyskał sponsora
dla żużlowej reprezentacji Polski (Nice
Polska). Firma była także organizatorem i pomysłodawcą kilku wydarzeń
budujących pozytywną otoczkę wokół kadry prowadzonej przez trenera
Marka Cieślaka (między innymi: uroczysta prezentacja reprezentacji Polski połączona z przemarszem ulicami
Leszna żużlowej husarii, Gale Sportu
Żużlowego, pozyskanie patronów medialnych reprezentacji Polski).
Real Madryt piłki ręcznej
W 2009 roku z okazji stulecia
klubu sportowego Ostrovia Ostrów
Wielkopolski agencja Prestige była
pomysłodawcą i organizatorem Meczu Gwiazd Piłki Ręcznej, w którym
ekipa złożona z rodowitych ostrowian
stanęła naprzeciwko HSV Hamburg
- jednej z najlepszych drużyn piłki
ręcznej naszego globu. Wystarczy
nadmienić, że HSV Hamburg może
poszczycić się zdobyciem Pucharu
Europy w 2008 roku oraz brązowego
medalu Klubowych Mistrzostw Europy w 2007 roku. To także zespół,
w którym wówczas występowali dwaj
wychowankowie ostrowskiego klubu, a obecnie podpory reprezentacji
Polski – bracia Marcin i Krzysztof
Lijewscy. Obok nich w kadrze HSV
Hamburg roiło się od gwiazd światowego formatu. Aby zobrazować ich
skalę wystarczy wymienić chociażby
dwa nazwiska: Guillaume Gille – francuski rozgrywający, mistrz olimpijski
z Pekinu i mistrz świata z 2009 roku
oraz Igor Vori –Chorwat, który oprócz
złota igrzysk olimpijskich wywalczył
także złoty (2003) i srebrny (2005)
medal mistrzostw świata oraz srebro
mistrzostw Europy (2008), a w 2009
roku został wicemistrzem świata. Podczas tych ostatnich zawodów wybrany
został również MVP turnieju.
Spotkaniu towarzyszyła bogata
oprawa artystyczna (między innymi
koncert wschodzącej gwiazdy muzyki pop – Paulli). W rezultacie kibice
zgromadzeni w Hali Winiary Arena
w Kaliszu byli świadkami wydarzenia
bez precedensu w polskim szczypiorniaku.

Arystokrata
wśród tenorów

T

o bez wątpienia będzie niezapomniany wieczór! José Carreras – jeden
z najwybitniejszych tenorów wszech czasów gwarantuje bowiem nie tylko światowy
kunszt, ale też niepowtarzalny klimat swojego
koncertu.
Jesteśmy pewni, że raz jeszcze wszyscy
przekonamy się o tym, co zawsze uderza widownię w trakcie występów słynnego tenora:
o jego wspaniałej scenicznej aparycji oraz
wielkiej kulturze i szlachetności głosu, które
zyskały mu przydomek “arystokraty wśród
tenorów”.
Koncert José Carrerasa to ważne wydarzenie w życiu Torunia. To także prawdziwa
koncertowa inauguracja Motoareny. Stadion
imienia Mariana Rosego to wspaniały, nowoczesny obiekt. Z pewnością może służyć nie
tylko światowym imprezom żużlowym, ale
również mogą się na nim odbywać koncerty
wielkich gwiazd muzyki. Występ José Carrerasa jest tego najlepszym przykładem.
Wyrażamy zadowolenie, że to właśnie
nam przypadł w udziale zaszczyt organizacji
pierwszego w Polsce koncertu José Carrerasa
na otwartym stadionie. Jest nam niezmiernie
miło, że naszymi partnerami w tym przedsięwzięciu zostali: Gmina Miasto Toruń i RMF
Classic. W tym miejscu pragniemy im podziękować za niezwykle profesjonalną współpracę.
Raz jeszcze zapraszamy na niepowtarzalny koncert!
Marek Kurzawa,
Mateusz Pawlicki,
Janusz Stefański
PRESTIGE MJM

Właściciele agencji Prestige MJM
w towarzystwie José Carrerasa.
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Sylwetka – José Carreras

José Carreras - jeden
z najwybitniejszych
tenorów wszech
czasów. Śpiewak
niezrównany zarówno
w partiach operowych
jak i w repertuarze
musicalowo –
operetkowym.
Znakomity wykonawca
pieśni hiszpańskich
i włoskich.
Interpretacja kolęd
w jego wykonaniu
uważana jest za
najpiękniejszą na
świecie. Prywatnie
- człowiek, który
zwyciężył białaczkę
i następnie poświęcił
się działaniu na rzecz
walki z tą chorobą.
José Carreras to także
gwiazda światowego
show – biznesu.

W

Maestro
światowej sceny

ielka kariera José Carrerasa rozpoczęła się w
1971 roku, gdy wygrał prestiżowy Festiwal Giuseppe Verdiego w Parmie.
Po tym sukcesie w krótkim czasie
zadebiutował na ważniejszych scenach operowych świata. Wszystkie
podbił do 29 roku życia swoim głosem, interpretacją i urokiem. W 1973
roku zaśpiewał w City Opera w Nowym Jorku, w 1974 roku w Operze
Wiedeńskiej, a także w londyńskiej
Covent Garden, z kolei w 1975 roku w
mediolańskiej La Scali. Od 1976 roku
śpiewa w Salzburgu.
Jest odtwórcą wielu partii operowych odpowiednich dla swojego
głosu. Przez wielu oceniany jest jako
najświetniejszy odtwórca partii Don
Joségo w „Carmen” Giorgio Bizeta, Rudolfa w „Cyganerii” Giacomo
Pucciniego oraz Don Carlosa w operze Giuseppe Verdiego. Potrafi także
świetnie stwarzać kreacje aktorskie
identyfikując się z kreowaną postacią
bez reszty. Doskonały jest również w
repertuarze lżejszym, tak zwanym
musicalowo-operetkowym, w „West
Side Story” Leona Bernsteina, „So-
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uth Pacific” Richarda Rodgersa i
Oscara Hammersteina, czy też w pieśniach Andrew Lloyda Webera. Jest
znakomitym interpretatorem pieśni
hiszpańskich i włoskich – wspaniały
zwłaszcza jako wykonawca „Granady” Augustina Lary. Jest świetnym
śpiewakiem w mszach różnych kompozytorów, m.in. argentyńskiej mszy
kreolskiej Ariela Ramireza. Bardzo
pięknie w jego interpretacji brzmią
kolędy z całego świata.
Występował w operach i koncertach pod dyrekcją największych
dyrygentów. Szczególnie ceniony był
przez Herberta von Karajana. Bierze
udział w wielu koncertach charytatywnych, sam będąc często ich pomysłodawcą, jak np. słynnych koncertów Trzech Tenorów w Rzymie
oraz Los Angeles, a także licznych
koncertów na konto założonej przez
siebie międzynarodowej fundacji na
rzecz zwalczania białaczki (w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
zachorował na białaczkę; pomimo,
iż lekarze dawali mu tylko dziesięć
procent szans na przeżycie zwyciężył
chorobę).
Koncerty
Trzech Tenorów
Razem z Placido Domingo i Luciano Pavarottim stworzył wielką
trójkę tenorów ostatniego ćwierćwiecza XX wieku, w odróżnieniu od
dwóch pozostałych umiejąc wyśpiewać pięknie najcichsze piano.
Pierwszy Koncert Trzech Tenorów odbył się w 1990 roku. Luciano
Pavarotti wraz z Placido Domingo i
José Carrerasem wystąpił w rzymskich Termach Karakalli. Nagranie z
tego koncertu stało się największym
przebojem fonograficznym w dziedzinie muzyki poważnej i otrzymało
nagrody: British Award, Grammy,
Edison Award.
Niezliczone tytuły,
nagrody, wyróżnienia
Jego nagrania zostały uhonorowane wieloma Platynowymi i Złotymi Płytami. Jest laureatem i posiadaczem wielu nagród, medali i tytułów.
Wśród rzadszych dla śpiewaków
dokonań jest honorowe członkostwo
Europejskiego Towarzystwa Medycznego i honorowe przewodniczenie
Europejskiemu Towarzystwu Onkologicznemu. Został wybrany i doskonale się sprawdził w roli Dyrektora
Muzycznego Igrzysk Olimpijskich w
Barcelonie, w 1992 roku.

