




Cezary Studniak 

Światowy dyktator 
mody . , tyleż męskiej, 

co damskiej", przybywa 
wprost z Paryża, by na 
zamku Himalaj urządzić 
coroczną rewię mód. 
Lecz waha się „jaką 
sylwetkę lansować, gdy 
Czasy niejasne, schył
kowe, złowrogie, 
i nie wiadomo, ku cze
mu prze Historia? ... " 



REALIZATORZY „OPERETKI" 
W CAPITOLU 

Michał Zadara - reżyser 

Trzydziesto latek, jeden z najciekawszych reżyserów teatralnych 
najmłodszego pokolenia. Wychował s i ę za granicą, studiował 
w Warszawie, w Sw3rthmore College w USA, ukończył Wydział 
Reżyserii krakowsk iej PWST. Praktyki odbywał u boku Krzysztofa 
Warlikowskiego, Mi ~ ołaja Grabowskiego, Jana Peszka. Reży
serował „Fedrę", )\esele", „Księdza Marka", jak i „Kartotekę" 
Różewicza oraz Demirskiego „Wa łęsę . Historię wesołą, a ogrom
nie przez to sm utn ą" . Krytyka docenia jego niebanalne podejście 
do klasyki i umiejętność przenikl iwego spojrzenia na polską 
rzeczywistość. 

Leszek Możdżer - muzyka 

Uważany powszechnie za największe objawienie polskiego jazzu 
ostatniej dekady. W elokrotn ie nagradzany, w 1998 roku laureat 
Fryderyka w kategorii Muzyk Jazzowy Roku, a w 2004 Pasz-
port Polityki. Zaprwany do współpracy przez wielu wybitnych 
muzyków polskich, współpracował również z uznanymi gwiazdami 
światowej sceny. Nc:grał już około 40 płyt , koncertował w ponad 
trzydziestu krajach. „ Uważam go za największy talent w polskiej 
pianistyce jazzowej, jaki objawi ł się w ostatnich latach. 
Dla mnie Leszek jes: najlepszym polskim pianistą", powiedział 
o nim Zbign iew Prei sn er. 

Tomasz Wygoda - ;horeografia 

Choreograf, pedagoi;, tancerz. Tańczy ł w spektaklach Jacka 
Łumińskiego i Conrada Drzewieckiego, Henrietty Horn (Niemcy), 
Jonathana Hollandera (USA) i Paula Claydena (Wielka Brytania). 
Prowadził warsztaty tańca w Polsce, USA, Wielkiej Brytan ii 
i Kanadzie. Poszuku e nowych sposobów myślenia o tańcu 
współczesnym. Jego inspiracjami są Grotowski i Kantor oraz 
Butoh i Joga. Współpracuj e ze Starym Teatrem w Kra kowie, gdzie 
bierze udział w spektaklach Krystiana Lupy, Pawła Miśkiewicza, 
Krzysztofa Warlikowskiego. 

Magdalena Musiał - scenografia 

Studiowała scenografię w Hochschule fiir Musik und Darstellende 
Kunst w Grazu oraz N Akademie der Kiinste w Hamburgu, miesz
ka i pracuje w Berlirie. Współpracowała wiele lat z reży s e rem 
Aureliuszem Śmiglem , tworząc scenografie do spektali 
w teatrach niemiec ~ ch , m.in. Deutsches Theater i Gorki Theater 
w Berlinie. W Polsce pracowała w Teatrze Starym w Krakowie, 
w TR Warszawa , i w gdańskim Teatrze Wybrzeże . Scenografia do 
wrocławskiej „Opmtki" to kolejne jej twórcze spotkanie 

- z reżyserem Michałem Zadarą. 

Julia Kornacka - kostiumy 

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru łó d zkiej ASP, 
od 2004 r. projektuje kostiumy teatralne i sceno
grafię w wielu polskich teatrach, m. in . w Starym 
Teatrze w Krakowie, w Teatrze Narodowym i Teatrze 
Powszechnym w Warszawie, w Teatrze Wybrzeże w 
Gdańsku. Projektuje także limitowane serie ubra ń dla 
duńskich i holenderskich galerii, a także stroje dla 
indywidualnych klientów. Nagradzana i wyróżniana 
na międzynarodowych konkursach mody w Berlinie, 
Rydze i w Warszawie. 

