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Pofestiwalowe wra¿enia
III Festiwal Muzyki Oratoryjnej �Musica Sacromontana� na �wiêtej Górze przeszed³ ju¿ do historii.
Niew¹tpliwie by³o to wa¿ne wydarzenie kulturalne, a jego popularno�æ z roku na rok ro�nie. Mo¿na tak
wnioskowaæ choæby po liczbie s³uchaczy, wype³niaj¹cych na ka¿dym koncercie bazylikê po brzegi.

Sopranistka Marzena Micha-
³owska, która wyst¹pi³a na dwóch
koncertach: inauguruj¹cym i fi-
na³owym, przyznaje, ¿e by³o - jak
zawsze - wspaniale.

� Co roku przyje¿d¿am do Go-
stynia z ogromn¹ przyjemno�ci¹
i z tak¹ sam¹ przyjemno�ci¹ wy-
stêpujê. Publiczno�æ jest tutaj po
prostu cudowna - komentuje.

Jak �piewaczka ocenia pod
wzglêdem trudno�ci wykonania utwór �Missa in D� gostynia-
nina Maksymiliana Koperskiego? Czy dzie³o to jej zdaniem ma
w sobie co� wyj¹tkowego; co�, co sprawia, ¿e warto je zareje-
strowaæ na p³ycie?

� Wszystkie dzie³a wykonywane na �wiêtej Górze s¹ wy-
j¹tkowe, dlatego, ¿e mo¿na je us³yszeæ w ogóle po raz pierw-
szy lub po raz pierwszy po wielu latach. To niesamowite -
mówi. - Prezentowane podczas festiwalu utwory s¹ wyj¹tko-
wo trudne, szczególnie dla sopranu. Maksymilian Koperski
chyba wyj¹tkowo lubi³ wysokie tony. W jego dzie³ach s¹ trud-
ne skoki interwa³owe.

Zdaniem M. Micha³owskiej akustyka w �wiêtogórskiej bazy-
lice nie nale¿y do ³atwych...

� S¹ trzy kopu³y. Pod ka¿d¹ gromadzi siê d�wiêk. Trzeba
by³o znale�æ z³oty �rodek, który po³¹czy³by te trzy sklepienia
i �wiêta Góra go znalaz³a. Rozbudowano podest i wszystko
jest idealnie. Chór i orkiestra stoj¹ wy¿ej, soli�ci z przodu -
dodaje.

Jakie nasza rozmówczyni zachowa wra¿enia po festiwalu?
� Atmosfera jest tutaj cudowna. To jest po prostu co� abso-

lutnie genialnego. Publiczno�æ jest wspania³a, a organizato-
rzy jeszcze wspanialsi. Ogromnie anga¿uj¹ siê w tworzenie
festiwalu i zara¿aj¹ potem swoj¹ si³¹ wykonawców - przyzna-
je.

Czy Gostyñ jako miasto podoba siê poznañskiej artystce?
� Niesamowit¹ i unikatow¹ rzecz¹, któr¹ kojarzê z Gosty-

niem, s¹ jednokierunkowe ulice. Mo¿na siê tu pogubiæ - �mie-
je siê. - Podoba mi siê gostyñski rynek i ko�ció³ farny. Przez
ostatnie trzy lata, odk¹d tu przyje¿d¿am na festiwale, zauwa-
¿y³am, i¿ miasto to zaczyna siê zmieniaæ, piêknieæ... To widaæ
i jest to przyjemne dla oka.

* * *
�Vesperae ex D� (�Nieszpory�)

Józefa Zeidlera oraz �Missa in D�
M. Koperskiego, które mo¿na
by³o us³yszeæ na ¿ywo podczas
festiwalowych koncertów, znaj-
d¹ siê na dwup³ytowym albumie.
P³yta jest na etapie pocz¹tkowym.
Sesja nagraniowa przebieg³a
sprawnie.

