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nello, Dolly/ 

je t ostatnią premierą przygotowaną 

za dyrekcji Andrzeja Chmielarczyka. 

który kierował Teatrem Muzycznym 

przez trzydzieści trzy sezony teatralnel 

JERRY HERMAN ( wlaśc . Gerald Hcrma r ) 

Anwrykar1ski kompozytor mu7y i filmowej i telewi7yjnej, 
au tor musicali i tekstów liC? n vch piosen ek . Urodz ił s i1,' 
-W .VII .1933 r. w Nowym Jorku . Sludim '<ll sccnografit; nil Uni
wersyt 'cie -v iam i i w P<lrsons Schnol )t Dc:.ing. Po ukońC?e

niu studiów, w 195..J. r. 7ajął si<,: ... muzyką. 
Mu i' ~:uny sa m ouk, gry\\" ilł po · Lqtkowo na forlepia ni e 

w nocny h klubach , pisill piosenh.i i mu7Vkl,;' dli! te<ltrt)\\' . apr
sa l partytur(,' i teksty tr7ech mu~icali \\')'!::> t<1winn>'ch n.i scen
kacl off-Brnod w ay: I Fee! Wo11dc1:f tf (19~ -t-), Nig/1/c11p (]958) 
i Pamdc ( 1960) - który także\\ yre7\'SL'rn\\'al. 

W 196 i r.,jako n aj m lods7v w hi::,lnrii teJtruwBrnad
\\'a)·' u ;1adcbiulmvJI tom mus1c<1le111 J\11/k n11d ł-lo1w11. 

Ro7gło::, i U/.nanic przyn ió~I mu roJ.. 1.96-ł pn•mierc.1 musica
lu HFU O, DOLL ! (16.01) Libretto, op<1rtL' na -;11tuce 1 lzc Mat c/i -
11rnka, glo <ncgo d rarnJturga Thornlnna Wi ldem (au lnr, m .in . 

11s:cgo 11ti11stn i Idów nrnrcowych) rylrnic/.n <1, łatwo "''PMit j< ca 
w ucho mur:-1ka sprawily, że m usiccd grcrny byl na Broach '<1 _v'u 
28-1--l- ra;,v! 

Ś1.v i <ltOW<1 sic \\ę pr7yn io-;la I h.'rmonmvi filmowa \\'L'rsja 
H[LLO, I OLLY! \\' róy-;cri i -; cne Ke ly 'cgo (1969) / !3arbr<1 
Streiso n d, \tVJl terern Mattha u i Luiseril rmstrongiem. ·1ytulo
w, p i )scnka Hd/o, Dolly stalJ s11,' ">Lmd Mclc m m uzyki nJ1ryw
kowcj . 



OBSADA 

Dolly Galagher Levi - KRYSTYNA szyoŁOWSKA Irena Molloy 

(modystka) 

Horacy Vandergelder - MAREK GRABOWSKI 

Kornel Hackl - PAWEŁ STANISŁAW WRONA 
Minnie Fay 

\VOJCJECH WRÓBLEWSKI (przyjaciółka Ireny) 

(gościnnie) 

Barnaba Tucker - JERZY TUROWICZ 
Rudolf ANDRZEJ SIKORA 

Ermengarda - BEATA KAMIŃSKA 
(solistka baletu ) Ernestyna 

Arnbro:i.y Kemper - JAROSŁAW ŻÓł:.TOWSKI Szef policji 
(solista baletu ) 

Dy rygenci 

EWA BARANOWSKA RYSZARD KOMOROWSKI 

Asystent reżysera 

J ERU' TURO\\IICZ 

Asystent chorcograła 
BEATA KAMIŃSKA 

- ELEONORA KRZESIŃSKA 
BOŻENA SAULSKA 

- AGNIESZKA KURKÓWNA 
AGNIESZKA PIBKAKOŚ-PA DZIŃSKA 

- ANDRZEJ CHMIELARCZYK 
MARIAN JOSICZ 

- BOGUSŁAWA MATYS 

- BOLESŁAW HAMALUK 

LUCJAN JA\VORSKI 

Korepety tor b.ilclu 
TADEUSZ KIUJKO\\ISKI 

Kore p e t y torzy !'llolislów: l'IARIA BINl~DA . KATARZYNA KR2YKAŁA . JAN OŻÓG, GRZEGORZ SIEDLACZt:K 

Sufle r: JAD\\/JGA NO\\llSZE\\'SKA. ANNA \\'/\I.CZAK Inspicjent : ANDRZEJ \VNIJK 



Nagrano ją w setkach wersji głosami najznakomitszych wo
kalistów m.in. Elli Fitzgerald, Judy Garland, Franka Sinatry. 
Ale i inne piosenki, oparte najczęściej na prostych trójdźwię
kach, stały się przebojami jak np. I cześć, stary (So long Dearie). 