Ewa Garn iec - reżyseria światła 

Magister sztuki warszawskiej Akademii Teatralnej. 
Zajmuje się oświetleniem teatralnym w Polsce i za 
granicą. Współpracowała z TR Warszawa, projektu
jąc świa tła do koncertów, wystaw i spektak li. Była 
stałą asystentką jednej z najlepszych światowych 
reżyse rów świateł - Felice Ross. Do najbardzi ej 
inspirujących zalicza prace z Grzegorzem J arzyną , 

An n ą Augustynowicz, Grażyną Kanią oraz z Mich ałem 
Zadarą. Związana z teatrem TRAVA od 2004, od 2005 
współtworzy Grupę Artystyczną KONCENTRAT. 

Lea Mattausch - wideo 

Muzyk, reżyser, autorka instalacj i audio, instalacji 
wideo oraz fotografii . Studiowała w Niemczech. Pra
cuje w Berlinie i Lizbonie. Związana z grupami Caht 
Theater Lisboa oraz Robalinho's. 

Rodzice Albertynki 
Tomasz Sztonyk i Justyna Szafran 

Państwo Kluzek - sklepikarze z rynku. Sól ziemi . Zaledwie 
migną na scenie, ale i tak zdążą pokazać , że mają swoje zdanie 
na każdy temat: i o kazaniu księdza proboszcza , i o loczkach 
spadających na czoło , i o hrabiowskich kaprysach . 

Albertynka 
Ewelina Adamska 

Ach, cud-dziewczynka, 
i Hrabia Szarm, i Baron 
Firulet marzą o tym, by ją 
ubierać, ubierać, ubierać. 

A ona tymczasem, wiecz
nie śpiąca, dotknięta 
dłonią Złodziejaszka, 
marzy o rozbieraniu 
i nagości chce ... 



Leszek Możdżer 

MELODIE ŁATWE , STARE 

Odkąd pamiętam, marzyłem o tym, żeby napisać 
muzykę do „Operetki" Gombrowicza. Kiedy jednak 
otrzymałem wyraźną propozycję, długo nie mogłem się 
zdecydować. Czytając dialogi, które w swojej abstrak
cyjnej głupocie i absurdalnej pustce nie poddawały 
właściwie żadnego tropu co do formy w jaką należałoby 
je zamknąć , nie wiedziałem, jak powinna brzmieć 
muzyka do „Operetki ". Sam Gombrowicz we wstępie do 
tego dzieła każe kompozytorowi napisać „melodie łatwe 
i stare". Mamy wiek XXI , co dzisiaj oznacza sugestia 
użycia melodii łatwych i starych? Jak łatwe powinny być 
to melodie, i jak stare7 



Intelektualiści dzielą się na dwie kategorie: 
takich, co nie dostali kopniaka w tytek, 

i takich, co dostali kopniaka w tytek. 
Ci drudzy są rozsądniejsi. 

(„Operetka", Akt li, Hufnagiel do Profesora} 

Tomasz Leszczyński , 

Michał Pietrzak, Bartosz Picher, 
Maciej Cierzniak, Michał Łabuś 

Mają dość pucowania i glancowania . 
Kiedy tylko powieje wiatr historii, 

zaraz będą chcieli wyrywać nogi (naj
pierw prawą, potem lewą) , galopować, 

ścigać, zadeptywać i l ikw idować ... 
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Muzyka: Leszek Możdżer 

Choreografia: Tomasz Wygoda 

Scenografia: Magdalena Musiał 
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Wideo: Lea Mattausch 

Asystent reżysera : Agnieszka Kozak 
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Dziękujemy Marion Boyars Publishers , 24 Lacy Road , 
London , za udostępnienie angielskiego tłumaczenia 
tekstu „Operetki " (opublikowanego w tomie ..Three 
Plays"), którego autorem jest Louis lribarne. 

The English translation by Louis lribarne of „Operetta" 
(from the volume ..Three Plays") courtesy of Marion 
Boyars Publishers, 24 Lacy Road, London 


