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Produkcja musicalu została zrealizowana ze ś rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictw a Narodowego, 
w ramach programu: '" Młodzi w stronę opery, opera w stronę młodych'". 
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Ponad Księżvc 
"' 

"A. .. a ... a ... Kotki dwa ... ". Kto z nas obudzony tą frazą w środku 
najgłębszej nocy nie dopowie: „Szarobure obydwa ... "? Jeśli taka 
bezwarunkowa reakcja nie nastąpi, to wielce prawdopodobne, że 
mamy do czynienia z osobą, która dzieciństwo spędziła z dala od 
naszego kraju, względnie w zupełnie innym języku śpiewała mu jego 
mama. 
Kotki dwa„. i tamten kotek, który wlazł na płotek„. i ten, który był 
chory ... Misie, którym się śmieją pysie„ . i groźny stary niedźwiedź„., 
który mocno śpi ... Te i dziesiątki innych rymowanek „wdrukowanych" 
do naszej pamięci stanowią kamień węgielny naszej kulturowej 
tożsamości. Nic dziwnego, że do tych pokładów sięgają chętnie 
autorzy, poeci i satyrycy, a ostatnio także twórcy reklam, tworząc 
mniej, lub bardziej wyrafinowane skróty do naszej wspólnotowej 
świadomości. 

My mówimy o nich „dziecięce wierszyki", a Anglosasi nazwali je 
„Nursery Rhymes", czyli rymami z dziecięcych pokoików. W literaturze 
angielskiej z lubością cytował je wielki William Shakspeare. I jemu 
też zawdzięczają anglofoni przetrwanie jednej z najbardziej tajemniczych 
rymowanek: 

Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, 
The cow jumped over the moon. 
The little dog laughed to see such fun 
And the dish ran away with the spoon! 

Co w tłumaczeniu Marka Bartkowicza brzmi: 

Hej dylu dylu, kot gra na badylu 
A krowa się pręży i skacze przez księżyc 
Psiak zaśmial się widząc igraszki te slodkie 
A lyżka uciekla ze spodkiem! 

Ten wierszyk - bezbłędnie rozpoznawalny dla wszystkich 
anglojęzycznych - stał się osnową kluczowej sceny musicalu RENT 
- satyrycznego spektaklu Maureen - protestu przeciwko odsyłaniu 
na margines wszystkiego „co pachnie życiem", z czym nie jest po 
drodze zaopatrzonym w zaawansowane technologie ponowoczesnym 
„dorosłym dzieciom". Dzieciom, które usypiają zasłuchane nie 
w baśnie, ale w reklamy. 
Współczesna kultura czyni wielkie starania, by utrzymywać je 
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w stanie permanentnej niedojrzałości i czerpie ogromne zyski 
z hodowania w nich (a może, w nas?) rozkapryszonego trzylatka, który 
krzyczy: „Chce mieć to ... i to ... i tamto też„ !",po czym i tłucze pięściami 
kogo popadnie, kiedy okaże się, że „tamtego" akurat mieć nie może. 
RENT-owa wariacja na temat absurdalnej rymowanki o krowie, która 
wbrew zasadom natury, fizyki i na złość obserwującym ją zwierzętom 
oraz przedmiotom przeskakuje ponad księżycem, jest paradoksaln ie 
przywróceniem właściwego wymiaru fantazji i ludzkiej skali marzeń, 
na której siłą sprawczą jest myśl o pokonywaniu człowieczej 
niedoskonałości w stylu dalekim, od lansowanego przez wszechpotężną 
reklamę. A ta ostatnia oferuje nam świat rzeczy, które raczej nie 
pomogą wzlecieć ponad księżyc, bo obładowani nimi z trudem 
oderwiemy się od ziemi. 

Andrzej Ozga © 08 
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AKT 1 

Wigilia Bożego Narodzenia. East Village - Nowy York, poddasze 
postprzemysłowego budynku. 

Mark - niezależny filmowiec - zaczyna zdjęcia do nowego filmu. Jego 
współlokator - Roger (były ćpun ) próbuje wykrzesać nowy utwór 

ze swojej elektrycznej gitary. Mark kieruje na niego swą kamerę i drwi 
z jego twórczej niemocy. (STROJENIE# 1) 

Dzwoni telefon . Matka Marka pozostawia na sekretarce informację, 
która jest wyrazem matczynej troski i pocieszeniem dla Marka, który 

został niedawno porzucony przez swoja dziewczynę Maureen dla 
innej kobiety. (WIADOMOŚĆ #1) 

Znowu dzwoni telefon. Ich przyjaciel Collins telefonuje z ulicznego 

automatu. Rozmowa urywa się, bo Collins zostaje napadnięty. 
(STROJENIE# 2) 

Telefon dzwoni po raz kolejny. Mark i Roger odbierają go w nadziei, 

że to Tom, ale to Benny - ich dawny współlokator, a obecnie właściciel 

budynku. Benny domaga się uiszczenia zaległego czynszu. Zgodnie 

z zasadą, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, wysiada 
elektryczność. Mark i Roger rozpaczliwie szukają wyjścia z sytuacji. 

Znowu odzywa się automatyczna sekretarka. Dzwoni Maureen, która 

błaga Marka o pomoc w sprawach technicznych, przy planowanym 

na wieczór przedstawieniu, które ma się odbyć w sąsiedztwie. Mark 

zgadza się pomóc. (DŁUG) 

Na ulicy, dotkliwie pobity Collins zostaje znaleziony przez Angel, 
ulicznego perkusistę, który udziela mu pierwszej pomocy, pociesza 

i zaprasza na wspólną wyprawę „w miasto". Nawiązaniu przez nich 
przyjaźni sprzyja fakt, że obaj są nosicielami HIV. (ŻYJESZ KOCHASIU?) 