Na tle innych musicali HELLO, DOLLY! wyróżnia się tym, 
że jego bohaterka nie jest już podlotkiem. Rolę Dolly grały wiel
kie gwiazdy średniego i starszego pokolenia m.in. na Broad
way'u Carol Channing (na premierze), Mary Martin, Ginger Ro
gers, Pearl Bailey, Betty Gable; w Las Vegas - Dorothy Lamour. 
Wyjątkiem była tu młoda Barbra Streisand w filmowej wersji. 

Kolejne musicale Hermana nie powtórzyły już sukcesu Hello, 
Dolly! Dużą popularność zyskał jedynie musical Mame. Musi
cale Hermana nawiązują do tradycji amerykańskiej rewii i bur
leski, ich libretta, pełne drobnych konfliktów, zbiegów okolicz
ności, gagów a zarazem niekonsekwencji dramaturgicznych 
zawierają także akcenty liryczne i refleksyjne. Herman operuje 
prostą melodyką, którą kształtuje w oparciu o krótkie motywy, 
tradycyjne współbrzmienia oraz wyrazistą, najczęściej tanecz
ną rytmikę. 

Musicale J. Hermana: I Feel Wonder/ul (1954), Nightcap (1958), 
Parade (1960), Milk and Honey (1961), Madame Aphrodite (1961), 
Hello, Dolly! (1964), Mame (1966), Oear World (1969; wg Wariatki 
z Chaillot Giraudoux), Mack and Mabel (1974), The Grand Tour 
(1979; wg Jakobowsky i pułkownik Franza Werfla), La Cage aux 
folles (1983). 

Polska prapremiera musicalu Hello, Dolly! odbyła się w Gliwi
cach 24 czerwca 1972 roku. Najsłynniejszymi polskimi odtwór
czyniami roli Dolly były Beata Artemska i Barbara Kostrzew
ska. 

IM ŚMIELEJ, TYM LEPIEJ! 

Kiedy Europa zachwycała się ostatnimi dziełami mistrzów 
operetkowego gatunku, Ameryka oklaskiwała zupełnie odmien
ne w charakterze Rose Marie i Króla Włócz~gów Rudolfa Frimla. 
Utwory oparte jeszcze na tradycyjnym schemacie klasycznej 
operetki ale pełne rytmów muzyki nowego świata. Dla amery
kańskiej publiczności zakochane hrabiny, książęta, Cyganie czy 
studenci żebracy byli przybyszami z innego świata. Patetyczne 
miłosne arie i duety brzmiały ładnie lecz obco w a mery kań ki j 
rzeczywistości przepojonej murzyńskimi rytmami, prostymi 
melodiami traperów i wszechobecnym jazzem. 

I w tym właśnie momencie pojawiła się za oceanem piątka 
młodych twórców muzyki rozrywkowej - Irwing Berlin, Jaro
me Kern, George Gershwin, Richard Rodgers, Cole Porter-któ
rzy zrewolucjonizowali stary muzyczny twór operetkowy na
dając mu nową formę, odgrywając ją ostatecznie od europej
skich rodowodów i koligacji. 

Piątka, która stworzyła nowy gatunek muzyczny MUSICAL. 
Statek komediantów J. Kerna (1927) i Oklahoma! R. Rodgersa (1943) 
to utwory, które wytyczają historię współczesnego musicalu. 

Wraz z odejściem operetkowych gigantów jeszcze tylko Paul 
Abraham porwał na chwilę coraz bardziej kostniejącą i starze
jącą się operetkę. Ale nikt już nie był w stanie stworzyć dziel na 
miarę Straussa, Lehara czy Kalmana. 

Zmieniły się czasy i upodobania. Muzyka, która w operet
ce miała przewagę nad treścią i formą, już nie porywała, libret
ta śmieszyły swoją trywialnością i całkowitym oderwaniem od 
rzeczywistości. Publiczność oczekiwała już czegoś więcej niż 

tylko bajki dla dorosłych. Stara operetka była już całkiem passe. 
Jako zmodyfikowana kontynuacja gatunku odzyskała swą moc 
dopiero w musicalu. 