Piłkarski kibic
José Carreras jest
kibicem
katalońskiego
klubu piłkarskiego FC
Barcelona. Carreras do
szesnastego roku życia
grał w piłkę jako prawy
pomocnik i marzył, by
zostać piłkarzem Barçy.
Na mecze zaczął regularnie chodzić po inauguracji Camp Nou, a
jego ulubieni piłkarze to
Evarsto, Cruyff, Miguelli
Podczas wizyty w Barcelonie prezydent Torunia – Michał Zaleski wręczył
i Schuster, ale największą
José Carrerasowi obraz przedstawiający artystę w stroju piłkarza FC Barcelony.
słabość miał i ma zarówchwycając swoich starych wielbicieno pod względem piłkarskim jak i
li i zyskując duże grono nowych. O
prywatnym do Christo Stoiczkowa.
wielkiej popularności José CarreraWarto dodać, że 14 października
sa w Polsce może świadczyć fakt za1999 roku, z towarzyszeniem orkiewsze miażdżącego zwycięstwa oper z
stry Royal Opera House, dał koncert
jego udziałem, w cyklicznej audycji z
na stulecie barcelońskiego klubu.
udziałem słuchaczy „Opera na życzenie” Programu II Polskiego Radia.
Występy w Polsce
W Polsce wystąpił pięciokrotnie
(dwukrotnie w roku 1994 w Zabrzu i
Szczecinie oraz dwukrotnie w 1996
roku w Warszawie i raz w 2002 roku
w Warszawie), za każdym razem za-

Janusz STEFAŃSKI
Przy pisaniu artykułu wykorzystano publikację Aleksandry Toczko
zamieszczoną na www.trubadur.pl

Miliardowa widownia
W 2009 roku José Carreras otrzymał w Londynie nagrodę BRITISH AWARD. Wręczyli ją: Kiri
Te Kanawa, Palcido Domingo oraz Księżna Kornwalii Camilla Parker-Bowles.
W ubiegłym roku w Petrze w Jordanii José Carreras wystąpił razem z Placido Domingo,
Stingiem i Andrea Bocellim na koncercie, poświęconym pamięci zmarłego kolegi Luciano Pavarottiego.
W grudniu 2009 roku w Lipsku (Niemcy) odbyła się duża impreza pod tytułem „José Carreras
Gala”. Transmisję telewizyjną z koncertu oglądało około 7 milionów osób; dzięki Gali na konto
Fundacji Walki z Leukemią José Carrerasa wpłynęła kwota 6,4 miliona Euro! Do sukcesu przedsięwzięcia oprócz Carrerasa przyczyniły się takie gwiazdy jak: Andrea Bocelli, z którym José Carreras wystąpił w duecie, David Garrett, Klaus Meine (lider zespołu Scorpions) i Paul Potts.
W 2009 roku José Carreras wystąpił na wielu udanych koncertach, promując swój nowy
program „Mediterranean Passion”. Artysta występował w Chinach, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei, Stanach Zjednoczonych i w Maroku. W Europie wystąpił na koncertach w Berlinie, Schwerin, Erfurcie, Dreźnie, Atenach, Salonikach, Lizbonie (z Jennifer Lopez),
Santarem, Porto, Londynie, Barcelonie, Zadarze, Zagrzebiu (koncert bożonarodzeniowy, na który przyszło 12 000 widzów), Kopenhadze, Tbilisi, Bukareszcie, Sankt Petersburgu i Neapolu (70
000 słuchaczy!).
W styczniu 2010 roku José Carreras został nagrodzony Medalem Świętego Jerzego w Operze Sempera (Semperoper) w Dreźnie.
W kwietniu 2010 roku José Carreras był gościem specjalnym koncertu inauguracyjnego
Shanghei Expo 2010. Gospodarzem programu była chińska sopranistka Zu Hei. Chińska telewizja CCCTV nadała transmisję z koncertu. Obejrzało ją ponad miliard widzów!
W Barcelonie kosztem 11 milionów Euro założone zostało Centrum Badawcze José Carrerasa. Koszty związane z budową ponosi fundacja Carrerasa. W ośrodku rozpocznie badania 40
naukowców!

10 Walka artysty z chorobą
„Myślę, że mamy w sobie niepożyte siły,
siły, które odkrywamy i mobilizujemy do działania
dopiero w ekstremalnych warunkach.”
(José Carreras „Śpiewać całą duszą”)

Forza Campione!
C

horoba jest tematem trudnym, a choroba tak ciężka
jak ostra białaczka limfoblastyczna
jest tematem trudnym szczególnie.
O tym, że trzeba o niej mówić wiedzą

najlepiej ci, którzy sami jej doświadczyli. Pomoc, otucha to siła potrzebna
chorym. I takie wsparcie, wielu osobom na całym świecie, daje słynny
tenor José Carreras.
Śpiewak zachorował na białaczkę (leukemię) w 1987 roku. Pierwsze
objawy nie zdawały się w żaden sposób wskazywać na powagę sytuacji.
Podczas pracy nad ekranizacją „Cyganerii” G.Pucciniego tenora rozbolał
ząb. Na szczęście dolegliwość ta nie
została przez śpiewaka zignorowana.
Kiedy kuracja antybiotykowa nie pomogła na ból zęba, 13 lipca przerwano zdjęcia, a Jose Carreras znalazł się
w paryskim szpitalu. Noc, podczas
której śpiewak wraz z rodziną czekał
na wyniki badań szpiku, była jedna z
najgorszych w jego życiu: Nie chciałem być okłamywany, nawet w najlepszej intencji. To byłoby najgorsze.
Jestem przekonany, że tylko świadomość zagrożenia pozwala je skutecznie zwalczać. I już od pierwszej
godziny byłem pewien, że znajdę w
sobie wystarczająco dużo siły, żeby
wszystko znieść.
W ciągu niespełna kilku dni zdiagnozowano u niego leukemię. Leczenie tenor postanowił kontynuować w

rodzinnej Barcelonie, w Hospital Clinico, u jednego z najlepszych wówczas
hematologów- prof. Rozmana. Kolejne miesiące przyniosły pogorszenie
zdrowia Carrerasa i zwątpienie: Płacę
teraz za całe dobro, które otrzymałem od życia.
Albo za sytuacje, w których mogłem a nie uczyniłem nic dobrego. Ale
czy to prawda? Czy rzeczywiście dopuściłem się
przestępstwa, za które
muszę teraz pokutować?
A później dostrzega się
innych pacjentów- trzyletnie dzieci, a nawet
niemowlęta. Za co one
muszą płacić?
Choroba artysty odbiła się echem na całym
świecie. Tenor otrzymywał tysiące listów, wsparcie okazywali mu nie tylko fani ale także artyści,
politycy,
koronowane
głowy.
Jedyną drogą leczenia Carrerasa była tzw. autotransplantacja - czyli przeszczep względnie
zdrowych partii szpiku z innej części
ciała chorego. W rodzinie artysty nie
znaleziono bowiem odpowiedniego
dawcy. Dla śpiewaka nastały trudne
dni chemioterapii, która miała przygotować go do operacji. Po zakończeniu chemioterapii ustalono termin
transplantacji i miejsce. Do zabiegu
miało dojść we Fred-HutchinsonInstitut w Seattle.
Tu pobrano od niego około 1 litra
szpiku. W tym celu dokonano kilkaset niezwykle bolesnych wkłuć w kości miednicy. Szpik następnie został
oczyszczony z chorych komórek i zamrożony do czasu operacji. Artysta
został zaś poddany kolejnym wyniszczającym organizm zabiegom.
Kiedy po kilku miesiącach operacja powiodła się i artysta mógł opuścić klinikę, świat odetchnął z ulgą.
Nikt nie spodziewał się wtedy, tego
co miało wkrótce nastąpić. „Światełko w tunelu zgasło”, powiedział José
Carreras, gdy okazało się, że nowy
szpik przestał się mnożyć- nie produkował już nowych krwinek. Szanse
przeżycia artysty zmalały praktycznie
do zera.

Wtedy, jednak stał się CUD. To
słowo jedynie obrazuje to jak wielkie szczęście dosięgło artystę. Cudem
tym był lek wynaleziony zaledwie rok
wcześniej właśnie w Seattle. Lek ten
uaktywnił szpik i śpiewak zaczął wracać do zdrowia. Po 190 dniach Jose
Carreras powrócił do rodzinnej Barcelony a 21 lipca 1988 r. powrócił do
swego artystycznego życia - słynnym
koncertem przed Łukiem Triumfalnym w Barcelonie.
Artysta, nie zapomniał jednak o
swej walce z chorobą i w 1988 roku,
założył w Barcelonie fundację na rzecz
walki z białaczką- José Carreras International Leukemia Foundation (Fundació Internacional Josep Carreras za
contra la la Lluita białaczka). Fundacja zajmuje się przede wszystkim badaniami klinicznymi nad białaczką,
promocją zwiększenia baz dawców
szpiku i krwi pępowinowej raz prowadzi hiszpański rejestr dawców szpiku.
 	
Fundacja oferuje wsparcie
finansowe i psychologiczne chorym
na białaczkę oraz ich najbliższym.
Fundacja Jose Carrerasa ma ponadto
swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Niemczech.
Od wielu lat Jose Carreras organizuje liczne Gale operowe oraz koncerty, z których dochód przeznaczony
jest na potrzeby Fundacji. Tenor wraz
ze wspierającymi go artystami, wśród
których nalęży wymienić takie sławy
jak Agnes Baltsa, Katia Ricciarelli
czy Ruggero Raimondi dają rocznie
około 20 koncertów charytatywnych.
Jose Carreras jest ponadto honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Medycyny i Europejskiego
Towarzystwa Hematologii, Honorowym Patronem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej i Ambasadorem Dobrej Woli UNESCO.
Należy nisko pochylić głowę nad
działalnością Jose Carrerasa i dziękować losowi, za to że pozwala nam
cieszyć się kunsztem artystycznym
tego wielkiego Hiszpana.
Więc, Forza Campine! - Walcz
Mistrzu – jak mawiał Luciano Pavarotti wspierając przyjaciela. Teraz
walcz dla innych.
Aneta NAWORSKA
Cytaty pochodzą z autobiografii
Jose Carrerasa „Śpiewać całą duszą”
wydanej w 1991r w Monachium.
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Opera -

światowe
show
Koncerty Trzech Tenorów to bez wątpienia
jeden z najbardziej rozpoznawalnych
produktów w historii światowej muzyki.
Za każdym razem gromadziły tłumy
widzów, były pokazywane przez dziesiątki
telewizji z całego świata i w konsekwencji
przyczyniły się do niespotykanej
wcześniej popularyzacji muzyki operowej.