Na poddaszu Mark próbuje namówić Rogera na wspólne „wyjście", 

ale ten odmawia. Kiedy zostaje sam, beznamiętnie zażywa AZT 

i zaczyna marzyć o napisaniu ostatniej najlepszej piosenki, która 

mogłaby wypełnić pustkę w jego życiu. (STROJENIE #3 I PIEŚŃ DLA 
SŁAWY) 

Samotność Rogera zostaje zmącona pojawieniem się pięknej 
nieznajomej - sąsiadki z niższego piętra - Mimi, u której też wysiadła 

elektryczność. Mimi przyszła pożyczyć zapałki. Oboje wyraźnie mają 

się ku sobie, ale on zachowuje dystans, mając świadomość zagrożenia, 

jakie niesie jego choroba. Ponadto orientuje się, że Mimi, którą 
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wstrząsają dreszcze, jest ćpunką. (ZAPAL ŚWIECĘ) 
Automatyczna sekretarka Maureen i Joanne rejestruje wiadomość 
od rodziców Joanne.(WIADOMOŚĆ # 2) 

Mark wraca na poddasze, a wkrótce po nim wkracza tam Collins, 
przyprowadzając sponsora dzisiejszego wieczoru w osobie Angel. 

Ten wyjaśnia w jaki sposób zdołał zarobić 1000$, którymi jest skłonny 
się dziś podzielić. (MASZ DIZŚ SWÓJ DZIEŃ) 
Wpada Benny z propozycją: jeśli Mark i Roger odwiodą Maureen 

od wieczornego spektaklu, który jest wyrazem protestu przeciw usunięciu 
(zgodnie z komercyjnym planem Bennego) miasteczka slumsów 

z należącej do niego parceli, on gotów jest puścić w niepamięć ich 
dług. Kusi też dawnych przyjaciół wizją multimedialnego studia 
eksperymentalnego, które powstanie w zajmowanym przez nich 

budynku, gdy Benny będzie mógł bezpiecznie inwestować. Propozycja 
zostaje odrzucona. (UWIERZCIE) 

Benny wychodzi, a wkrótce po nim również Mark, Angel i Collins, 
którzy udają się na nocne szaleństwa, zostawiając ponownie Rogera 

samego. Na dole Mark próbuje znaleźć w sobie odwagę przed 

spotkaniem z budzącą jego strach Joanne - nową miłością Maureen, 

która w dodatku zawłaszczyła sobie przynależną dawniej 

Markowi funkcję kierownika sceny przy spektaklach Maureen. Joanne 
przystaje, acz niechętnie na propozycję pomocy przy obsłudze 

technicznej ze strony Marka. Po chwili jednak oboje znajdują 

wspólny język i nawiązują współpracę dla dobra przedsięwzięcia 
Maureen. (TANGO - MAUREEN) 

Angel i Collins dołączają do meetingu grupy wsparcia chorych 
na AIDS. Mark próbuje utrwalić to spotkanie na taśmie video. Zasadą 

istnienia grupy jest afirmacja życia bez strachu przed śmiercią, 
wyrażone w haśle „jest ten tylko dzień". (GRUPA WSPARCIA) 

Tymczasem Mimi powraca pod drzwi Rogera i zachęca go 
do wspólnego wyjścia. (NA ŁÓW) 
Roger również ma na to ochotę, ale lęk przed konsekwencjami nowego 
związku każe mu jeszcze raz odtrącić Mimi. (INNEGO DNIA) 

W tym samym czasie członek grupy wsparcia pyta: „Kiedy stracę 
godność swą, kto wesprze mnie ?"Jego pytanie podchwytują jak 
echo inni członkowie społeczności, również Roger, który, 

w poszukiwaniu odpowiedzi decyduje się wreszcie opuścić poddasze. 
(KIEDY STRACĘ GODNOŚĆ) 
Na terenie parceli Mark, Collins i Angel wybawiają bezdomną kobietę 

8 

z rąk policjantów. Ta nie jest im jednak wdzięczna. (NA ULICY) 

Komentując to, przyjaciele marzą o opuszczeniu Nowego Yorku 
i spędzeniu spokojnego życia gdzieś w dalekich stronach. 

(SANTA FE) 

Mark postanawia sprawdzić co dzieje się z Rogerem. Zostawia samych 

Collinsa i Angel, którzy wyznają sobie miłość. (OKRYJĘ CIĘ) 

Maureen dzwoni do Joanne na numer telefonu ulicznego. Dzwonią 
jednocześnie dwa telefony komórkowe Joanne. Prawniczka zmuszona 

jest jednocześnie prowadzić trzy rozmowy. (JEST OKAY) 
Na placu Św. Marka bezdomni, uliczni sprzedawcy, narkomani, 

dealerzy, gliniarze tworzą interesującą ludzką mozaikę. Widzimy Angel, 
który kupuje Collinsowi płaszcz. Dochodzi też do spotkania Marka 

z Rogerem. Chwilę potem Roger zaczepia Mimi i próbuje przeprosić 
ją za swoje oschłe zachowanie na poddaszu. W końcu zaprasza 

ją na kolację do Life Cafe. Dziewczyna przyjmuje zaproszenie. 

(ŚWIĄTECZNE DZWONKI) 
Maureen prezentuje swoje satyryczne przedstawienie - protest 

przeciwko komercyjnym planom inwestycyjnym Bennego. Jej spektakl, 

odwołujący się do znanej dziecięcej rymowanki, wywołuje u wszystkich 

spontaniczną reakcję. (PONAD KSIĘŻYC) 
Następnie, całe towarzystwo spotyka się w Life Cafe gdzie Benny 
peroruje na temat „Śmierci Cyganerii". Mark z przyjaciółmi wyśmiewają 
te enuncjacje. Benny wściekły wychodzi, zatrzymuje się tylko 

na chwilę, by rozmówić się z Mim i, która jak się okazuje, jest jego dawną 

dziewczyną. (LA VIE BOHEME - A) 
Nagle dzwonią pagery w telefonach Mimi i Rogera. Oboje przerywają 

rozmowę żeby zażyć AZT. 
Roger orientuje się, że Mimi ma ten sam problem, co on. Teraz 
on i ona, nieco przerażeni, postanawiają podjąć ryzyko trwania 

w romantycznym związku ze wszelkimi jego konsekwencjami. 

(CHCĘ POWIEDZIEĆ) 
Joanne kilkakrotnie tego wieczoru „odpychana" przez Maureen, 
ma dość. Buntuje się i oświadcza, że ich związek jest skończony. Informuje 

wszystkich, że Benny zaplombował drzwi domu Rogera i Marka 
i wezwał policję, która próbuje usunąć okolicznych bezdomnych. 

Cyganeria kontynuuje zabawę. Szaleństwo przechodzi w zapamiętan ie. 