Po raz p ierwszy określenia musical comedy użyto w 1874 r. 
w związku z extrav ngc zą E-1a 11geli11e dwarda E. Ric 'a . Ex tra
vangaza była form przejśc iową między opere tką a m usica lem. 
Spektaklem o melodram.a tycznej ak ji, pełnym oszałami ających 
efek tów scenicznych z ol brzymimi chóram i, dużymi s kwen
cjami bale towymi. Najważniejsza była sceniczna wystawa, ocza
r \Na nie widza technicznymi możl iwoś iami tealTu - treś ' była 

mniej istotn a. 
Musical comedy odwrócił te proporcje - tawiał na tre ' ć. 

Dla potrzeb teatru muzycznego zaczęto adap tovvać znane po
vvi eś i i dramaty, libretta zacz<;>t zamawiać u wziętych d rama
tu rgów. Zgodne współdziałanie ak ji, muzyki i tarka zrodz iło 

L kolei właściwą formę m usi alu tzv . musical play. 

Premier Statku ko 111cdi1111tów Jerome Kerna s ta ła się na Broad
\,vay' u wydarzeniem. Publ i czność doznała szoku, który można 

było porównać do tego jaki czterdzieści lat późn iej wywołały 

Ha ir Me. Dermota. Na scenę zamiast wyfraczonych andysów 
i · trojnych w pi ' ra gi rl. , wtargnęło prawdziwe życie, ludzki 
dramat. Pozostał wprawdLie operetkowy happy end lecz dość 
żałosny, bo wyglądał spoza niego ból , tę knota La nie spełnio

nym marzeniem o szczęściu, kilka nieu anych, złam<:mych ludz
kich losów. Jarome Kern podkreślił to piękną przejmującą mu
zyką, już nie oper tkowo-rewiową lecz poważną i dramatycz
ną . I choć Statek ko111edi1111tów, byl je zcze \N zał ożeniach oparty 
na melodramatycznym op >retk wym schernaci - sta ł się 

\vyznacznikiem nowego gatunku . 
Im śmielej, tym lepiej! - brzmiało haslo jego lwórc 'w. Ory

gina l ności i autentyczności nie sta vi.:rno żadnych gr ni c. W m u
si al u było m iejsce na wszystko: na soc jol g ię i te hnologię, 

poli t, czne anom alie, awnnturn icze przygody z dzikiego za ho
d u i aktu~ lne p roblemy dnin codziennego. Muzyką i piosenka
mi oLdc bi no u t ory S.leksp ira, Woltera, G . B. _ ha wa, O'Neil
la, przysto owują je d o w _ r ogó vv nowego gatu nku. 

Dobre libretto, znakomita muzyka i taniec traktowany nie 
jako ozdobnik lecz in tegralna czi;- ' ć akcji - były ciem młodych 
twórców. 

Richard Rodger zmodyfikował jeszcze bardziej nowy 
gatunek wprowadzając np. zamiast chórów długie sekwencje 
baletowe i nową, nawet jak na ówczesny Broadway, wiejską 
scenerię . Jego Okla/10111a! odniosła niebywały su kc s, pobity do
piero przez My fa ir Lady F. Loe\1ve'go-szła na Broadway' u przez 
pięć lat i dwa miesiące, osiąga jąc liczbę 22-18 spektakli . Była 
pierwszym musicalem z premiery k tórego nagrano pełny 
album plyt wy, o później stało się już regule, tak jak filmowe 
wersje najsłynniejszych musicali . Z kol i pierwszym musica
lem przeniesionym na ekran było Kiss 11Ie, K11tc Cole Portera, 
w reżyserii George Sidney'a (1953). Był to jednocześnie pierw
szy amerykański musical, który zrobił karierę na Starym Kon
tynencie. Połączeni e akcji ze sztuką Szek pira, stanowiącą 
niejako kontrapunkt właściwego konfliktu, pr7ybliżało temat 
Europejczykon1 a i sama muzyka s tan owiła konglomerat 
różny h mot wów i rytmów od typowo an1eryka11.. kich po 
typowo eur pejskie walce wiedeńskie . 

Kolej ne powstające musicale ro7wij a ły i wzbogacały nowy 
ga tun k . f "dno było niezmienne - każde zdarzenie cen i zne 
mu -iało b „ ć umotywowane akcją . Pieśni, songi czy sc ny ta
neczne nie mogły jej przerywać, być tylko ozdobn i ami, kt ' -
rym w operetce wysta rcza ł byle p r tekst - przeciwnie m u ialy 
dążyć d o rozwoju sztuki. 

