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Wydarzeniem artystycznym ko liczącego się roku jest z pewnością premiera 
"Carmen" zaprezentowana w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, pro
wadzonym przez Bogusława Kaczyńskiego. 

SŁOWO, 1995 r. 

Bogusław Kaczy1\ski l}igdy nie ukrywał, że pragnie stworzyć scenę konkuren
cyjną dla Teatru Wielkiego. Toteż nic dziwnego, że sięgnął po "Carmen" -jed
ną z najsłynniejszych i zarazem najtrudniejszych do wystawienia oper. Był to 
naprawdę niezwykły egzamin, i to egzamin zdany świetnie. Powstał udany spek
takl, całkowicie odmienny od tego w Teatrze Wielkim. Car.rad Drzewiecki 
skoncentrował się na pracy ze śpiewakami - aktorami, stworzył przedstawienie 
żywe, barvme, pełne radości życia, doskonale przedstawiając tragedię bohate
rów. Spektakl z ducha francuskiej Opera Comique, gdzie "Carmen" po raz pierw
szy została wystawiona. 

Piotr Nędzyński, WOKÓŁ i'VlELK!EJ SCENY 
Telewizja Polska I, 1995 r. 

"Carmen" udowodniła, że zgodnie z zamierzeniem, Teatr Muzyczny Roma, po 
wszystkich przeobrażeniach, malazł się w zupełnie innym miejscu: całkowicie 
sprostał trudnym zadaniom wystawienia poważnej pozycji muzycznej, dając 
spektakl liczący się w pejzażu warszawskiej kultury. 

Małgorzata Karbowiak, NOWA EUROPA, 1995 r. 



Do odwiedzenia Teatru Muzycznego Roma nie trzeba namawiać słuchaczy, a 
tym bardziej do obejrzenia, jak ktoś nie bez racji stwierdził, jedynej znanej Po
lakom opery -"Carmen" Bizeta. Jeśli byli tacy, którzy cieszyli się na klęskę 
dyrektora Kaczyńskiego - a postanowił on, w trzydzieści lat po przeniesieniu 
Opery na Plac Teatralny, przywrócić Romie operę- to się zawiedli sromotnie . 
"Carmen" w Romie jest profesjonalną, choć nieco s ta roświecką insce nizacją. 

Orkiestra brzmi bardzo dobrze, radząc sobie ze wszystkimi trudnościami party
tury Bizeta pod pełną temperamentu. ale i czujną batutą młodego dyrygenta 
Jacka Bonieckiego. Bożena Zawiślak potwierdzi ła swoje walory: urodę Graży
ny Szapołowski ej, duży, pełen ekspresj i głos i i śc i e hi szpański temperament. 
Nie dziwota, że dla takiej Cam1en trac ą głowę: nadspodLicwanie dob1·y wokal
nie i aktorsko Don Josć- Rys zard Wróblewski i jak zawsze świetny Aleksander 
Teliga - Escamillo. Wielki polski choreograf Conrad Drzewiecki znów pokazał 

swój lwi pazur. Dlaczego tak rzadko to robi 9 

PERŁY I PLEWY '95 

Andr=ci Matul, C7.TERY PORY ROKU 
Polskie Radio I, 1995 r. 

"Carmen" w Teatrze Muzycznym Roma udowodniła, że wciągu z.a lcdwiejed
nego roku - odliczywszy urlopy i dni wo lne - udalo s i ę stworzyć w Warszawie 
z prawdziwego zdarzenia teatr muzyczny. 

l'RZEGL1D TYGODNIOWY. 1996 r. 