Roger i Mimi wymieniają nieśmiały pocałunek. (LA VIE BOHEME - B) 
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AKT li 

„Jak można zmierzyć wartość ludzkiego życia?" zastanawiają się 
bohaterowie 11RENT". Kategoryczna odpowiedź brzmi: Miarą miłości 

(CZAS MIŁOŚCI) 
Siedem dni później, w Sylwestra, Mark filmuje włamywanie się 

do ich byłego mieszkania. Są tam też w sobie zakochani - Mimi i Roger. 
Jest także Maureen, która szuka w sobie pokory, by pozyskać 

na nowo względy Joanne. Sylwestrowa zabawa rozwija się, gdy 

przybywają Angel i Collins. 

(SZCZĘŚLIWY ROK - A) 

Na poddaszu Mark znajduje swoją automatyczną sekretarkę 

z nagranymi dla niego wiadomościami, mi.n. z propozycją współpracy 
z tabloidowym telewizyjnym show Alexi Darling. (WIADOMOŚĆ #3) 

Pojawia się Benny, który „kwasi" radosny nastrój demonstracyjnymi 
przeprosinami, oferując Markowi i Rogerowi nowe klucze do ich 

starego poddasza. Roger podejrzewa prawdziwe motywy odmiany 

Sennego i przerywa jego 11 przedstawienie". Wściekły Benny daje 

do zrozumienia, że to Mimi idąc z nim do łóżka spowodowała zmianę 

jego wcześniejszych decyzji . Mimi gwałtownie zaprzecza, ale cios 
trafił w cel. Rogera ogarnia zazdrość. Mimi zostaje wywołana 

na zewnątrz przez swojego dealera, który ma dla niej coś, co zapewni 

jej „szczęśliwy rok". (SZCZĘŚLIWY ROK - B) 
Walentynki. Roger wciąż jest z Mimi, ale powracające napady 

zazdrości zatruwają ich związek. Collins i Angel są razem wspierając 
się wzajemnie, by przetrwać. Mark nie rozstaje się z kamerą, zaś 

Maureen i Joanne stale walczą ze sobą, stawiając sobie nawzajem 

ostateczne ultimatum. (KOCHAJ LUB ODEJDŹ) 
Wiosna. Wszyscy przeczuwają rychłe nadejście zmian. Zadają sobie 
pytanie„jaką miarą można zmierzyć ostatni rok". (CZAS MIŁOŚCI 
- REPRYZA) 

Roger wyprowadza się od Mimi. Oskarża ją o to, że zdradza 

go z Bennym. Mimi zostaje sama rozpaczając nad utraconą miłością. 

W tym samym czasie Collins pielęgnuje beznadziejnie chorego Angel. 

Koniec wiosny przynosi kolejne pojednanie między Rogerem i Mimi 

oraz Maureen i Joanne, lecz w obu przypadkach jest to w najlepszym 
razie chwilowe. (BEZ CIEBIE) 

Koniec lata. Alexi Darling wciąż dzwoni, nęcąc Marka możliwością 

zarobienia dużych pieniędzy. (WIADOMOŚĆ # 4) 
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Pojmowanie miłości przesycone i kształtowane jest przez towarzyszącą 
mu frustrację typową dla czasów "bezpiecznego seksu". (KONTAKT) 

Roger, Mimi oraz Maureen i Joanne znów nie są razem. Separacja 

Collinsa i Angel jest zaś ostateczna. Angel umiera. Przyjaciele oddają 

mu hołd pełen miłości. Trzymając w dłoniach płaszcz, gwiazdkowy 

podarunek od Angel, Collins wyznaje swoje c iągle żywe uczucie. 

(OKRYJĘ CIĘ - REPRYZA) 
Pod kościołem, Mark telefonuje do Alexi i przyjmuje ofertę pracy. 

Wspomina dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu 

od czasu poprzednich świąt. (HALLOWEEN) 

Kiedy żałobnicy wychodzą z kościoła, Mimi dowiaduje się, że Roger 
postanowił opuścić miasto na dobre. Dochodzi do pełnej wzajemnych 
wyrzutów sceny pomiędzy wszystkimi rozżalonymi kochankami. 

Pogrążony w żałobie Collins prosi ich o zachowanie spokoju. W rezultacie 

Joanne i Maureen próbują się pogodzić. Mimi i Benny odchodzą razem. 

Mark usiłuje przekonać Rogera do pozostania w N.Y. i podjęcia próby 
zmierzenia się ze swoimi problemami. Roger „odbija piłkę" zarzucając 

Markowi, że on sam chowa się przed życiem za obiektywem swojej 

kamery. Mark stawia pytanie, czy przypadkiem Roger nie ucieka z miasta, 

gdyż boi się być świadkiem umierania Mimi. Pojawia się Mimi, która 

słyszała całą rozmowę. Teraz rozumie, że to koniec ich miłości. Roger 
odchodzi z zamiarem wyjazdu do Santa Fe. Mark widząc rozpacz 

i pogarszający się w oczach stan Mimi chce jej pomóc, a Benny oferuje 

opłacenie jej kuracji odwykowej. Mimi odmawia i ucieka. 

Dochodzi do ocieplenia stosunków miedzy Collinsem i Bennym, po tym, 

jak ten ostatni pokrył koszt pogrzebu Angel. Teraz obaj postanawiają się 
upić, gdy tymczasem Mark przygotowuje się do spotkania z Alexi. 