J dną z najbc r ziej charaktery tycznych cech musica lu st ł 
się wa rtościowy lite ra k tekst. W najsł ynni ej szych musicalach 
stanowi on adaptacjti w ielkich dzi ł lit racki h lub jest specjal
nie pi sany przez wybitny h autorów . To właśnie strona li tera -
ka najbardziej różn i musical od j go poprzedniczki, c. p re tki. 

Różni ta kże te d w a ga tunki tLw. p rawda życia, tak ob a 
szlu znemu, w_ 1myśl nemu świa tu operetki, który i ł ą rz zy 

cd. na stron1t 12 



MUSICALE na scenie LUBELSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 

ZACZĘŁO SIĘ W BA 1 kU Bn/L·n; Brzez11isi...icj 

kAR/l:.RA PA NY MARY [ 11 ·fo T,1larCL\ k.:t 

,HY !AIR LADY FrcdcricJ T ne11·e'g11 

KISS 1WE1 KATE Cole Porter,1 

f.KSPORTO \VA ŻON.1 St,1rn::.ł,1wa Penza 

,\TUSZĘ i\111:.Ć MĘŻA Józefo l.'.llc1rcz\'11.i'I 

,\IÓ/ PRZYJACIEL. BANBUR'r Ccrda N.1tchinski'egu 

DIABfL Nil:. ~PI l\yszclrd,1 Sielickiego 

KARIERA NIKODEMA DYZMY Andrz.:ja Hundziai...o 

GENIALNY KAMERDYNER Józefo l 0Jobir\sk1q:;o 

J 1\P[R KRÓLElV Kl Jzi n<1 fomc1s.z.ewsk1l'go 

BOSO, ALE W OSTROGACH Ja na TornasL.ew s ki0go 

WIELKA ALEJA Ja na To m.:i s7ewskiego 

ZA WISZA CZAR Y l3olc::.b11·a Oc iaso 

- prem 29 Q=i .1959 

- prem. 7.03.1960 

- pą•m. 16 06 1965 

- prem. 28.1I . I9b=i 

- prem. --l.061966 

- prt.'m. 12.09.1968 

- prern 29 .0--1-1%9 

- prl'm I 'i.05. l 971 

- p n:m 1. 10 .1972 

- p r ' rn --1-. 10 .1 73 

- p rern 16.05 .1 974 

- p rc rn . 18 08197--1-

- pr ~ rn 27.U3.1 97ó 

- pr m 27 03 ·1977 
DIVA Ta d eusza Kierskiego 

- p r;ip r ' ITI ! 'fil 17.12.1978 
PA I \VALEW KA Tomasza Kicsewettern 

KIM JEST GEORGEITE Igo Tln fs let terJ 

BLĘKITNY ZA1VIEK RnmJ na Crnbo tq~o 

RJ-.'W170R JEDZIE lana Tum,1s/ewsk i q~n 

SF:/~7.YPEK A DACHU Jerry Bn -k'u 

- p r m. 3.07 1982 

- prem 2--1- .03.1984 

- pt" ll - 15 I 2. l 985 

- p ri'lprem ierd 2--1-0 1.1991 

- prern . 20. I I l 'J'J.ł (11Jd<1I w wper lu.:ir7e) 

VIY 1-A IR JADY Fredencc1 l OL'\\'e' gn 

- pr.:m 17.ll:'i. I l,llJ/ (n,1d,i 1 \\ rcpe r lu,1rzc) 

OPF/~ \ L:\ TRZY GRO ·zL "url,1 \\l1 ill.i 
- pr •m llJ .0'-J . IY98 

F Loeve My Fair Lady (1965) reż . Roman Sykała -- na zdj Leon Lan 1cr (Higgins), Xenia Grey (pani Pearce), 
Aura Szymanowska (Eliza), Tadeusz So nowski (puł k. Pickering). 

„ Natschinski Mój przyjaciel Banbury (1 969) reż. Henryk Drygalski -- na zdj . Zoh:i Bronikowska-Krajewska 
(Letycja Prism), Henry Labuński(Fryderyk Chasuble) . 



R. Sielicki Diabeł nie śp i (1971) reż. Jan Bolgaty - na zdj. Marian Josicz (Rożnik) , Tadeusz Bourdo (Kusy), 
P wel Woj tczak (Inf rus) oraz Zespół baletowy. 

A. Hundziak Kariera Nikodema Dyzmy (1972) reż . Jan Wodzyński - na zdj. scena zbiorowa. 

J. Tomaszewski Kaper Królewski (1974) reż . Jan Wodzyński - na zdj . w środku Marian Josicz Oan z Kolna), 
Irena Chod ziaki wio: (Wiryda). 