P

Przykładowo koncert w Los
ierwszy Koncert Trzech TeAngeles był - jak napisał na
norów miał miejsce 7 lipca
łamach
„Rzeczpospolitej”
1990 roku w starożytnych Termach
Jacek Marczyński – „perKarakalli w Rzymie. Został zorgafekcyjnie zrealizowanym winizowany przy okazji piłkarskich
dowiskiem telewizyjnym”.
Mistrzostw Świata odbywających
Kiedy grano hymn amerykański, kasię wówczas we Włoszech. Podczas
mera natychmiast wyłowiła w tłumie
koncertu wystąpili: Luciano Pavaroteksprezydenta George’a Busha z małti, Placido Domingo i José Carreras,
żonką, śpiewających razem z 60-osoa towarzyszyły im: orkiestra Maggio
bowym chórem i 56-tysięczną widowMusicale Fiorentino (dyrygent Zubin
nią. Kiedy trzej tenorzy
Mehta) oraz Orkiestra
zaintonowali przebój
Teatru Operowego w
Koncertu w Rzymie „My way”, pokazano
Rzymie (w sumie 240
muzyków). Koncertu wysłuchało 6 tysięcy najsłynniejszego jego
wysłuchało 6 tysięcy
słuchaczy, chociaż wykonawcę, Franka
Sinatrę, podczas „Deszsłuchaczy, chociaż osób
osób chętnych do czowej
piosenki” odnachętnych do zakupu
biletu było aż sto tysię- zakupu biletu było aż leziono Gene Kelly’ego.
Nie zapomniano o wycy. Przed telewizorami
sto tysięcy.
eksponowaniu licznych
zgromadziło się ponad
gwiazdorów (Tom Cruise, Arnold
800 milionów widzów, a nagranie
Schwarzenegger) , którzy wykupili
koncertu wydane w formie CD, MC
najdroższe miejsca po 1000 dolarów
i LP, sprzedało się w ilości 12 miliokażde. Warto podkreślić, że koncert
nów egzemplarzy. W rezultacie stało
na Dodger Stadium obejrzało półtora
się bestsellerem wśród albumów z
miliarda widzów z 70 krajów.
muzyką klasyczną. Po tak ogromKoncerty Placido Domingo, José
nym sukcesie koncert został powtóCarrerasa i Luciano Pavarottiego odrzony między innymi w 1994 roku w
bijały się tak dużym echem, że wzbuLos Angeles, 1998 roku w Paryżu i w
dziły zainteresowanie nawet wśród
2002 roku w Yokohamie.
przywódców północnokoreańskiego
Każdy z koncertów był nie tylreżimu komunistycznego.
ko znaczącym przedsięwzięciem
- „Rozważamy możliwość zorgamuzycznym, ale też wielkim show.

nizowania występu Trzech Tenorów
w Korei Północnej” – donosiła swego
czasu popierająca komunistyczny reżim gazeta „Chosun Sinbo” wydawana w Japonii. Według wstępnych zapowiedzi śpiewacy mieli pojawić się
razem z „700 artystami z 40 krajów”
na święcie, które co roku odbywa się
15 kwietnia z okazji rocznicy urodzin
pierwszego przywódcy państwa Kim
Ir-Sena (1912-94). Ostatecznie jednak nigdy do takiego koncertu nie
doszło.
Janusz STEFAŃSKI

Plácido Domingo,
José Carreras oraz
Luciano Pavarotti
wspólnie nagrali
także płytę
z najpiękniejszymi
kolędami z całego
świata.

Wydawnictwo: „Carreras. Koncert w Toruniu” zredagował Janusz Stefański.
Teksty: Jarosław Galewski, Janusz Stefański, Aleksandra Toczko, Magdalena Miśka – Jackowska, Aneta Naworska, materiały Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Zdjęcia: Małgorzata Litwin, Juliusz Multarzyński Jarosław Pabijan, Urząd Miejski w Toruniu, materiały dostarczone przez Kupfer Kultur & Media, EAI GmbH (Vienna / Austria),
zdjęcia z archiwum Justyny Steczkowskiej, zdjęcia z archiwum Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Projekt i opracowanie graficzne:

info@projektownia.info.pl
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Carreras to wzór
Rozmowa z Nataliyą Kovalovą, ukraińską sopranistką

- 31 lipca wystąpi Pani podczas
koncertu José Carrerasa. Jakie
znaczenie ma dla Pani ten
występ?
- Przede wszystkim muszę powiedzieć, że cieszę się niezmiernie z
powrotu do Polski. Tym bardziej, że
miasto, w którym wystąpię, obchodzi w tym roku wspaniały jubileusz.
Z tego co wiem, Toruń świętuje 777 –
lecie swego istnienia. Mam nadzieję,
że mój występ przypadnie do gustu
publiczności. Wydaje mi się, że program koncertu jest naprawdę bardzo
ciekawy. Co do występu u boku José
Carrerasa, to wspaniałe przeżycie.
Miałam już okazję z nim występować
w 2000 roku w Sankt Petersburgu.
Jeśli chodzi o ten gatunek muzyki, to
ten człowiek jest po prostu wzorem.
- Koncert José Carrerasa

Ukraińskie ciepło głosu
Nataliya Kovalova urodziła się na Ukrainie. Tam też rozpoczęła
edukację muzyczną. Później dodatkowo szkoliła swój warsztat
w Polsce. Skończyła tez Hochschule von Weber w Dreźnie.
W swojej karierze wygrała wiele ważnych konkursów zarówno w jej rodzinnym kraju, jak również w Niemczech i Austrii.
Miedzy innymi otrzymała drugą, bardzo prestiżową, nagrodę
publiczności konkursu z 2004 roku Operalia Placido Domingo
w Los Angeles.
Nataliya Kovalova zadebiutowała w Polsce w sezonie
1999/2000 jako Nanetta. Od sezonu 2001/2002 jest członkiem
Deutsche Oper am Rhein w Düsseldorfie, gdzie występowała
między innymi w rolach: Violetty/ Traviata, Vittelii/La Clemenza di Tito, Tatyany/Oniegin, Desdemony/Otello i Marguerity/
Faust.
Połączenie ciepła głosu, piękna i stałej obecności scenicznej
dało Natalii wielkie grono stałych wielbicieli. Obecnie ukraińska sopranistka występuje powszechnie w Niemczech, Austrii,
Rosji i Szwajcarii.

tej opery. To dzięki niej mogłam zaodbędzie się na nowoczesnym
debiutować na operowej scenie i późobiekcie sportowym. Czy otoniej nadal sprawdzać i rozwijać się w
czenie, w którym Pani wystętym, co kocham.
puje, odgrywa istotną rolę?
- Śpiewanie w plenerze, salach kon- Czy Pani polscy fani mogą
certowych czy operach niczym się
liczyć, że będzie Pani częściej
nie różni, jeżeli chodzi o proces
pojawiać się w naszym kraju?
twórczy. W przeszłości śpiewałam
- Bardzo bym chciał
już wiele koncertów
przyjeżdżać do Pol„open air”. Jednak nie
Darzę Polaków
ski jak najczęściej, ale
ma dla mnie znaczei Polskę wielką
moja praca w Dusselnia, czy śpiewam dla
sympatią. Mam w
dorfie, a także w innych
10 czy dla 10.000 osób.
Koncert w Toruniu bę- tym kraju naprawdę miejscach Europy zajmuje dużo czasu. Kondzie na pewno odpobardzo wielu
certów jest naprawdę
wiednio nagłośniony,
przyjaciół i dlatego dużo. Te najbliższe
z pewnością nie zaplany dotyczą Niemiec.
braknie także specjalwystęp w Toruniu
Czekają mnie również
nych ekranów. Z tego
będzie dla mnie
projekty we Francji.
powodu nie powinno
wielką
Nie wiem, jak będzie
być problemu z odbioz wizytami w Polsce
rem tego, co będzie
przyjemnością.
w tym i w przyszłym
działo się na scenie.
roku, ale mam wielką nadzieję, że
Ze swojej strony zapewniam,
kiedyś znowu przyjadę do Warszawy
że dam z siebie sto procent.
albo Wrocławia. Zapewniam, że zrobię to z największą przyjemnością!
- Pani debiut w Polsce przypadł
na sezon 1999/2000. Jakie były
- Czy na koniec chciałaby przejego okoliczności?
kazać Pani coś swoim fanom z
- Warto powiedzieć nie tylko o tym
Polski?
debiucie, ale także o moich studiach
- Na pewno chciałabym powiedzieć,
na Akademii Muzycznej we Wroże darzę Polaków i Polskę wielką
cławiu. Zostałam wtedy magistrem
sympatią. Mam w tym kraju naprawsztuki. Następnie angażowałam się
dę bardzo wielu przyjaciół i dlatego
w działalność wrocławskiej opery.
występ w Toruniu będzie dla mnie
Jestem bardzo wdzięczna za daną mi
wielką przyjemnością. Wszystkim
szansę, ponieważ dzięki temu moswoim fanom chciałabym życzyć
głam pracować z różnymi muzykawszystkiego najlepszego i wielu niemi, dyrygentami, reżyserami, którzy
zapomnianych wrażeń 31 lipca.
doskonale znali się na swoim fachu.
To była moja pierwsza twórcza zdoRozmawiał:
bycz. Jestem bardzo wdzięczna pani
Jarosław GALEWSKI
Ewie Michnik, która jest dyrektorką
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Fan muzyki Chopina
Rozmowa z Davidem Giménezem, dyrygentem, który poprowadzi
orkiestrę podczas koncertu José Carrerasa w Toruniu.
- 31 lipca na toruńskiej Motoarenie
odbędzie się koncert José Carrerasa. Jakie znaczenie ma on dla
Pana?
- Jak pewnie się Pan domyśla, miałem
wielką przyjemność uczestniczyć już w
naprawdę wielu koncertach wspólnie z
José Carrerasem, które odbywały się na
całym świecie. Mogę zapewnić, że zawsze
przygotowujemy program bardzo starannie. Wynika to z prostego faktu. Każde
miejsce powinno być w trakcie takiego
wydarzenia wyjątkowe i tak samo ważne. Generalnie próbujemy dostosować
nasz program, to co gramy, śpiewamy
do publiczności i jej preferencji. Tak też
będzie w przypadku koncertu w Toruniu.
- Koncertu, który jest wyjątkowy,
ponieważ odbędzie się na obiekcie
sportowym. Czym różni się takie
wydarzenie od tych, które mają
miejsce „w czterech ścianach”?
- Podstawowa różnica jest związana oczywiście z akustyką, która w przypadku sal
jest naturalna. Jest to element, który ma
znaczenie na pewno dla mnie, muzyków, ale także oczywiście dla publiczności. Jednocześnie to największa różnica.
Oczywiście, zawsze dobrze jest mieć do
czynienia z naturalną akustyką, jak np. w
sali, ale bywa też tak, że niektóre obiekty
są po prostu zbyt małe i z tego powodu
pewnych rzeczy nie da się zrobić. Wtedy
trzeba wybrać takie otoczenie jak obiekt
sportowy. Zawsze stosujemy sprzęt
możliwie najwyższej jakości. Poza tym,
współpracują z nami doskonali technicy,
którzy dzięki swoim staraniom są w stanie
osiągnąć specyfikę dźwięku bardzo zbliżoną do tej, z którą mamy do czynienia
w zamkniętych pomieszczeniach. Rezultaty są naprawdę bardzo dobre. Druga
zasadnicza różnica to oczywiście znacznie
więcej publiczności, tak naprawdę tysiące ludzi. Z punktu widzenia muzyków, to
nie odgrywa aż tak wielkiej roli, ponieważ
5 tysięcy ludzi to dla nas to samo co 500
osób. Motywacja jest zawsze jednakowa.
- Skoro mowa o miejscu koncertu, to chciałbym zapytać o Toruń
i Polskę. Czy znajdzie Pan czas,
żeby przy okazji koncertu zwiedzić
miasto?
- W tym momencie pojawia się zawsze
ten sam problem. Do Torunia przyjeżdżamy prosto z Hiszpanii, gdzie mamy
koncert 28 lipca w okolicach Madrytu.