(ŻEGNAJ MIŁOŚCI) 
Mark zastanawia się nad wyborami, jakich dokonał i nad światem, 

w którym żyje. Owe myśli dźwięczą jak echo również w głowie Rogera, 
podczas jego podróży do Santa Fe. Obaj wspominają poprzednią wigilię, 
kiedy to czuli, że są razem i wraz z przyjaciółmi stanowili rodzinę. Roger 

zaczyna znów marzyć o swojej jednej, jedynej pieśni. Mark porzuca 

myśli o współpracy z tabloidową telewizją i postanawia skończyć swój 
film o życiu nowojorskiej cyganerii.(JESTEŚ GDY MASZ) 

Dzwonią rodzice bohaterów. Wszyscy interesują się, jak ich dzieci będą 

spędzać święta . (WIADOMIŚĆ #5) 

Kolejna wigilia. Mark robi przegląd nakręconego materiału. Ma zamiar 

wyświetlić go tego wieczoru. 
Roger, który powrócił na ich poddasze skończył właśnie swoją piosenkę. 
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Nikt nie wie co dzieje się z Mimi. 
Znów wysiada elektryczność, lecz wieczór jest pełen blasku dzi ęki 

przybyciu Collinsa. Nagle słychać z dołu rozpaczliwe wołania Maureen 
i Joanne. Mimi leży na schodach, jest beznadziejnie chora. Wniesiona 

na poddasze Mimi wyznaje Rogerowi miłość. (FINAŁ) 

Błagając, by go nie opuszczała, Roger śpiewa swoją „jedną, jedyną 

piosenkę". „Zawsze cię będę kocha!" wyznaje Roger. Mimi zasypia 

być może na zawsze .(TWOJE OCZY) 
W chwilę później, Mimi powraca do świata żywych, opowiadając 
o jasnym ciepłym świetle na końcu długiego tunelu i o Aniele - Angel, 

który kazał jej wracać do Rogera, bo chwila ich rozstania jeszcze nie 
nadeszła. Świętując cud i nieuchwytną tajemnicę życia, przyjaciele 

utwierdzają się w przekonaniu, że miłość to największa potęga jaką 
znamy i jeszcze raz stwierdzają, że „jest ten tylko dzień". (FINALE B) 

Tłumaczenie: Andrzej Ozga © 08 
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Powstawanie musicalu „Rent" nie było rzeczą prostą. Trzeba było 

siedmiu długich i ciężkich lat, aby pierwotny pomysł doczekał się 
publicznej realizacji. Historia „Rent" jest pełna dramatycznych wzlotów 

i upadków. Każda burza oklasków i każda prestiżowa nagroda 
przypominają jednak, że twórcy musicalu nie ma między nami i nie 

może cieszyć się on sukcesami swego dzieła . W istocie tylko tydzień 
dzielił spektakl od premiery, kiedy Jonathan Larson poczuł pierwsze 

ukłucie tętniaka aorty, który miał mu odebrać życie. Reżyser Michael 

Greif i cała obsada ćwiczyli właśnie „What You Own" - piosenkę 

z drugiego aktu o życiu i śmierci pod koniec stulecia - kiedy Jonathan 

zasłabł i poprosił o karetkę. Później powiedział przyjaciołom, że nigdy 

nie uwierzyłby, że ostatnia piosenka, jaką w życiu usłyszy, będzie 

opowiadała o śmierci. Karetka zawiozła Jonathana do szpitala, gdzie 
otrzymał diagnozę o zatruciu pokarmowym. Parę dni później, 

po kolejnym omdleniu, lekarze w innym szpitalu stwierdzili, że ma grypę. 

25 stycznia 1996 roku Jonathan słaby , ale podekscytowany, szedł 

na próbę generalną „Rent" w New York Theatre Workshop. Pod 

koniec próby otoczony przyjaciółmi słuchał oklasków i przyjmował 
gratulacje. Udzielił też wywiadu reporterowi z The New York Times, 
który stwierdził, że ... „Rent to niezwykle przedsięwzięcie, z góry 

skazane na sukces" ... Jonathan wrócił do domu, przygotował sobie 

herbatę i umarł. Jego współlokator znalazł go na podłodze 

w kuchni; obok niego leżał płaszcz. Jonathan Larson miał 35 lat. 

Wiadomo, co stało się później; „Rent" stał się jednym z największych 

wydarzeń w całej historii Broadwayu. Stał się tym , o czym scenarzyści 

marzą podczas bezsennych nocy, a gdy się budzą, konstatują, że ich 
fantastyczny sen się ziścił . Musical ten można porównać do sportowca, 

który w jednym roku uzyskał tytuł mistrza świata, medal olimpijski, 

pobił wszelkie możliwe rekordy i został zawodnikiem roku. Rent zdobył 

Circle Award przyznawane przez New York Drama Critics, Drama 
Desk Award, The Obie Award, Tony Award i nagrodę Pulitzera. Pojawił 

się na okładce Newsweeka. Time nazwał go „. „zapierającym dech 

w piersiach .. . ", a The New York Times . .. „radosnym prze/omem" ... . 

W roku 1996 Narodowa Konwencja Demokratów śpiewała na swych 

spotkaniach „Seasons of Love". Gwiazdy najwyższego formatu 

przychodziły niekończącym się tłumem do Nederlander Theater, aby 
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po spektaklu , na specjalnie przygotowanej ścianie napisać swoje 
życzenia dla twórców i obsady. Znalazły się tam wpisy m.in.: Mela 
Gibsona, Janet Jackson i Jod i Foster. Artyści z zespołu twierdzili, 
że rozpoznawali twarze wielu osób na widowni, przychodzących 
na spektakl po dziesięć, piętnaście razy. Przez ostatnie lata „Rent" bawił 

widownię całej Północnej Ameryki. W istocie stał się globalnym 

fenomenem, zapełniającym sale koncertowe Anglii, Japonii, Australii, 
Niemiec i wielu innych państw. 

Oczywiście nie byłoby musicalu „Rent" bez Jonathana Larsona. 

Jednak nie można pominąć innych artystów, producentów i aktorów, 

którzy pomagali kształtować „Rent", jego układy i światła, jego serce 
i duszę. Wszystko zaczęło się od Billy'ego Aronsona, scenarzysty 

kształconego w Yale, który kochał operę i miał pomysł napisania 

musicalu będącego unowocześnieniem „Cyganerii" Giacomo 

Pucciniego. Chciał zrobić przedstawienie o ludziach takich jak on sam, 

próbujących tworzyć sztukę mimo wszelkich przeciwności losu. Pewne 

teatralne okoliczności sprawiły, że Bill spotkał Jonathana Larsona, 

a w roku 1989 doszło do ich pierwszej wymiany myśli. Jon 

zaproponował dla musicalu tytuł: „Rent", ponieważ nie spodobała 

mu się wymyślona przez Aronsona nazwa „Upper West Side". Larson 

wiódł życie typowe dla bohemy; wynajmował zniszczone 
poprzemysłowe mieszkanie, w jego kuchni stała wanna. Przez pewien 
okres on i jego współlokatorzy korzystali z nielegalnego pieca 

kuchennego opalanego drewnem. Umawiał się przez cztery lata 
z tancerzem, który zostawił go dla innego mężczyzny, którego z kolei 

opuścił dla pewnej kobiety. Jon pragnął opisać to doświadczenie 
i przeżycia które mu towarzyszyły . W roku 1991 zadzwonił do Billy'ego 

i zapytał go , czy może sam podjąć się napisania „Rent". Aronson 
wyraził zgodę. 