J. Tomaszewski Boso, ale w ostrogach (1974) reż . Barbara Fijewska - na zdj. scena zbiorowa, w środku adeusz 
osnowski (Oj iec), Piotr Suchora - gościnnie (Staszek) . 



B. Ocias Zawisza Czam y (1977) reż _ Ry zard Zarewicz - na zdj And rzej Chmielarczyk (Brat Klaus - Wilfryd), 
Tadeusz Bourdo (Antałek) oraz Chór__ 

T Kiesewetter Pani Walewska (1982) reż. Rysza rd Zarewicz - na zdj . scen zbiorowa, 
w ś rodku Bolesław Ha ma luk (Hański) 

R. Cz.ubaty Bl_ękitny Zamek (1 985) reż . B rbara Kostrzewsk - na zdj . Zofia Br nikowska-Krajewska (Georginia), 
Jadwiga Now1szewska (aotka Tekla ), Eleonora Krzesińska (Oliw ia), Zbigniew Szt jman (stryj Beniamin), 
Krysty na Ja rmulówna-Josicz (Joanna), Piotr C7' upryś (Parsi\·al), ura zyman owska (ciot<."CZka Izabella). 

J- Tomaszewski Rewizor jedzie (1981) reż . Cezary Karp i ński - na zdJ- scena zbiorowa. 



zrodził napuszony, przesadny tyli j ęzyk. Musical odwroh1ie -
czym w ierniej ukazuj codzienność, tym jest lepszy. Porusza 
problemy albo wieczni aktualne w życiu zwykłych ludzi albo 
dotyczące konkretnych spraw i zagadnień społecznych czy po
litycznych . 

W Europie pierwszy znaczący musical powstał dopiero 
w 1960 r. w Anglii . Był to Ofitier! Li ne[a Barta . 

I chociaż ojczyzną musicalu pozostanie Ameryka, to jed 
nak pod koniec lat sześćdziesiątych, pałeczkę prymatu przejął 
stary Albion . W Anglii tworzy Andrew Lloyd Webber, n iekwe
stionowany KRÓL MUSIC LU, nazwany przez krytykę współ
czesnym Straussem lub żartobliw ie Szekspirem teatru m.uzycz
ncgo. Autor takich h itów jak m .in. Józef i plaszc: snów zv tec!111 i
ko!or:c (1968), fc:u s Chris/- Superstar (1971), Evita (1976), Koty 
(1981), Upiór w oper:c (1986), Bulwar Zac/1odzqccgo Sło1frn ( 1993 . 

Jest dotychczas jedynym kompozytorem, którego trzy mu
sica le gra ne były równocLeśnie w Nowym Jorku i Londynie . 

Je t pierwszym laureatem nagrody Triple Play Award przy
znawanej przez Amerykar\ski Związek Kompo7ytorów, Auto
rów i Wydawców. 

Kolejnym sukce em na koncie Webbera jes t musical Koty 
który s tał się naj dłużej wystawianym musicalem londyńskiego 
We t Endu i Broadway'u, bijąc wszystkie dotychczasowe re
kordy popularności . 

W 1992 r. A. . Webb r otrzymał z rąk królowej lżb iety Il 
tyt uł zlachecki za zasługi d la sztuki i dożywotnie członkostwo 
w Izbie Lordów. 

W Polsce p ierwsze próby musicalow e czerpały in spirację 
z tradycji rodzimego wodewilu , farsy muzycznej i fo lkloru . Wzo
r wały się na sztukach muzycznych warszawskiego Teatru Let
ni -go czy szyfman wskiego Tea tru Polskiego . Były jeszcze 

nie musicalem w dosłownym znaczeni u tego łowa ale forma
mi pośrednimi między S7tukami m uzy znymi , tradycyjną ope
retk . 1 tak np. 11 s:kle 11w!o1.1.111 11c Katarzyny c~· rtner czy Żółta 
szlnf111yrn, albo Kolpta 1111 I owi Rok Witolda Rudzińskiego to śpie

wogry, f'an crn i i pies Benedykta Konowalskieg - to barden 
żołn iersk i nawiązu ją y do tradycji Leona Schillera . Polski m u
si al , tak jak polska sztuka wsp ' lczesn by ł towarem niezwy
kle oczekiwanym, stąd pojawiaj ące się w późnych latach 60 
i całej dekadzie [at 70, rodzime musical odbyi,,va ły p prapre
~ierach triumfalny p chód po scena h muz, cznych całego kra
JU. 