Ostatnia tak długo oczekiwana premiera operowa w Teatrze Muzycznym 
Roma udowodniła, że realizowanie na przyzwoitym poziomic przedstawień ope
rowych w Polsce jest jak najbardziej możliwe . Mamy ku temu nie tylko odpo
wiedni potencjal artystyczny. ~le i ludzi, którzy potrafią go wykorzystać i skupić 
wokól siebie lub też wokół przedsięwzięc i a artystycznego.A co bodaj najważ
niejsze, wiedzą, jak należy tworzyć teatr operowy i na tym się znają. Mowa 
oczywiście o Bogusławie Kaczyńskim, który zasłynął jako niestrudzony propa
gator sztuki operowej. Dziś ten sam człowiek udowadnia, że ,równie dobrze 
radzi sobie w kierowaniu teatrem, aczkolwiek czasy nigdy nic były tak bardzo 
niesprzyjające tej instytucji , jak właśnie obecne. Dyrektor Kaczyński o tych pro
blemach nie mówi i na przekór różnym oczywistym trudnościom realizuje swo
ją wizję teatru muzycznego. "Carmen" w Romie jest przedstawieniem bardzo 
przyzwoicie zrea lizowanym i wykonanym. Już to w naszych warunkach staje 
się wydarzeniem, bowiem tak wiele nieudolności i nieporozumic1i artystycz
nych spotyka się na rodzimyc h scenach. 

Jan Stanisław Witkiewic::. WIADOMOŚCI KULTURALNE 1995 r. 

Bożc•na ZawU/ak - Dolny i Ryszurd Wróbh,wski 

Kierownictwo ROMY zapowiadało wystawienie opery Bizeta sporo wcześniej , 

zanim pojawiła się ona w planach Teatru Wielkiego. Dwa te przedstawienia 
różnią się jak dzi eń do nocy, także w sensie dosłownym - bowiem spektakl na 
Placu Teatralnym wyłania się z tajemniczych, posępnych mgieł i mroków, pod
<.:zas gdy ten na Nowogrodzkiej biegnie od początku w pełnym blasku świateł . 

Może więc ostatecznie nie stało się źle . i ż wielbiciele popularnej opery Bizeta 
otrzymali do wyboru dwie tak różne jej wersje insccnizacyjne9 Przedstawienie 
w Romie pozostawia widzowi bardzo sympatyczne wrażenie. Zrealizowane 
zostało prosto i bezpretensjonalnie, bez zbędnych udziwnień i "oryginalnych" 
reżyserskich pomysłów. Biegnie nadto w języku polskim, wobec czego widzo
wie ś led zić mogą swobodnie wszystkie niuanse akcji i konfliktów między bo
haterami. zwłaszcza iż wszyscy wykonawcy dbają bardzo - co nic zawsze i 
nie. wszędzie s ię spotyka - o wyraziste podawanie śpiewanego tekstu . 

Józef Kański. RUCH MUZYCZNY 1996 r. 

Conrad Drzewiecki jest absolutnym twórcą wielkiego sukcesu artystycznego, 
za jaki trzeba uznać premierę "Carmen" w Teatrze Muzycznym Roma.Któż 
lepiej ni ż on, uczeń Leona Wójcikowskiego, mógł z większym wyczuciem prze
istoczyć ludzi i zdarzenia w to, co mieliśmy okazję zobaczyć. Spektakl aż skrzy 
się ruchem i dynamiką, ale potrafi również wzruszać. 

Bohdan Gadomski, ANGORA, 1995 r. 

Cześć i chwala Bogusławowi Kaczyńskiemu, gdyż nareszcie przeciwstawił się 
bezsensownej modzie śpiewania w wersji oryginalnej. 

Ibis, PRZEGLĄD TYGODNIOWY, 1995 r. 



Przedstawienie w Romie ma dwa niewątpliwe atuty . Pierwszymjest udział 
Bożeny Zawiślak- Dolny w partii tytułowej.Drugim atutem tego przedstawie
nia okazało się przygotowanie i poprowadzenie orkiestry przez Jacka Boniec
kiego. Orkiestra brzmiała świetnie, tempa muzycme były doskonałe; wszystko 
wskazuje na to, że Boniecki to cenny nabytek dla Romy, cenny tym bardziej, że 
Kaczyński chcąc zrealizować swe ambitne plany budowy teatru na miarę wie
de1iskie.i Yolksoper czy londyńskiej English National Opera, chcąc zatem wy
stawiać zarówno klasyczne operetki jak i opery, musi budować zespół na mian; 
tych ambicji. To w naszych warunkach niełatwe zadanie, ale- wykonalne. 