New York Theatre Workshop zainteresował się musicalem na wiosnę 
1993 roku. Niektórzy uważali „Rent" za proste dziełko, podczas gdy 

inni zakochali się od razu w dostarczonych im materiałach. Młody 
producent, Jeffrey Seller, który poznał Jonathana kilka lat wcześniej, 

poczuł, że nadszedł właściwy moment na produkcję tego musicalu. 
Pozostawał w kontakcie z Larsenem, ponieważ ten go przekonał, 

że pewnego dnia „napisze doskonaly musical". Kiedy Jeffrey zobaczył 
zarys dzieła po raz pierwszy, zauważył, że jest to forma bez treści, 

kolaż bez warstwy narracyjnej.„ To byty wspaniale piosenki", wspomina 
Jeffrey, „ale byty to piosenki bez opowieści". Jeffrey był nadal 
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zainteresowany współpracą. Postawił jednak warunek, że Jon znajdzie 
scenariusz tak samo fascynujący jak muzyka. Jon napisał list do 
Stephena Sondheima, swojego mentora, z prośbą o radę i wsparcie. 
Kompozytor wpisał Jonathana na l istę do otrzymania grantu z fundacj i 

Richarda Roge rsa i Jon otrzymał 45000$ na produkcję swojego 

musicalu. 
To, czego „Rent" teraz potrzebował, to reżyser. Jim Nicola, dyrektor 
artystyczny New York Theatre Workshop natychmiast zaproponował 

Michaela Greifa, młodego nowojorskiego reżysera, który objął właśnie 
stanowisko dyrektora artystycznego „La Jolla Playhouse" w San 

Diego. Greif przesłuchał kasetę z nagraniem „Rent" podczas lotu 
z Kalifornii do Nowego Jorku. Musical wydał mu s i ę dość nudny, bez 

wyrazistej puenty. „ To co mnie ujęto"- wspomina Greif - „to 
mlodzieńcza energia i entuzjazm, a także fakt, że to musical 

o wspólczesnym życiu. Jon napisal o ludziach, którzy mogliby być 

moimi przyjaciólmi". To, co Nicola chciał osiągnąć polecając Greifa, 
to stworzyć przec iwwagę dla wiecznie pozytywnego nastawienia 

Jona, które pozwoliło mu potraktować ciemne tematy jak AIDS, 

bezdomność czy uzależnienie od narkotyków z właściwym sobie 

optymizmem. Michael był realistą, twardo stąpał po ziemi, nie u legał 

łatwo emocjom. Spotkał się z Jonem i Jimem w styczniu 1994 
i wszyscy trzej zabrali się do pracy nad przeróbkami muzycznymi. 
„ To by! bardzo wrażliwy materia!" - mówił Jim - „i bardzo fatwo 
można byto sprawić, by stal się sentymentalny i falszywy. Czu/em, 

że Michael ma w sobie wystarczająco dużo ostrości i wyrazistości, 

by być balansem dla spontanicznej twórczości Jonathana". 
Nicola widział, że intuicja go nie zawiodła, gdy pracowali w trójkę 

nad poprawkami w scenariuszu w mieszkaniu Jona. Spotkali się 
na tydzień, przygotowując się na warsztaty zaplanowane na listopad. 

Przebrnęli przez cały skrypt, scena po scenie, zdanie po zdaniu . 

Stopniowo dynamika różniąca osobowości Jona i Michaela przerodziła 
się w twórcze yin i yang. Michael obawiał się swoistej autopochwały 

cyganerii prezentowanej przez bohaterów spektaklu, więc Jon stonował 
tekst piosenki „La Vie Boheme." Michael bał się problem u 

bezdomności, źle przyjmowanym w East Village, zatem Jon napisał 

nową piosenkę „On the Street", gdzie bezdomna kobieta udziela 

Markowi ostrej reprymendy. Co najważn i ejsze, Michael mia ł 

zastrzeżenia co do przekazu musicalu, motta „nie ma innego dnia 

poza dzisiejszym"; miał przyjaciół zarażonych HIV i nie byli oni tak 

optymistycznie nastawieni do życia. Jon dodał więc scenę, gdzie 
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Gordon podważa podstawowe zasady grup wsparcia, przepraszając 
za swoją niską liczbę białych krwinek. Z drugiej strony Jon nie 
dopuszczał, aby Michael stał się zbyt racjonalny i opanowany. Anthony 
Rapp, pierwszy odtwórca roli Marka, powiedział: „ To co Jon dal 

Michaelowi, to część swojej nadziei~ serca i ducha. Myślę też, 

że Michael przekazal Jonowi pewną dozę realizmu, spójności, 
utwierdzenia, że niektóre sprawy nie dają się rozwiązać milo i lagodnie. 
To byt dobry uklad." 
Latem 1993 roku Michael i Jon omawiali fabułę. Poważnym problemem 

był związek Maureen i Marka; w tych szkicach podstawowym punktem 

opowieści było zwycięstwo Marka i powtórny związek z Maureen . 
Michaelowi się to nie podobało: „Moim zdaniem, jeśli te kobiety 

(Maureen i Joanne) stafy się lesbijkami, należy pozwolić im pozostać 
lesbijkami. Nie należy na silę przywracać ich mężczyznom." 

W październiku Greif pracował nad szczegółami przedstawienia. Przez 

niedostatki budżetowe, a także ze względu na charakter postaci, New 
York Theatre Workshop zdecydował się na zminimalizowanie liczby 
rekwizytów. Reżyser przeforsował natomiast obsadę wielorasową. 