Jeżeli chodzi o mnie, to niestety nie będzie
czasu, żeby zobaczyć cokolwiek. Mam do
wykonania pracę wraz z orkiestrą. Ale co
do Polski, to powiem szczerze, że pewną
wiedzę posiadam. Kilka razy byłem w
Warszawie i bardzo polubiłem to miasto. Uwielbiam wiele aspektów waszej
kultury, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę.
Jestem również pianistą i dlatego bardzo
trafia do mnie muzyka Fryderyka Chopina. Zresztą, zamierzamy tak skonstruować program toruńskiego koncertu,
żeby pewne elementy związane z jego
muzyką były słyszalne. Wracając do pytania, bardzo chętnie zobaczyłbym wiele, ale
tym razem niestety nie będzie na to czasu.
- Jak rozpoczęła się Pana współpraca z José Carrerasem?
- Nasz pierwszy
wspólny koncert
miał miejsce...
16 lat temu. Tak,
to było w 1994
roku. Od tamtego wydarzenia pracujemy
ze sobą bardzo
ściśle. Powiem
szczerze, że nasze relacje układają się znakomicie, zarówno
na płaszczyźnie
zawodowej jak i
prywatnej. José
Carreras od samego początku
obdarzył mnie
wielkim zaufaniem. Z kolei ja starałem się
robić bardzo dokładnie to, czego oczekiwał ode mnie jako dyrygenta, czyli pracować nad odpowiednim przygotowaniem
orkiestry i dbać o to, aby muzyka grana
była w sposób zgodny z jego oczekiwaniami. Jesteśmy również spokrewnieni
i to na pewno było bardzo pomocne na
samym początku. Należy to jednak traktować tylko jako pewną ciekawostkę czy
anegdotę. Nie można pracować ze sobą
przez 16 lat, jeśli relacje na płaszczyźnie
zawodowej nie układają się właściwie.
- José Carreras musi być bardzo
silnym i zdecydowanym człowiekiem. Trzeba mieć wiele wiary
i energii, żeby nie załamać się w obliczu takiej choroby jak białaczka...

- Ta choroba miała miejsce w 1987 roku, a
więc od tego czasu minęły już 23 lata. José
Carreras jest obecnie w pełni zdrowy. Od
tego momentu nie było żadnego powtórnego leczenia i dzięki temu może prowadzić normalne życie. Mogę powiedzieć
Panu całkowicie szczerze, że jego energia,
zapał to coś niesamowitego. José Carreras
gra blisko 60 koncertów trakcie roku, jest
naprawdę w znakomitej formie, a przecież
taka praca wiąże się między innymi z podróżami. Naprawdę jego dyspozycja jest
doskonała.
- Obaj urodziliście się w Barcelonie. José Carreras jest wielkim
fanem klubu piłkarskiego FC Barcelona. A Pan?
- Tak, również
kibicuję tej drużynie. Staram
się śledzić sytuację tego klubu.
Kiedy jestem
w Barcelonie
i drużyna rozgrywa mecz, to
oczywiście staram się na niego
pójść. Czasami
zabieram swojego syna, który
ma wprawdzie
dopiero 4 lata,
ale już w tym
wieku czerpie
z tego wielką
przyjemność.
Na co dzień
śledzę sytuację
klubu za pomocą telewizji czy Internetu.
- Przy okazji, proszę przyjąć gratulacje za zwycięstwo podczas zakończonych niedawno mistrzostw
świata w piłce nożnej w Republice
Południowej Afryki...
- Dziękuję bardzo! Dla Hiszpanów to wielka sprawa. Piłka nożna jest w tym kraju
sportem numer jeden. Zdobycie mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii to
coś niesamowitego. Osobiście cieszę się
szczególnie, ponieważ większość piłkarzy
mistrzowskiej drużyny gra na co dzień dla
Barcelony. Zdaje się, że mówimy o sześciu
albo nawet siedmiu graczach. Z tego powodu ten sukces smakuje mi szczególnie.
Rozmawiał:
Jarosław GALEWSKI

14 Sylwetka – Justyna Steczkowska

Duże wyzwanie
i wielka radość
Rozmowa z Justyną Steczkowską –
jedna z najlepszych polskich wokalistek

Znana jest Pani z różnych muzycznych eksperymentów. W swojej
karierze wydała Pani między innymi wiele tematycznych płyt. Na
jednej z nich śpiewa Pani teksty
zaczerpnięte z twórczości Williama Szekspira. Z kolei na innej w
języku jidysz. Czy w takim razie
występ z José Carrerasem to kolejny muzyczny eksperyment w Pani
wykonaniu, czy też innego rodzaju
doświadczenie? Jak Pani traktuje
propozycję wspólnego śpiewania z
wybitnym hiszpańskim tenorem?
- Przede wszystkim jestem zaszczycona,
że zostałam zaproszona do tego koncertu.
Znam twórczość José Carrerasa. To jeden z najwybitniejszych tenorów na świe-

Wszechstronna jak mało kto
Justyna Steczkowska od kilku lat należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. W 1994 Zdobyła Grand
Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rok później wygrała
Festiwal Państw Bałtyckich w Karlshamn oraz reprezentowała
Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie. W tym samym roku nawiązała współpracę z Grzegorzem Ciechowskim,
pod którego okiem nagrała debiutancką płytę „Dziewczyna
Szamana”. Tytułowy utwór z tego albumu uznany został za
przebój 1996 roku w wielu plebiscytach, a sam album zyskał
miano platynowej płyty, sprzedając się w ponad trzystutysięcznym nakładzie. W rezultacie Justyna Steczkowska została
wyróżniona nagrodą muzyczną Fryderyk’ 96 w pięciu kategoriach: Wokalistka Roku, Album roku („Dziewczyna szamana”),
Piosenka Roku („Oko za oko, słowo za słowo”), Fonograficzny
Debiut Roku i Teledysk Roku („Oko za oko, słowo za słowo”).
Otrzymała także statuetkę Wiktora’ 96 w kategorii Najlepsza
Piosenkarka, Artystka Estrady.
Także kolejne lata to pasmo sukcesów wokalistki. Płyty Justyny Steczkowskiej za każdym razem były niekonwencjonalne
i cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Najlepszym tego
przykładem są chociażby: album „Mów do mnie jeszcze”
z 2001 roku, który zawierał utwory do tekstów Williama Szekspira, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Przerwy-Tetmajera
i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz płyta „Alkimja”, która
nawiązywała do kultury żydowskiej i zawierała utwory śpiewane po hebrajsku, aramejsku oraz w językach ladino i jidysz. za
sprzedaną w trzydziestu pięciu tysiącach egzemplarzy „Alkimję” Justyna Steczkowska otrzymała złotą płytę oraz Fryderyka
2002 w kategorii Album Roku etno-folk.

cie. Miał swój fantastyczny czas i nadal
utrzymuje się w świetnej formie. Śpiewać
razem z nim na scenie to naprawdę duże
wyzwanie i wielka radość. Tym bardziej
cieszy mnie to, że dzień wcześniej będę
gościć z wielkim rockowym show na
polskim Woodstocku. Jednym słowem
prosto ze sceny rockowej, gdzie będę
występować w obcisłym kombinezonie
pojadę do Torunia, gdzie przebiorę się w
elegancką stonowaną suknię wieczorową
i zaśpiewam z José Carrerasem. Spektrum emocji muzycznych w ciągu jednego weekendu będę miała więc olbrzymie.