Rekordy popularności biły dwa musicale Ryszarda Sielic
kiego 011 111 11 od M11xi11rn (1967) i D11L1eł nic śp i (1970. 
Prawie wszystk i" polskie tea try m uzyczne wystawiały Knrierf 
Nikodema Dy: 111y Andrzeja Hundziaka (1971) . Dużą popularno
ścią ciesz, ły się M iłość S:cjka Maricina Lidy (1 969), Karn:cfa 
Tadeusza Kierskieg (1 971), Pan Zagłoba Augustyna Blocha 
(1972), Bl~'kit11y Zamek Romana Cn1batego ( 1982) czy najbardziej 
zbliżony do pierwowzoru amerykańskich musicali Mnch invelli 
Jerzego Wasowskiego (1975) . 

Twórcą największej ilości polskich m usicali j st Jan Toma
szewski . Kompozytor, ara nżer, dyrygen t, w swoim czasie „na
dworny autor" Teah·u Muzycznego v.r Gdyn i za dyrekcji Danu
ty B d uszkow j . Ta rn też miały miejsce prapremiery jego mu i
ca li, które grała potem cała Pol ka. Tcstnl/lcnt d:iwakn (1968), 
Ka per królewski (1969), Boso, nic w ostroga ·li (1969), Wielka J\lejn 
(1973), Noc nad Gople/// (197.f) ns: c:łowiek Il Hnwn11ie (197 ). 

Prapremiera osta h1ieg m usicalu Jana Tornaszew ki go Rc-
1:ui:o 1~ jedzie wg Gogola odbyła się na scenie Tea tru Muzyczn ego 
w Lublinie - 24 .01.l 91 r. 

W Lubl inie m i ała także mi jsce prapr miera m usicalu Diva 
Tadeusza Kierskiego - (1 7.XTI .1978), napisanego specjalnie d la 
Bea ty rt mskiej z okazji jej Jub il u zu 30 lecia pracy artystycz
n j. Beata Artem ·ka byla Lublinianką i na desk h lubelskiej 
sce ny mu zycznej mieszczącej s ię wóv. czas w GKO którego 



budowę nadzorował jej ojciec, architekt Bogdan Kelles-Krauze) 
debiutowała w 1949 roku rolą Heleny w Pi~knej Helenie J. Offen
bacha .. 

Najsłynniejszym polskim musicalem wszech czasów stało 
się Metro Janusza Stokłosy (1991) wystawiane już od ponad 
10 lat. Po raz pierwszy w historii polskiego teatru muzycznego 
musical ten stał się „towarem eksportowym". Grany jest w Ro
sji, niebawem obejrzą go Brytyjczycy. Swoją wersję Metra chce 
mieć Ukraina i ... Korea, wystaw ieniem musicalu zainteresowa
na jest Słowacja i Węgry. 

Janusz Stokłosa jest także twórcą znakomitego Piotrusia Pmw 
z librettem Jeremiego Przybory, i może już wkrótce zaskoczy 
nas kolejnym ekspor towym hitem. 

AUTORZY NAJSŁYNNIEJSZYCH MUSICALI ŚWIATA 

Cole Porter 
Fantastyczny rejs (1934) 
Kiss me, Kate (1948) 
Kankan (1953) 

Frederic loewe 
Brigadoon (1947) 
My fair Lady (1956) 

Leonard Bernstein 

Jerry Bock 

Zwariowana ulica (1953) 
West Side Story (1957) 

Skrzypek na dachu (1964) 
She Loves (1992) 

John Kander 
Kabaret (1966) 
Zorba (1968) 
Chicago (1975) 
Pocałunek kobiety pająka (1993) 

Mitchell Leigh 
Człowiek z La Manchy (1965) 

Galt Mac Dermot 
Hair (1967) 

Andrew Lloyd Webber 
Józef i płaszcz snów w technikolorze (1968) 
Jesus Christ Superstar (1971) 
Evita (1976) 
Koty (1981) 
Upiór w operze (1986) 
Bulwar Zachodzącego Słońca (1993) 

Richard O'Brien 
The Rocky Horror Show (1973) 

Claude Michel Schonberg 
Les Miserables (1985) 
Miss Saigon (1989) 

Jim Steinman 
Bal vVampirów (1999) 

Nazwany przez krytykę „Ryszardem Wagnerem rocka". 
Jego Bal Wampirów wyreżyserował w Wiedniu z olbrzymim suk
cesem Roman Polański. 