Ponieważ „Rent" to musical o zabarwieniu rockowym, problemem 

stało się omikrofonowanie artystów: „Byliśmy bardzo rozgoryczeni 

faktem, że będzie to bardziej koncert niż przedstawienie". 
Pomimo tych niedogodności, listopadowe warsztaty odniosły 
oszałamiający sukces. Trwały dwa tygodnie, a ich publiczność rosła 

z każdym dniem, okazując coraz większy entuzjazm. W ostatnim 

tygodniu brakowało biletów. Anthony Rapp pamięta tę ekscytację: 

„Powtarza/em wszystkim, że to dopiero będzie przedstawienie, 

że zostalo jeszcze dużo pracy nad tym projektem. Ale Judzie, którym 
ufam i których szanuję - przyjaciele i wspólpracownicy - i tak 

przychodzi/i i byli zachwyceni'~ 

Jim Nicola także widział potrzebę dopracowania musicalu. Jednak 

informacje, jakie otrzymywał od swoich przyjaciół nie odbiegały od 
tego , czego doświadczał Anthony. „Najbardziej uderzająca byla 

intensywność opinii. Duża część ludzi, których gustom ufalem, po 

prostu pokocha/a ten spektakl i nie interesowaly ich problemy, 
z którymi się borykaliśmy. Czulem się coraz bardziej przekonany". Jim 

stwierdził, że jest w stanie podjąć ryzykowną decyzję: „Rent" był 

produkcją, na którą teatr mógł postawić . 

W trakcie drugiego tygodnia warsztatów Jeffrey Seller wrócił na East 
Fourth Street. Przyprowadził ze sobą swego wspólnika Kevina 

McColluma. Siedząc w pierwszym rzędzie i pamiętając bezwład 
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fabularny, jaki widział rok wcześniej, Jeffrey poczuł się w obowiązku 
uprzedzić o tym partnera. Odwrócił się do Kevina i powiedział: „ To 

może być absolutnie wspaniale, albo kompletna klapa". W przerwie 

Kevin podszedł do Jeffreya i powiedział: „Uwielbiam ten spektakl. 
Wchodzimy w to". 

Kilka dni później przyprowadzili swojego biznesowego partnera, Allana 

S. Gordona. We trójkę pracowali wcześniej przy organizacji 
narodowego tournee „The Real Live Brady Bunch". Allan okazał taki 
sam entuzjazm - podobnie jak Jeffrey i Kevin zaaprobował z góry 

musical. Tej nocy powstała decyzja o przeniesieniu „Rent" na scenę 
przy współudziale New York Theater Workshop. 

Po wakacjach Zarząd NYTW zgodził się na wystawienie pełnej produkcji 

„Rent" w przyszłym roku z pomocą Sellera, McColluma i Gordona, 
którzy mieli otrzymać w zamian prawa komercyjne do spektaklu. 

Budżet wyniósł 250 000$ - więcej niż jakakolwiek produkcja realizowana 
dotąd przez ten teatr. Oczekiwano również od autorów istotnych 

poprawek dzieła. Fabuła nie miała wiodącej historii, ani głównego 
narratora. Na listopadowych warsztatach wszyscy wykonawcy sami 

opowiadali swoje historie; kiedy ktoś miał coś wyjaśnić odwracał się 

i po prostu mówił do publiczności. Role wymagały dopracowania, 
szczególnie dotyczyło to postaci Maureen i Joanne. Nicola zadał 

Larsonowi pytanie: „Czy możesz w jednym zdaniu streścić mi tabulę?" 
Pierwsze wypowiedzi Jona były nieprawdopodobnie długie, pełne 

dygresji i myśli pobocznych. Ale pod czujnym okiem Jima stopniowo 
zaczęły się skupiać i wiązać w całość. 

Nicola zdecydował się wynająć dramaturga do pracy z Jonathanem 
i doprowadził do jego spotkania z Lynn Thompson. Lynn zdawała 

się „nadawać na tych samych falach" z Jon'em, co w znacznym stopniu 
ułatwiło im pracę. Potrafiła ująć w słowa to, co akurat Jon tworzył 

w swej wyobraźni. Jim wyznaczył im termin - Jon dostarczy 
poprawiony scenariusz do końca lata. Próby miały rozpocząć się na 

jesieni. Lynn Thompson zaproponowała Jon'emu utworzenie biografii 

każdej z postaci i napisania dla każdej z nich wersji „Rent" widzianej 

jej oczyma. Wierzyła, że gdy Jon pojmie całość scenariusza, kiedy 
zrozumie działania rządzące jego bohaterami, przeróbki okażą się 

prostsze do zrealizowania. Pracowali przez całe lato, definiując ukrytą 
strukturę musicalu. 

W październiku Jon miał gotowy nowy szkic; jego praca nad „Rent" 
trwała już sześć lat. Odbyła się próba czytana. Jim Nicola i Michael 
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Greif byli zadowoleni widząc wiele zmian, ale wiedzieli, że jeszcze nie 
jest to wersja ostateczna. Postaci były ostrzej zarysowane, ale Larson 
przy okazji naruszył strukturę fabularną. Pierwszy akt zaczynał się 

pogrzebem Angela i słowami Marka: „Jak myśmy się tu znaleźli?". 

Całość musicalu rozpoczynała się od tego momentu. Zaczęła się 
budować relacja między Maureen a Joanne, ale ich duet z drugiego 
aktu był ze wszech miar żałosny. „Jedna z najgorzej napisanych 

piosenek" - wspomina ze śmiechem Michael - „ To byla kocia muzyka 
i warczące na siebie kochanki". Jeffrey Seller był zaniepokojony. 

Próby miały się zacząć za sześć tygodni, a „Rent" był jeszcze nie 

gotowy. „Z jednej strony nowy scenariusz bardzo się zmieni! 

w porównaniu z wersją z warsztatów - to gigantyczna kreatywna 

robota. Z drugiej, wymaga wciąż wielu zmian i poprawek. Jest koniec 

października, przeprowadzamy casting, a próby zaczynają się 

w grudniu". - Jeffrey wykonał kilka luźnych notatek na temat zmian, 

które muszą zostać wprowadzone przez próbami. 

Notatki Jeffreya były zrozumiałe dla Jima i Michaela, ale Jon się nie 

zgodził. Jedna z nich zawierała ponowną przebudowę scenariusza, 

a Jon nie chciał nawet o tym słyszeć. „Byt to okres szczególnego 

napięcia i pytań czy produkcja w ogóle dojdzie do skutku"- wspomina 

Michael - „Przez te kilka dni Jon by! bardzo zly i sfrustrowany. Ale 
wszyscy chcieliśmy, aby ten spektakl by! jak najlepszy". Larson 

po raz kolejny zwrócił się po radę do Sondheima, a ten przypomniał 

mu jedną z naczelnych zasad: teatr to współpraca. Część jego pracy 

miała znaleźć się w rękach współpracowników. Jon wyraził na to 

zgodę. 