że był to musical „wysadzony w kosmos”.
Bardzo trudny technicznie. Było w nim
trochę jazzu, rocka i muzyki klubowej
jednocześnie. To była właściwie bardziej
trans opera aniżeli musical. Przedstawienie zostało świetnie przyjęte przez publiczność. Niestety, ze względu na bardzo
duże koszty związane z wystawianiem tej
sztuki nie graliśmy „Snu Nocy Letniej”
zbyt długo. Ja występowałam w tym musicalu gościnnie w każdej wolnej chwili.

Jeżeli słyszy Pani nazwisko: José
Carreras – to jakie ma Pani pierwsze skojarzenia?
- Piękny głos. Poza tym José Carreras zaOstatni weekend lipca będzie też
wsze budził u mnie pozytywne emocje.
chyba pokazywał Pani niemałe
Nie tylko tym jak śpiewa. Także swoim
możliwości artystyczne. Zaprewyglądem. Ma przepiękną , uduchozentuje się Pani bowiem jako osowioną twarz. Gdy śpiewa bardzo miło
ba potrafiąca zaśpiewać w dwóch
się na niego patrzy.
różnych skrajnościach
Jest inny niż np.
jeśli chodzi o muzykę.
José Carreras ma
- Cieszę się, że Pan tak myśli.
nie tylko fantastyczny był niegdyś Luciano Pavarotti, który
To co mnie bowiem często
głos, ale też
wprawdzie śpiewał
drażni u dziennikarzy to
zjawiskowo, ale na
szybka chęć szufladkowaniepowtarzalną
scenie nie przykuwał
nia. Po prostu jak już przypiprezencję. (…)
swoim wyglądem
szą artystę do danej działki,
zawsze przykuwał
uwagi. Był bowiem
czy rodzaju twórczości to
moją uwagę
rubaszny i po prostu
chcieliby aby tam już zawsze
się znajdował. Denerwuje
nie tylko jako śpiewak taki bardzo, bardzo
duży. José Carreras
ich gdy ktoś potrafi się odoperowy, ale również jest inny. Ma nie tylnaleźć zarówno w muzyce
jako mężczyzna.
ko fantastyczny głos,
jazzowej jak i grać w ciężale też niepowtarzalkich formacjach rockowych.
ną prezencję. Jednym słowem Carreras
I jeszcze do tego na przykład zaśpiewać
przykuwał zawsze moją uwagę nie tylko
z José Carrerasem. Mówię nie tylko o
jako śpiewak operowy, ale również jako
sobie, ale też o kilku innych artystach,
mężczyzna.
którzy po prostu mają talent do muzyki,
głęboką świadomość dźwięków i dobrą
Lubi Pani śpiewać przed liczną
technikę instrumentalną oraz wokalną.
widownią?
Bo przecież bycie artystą nie polega tylko
- Lubię. Ale tak naprawdę to ja po prostu
na schlebianiu gustom publiczności. Chouwielbiam śpiewać. Kocham to co robię.
dzi o coś więcej. O wyznaczanie nowych
I obojętnie, czy jest to wielka widownia,
tendencji, spełnianie swoich marzeń. Po
czy też mały klub zawsze chętnie wyprostu o tworzenie.
stępuję na scenie. Każdy występ jest dla
mnie radością. Nie ma dla mnie znaczeMa Pani bardzo duże możliwości
nia czy gram w Pcimiu Dolnym, w Warwokalne. Czy w takim razie już
szawie, czy też w centrum Nowego Jorku.
wcześniej pojawiały się jakieś proKażdą widownię szanuje w ten sam spopozycje jeśli chodzi o repertuar
sób. Oczywiście duże koncerty plenerowe
operowo – musicalowy?
rządza się trochę innymi emocjami niż
- Do tej pory brałam udział w dwóch mumałe klubowe spektakle. Ale lubię wysicalach. Jeden z nich był naprawdę wykonywać piosenki zarówno dla tysięcy
bitny. Była to adaptacja dzieła Williama
słuchaczy, jak i zaledwie kilku odbiorców.
Szekspira „Sen Nocy Letniej”. To było w
Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ja często
Rozmawiał: Janusz STEFAŃSKI
obrazowo mówię o tym przedstawieniu,
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Muzyka

w toruńskim gotyku

Jest jedną z kulturalnych wizytówek Torunia. Dotychczas koncertowała
we wszystkich znaczących miastach Polski i w wielu krajach Europy. Jej
członkowie nie tylko pięknie grają, ale też inicjują ważne wydarzenia
kulturalne w Toruniu.

T

oruńska Orkiestra Symfoniczna jest kontynuatorką
wcześniejszej Toruńskiej Orkiestry Kameralnej i przedwojennej Orkiestry Symfonicznej. Ma swoją siedzibę w Dworze
Artusa w Toruniu.
Od 1990 roku utrzymywana jest
przez budżet miasta i jemu też zawdzięcza dynamiczny rozwój. Obecną nazwę
nosi od lutego 2006 roku.
Zespół wpisał się na stałe w kulturalny krajobraz
miasta, poprzez
organizowanie
koncertów dla
mieszkańców
Torunia i sławiąc jego imię
podczas
licznych krajowych
i zagranicznych
występów.
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
na przestrzeni swojej trzydziestoletniej
działalności dała około dwóch tysięcy
koncertów we wszystkich znaczących
miastach Polski oraz w wielu krajach
Europy (między innymi w: Belgii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Niemczech,
Danii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i
Francji oraz na Białorusi i Litwie), a także
na prestiżowych festiwalach. Ostatnio or-

kiestra może się również poszczycić miesięcznym tournee w Chinach.
Znaczącym wydarzeniem w historii
toruńskiej orkiestry jest organizowanie
od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu „Toruń - Muzyka i Architektura”. W tym roku, już 14 edycja festiwalu, odbywa się pod nazwą: „EUROPA
- TORUŃ, MUZYKA i ARCHITEKTURA”. Ideą festiwalu jest prezentowanie
muzyki klasycznej w zabytkowych, histo-

scy dyrygenci (Tomasz Bugaj, Mirosław
Jacek Błaszczyk, Krzysztof Missona,
Marek Pijarowski, Zygmunt Rychert,
Jerzy Swoboda, Karol Stryja), soliści instrumentaliści (Andrzej Bauer, Rafał
Blechacz, Vadim Brodski, Kaja Danczowska, Eugen Indjic, Krzysztof Jakowicz,
Maria Iaszwili, Kevin Kenner, Konstanty Andrzej Kulka, Waldemar Malicki,
Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa
Pobłocka, Bernard Ringeissen, Tatiana

rycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe organizowane są przez dwa miesiące
wakacyjne - lipiec i sierpień.
Orkiestra brała udział w licznych festiwalach krajowych i europejskich, ma
na swym koncie nagrania dla Polskiego
Radia i Telewizji oraz Radia Suisse Romande. Nagrała również pięć płyt kompaktowych.
Z orkiestrą współpracowali pol-

Szebanowa, Wanda Wiłkomirska) oraz
wokaliści (Bożena Harasimowicz, Iwona
Hossa, Urszula Kryger, Jadwiga Rappe,
Katarzyna Suska, Stefania Toczyska, Elżbieta Towarnicka, Andrzej Hiolski, Piotr
Kusiewicz, Jerzy Mechliński, Adam Zdunikowski).
Obecnie dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Paweł Dudzik,
a szefem artystycznym Piotr Sułkowski.

16 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina
Piotr Szychowski zagra na Motoarenie
etiudę Fryderyka Chopina.

Zaśpiewa Chopina
Podczas koncertu w Toruniu José Carreras upamiętni dwusetną rocznicę urodzin znakomitego polskiego kompozytora
Fryderyka Chopina. Specjalnie z tej okazji wykona utwór
Tristesse.

E

Gładkowskiej z innym. Jednak najtiudę nr 3 Fryderyk Choprawdopodobniej była to tęsknota za
pin napisał w sierpniu 1832
ojczyzną.
roku. Przebywał wtedy w Tours, w
Piękno melodii tak pociągało
gościnie u rodziny wiolonczelisty Auśpiewaków, że szukali lub pisali do
guste Franchomme’a.
niej tekst. W 1939 roku Tino Rossi
Jest to wyjątkowa etiuda. Przede
zaśpiewał ‘Tristesse’. Ta pieśń osiąwszystkim co do tempa. Po drugie co
gnęła niesłychaną wręcz populardo śpiewności melodii (jak widać już
ność. Do dzisiaj wykonanie Rossi’ego
wtedy Chopin wychodził poza tradybardzo się podoba. Śladem Rossi’ego
cyjne rozumienie form muzycznych).
poszło wielu innych, m.in. Sarah BriPowstała więc etiuda romantyczghtman i José Carrena. Sam Chopin był
ras.
bardzo zadowolony z
Sam Chopin był
Podczas koncertu
tej kompozycji. Dużo,
bardzo zadowolony w Toruniu w trakcie
dużo później mówił
z tej kompozycji.
utworu
„Tristesse”
o Etiudzie E-dur, że
José
Carrerasowi
mało kiedy miał naDużo, dużo później
akompaniował będzie
tchnienie do napisania
mówił o Etiudzie
Piotr
Szychowski,
tak pięknej melodii.
E-dur, że mało kiedy który jest jest absolChopin nie nazywał swoich utworów.
miał natchnienie do wentem Akademii
im. I.J.
Niektóre jednak dzinapisania tak pięknej Muzycznej
Paderewskiego
w
siaj mają sławne namelodii.
Poznaniu w klasie
zwy nadane w latach
fortepianu prof. Walpóźniejszych. Etiuda
demara Andrzejewskiego. Obecnie
E-dur z op.10 jest powszechnie znakontynuuje studia na Universität der
na jako ‘Tristesse’, po polsku jako
Künste w Berlinie w klasie fortepia‘Żal’. Skąd u Chopina taki smutek?
nu prof. Rainera Beckera. Doskonalił
Przyczyną mógł być ślub Konstancji