opr Anna Nowak 



VIOLETTA SUSKA 

kończyła z vvyróżnieniem Państwową Szkolę BaletO\V i\ w Wa r
SLa\v ie . Była soli s tką baletu w Zespole P i eśn i i Ta il.ca „Mazowsze". 
W 1983 r. ro7.pocz~ ł a s tu d ia na w yd zia le choreografii Leningrad zkie
go Konserwatoriu m M uzycznego w kl as ie prof. prof. P A. Gusicvva 
i J.D Bielskiego, w ybitnych a rtys tó\"' rosyjskiego baletu. Jej d ip lom, 
na który s kładały s ię d wa bale ty „Tren pam i ęci ofia r H iroszimy" 
K. Pend erecki go i „Dzwony" R. Szczed rina, zosta ł uznany za w yd a
rzen i Jrtys tyczne w histori i Kon serwa torium. W J 991 r. odbyła rocz
ny ta ż w zespole M. Bejarta w Paryżu. 

Ry ł a ki erovvn ikiem ba le tu: O pery i Operetki w Szcz cinie, Ti~a tru 
Muzycznego w Gdyni, Operetki Wroclavvskiej, Tea tru M uzycznego 
„Roma" w Wa rszawi , Opery i Op ere tki w Kra kowi . Rów nolegle 
przygotowywa ł a samodzielne choreografie v ,r spektakb ch bale towych, 
operowych i operetkowych a także ruch scen iczny w teatrach dra m a
tycznych . 

W Ta trze Muzycznym w Lublinie oprn owała chorcogra fo;! do 
„ Życ i a p a rysk iego" J. Offenbacha (1999) 

WOJCIECH WRÓBLEWSKI 

Mi<Jł być piC1nistą lub wirtuozem gry na orga nach . Odezwał y s i ę 

w nim jed na k „tea tra lne geny" . To p o dz1a ku - Czcslaw ic Hoycrz ' , 
so li ście 'łynneg) ze polu Diagi lewa . UkoMzyl zatem wydzi I wo
kc:i lno-ak torsk i Kra kowskiej Akademi i Muzycznej . Dziadek Zjeźdz ił 

z -ialctami Di i1gilcwa cały św iat - On przej c.żdz<i mi es ięoni e okoł o 

6 tys . kilometró\.v grnjąc w różnych teah·ach . ]est so l istą Opery i O pe
re tki w Krakow ie, eatru Muzycznego „Roma" w Warszawie/ ws ół

pracujc 7 Tea trem Muzycznym w l od z i1 c obecn ie takle z Tcatn~m 

Mu zycznym w Lubl in ie . Za swoj ą n aj l e pszą ro l ~~ u w a7a Boni "go 
w „ Ks i~.Ln i czce cza rdasza " E. K<ilm ci m <:ile n<:i jbc rd zicj ceni sobie ro lt; 
Minis tra w „\Nicder"lskiej knvi" J. ~traussa, gd zie mu · ia ł w ie lić się 

vv postać s tC1 rea . 

Prywa tn ie małżeństwo . Niebawem rodzina powi ększy s i ę o „młodego 
artys tę ", który j uż ustawia z Mamą choreogra fi ę do He llo, Doll y! Kim 
b ędzi e w przyszłości? Może na t pcą Małysza, bo jak twierdLi p rzyszły 
Ta ta, ze wszy tki ch sz tuk które u p rawia, najba rd z iej l ubi ... narc iarstwo . 
A córka? ... na pewno podbij e świ at! 



CHÓR 

SOPRANY: Krystyna Ekielska. 
Elżbieta Grądziel-Zawada. 

Małgorzata Rapa. Halina Tes. 
Luiza Tabaczewska-Siegieda. Anna utąjcik. 
Magdalena Ziaja 

ALTY: Ma1iola Drozd. 1\-lalgorzata Iwanicka. 
Dorota Kozłowska. Irena Olbromska. 
Małgorzata Papiewska. 
Magdalena Rembielińska. 
Monika Sokołowska 

TENORY: Bogumił fruziński. Tomasz Głębocki. 
Piotr Preidl. Piotr Tymiński. Marcin 1.\lożniak. 
Janusz Wlizlo (inspektm· chóru) 

BASY: Lech Gliński. Stanisław lwanicl{i, 
Adam Koltyś. Piotr Pedo. 
Wojciech Rysiewicz. Wojciech Zasada 