Lucjan Kyt/Jy1iski. PRZEKRÓJ, 1996 r 

Prawdziwągwiazdąspektaklujest Bożena Zawiślak- Dolny. Na taką Carmen 
czeka się całe pokolenia. Śpiewa taricząc niczym zawodowa tancerka i tańczy 
śpiewając jak na zawodową śpiewaczkę przystało. Nikt nie może się dziwić 
Don Josemu, że rzucił dla niej narzeczoną i zdezerterował z wojska. Wielkie 
pochwały należą się Bogusławowi Kaczyńskiemu za decyzję wystawienia "Car
men" po polsku. W ten bowiem sposób staliśmy się kolejną stolicą europejską, 
w której można usłyszeć operę w oryginale i w miejscowym języku. 

Stanisław Bukowski, EXPRESS WIECZORNY. 1995 r. 

Bożena Zawiślak jest najwybitniejszą polską Carmen. Jej śpiew to magiczne 
zjawisko. Mam też nadzieję , ze o inscenizacji Drzewieckiego będą rozprawiać 
historycy teatru. 

GAZETA WYBORCZA. 1995 r. 

Aleksander Teli~a Andrzej Zagdmiski 

Reżyserii spektaklu i przygotowania układów tanecznych podjął się znakomity 
tancerz i choreograf Conrad Drzewiecki. Pod jego ręką akcja opery biegła pro
sto i w bardzo tradycyjnym kształcie, dramatyczne związki oraz konflikty głów
nych bohaterów rysowały się jasno i czytelnie, tym bardziej że - co się bardzo 
chwali - dzieło Bizeta wystawiono w Romie po polsku, a większość wykonaw-
ców bardzo dbała o wyrazistą dykcję . , 

Teresa Grabowska, TRYBUNA 1995 r. 

Ta Cannenjest spontanicma, zmysłowa i wyzywająca, gdyż żyje zgodnie z pra
wami natury, które są przeciwstawne regułom społecznym. Od pierwszego 
wejścia na scenę Bożena Zawiślak skupia na sobie uwagę widzów. Nawet wto
piona w sceniczny tłum wyróżnia się i potrafi podkreślić swą indywidualność. 
Rzadko można oglądać w operze kreację tak żywiołową i dynamicmą, opartą 
zarówno na śpiewie jak i na tańcu. 

Jacek Marczyński, RZECZPOSPOLJTA. 1995 r. 

Edyta Ciechomska i Ryx:ard Wróblewski 

"Carmen" z Romy jest zupełnie inna od monumentalnej inscenizacji Majew
skiego, Kapusty i Bakuły. Bardziej roztar\czona, ludzka, prościej i w języku 
polskim przemawiająca do wyobrażni i uczuć widzów. Ale największym jej 
atutem jest genialna rola Bożeny Zawiślak- Dolny. Jej Carmen wprost eksplo
duje temperamentem. Ta dziewczyna, gotowa usidlić wszystkich mężczyzn na 
świecie swym tańcem, śpiewem i urodą, podbija także serca zgromadzonych na 
widowni. Co się bardziej spodoba publiczności i jaki będzie wynik tych 
wyborów'? Myślę, że remis ze wskazaniem na Romę. 

Bronisław Tumilowic=. SZTANDAR MŁODYCH,1995 r. 

Młody dyrygent prowadzi zespól pewną ręką i na ogół w dość szybkich tem
pach - dawno nie słyszałem tak żywiołowo zagranej uwertury. Zespół muzy
ków, którzy w kompletnie zreorganizowanej przez dyrektora Kaczyńskiego orkie
stt7..e grają od niedawna, można pochwalić za precyzję i pelne,"soczyste" brzmie
me. 

Bartosz Kamitiski, ŻYCIE WARSZAWY. 1995 r. 