swoje umiejętności również na kursach mistrzowskich we Wrocławiu,
Dusznikach i Darmstadt, na których
pracował pod kierunkiem m.in. Dang
Thai Sona, Bernarda Ringeissena,
Klausa Hellwiga, Hansa Leygrafa,
Ryszarda Baksta, Wiktora Mierżanowa oraz Andrzeja Jasińskiego. Koncertował na prestiżowych festiwalach
pianistycznych, takich jak: 60 Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny
w Dusznikach Zdroju, XXIV Międzynarodowy Festiwal Chopin w
Barwach Jesieni w Antoninie, Warszawski Festiwal Chopinowski Filharmonii Narodowej, Festiwal Chopiniana - Dni Fryderyka Chopina w
Warszawie, XXXVIII Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowy Festiwal Sofijskie Tygodnie
Muzyczne, Międzynarodowy Festiwal Lato Muzyczne w Kuźminkach
(Moskwa).
W styczniu 2009 zadebiutował w
Filharmonii Berlińskiej z Das Sinfonie Orchester Berlin pod dyr. Ulricha
Fritze, wykonując Koncert fortepianowy c-moll KV491 Mozarta. Z okazji
obchodów miesiąca frankofońskiego
wystąpił z dwoma recitalami chopinowskimi w Sali Koncertowej Konserwatorium Muzycznego w Szanghaju - Mois de la Francophonie.
Jest laureatem wielu nagród w
konkursach krajowych i międzynarodowych
W 2005 roku reprezentował Polskę w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, a w 2006
roku w Leeds International Piano
Competition.
Piotr Szychowski koncertuje
w najbardziej prestiżowych salach
Europy i świata, takich jak: Filharmonia Berlińska, Purcell Room przy
Royal Festival Hall w Londynie, Sala
Koncertowa Konserwatorium Muzycznego w Szanghaju, Narodowa
Filharmonia w Sofii, Ateneul Roman
– Narodowa Filharmonia w Bukareszcie, Pałac Durasowa w Moskwie,
Filharmonia Narodowa w Warszawie, a także Filharmonia w Krasnodarze.
Wielokrotnie promował muzykę
polską, występując na koncertach w
ramach Dni Polskich w Londynie,
Edynburgu, Budapeszcie, Sankt Petersburgu oraz Murmańsku.
Nagrania Piotra Szychowskiego
transmitowały m.in.: BBC Radio w
Londynie, Polskie Radio, Polskie Radio Bis, Radio Merkury oraz Polskie
Radio Wrocław. Dokonał również
nagrań archiwalnych dla Telewizji
Polskiej.
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W blasku

zimnych ogni

Dziesięć tysięcy zimnych ogni rozbłyśnie na toruńskiej Motoarenie
podczas koncertu José Carrerasa.
Wszystko w trakcie niezapomnianego przeboju z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie – „Amigos para
siempre”. W ten sposób toruński
koncert nawiąże klimatem do największych tego typu imprez muzycznych na świecie.

W

trakcie koncertu José Carreras wykona zarówno największe przeboje operowe jak i utwory
z popularnych musicali. Zaśpiewa też pieśni hiszpańskie,
włoskie i neapolitańskie. Czymś wyjątkowym będzie wykonanie utworu „Amigos para siempre”, który wielką
popularność na całym świecie zyskał przy okazji Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.
I właśnie przy okazji tego utworu organizatorzy koncertu szykują niespodziankę.
- Uczestnicy koncertu otrzymają od nas zimne ognie.
Po wejściu na stadion będzie je można odnaleźć na każdym siedzisku. I w tym momencie chcielibyśmy fanów
muzyki poprosić o współpracę. Chodzi o to, by wszyscy
wspólnie zapalili zimne ognie właśnie podczas utworu
„Amigos para siempre”. Wtedy na stadionie wytworzy
się niepowtarzalny klimat. Coś co pozostanie w pamięci
zarówno samego artysty jak i zgromadzonej publiczności – tłumaczy Janusz Stefański z agencji Prestige MJM,
która jest organizatorem koncertu.
- Aby efekt był jak najlepszy ważne jest to, by wszyscy poczekali z zapaleniem zimnych ogni właśnie do tej
piosenki. Z tego co wiem zostanie ona wykonana pod koniec koncertu. A myślę, że warto wykazać cierpliwość, bo
efekt może zapierać dech w piersiach – dodaje Mateusz
Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Wspólne akcje publiczności w trakcie koncertów w
Polsce to nie nowość. Wystarczy przypomnieć chociażby
ubiegłoroczny koncert grupy U2. Wówczas każdy, kto posiadał bilet na trybuny zabierał ze sobą coś białego (chusty, kartki papieru lub ręczniki ), każdy kto miał bilet na
płytę stadionu - coś czerwonego. Akcja rozpoczęła się
wraz z pierwszym taktem - „New Year’s Day” - utworu poświęconego Solidarności i Lechowi Wałęsie. Wówczas to
chusty, koszulki, kartki i inne białe i czerwone akcesoria
wzniesione nad głowami fanów sprawiły, że Stadion Śląski
stał się olbrzymią polską flagą. Z kolei w trakcie koncertu
grupy Scorpions w 2008 roku w Ostrowie Wielkopolskim
fani muzyki zapalili zimne ognie podczas dwóch ballad
śpiewanych przez niemiecką grupę – „Send me and Angel”
oraz „Wind of Change”.
- Raz jeszcze zachęcam wszystkich do współpracy. Jako organizatorzy robimy wszystko, by koncert
na długo zapadł w pamięci publiczności, która pojawi
się na Motoarenie. W tym przypadku jednak potrzebne
jest współdziałanie ze strony widzów. Wierzę, że ta niecodzienna akcja zakończy się sukcesem – dodaje Michał
Zaleski, prezydent Torunia.

Tony sprzętu,
gigantyczna moc

12 tirów ze sprzętem, 150 ton żelaznych
konstrukcji tworzących scenę, zasilanie
o mocy 500 kW, kilometry kabli i w sumie ponad 140 godzin montażu. To tylko
niektóre z liczb obrazujących skalę przedsięwzięcia jakim od strony technicznej jest
koncert José Carrerasa w Toruniu.

Z

okazji koncertu José Carrerasa w Toruniu na Motoarenie
zostanie postawiona wielkich rozmiarów scena. Będzie ona
zbudowana ze specjalnych systemów LEYEHR ze stalowym dachem,
który jest w stanie udźwignąć ponad 20 ton oświetlenia. Zabudowa
frontu sceny zajmowała będzie prawie 50 m. Wysokość sceny to 16,8
m.
- W sumie to ponad 150 ton żelastwa, które trzeba poukładać –
mówi Andrzej Kozar właściciel firmy Scena Serwis odpowiedzialnej
za budowę sceny.
Nad dźwiękiem panować będzie akustyk artysty, a dostarczenie
nagłośnienia oraz projekt rozstawienia wykonuje firma Gigant Sound
z Poznania.
Pod względem nagłośnienia cały system musi pracować perfekcyjnie. Powinien naturalnie oddawać wszelkie dźwięki biegnące ze
sceny. Dlatego też pomimo iż koncert planowany jest na 10.000 osób
przy tak dużym obiekcie, sprzętu będzie tyle ile przy koncertach rockowych stosuje się dla 100.000 widzów.
- Nawet najcichsze piano musi być słyszalne w każdym punkcie, tak jakbyśmy byli tuż obok artysty – tłumaczy Marek Kurzawa z
agencji Prestige MJM, która jest organizatorem koncertu.
16 mikrofonów zostanie specjalnie sprowadzonych z Austrii. Całe
nagłośnienie to w sumie 7 punktów, z których popłynie muzyka, w
tym cztery dwunastometrowe wieże. Do nagłośnienia zostanie użyty sprzęt firmy JBL oraz MEYER, będzie to prawie 100 kolumn systemu liniowego i ponad 20 subbasów o łącznej sile końcówek mocy
700.000 WAT.
Aby dopełnić klimat koncertowy niezbędne jest również oświetlenie sceniczne, którym zajmie się firma Groda. I tutaj kolejne wyzwanie. Aby dobrze oświetlić maestro z przodu, a jednocześnie nie
oślepiać orkiestry zostanie wybudowana na środku płyty boiska kolejna wysoka wieża, na której będą stali oświetleniowcy obsługujący
specjalne „szperacze” dużej mocy.
Cały koncert będzie realizowany na telebimy rozstawione po obu
stronach sceny. Realizację wizji zapewnia firma Piramida, która pokazywać będzie koncert przy pomocy 4 kamer z operatorami i jednej
robokamery.
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Motoarena wizytó
Stadion, na którym odbędzie się koncert należy
do najpiękniejszych tego typu obiektów
w Polsce. Uznawany jest też za najlepszy
stadion żużlowy na świecie.