Michael Greif chciał uproszczonej struktury fabularnej, z czytelniejszą 

cezurą emocjonalną pomiędzy dwoma aktami: „Pierwszy akt powinien 

być bardziej uroczysty, a drugi powinien odzwierciedlać zawitości 
i problemy, które są udzialem bohaterów". Jonathan Larson ostatecznie 

porzucił pracę w Moondance Diner. Jego przyjaciel, Eddie Rosenstein, 
mówił: „Kiedy oficjalnie powiedzial, że rzuca pracę i zostaje 

profesjonalnym twórcą, jego duch się uwolni!. To jest to, czego 

wszyscy chcemy od życia, prawda? Szansę na robienie tego, co 

chcemy robić." 
Podczas, gdy Jon poprawiał scenariusz, projekt wszedł w fazę castingu. 
Greif chciał obsadę młodą, pełną witalności. Razem z Jonem przyglądał 

się potencjalnym wykonawcom, którzy mogli mieć coś wspólnego 
z postaciami, których umiejętności nadadzą nowy kierunek spektaklowi. 

Kompletowanie obsady zdawało się podbudowywać Larsona. „Czul 
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się inspirowany przez tych ludzi" - mówi Michael - „Cafy czas 

brakowa/o nam duetu Maureen - Joanne w drugim akcie. I wtedy 
Jon bardzo stusznie zauważy!: ((Po prostu zostawcie mnie z aktorami, 
a ja wam przyniosę gotowy utwón>. I rzeczywiście, przynióst „ Take 

Me or Leave Me". 
W grudniu skończył się casting i rozpoczęły próby. Jon Larson 

przyniósł ostateczną wersję scenariusza „Rent". Pracował 
po dwadzieścia godzin dziennie. „Dokładnie wyczyścił cały wątek 
narratorski" - mówił Jeffrey Seller, który pamiętał ogólne 

podekscytowanie zespołu tym ostatnim szlifem. Jon przekazał też 

Jimowi Nicoli obiecane jednozdaniowe streszczenie treści musicalu: 

„((Rent» jest opowieścią o spofeczności pielęgnującej życie w obliczu 

śmierci i AIDS." 

Rozpoczął się ostateczny wyścig do stworzenia wersji spektaklu, 
który możemy dziś oglądać. Było ciągle wiele poprawek, które Jon 

nazywał „zmianami programowymi": zamiany kolejności piosenek, 
dopasowywanie ich do całości. W styczniu Jim Nicola obserwował 
próbę wraz z członkami zarządu New York Theatre Workshop. Ich 

emocjonalna reakcja na musical była niezwykle silna. „Rent stawa! 

się bardziej zwarty i lepszy z próby na próbę"- uważa Daphne Rubin
Vega, pierwsza odtwórczyni roli Mimi. „The New York Times" 

zaanonsował, że powstaje rockowy musical na bazie „Cyganerii" 

i zostanie zaprezentowany w stulecie powstania dzieła Pucciniego. 
W wieczór próby generalnej Jonathan Larson poczuł się źle; bolała 

go klatka piersiowa, miał gorączkę. Wziął jednak taksówkę, pojechał 
na Fourth Street, obejrzał przedstawienie i udzielił wywiadu 

dziennikarzowi z „The New York Times". Ostatnią rzeczą, jaką usłyszał 

od Michaela Greifa i Jima Nicoli była rada, by się nie przejmował 

i spał dobrze. Godzinę później Jon już nie żył. 

Po śmierci Jona nastąpiło kilka gwałtownych zmian. Lynn Thompson, 

Jim Nicola, Michael Greif i kierownik muzyczny oraz aranżer Tim Weil, 
który przejął po Jonie trud zmian elementów musicalu, spotkali się, 

by zadecydować, które zmiany zyskałyby aprobatę Jonathana. 

Wiedzieli, że spoczywa w ich rękach wielka odpowiedzialność. Śmierć 
Larsona dodała energii całej obsadzie. „Zespól zawsze trzyma! się 

razem, ale fakt śmierci Jona polączyt nas jeszcze bardziej" - wspomina 
Daphne - „Pozwala pamiętać, że wszystko spoczywa w naszych 

rękach, że jutro nie jest nam obiecane." 
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W dniu śmierci Jona Larsona nikt w New York Theatre Workshop nie 

wiedział, co robić. Premiera zaplanowana była na ten wieczór. Pierwszą 
myślą Jima Nicoli byto odwołanie spektaklu, ale wiedział, że wszyscy 

muszą coś zrobić dla uczczenia śmierci Jonathana. Pierwszy akt, 

w którym pojawiało się wiele elementów tanecznych i akrobatycznych, 

nie byt dobrze przećwiczony i Jim obawiał się kontuzji . Tego wieczoru 
New York Theatre byt wypełniony do granic możliwości ludźmi, 
których Jon kochał - kolegami, rodziną, przyjaciółmi. Jim zdecydował 

się na wersję koncertową, bez ruchu scenicznego, same tylko piosenki. 
Przez pierwszy akt obsada siedziała na krzesłach, ale stopniowo 

wszyscy zaczęli się podnosić. Zaczęli grać, zaczęli tańczyć. „ To byto 

niesamowite i jednocześnie przerażające" -wspomina Anthony Rapp 

- „ Tak musialo być. Wszyscy na scenie szlochali". „Nie mogli się 
w sobie pomieścić"- mówi Eddie Rosenstein. „Publiczność reagowala 
wraz z artystami. Ludzie śmiali się i ptaka/i. Drugi akt nie mógl już 

zawierać jakichkolwiek ograniczeń. To by! show na najwyższych 

obrotach. Gdyby emocje moglyby zamienić się w fizyczną stlę, zerwa/o 
by dach teatru". Koniec drugiego aktu. Potężne owacje, zespół powoli 
schodzi ze sceny, ale publiczność pozostaje na widowni. Nikt nie wie, 

co się dzieje. Zespół wraca i siada w pierwszym rzędzie. Nagle odzywa 

się pojedynczy głos ze środka sali: „Dziękujemy Ci Jonathanie 

Larsonie!", a słowa te wywołują najgłośniejszy, największy i najbardziej 
emocjonalny wybuch oklasków. 