� Ju¿ trzeci rok nagrywamy

tutaj, wiêc grunt jest ju¿ zbadany. Mamy swoje wypróbowane
ustawienia. Nagrania nie s¹ dokonywane pod g³ówn¹ kopu-
³¹. Próbowali�my tam nagrywaæ dwa lata temu, ale okaza³o
siê to bardzo trudne, gdy¿ jest d³ugi czas pog³osu i trudno jest
uzyskaæ dobre brzmienie orkiestry i chóru. Powinno ono byæ
przestrzenne, ale czytelne. Tam by³o zbyt przestrzenne. Zna-
le�li�my inne miejsce - pod o³tarzem w mniejszej kopule, gdzie
czas pog³osu jest mniejszy i jako realizator d�wiêku mam wiêksze
pole manewru, mogê lepiej uchwyciæ muzykê - przyznaje £u-
kasz Kurzawski, realizator nagrañ. - Po nagraniach trzeba bê-
dzie siê zaj¹æ monta¿em i produkcj¹ muzyczn¹, czyli sk³ada-
niem wszystkiego w ca³o�æ, bo nagrywamy fragmentami. To
zwykle do�æ ¿mudny i d³ugi proces. Z³o¿on¹ wersjê przedsta-
wiê nastêpnie prowadz¹cym, dyrygentom, kierownikom arty-
stycznym. Bêdziemy wymieniaæ siê uwagami, co trwa z regu³y
oko³o 3 miesiêcy.

Jak realizator ocenia materia³ muzyczny, który znajdzie siê na
kr¹¿kach z tegorocznego festiwalu?

� Jak zwykle jest bardzo ciekawy. S¹ to dzie³a nigdzie
dot¹d nierejestrowane, prawykonania utworów, które zosta-
³y znalezione w przepastnych �wiêtogórskich archiwach. I to
jest �wietne. Wa¿ne te¿ jest to, ¿e to muzyka polska, co te¿ jest
bardzo istotne z punktu widzenia naszej tradycji kultury mu-
zycznej - mówi. � Utwory s¹ na pewno ciekawe i bardzo do-
bre jako�ciowo, je�li chodzi o kompozycje. Gdy chodzi³em do
szko³y muzycznej, to w odniesieniu do polskiego klasycyzmu
uczono nas o Józefie Elsnerze, czy Karolu Kurpiñskim. Nikt
nie mówi³ o Zeidlerze, Koperskim. A szkoda, bo powinno siê
mówiæ o takich kompozytorach!

Zapytany o pofestiwalowe wra¿enia, £. Kurzawski odpowia-
da: �Atmosfera jest tutaj genialna�.

� Ma³o jest takich miejsc, gdzie czuje siê tak wielkie zaan-
ga¿owanie organizatorów. Wszyscy staraj¹ siê stworzyæ jak
najlepsze warunki i dbaj¹ o to, ¿eby ka¿dy poczu³ siê dobrze
- dodaje. � Z punktu zawodowego festiwal jest dla mnie wy-
zwaniem. Olbrzymi¹ przyjemno�ci¹ jest wspó³praca z tak wspa-
nia³ymi zespo³ami, orkiestrami i solistami, którzy tutaj wystê-
puj¹.

AGNIESZKA JAKUBOWSKA
Fot. autorka, archiwum

***
Organizatorzy III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej �Musica Sa-

cromontana� dziêkuj¹ za finansowe wsparcie wydarzenia spon-
sorom g³ównym, którzy otrzymali tytu³ Mecenasa Kultury. S¹
to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powia-
towe w Gostyniu, Urz¹d Gminy Piaski, Urz¹d Miejski w Gosty-
niu, Netbox Sp. z o. o., Wielkopolska SKOK, Bank Zachodni
WBK, Ardagh Glass Gostyñ S.A., Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, SKANSKA, Przedsiêbiorstwo B. Kaczmarek z Malewa.

Dziêkujemy tak¿e sponsorowi - firmie Filtron.