W

ow! To naprawdę pię
kny stadion. Możecie
być dumni z takiego
obiektu – powiedział o
toruńskiej Motoarenie
podczas
konferencji
prasowej w Barcelonie José Carreras. Na
widok fotografii prezentujących
stadion
imienia Mariana Rosego na twarzy hiszpańskiego tenora pojawił
się prawdziwy entuzjazm i spore zaskoczenie. I trudno się temu dziwić...
O budowie nowego stadionu żużlowego w Toruniu mówiło się bardzo
długo i... stało się. Dziś toruńska Motoarena jest nie tylko obiektem, który może sprostać organizacji imprez
żużlowych, ale najnowocześniejszym
tego typu stadionem na świecie.
Obiekt ma również wszelkie predyspozycje, żeby gościć gwiazdy światowej muzyki.
- Stadion wybudowano przede
wszystkim z myślą o imprezach
żużlowych. Zakładaliśmy jednak,
że mogą na nim odbywać się inne
wielkie wydarzenia. Lipcowy występ
José Carrerasa na tym obiekcie będzie koncertową inauguracją Motoareny na tak dużą skalę – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.
Śmiało można powiedzieć, że
toruński obiekt robi furorę. Jego
nowoczesność dostrzegają wszyscy,
którzy kiedykolwiek mieli z nim do
czynienia. Nie mogą więc dziwić liczne nagrody. Motoarena uzyskała już
tytuł Sportowego Obiektu Roku, a w
2009 roku w plebiscycie czasopisma
Sportplus została okrzyknięta mianem Sportowej Areny Roku 2009. Jej
Sportowe walory opisuje Wojciech
Stępniewski, prezes drużyny żużlowej
Unibax Toruń, która w trakcie sezonu żużlowego rozgrywa swoje mecze
na toruńskim stadionie. – Na takie
postrzeganie tego stadionu wpływa
przede wszystkim komfort oglądania
zawodów. Tor jest świetny do jazdy,
a widoczność jest idealna z każdego
siedziska – tłumaczy fenomen Motoareny działacz toruńskiego klubu.

Standard obiektu dostrzegły
również władze światowego żużla i dzięki temu w tym roku po raz
pierwszy stadion gościł najlepszych
zawodników świata w ramach cyklu
Grand Prix. – To duża nagroda i nobilitacja. Jeżeli chodzi o tegoroczne
Grand Prix, to wszystko w pełni się
udało. Przyznanie nam organizacji
takiej imprezy jest też gwarancją
funkcjonowania pewnych normalnych zasad, które mówią, że na tak
nowoczesnych obiektach organizuje
się takie zawody – dodaje Wojciech
Stępniewski z toruńskiego Unibaxu.
Egzamin sportowy obiekt zdał
już wielokrotnie. Wszystkie znaki na
niebie i ziemi wskazują, że podobnie
będzie w przypadku organizacji wielkiej imprezy muzycznej. Toruński
obiekt gościł już zresztą gwiazdy polskiej muzyki. Na stadionie im. Mariana Rosego koncertowała Kobranocka
oraz zespół Perfect. – W przypadku
organizacji takiego koncertu jak ten
31 lipca mówimy o zupełnie innym
układzie. Motoarena to naprawdę
duży obiekt. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to trzeba przede wszystkim
zwrócić uwagę na odległość, jaka
dzieli niektóre miejsca. Taka impreza wymaga odpowiedniego nagłośnienia, mimo że w przypadku
José Carrerasa mówimy o subtelnej
muzyce. Tak czy inaczej, potrzebne
będzie 80 specjalnych kolumn. Nie
ukrywam, że dostaliśmy również
odpowiednie wytyczne od dźwiękowców samego artysty. Wszystkie
zabiegi powinny sprawić, że 31 lipca
osoby obecne na koncercie poczują
się jak w najlepszej filharmonii. Ten
obiekt spełnia wszelkie predyspozycje, aby tak się stało – mówi Jerzy
Gigant Taborowski, który odpowiada
za nagłośnienie koncertu.
Zupełnie osobną kwestią jest budowa sceny, na której wystąpi gwiazda wieczoru i jego muzycy. – W przypadku koncertu na takim stadionie
zawsze pewnym utrudnieniem są
inne kąty nachylenia. Istnieje jednak
system, który to wszystko niweluje i
na pewno nie będzie żadnego problemu. Widownia powinna spodziewać
się samych pozytywnych wrażeń.

Ze sceną wszystko będzie w najlepszym porządku. Jej rozmiary będą
naprawdę duże i z pewnością zrobi
ona wielkie wrażenie. Jeśli chodzi o
odbiór koncertu, to tak naprawdę
wszystko będzie zależeć od samego
artysty oraz oprawy świateł i dźwięku. Nie mam wątpliwości, że fani
będą w pełni usatysfakcjonowani
– mówi Andrzej Kozar, który odpowiada za budowę sceny na toruński
koncert.
A jeżeli specyfika obiektu gwarantuje wrażenia muzyczne na najwyższym poziomie i odbiór koncertu
ma zależeć od samego artysty, to fani
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Powierzchnia
toruńskiej Motoareny
wynosi 72.471 metrów,
z czego 26.649 przypada na
stadion wraz
z obiektami kubaturowymi.
Stadion wyposażony
jest w 15 tysięcy miejsce
siedzących.
Widownia jest
ukształtowana w dwóch
poziomach i całkowicie
zadaszona.
Park maszyn dla
żużlowców wyposażony
jest w 50 miejsc dla
zawodników
i obsługi zawodów.
Na podstawie umowy
podpisanej 8 października
2009 roku Motoarena ma
być przez 5 kolejnych lat
organizatorem jednej
z rund żużlowego cyklu
Grand Prix.

Wokół
obiektu znajdują
się miejsca
parkingowe dla
502 samochodów
osobowych,
12 autobusów
i 9 miejsc VIP.

Tor żużlowy
ma 325 metrów
długości.

mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń. – Motoarena to doskonałe miejsce na wielkie koncerty.
Wystarczy powiedzieć, że możliwość
organizacji koncertu na tym obiekcie przedstawiliśmy menadżerom
kilku gwiazd światowej muzyki. Po
obejrzeniu wizualizacji toruńskiego
stadionu wszyscy mówili wspólnym
głosem, że specyfika Motoareny
sprzyja temu, by wykorzystywać
ją również do takich celów – mówi
Jarosław Galewski, rzecznik prasowy
firmy Prestige MJM, która jest organizatorem koncertu José Carrerasa.

20 Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur”

Zakochani w operze
150 osób z całej Polski od prawie piętnastu lat tworzy
klub miłośników opery. Łączy ich zamiłowanie do sztuki, uwielbienie dla głosu i podziw dla artyzmu twórców.

O

Toczyska i Adam Kruszewski. Na prośgólnopolski Klub Miłośników Opeby osób zafascynowanych baletem, od 15
ry „Trubadur” powstał w listopanumeru, wydawany jest wraz z „Trubadudzie 1996 roku z inicjatywy dwóch studentek.
rem” dodatek baletowy.
Patronat nad stowarzyszeniem objął ProKilka razy w roku organizowane są
gram II Polskiego Radia. To dzięki pomocy
spotkania “Trubadura”, w
redakcji operowej Dwójki
których uczestniczą znaudało się zintegrować miłoCzłonkowie Klubu
komici artyści. Wśród naśników opery z całej Polski.
to zwykli miłośnicy
szych gości byli m,in. AliKlub jest stowarzyszeniem
skupiającym obecnie około
opery, nieposiadający na Bolechowska, Ryszard
Karczykowski, Maria Foł150 osób. Członkowie klubu
wykształcenia
tyn, Bożena Zawiślak-Dolto zwykli miłośnicy opery,
muzycznego
ny, Włodzimierz Nawotnie posiadający wykształcenia
ka, Zbigniew Macias, Ewa
muzycznego. Co kwartał, najMichnik, Jacek Kaspszyk, Ryszarczęściej w Warszawie, odbywają się spotkada
Racewicz,
Adam
Kruszewski.
nia członków klubu. Klubowicze wyjeżdżają
Wspólnie z Fundacją „Opera” Klub przyrazem na spektakle operowe zarówno w Polznaje Nagrodę im. A. Hiolskiego za najsce jak i za granicą. Jedną z głównych dzialepszą rolę operową sezonu. Od IV edycji
łalności Klubu jest wydawanie, co kwartał
Międzynarodowego Konkursu Wokalnepisma pod nazwą „Trubadur.” Publikowane
go im. Stanisława Moniuszki „Trubadur”
są w nim relacje z przedstawień operowych,
przyznaje - po raz pierwszy w historii konwywiady z artystami. Do tej pory ukazały się
kursu - Nagrodę Publiczności. Od grudnia
m.in. wywiady, których Trubadurowi udzie2000 roku „Trubadur” prowadzi stronę
lili: Fiorenza Cossotto, Maria Fołtyn, Leyla
internetową www.trubadur.pl. Można tam
Gencer, Magda Olivero, Ewa Podleś, Stefania
znaleźć archiwum artykułów, które ukazały się
na łamach kwartalnika,
libretta polskich oper,
udostępnione nam nagrania polskich artystów, forum dyskusyjne
oraz wywiady z wybitnymi przedstawicielami
świata opery i baletu.
Klub jest stowarzyszeniem rejestrowym,
od 2001 jest wpisany
na listę Organizacji
Pożytku Publicznego.
Wszystkie osoby zaangażowane w działalność
klubu robią to całkowicie
charytatywnie.
Stowarzyszenie utrzymuje się z 1 % podatku,
składek członkowskich
i darowizn. Członkowie
klubu posiadający legitymację klubową mają
prawo do zniżek na bilety w niektórych polskich teatrach operowych, a także otrzymują
również bezpłatnie nasz
kwartalnik.
Aneta NAWORSKA
członek OKMO
„Trubadur”

