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Inspiratorem i błyskotliwym spi ritus movens wysta
wienia tego spektaklu w CAPITOLU był Stanisław 
Fiałkowsk i - w muzycznym świecie postać wybitna i 
wszechstronna, kompozytor i aranżer muzyki jazzowej 
współczesnej, teatralnej, a także (albo przede wszyst
kim) dyrygent. To właśnie on aranżował utwory Duke' a 
Ellingtona do „Swingu! ", prowadzi też Big Band, obec
ny na scenie podczas spektakli . 

Sceniczny i taneczny wyraz „Swing! " zawdzięcza 
Jarosławowi Stańkowi , który po kilku latach przerwy 
znów pracuje w Capitolu. W jego reżyserskiej i char 
graficznej wyobraźni piosenki Duke' a złożyły się 
w żywą, opowieść o swingujących czasach Cotton 
Clubu. A nie jest to zwyczajna historia „z myszką": 

„Swing! " w CAPITOLU to nie szum starej płyty, ale 
eksplozja energii i radości ze szczyptą szaleństwa. 
To opowieść o współczesnym młodym człow ieku, 
przenosi się w lata 20„ jedna noc w towarzystwie 
gośc i jazzowego klubu. Na scenie pojawią się tyPOW1 
przedstawiciele epoki jazzu, postacie z krwi i kości. 

Tamte czasy, lata wielkiego kryzysu, prohibicji i nę
dzy, zmuszały ludzi do korzystania z życia w sposób 
zac hłanny i pełny. Wtedy rodził się jazz. To, co łączy 
nowojorski Cotton Club lat 20. i ten spektakl, to 
zapomnienie się w muzyce, szalonym rytmie, tańcu, 

ucieczka od codzienności i prozy życia. 

Róg 142 Zachodniej i Lenox Avenue 
Nowy Jork, Harlem - właśnie tu mieśc ił s ię w latach 20. 
i 30. ubiegłego wieku pierwszy Cotton Club. Założył go (jako 
Club Deluxe) mistrz bokserski wagi ciężk i ej, Jack Johnson. 
Dwa lata później nowy właściciel , Owney Madden, zmienił 
nazwę lokalu na Cotton Club. To tu rozpoczęły się błyskotliwe 
jazzowe kariery najsłynniejszych afroamerykańskich arty
stów: Duke'a Ellingtona, Caba Callowaya, Louisa Armstronga. 
Grali dla białej publiczności - w tamtym czasie 1 miejscu 
ów podział był klarowny jak whisky Black and White. Było to 
najbardziej snobistyczne i szykowne miejsce spotkań nowo
jorczyków, z fantastycznymi niedzielnymi Celebrity Nights; 
gościło takie sławy, jak George Gershwin i Mae West, bywal
cem klubu był też Jimmy Walker - burmistrz Nowego Jorku. 
Zamieszki na tle rasowym w połowie lat 30. spowodowały 
zamknięcie lokalu. Otwarto go po roku w innym miejscu, by 
zamknąć na głucho w 1940. Ale Cotton Club - spadkobierca 
dawnej tradycji - działa w Nowym Jorku do dziś , przy 125 
Zachodniej . 
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