Ewa Filipowic.:: i lrt•neus: Jakubowski 



Ewa Filipowicz 

Tego jeszcze w naszym życiu kulturalnym nie było. Warszawa doczekała się aż 
dwóch, prawie równoczesnych, premier tej samej opery. Pomijając wszelkie 
kontrowersje z tym faktem związane, warto zauważyć, że pojawiła się nieby
wała okazja do porównań nie tylko tych inscenizacji, ale również wizji arty
stycznych obu teatrów. W przeciwieństwie do statycznego dość przedstawienia 
w Teatrze Wielkim, tu wszystko żyje, co daje wyjątkowo dynamiczne tło dla 
miłosnej tragedii Micaeli, Carmen i Don Josego. Carmen - diaboliczną Cy
gankę - zawsze wyobrażam sobie jako czarnowłosą, tryskającą energią dziew
czynę, która uosabia radosną i beztroską młodość. I taka właśnie jest grająca ją 
w Romie Ewa Filipowicz. Kiedy śpiewa, że "miłość to Cyganka płocha" - nie 
czuje się żadnego dysonansu, w przeciwieństwie do wykonujących tę rolę diw 
operowych, które darzymy szacunkiem (no właśnie!), ale piękny głos v.'Ystar
czyć może Cannenjedynie na płycie kompaktowej. Porównanie obu reali
zacji wychodzi zdecydowanie na korZ)'ŚĆ Romy. 

Jacek Najda, TYGODNIK SOL!DARNOS;Ć. 1995 r. 

Molgonata Długosz. Bożena Za\~·;.,:lak · Dolny, Barbara Żarnow;edw 
Andnej Kostne-..~'lki. Witold Molu/Iw 

qeorges (Bizet 

CARMEN 
OPERA W CZTERECH AKTA C H 

Lihrello - Henry Meilhac i Ludovic Halevy 
Tekst polski - Kazimierz Czekotowski i Wiktor Bregy 

Kierownictwo muzyczne - Jacek Boniecki 
Reżyseria i choreografia .. Conrad Drzewi ecki 

Scenografia - Andrzej Sadowski 
Dyrektor baletu - Maria Krzy szkowska 

Kierownik chóru Maciej Cegielski 

ZUNI GA 
Ryszard Morka • Jerzy Kuksz.a 

DON .JOSE 
Ryszard Wróblewski• Ireneusz Jakubowski 

MORALES 
Andrzej Kostrzewski • Grzegorz Bayer 

ESCAMILLO 
Aleksander Teliga • Grzegorz 13ayer • Andrzej Zagdański 

DANCAIRO 
Tadeusz Pszonka • Andrzej Kostrzews ki 

REMENDADO 
Witold Matulka 

CARMEN 
Bożena Zawiślak-Dolny• Ewa cilipowic z 

FRASQUITA 
Małgorzata Długosz 

MERCEDES 
Barhara Żarnowiecka 

Ml CA ELA 
Edyta Ciechomska• Katarzyna Nowak 

Chór 

LILLAS PASTIA 
Jerzy Wożniak 

Balet 

A u/or /i11ografii : Ireneusz Sobieszczuk 

Orkiestra 



W naszym repertuarze 

JOHANN STRAUSS 

BARON CYGAŃSKI ~ 
* e!. 

MUSICAL N ~ ~ 
BŁĘKITNY ZAMEK 5' ~ 
na podstawie powieśc i Lucy Maud Montgom~ ~ 0· 
R~M ~~~ K~~ 9 ; 

CZUBATY WACIIOWICZ ŚLAS"IO\ ro ~ 

* * ~ BOGUSŁAW KACZYŃSKI ~ 
PRZEDSTAWIA -=: 

ZACZAROWANY 
ŚWIAT OPERETKI 

Parada najznakomitszych gwiazd polskiej sceny muzycznej 

* * * 
GEORGES BIZET 

CARMEN 
* 

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART 
CZARODZIEJSKI FLET 

Widowisko operowe dla dzieci i młodzieży 
według pomysłu Ryszarda Karczykowskiego 

Następne premiery 

WIDOWISKO BALETOWE 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
choreografia: Kama Akucewicz • muzyka: Bogdan Pawłowski 

* * KARL ZELLER 

PTASZNIK Z TYROLU 

* * * ST ANTSŁA W MONIUSZKO 

HRABINA ' 
SPRZFDAZ All.FTÓW W KAS IF TEATRU 

PONIEDZIJ\LEK - SOBOTA W GODZINACH 9.00 - 18.00 
NIF.DZIF.l ,A 12.00 - 18.00 TFI .. (0-22) 628-03-60. 

REZERWACJA BILETÓW ZBIOROWYCH I ABONAMENTÓW 
TEL. (0-22) 628-03-60, TEL/FAX 628-83-71 

FAX (0-22) 621-72-D 