O

d dziesięcioleci, a może
nawet jeszcze dłużej, publiczność wierzy, że w gardle tenora
kryje się skarb. Coś, co pozwala mu
wydobywać z siebie wysokie dźwięki.
Ktoś zapyta, dlaczego zatem kontratenorzy, wyszkoleni, aby śpiewać
jeszcze wyżej, nie wzbudzają w nas
takich emocji? Odpowiedź jest prosta i w tym właśnie tkwi cała tajemnica tenorowego głosu. Tenor jest
jednocześnie chłopcem i mężczyzną.
Amantem i bohaterem. Z młodzieńczą zwinnością wspina się na wysokie
„c”, aby za chwilę po męsku pokonać
wroga czy pozostać dumnym, nieszczęśliwym kochankiem. A nic tak
nie porusza złaknionej wrażeń publiczności, jak te wszystkie cechy w
jednym ciele. W ciele, które nie musi
być wcale jak z żurnala, jeśli potrafi
wydobyć z siebie cudne dźwięki. A
cała ta magia kryje się za prostą definicją głosu Caruso, Pavarottiego,
Carrerasa i… Roda Stewarta: tenor
to najwyższy głos męski, osiągalny
rejestrem piersiowym.
Kto zakręcił kołem fortuny dla
tenorów? Kompozytorzy zawsze ułatwiali im zadanie, pisząc po prostu
dla głosów tenorowych najpiękniejsze nuty. Najlepszych śpiewaków
wybierali już i z myślą o nich pisali
mistrzowie belcanta – Donizetti czy
Bellini. Jednak na pytanie o największego tenora wszech czasów nie
może być jednej odpowiedzi. Polacy
do dziś kochają Jana Kiepurę, największego polskiego artystę okresu
międzywojennego. Legendę nie tylko
sceny, ale też kina muzycznego, dzięki któremu każdy pan w dobrym humorze potrafi zanucić piosenkę „Brunetki, blondynki” z filmu „Kocham
wszystkie kobiety”. Włosi czczą Luciano Pavarottiego, syna piekarza, artystę tak genialnego, że nie mieścił się –
i to dosłownie – w żadnych zastanych
formach. Nigdy nie był dobrym aktorem, ale kiedy śpiewał, rzucał ludzi na
kolana. Wokół jego słynnej białej chusteczki rodziły się legendy – sądzono,
że ma w niej ukryty tekst arii, a może
tajemniczy zapach, który wzmacnia
jego głos. Z taką samą pasją śpiewał
wyśmienite tenorowe partie w „Cyganerii” Pucciniego, „Balu maskowym”
Verdiego czy „Tosce”, co ludowe pieśni neapolitańskie, z których ta najsłynniejsza, „O sole mio”, została jego
popisowym utworem.
Sami artyści najczęściej wspominają Enrico Caruso – włoskiego
śpiewaka, nazywanego „królem tenorów”. Jednego z pierwszych artystów,
którzy nagrywali swój głos. Caruso
zostawił po sobie ponad 260 takich
nagrań, a one rozsławiły Neapolitań-
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„Tenere” znaczy po włosku „podtrzymywać”.
I faktycznie, historia zdaje się pielęgnować
legendę tenorowego głosu,
utrzymując nas w przekonaniu,
że to najpiękniejsza barwa świata.

Kult tenora
czyka na całym świecie. Ale to nie jego
oni usprawiedliwiali się, że swoimi wyzakonserwowana krtań jest przetrzymaganiami dbają o tylko to, co najcenmywana w jednym w włoskich muzeniejsze – głos. Znakomity kataloński
ów niczym relikwia. To szczątki jego
tenor José Carreras żartuje, że widział
starszego kolegi Francesco Tamagno,
kiedyś na własne oczy gardło Luciano
pochodzącego z Turynu śpiewaka,
Pavarottiego, gdy śpiewaka badał prze
którego warunki głokoncertem lekarz. Nie
sowe i budowa gardła
było tam złota. Były
Od dziesięcioleci,
pozwalały zdobywać
a może nawet jeszcze struny głosowe, może
słynne wysokie „c” z
tylko nieco wrażliwsze
dłużej, publiczność
niesłychaną
lekkoi… krótsze niż u reszty
ścią i siłą. Jeśli jednak
populacji. O tenorach
wierzy, że w gardle
Caruso był w czymś
tenora kryje się skarb powstały setki dowcipierwszy, to z pewnopów. Kolejna plotka
ścią była to umiejętność prowadzenia
głosi, że układali je artyści, śpiewający
życia celebryty. Nie krył humorów,
barytonem – odwieczni konkurenci
wymagał i był w swoich czasach prawtenorów. Fantastyczny polski śpiewak
dziwą gwiazdą, o której Giacomo PucWiesław Ochman z dużym humorem i
cini, autor największych przebojów
dystansem opowiada anegdotę, jak na
dla tenorów, napisał kiedyś: „Nie chce
pierwszej próbie przed spektaklem tesię uczyć, jest leniwy i okropnie zaronor zawsze pyta, czy będzie grać dobrą
zumiały, ale jego głos jest rzeczywiście
czy złą postać. Narzekają śpiewaczki
wspaniały!”.
– godziny trudów nic nie dają, gdy w
Kaprysy miały być odtąd nieodfinale opery wychodzi tenor, śpiewa
łącznym elementem życia tenorów, a
wysokie „c” i zgarnia burzę oklasków

wyłącznie dla siebie. Żartuje się z inteligencji i wzrostu tenorów, ale zwykle z
serdecznym uśmiechem na twarzy, bo
w teatrach operowych na całym świecie to właśnie oni uchodzą za najsympatyczniejszych i najbardziej zabawnych kolegów.
7 lipca 1990 roku, po zakończonym meczu Włochy-Anglia, na arenę
wychodzą po raz pierwszy razem Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i
José Carreras. Nie zejdą ze stadionów,
póki nie zrewolucjonizują koncertami
opery i nie przekonają do niej ludzi,
którzy nie mieli dotąd ochoty się z nią
zetknąć. Miliony sprzedanych płyt i
szalona popularność zapewniły im
trwałe miejsce w historii muzyki. Nie
tylko poważnej. Ich koncerty, przypominające sportowe igrzyska, pokazały,
co tak naprawdę publiczność kocha w
tenorowym głosie. A kocha i kochać
będzie rywalizację i walkę z własną fizjologią – kto wyżej, kto piękniej…
Magdalena MIŚKA-JACKOWSKA

22 Największe przedsięwzięcia kulturalne Torunia

Ciekawie, różnorodnie,
prestiżowo
W Toruniu odbywa się corocznie ponad półtora
tysiąca różnorodnych imprez kulturalnych.
Najbardziej znaczące spośród nich to:

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, który jest jedną z największych
i najciekawszych letnich imprez filmowych w Polsce. W tym roku miała miejsce
ósma edycja tej prestiżowej imprezy.
Od 1992 r., w połowie marca, w ramach Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA,
spotykają się w klubie „Od Nowa” grupy teatralne z całego kraju.

W maju, już od 20 lat, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT – jeden z najważniejszych organizowanych w Polsce przeglądów teatralnych.
W tym samym miesiącu w Toruniu gości Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”.
Tegoroczna edycja była już siedemnastą.

Jesienią na deskach „Baja Pomorskiego” odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania.
W maju swoje święto mają twórcy wywodzący się z niezależnego środowiska literackiego. Majowy BUUM Poetycki promuje głównie młodych poetów oraz niezależne
pisma poetyckie.
Od 26 lat w maju i czerwcu w kościołach Torunia rozbrzmiewa muzyka
organowa. Podczas Świętojańskiego Festiwalu Organowego w gotyckich
murach ożywają zarówno zabytkowe instrumenty, jak i organy zbudowane
w ostatnich latach.
W każdy letni weekend, już od 10 lat, melomani mogą słuchać koncertów
odbywających się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Europa- Toruń.
Muzyka i Architektura”.

Pod koniec sierpnia zapraszamy na Festiwal Harmonijkowy Toruń – Bydgoszcz Harmonica Bridge. W tym roku impreza pokazująca, że harmonijka to instrument uniwersalny, odbędzie się po raz
dziesiąty.
Coś dla siebie znajdą też miłośnicy reggae. W styczniu 2010 r. fani jamajskich brzmień z całej
Polski już po raz 20. spotkali się w Toruniu na Afryka Reggae
Festiwal.

Gród Kopernika otwarty jest także na brzmienie jazzu.
Zimą rzesze słuchaczy przyciąga organizowany od 10 lat
Jazz Od Nowa Festival, latem - Artus Jazz Festival, który w tym
roku zawitał do Torunia po raz czwarty.
Od 2008 r. niedzielne i poniedziałkowe wieczory października i listopada wypełnia w toruńskim Dworze Artusa Międzynarodowy Festiwal
Gwiazd FORTE piano.
W przedostatni weekend listopada od 21 lat do toruńskiej Od Nowy zjeżdżają sympatycy bluesa z całego kraju.
Toruń Blues Meeting to wyjątkowy festiwal, znany ze wspaniałej atmosfery, przypominającej coroczne spotkania
przyjaciół.

Każdego roku w grudniu odbywa się w Toruniu Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w którym udział biorą największe gwiazdy polskiej estrady, wykonujące utwory
z repertuaru Republiki.

WsierpniupodczasMiędzynarodowegoFestiwaluŚwiatłaSKYWAYmiasto rozświetlają instalacje artystów z całego świata.
Na początku wakacji w Fosie Zamkowej od 4 lat odbywa się plenerowe
widowisko operowe. Średniowieczne mury były już tłem dla dzieł: „Carmina Burana” Carla Orffa, „Carmen” Bizeta oraz „Nabucco” i „Traviaty”
Verdiego.