BALET 

SOLIŚCI: Beata Kamińska , Barbara Markiewicz. 
Izabela Trojanowska·G:izzi 

Roman Kamiński. Janusz Tes. Leszek Tes. 
Jarosław Żółtowski (inspektor baletu) 

KORYFEJE: Izabela Krupka, Agata Żółtowska 

ZESPÓŁ: Justyna Kleszcz. Anna Nowakowska. 
Elżbieta Skubisz. Magdalena Szczepińska. 
Monika Wadowska. Monika U/aga. Jacek 
Wazelin. Tomasz Zarucki. Zbigniew Zarucki 

ORKIESTRA 

SKRZYPCE: 

ALTÓU/KJ: 

Anna Krzemińska - koncertmistrz 
łlalina Łasko, Henryk \Vyrzyck.i, 
Anna lrga. Beata Pysz. Anna Poli zuk. 
Krystyna Nowacka, Marta Pędzi z. 
Danuta Koltys. Danuta l"lakowska. 
Jerzy Zaprawa C tata "społpra ,1 ) 

St nisław Ozie iń ki (insp l<lor orki sl ), 

K1-y tyna Michal ka 

WIOLONCZELE: Ewa Sobiecka. Halino:: furmanek. 
Magdalena Szuslalł. 

GITARY: Stanisław Błach, 

FLET: 

Tomasz J u siak ( t.lła "spółpra • ) 

Alicja Mrówczyftska 

KLARNETY: Adam Cegiełkowski. 
Zbigniew Zastawny. Antoni Nm·aniecki 

SAKSOFONY: Lucjan Patrori ( ax baryton) 
Mirosław Korbut (sax tenor) 
Adam Ccgielkowski (sax all) 
Zbigniew Zastawny (sax all) 

FAGOT: Karolina Poniatowska-Lip ka 

RĄBKI: Robert MJ·ówczy11 1 i. Stefan K1?.y -zczak. 

PUZON: 

PERKUSJĄ: 

FORTEPIAN: 

Stanisław Brzozow ki 

Benedykt J1u-ko"' I i 

P,iotr Wróblewski, 
Józef naruszali (" (1ólpr. c.1) 
Janusz Baca 

Jan Ożóg (\\ ~półJ>• ac.. ) 



y„.? 

TEATR MuzyczNY w LUBLINIE 

UL. MARII CURJE-SKŁODOWSKIEJ 5, 
20-029 LUBLIN 

TEL./fAX (0-81) 532 76 13 
, c-mail: info "' lealrmuzyczny.lub.pl; www.leatnnuzyczny.lub.pl 

BIURO ORGANIZACJI \11/IDOWNI (I piętro) 
< 1y11nc o d µoniC'c11i<lłl\Ll do pi ą llw 

\v qodz. 8 .00 - 15 .00 
lei. 532 25 2 I fa .\ (08 1) 532 76 I 3 

Le i. komo1 ho\Vy 605 397 1~35 

KASA BILETOWA 
c 1 ·n n, cod1ic nnic topró<.1 po11 ic dziall\ · \\' ) 

w goc17 15.00 - 19 .00 
oraz na !=10dzinc; p11 d spcklaklami purannymi 

lei. 532 96 65 

KOSTIUMY I DEKORACJE WYKONAŁY 
PRACOWNIE TECHNICZNE TEATRU MuzyczNEGO 

ł icrnwnicy PrcKO\v n i 

Krawiccl<..i cj c!Clmshic j - Kl .EMENTYNA ROZT\VORO\\ISKA·KO\\IALCZYK 

l\rawicckicj mc;s l<..ic i - TERESA POPIOŁC:K 

·· 1usarsl·w-s lolarsl<..i cj - KRZYSZTOF DUDA 

l3ryqad1isc i rracown i 

Plasly 7l1Cj - h\IONA ŁUSZCZYNSKA 

Fryzj erskiej - 1"'10NIKA PULIŃSKA 

Elcl~Lroal U<;Lyc /llC j - MARCI NOGAS 

Brygadzisll Cl 4<lldcrobi;inycl1 ·- RSZ LA K LKA 

Brygadzisla sceny - S'i't\\IESTER PAS 

Pomoc4 pny 1·ealizacji spektaklu służ;i 

gardc.-obianc oraL oś" iclleniow<.y i montażyści s en 

l\ccl.il\< 1.111>p1acn \'<llli< p10~11.1111u 

ANNA NOWAK 

"l.11l 1rt11<k 
Lnbcl~ka Ornkarniil 1\1 r -CoRAC ul. Ko,ci11~1ki '1 