Tłumaczenie: Miłosz Wojciechowski © 08 

na podstawie The Story of RENT i History of RENT (www.siteforrent.com) 

24 

Jonathan Larson 
1960-1996 

Amerykański kompozytor, pianista silnie powiązany ze środowiskiem Nowego Yorku. 

Laureat American Tony Award. Autor musicali RENT oraz Tick, Tick. .. BOOM!. 

W swoich dziełach poruszał aktualne, a zarazem d rażliwe społecznie tematy takie 

jak wielokulturowość, problemy uzależnień, homofobia czy szerząca się epidemia 
AIDS. Jego wizja rzeczywistości rozpowszechniona poprzez realizacje przedstawień 

w teatrach muzycznych na całym świecie, stała się manifestem artystycznym tzw. 
"Pokolenia X" . 

Wszystkie te idee ukazał w pełnym świetle pisząc dzieło swego życia - musical RENT. 

RENT został nagrodzony za scenariusz Nagrodą Pu/itzer'a oraz zdobył aż cztery Tony 
Awards. 
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MACIEJ CYBULSKI 

Urodzony 21.08.1981 w Szczecinie. Pianista, aranżer, producent muzyczny. Ukończył liceum muzyczne im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Szczecinie, w 2000 roku - Wydział Teoretyczno-Pedagogiczny. Student Akademii Muzycznej w 
Katowicach, im. Karola Szymanowskiego, Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, specjalności Kompozycji i Aranżacji. 
Absolwent London Music School, którą ukończył w 2007 roku na kierunku produkcja i realizacja studyjna. Organizator 
koncertów gospel. Współzałożyciel oraz członek za rządu Stowarzyszenia Make lt Funky Production, zajmującego się 
promocją młodych artystów. W 2003 roku Stowarzyszenie wydało płytę Łukasza Górewicza. Jako muzyk grał przez 
jakiś czas z legendarnym zespołem Harlem. Był asystentem kierownika muzycznego przedstawienia „Cyrk 76" 
wystawianego w Teatrze Współczesnym, gdzie występował również w roli muzyka, grając na instrumentach klawiszowych. 
W 2006 roku współpracował przy realizacji płyty artystki o pseudonimie ISA, której singiel osiągnął już po tygodniu 
pierwsze miejsce na liście przebojów radia RMF FM. Z jego udziałem powstawała płyta Szczecin Glówny oraz Szczecin 
Glówny 2, na której znajdują się jego dwa utwory. Realizował nagranie i był autorem aranżacji do singla Beaty 
Andrzejewskiej Poleż ze mną. Współpracuje i wspomaga muzycznie szczecińskiego rapera tonę. Współpracował 
również ze szczecińskim zespołem gospel - Bassanda. Jednym z ostatnich projektów muzycznych jest wydana dla 
upamiętnienia roku Zbigniewa Herberta płyta Granie Herberta. Jest autorem aranżacji, realizatorem nagrań , mixu i 
masteringu tej płyty. Utwory pochodzące z płyty Granie Herberta emitowane były przez Polskie Radio Trójka, podobnie 
jak piosenki zespołu Fat Belly Family, których nagrania również realizował. 
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ANDRZEJ OZGA 

Aktor, reżyser, autor i tłumacz. Absolwent warszawskiej PWST (1981 r.). Po studiach przez dziesięć lat współtworzył 
jedną z najbardz1e1 znanych polskich eksperymentalnych grup teatralnych lat 80. - PRACOWNIA TEATR. 
W latach 90. zajmował się głównie działalnością literacką, współpracując z licznymi teatrami, zwłaszcza muzycznymi. 
Pod koniec lat go. powrócił do pracy jako aktor i reżyser wiążąc się m.in. Teatrem Muzycznym ROMA. Współpracował 
jako I.I reżyser z Wojciechem Kępczyńskim, m.in . przy Miss Saigon, Grease, Musicale, ach te musicale. Następnie 
wyrezyserował mi.n. Siostrunie oraz Dziś wieczorem: Lola Blau w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Edith i Marlene oraz 
Calineczkę i A-NA-WA-S splyną obloki w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, By/a sobie piosenka w Teatrze 
Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 

Ma na swym koncie ponad 40 rea lizacji teatralnych i telewizyjnych powstałych w oparciu o jego piosenki, bądź tłumaczenia 
jego autorstwa. Jest r ó wnież autorem tłumacze ń musicali: Evita, Nunsense, Pocalunek kobiety pająka oraz Dziś 
wieczorem: Lola Blau, Annie, The Rocky Horror Show, Miss Saigon, Oklahoma.I, Grease, Spin, Notre Dames de Paris, 
komedii wierszem Celimena i Kardynal J.Rampala, a także pakietów tekstów z repertuaru Edith Piaf oraz autorstwa 
lry i George'a Gershwinów i Charlesa Trenet'a . 

Wraz z Markiem Bartkowiczem jest autorem librett musicali familijnych: Zlata kaczka oraz Calineczka. 

Prag.n ę podziękować Waldkowi i Davidowi Dynerman 
za nieocenioną pomoc w pracy nad tfumaczeniem RENT 

Andrzej Ozga 
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MARIUSZ NAPIERAŁA 
scenografia 

Scenograf, grafik urodzony w 1971 roku, mieszkaniec Trójmiasta. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
w 2000 r. Studia na wydzialach Architektury i Wzornictwa oraz Malarstwa i Grafiki. Specjalizacja ze scenografii w pracowni 
prof. Andrzeja Markowicza. 
Jako autor scenografii i kostiumów oraz wspóscenarzysta i współinscenizator (wraz z M. Zajączkowskim) spektakl u 
baletowego Pan Twardowski Opery Nova w Bydgoszczy otrzymał nagrodę za najlepsze przedstawienie muzyczne roku 
2007. 
Autor scenografi do musicalu West Side Story, którego premiera odbyła się na deskach Opery na Zamku w 2001 r. 
Przedstawienie uhonorowane nagrodą Bursztynowego Pierścienia w 2001 roku, znalazło się również w pierwszej dziesiątce 
najbardziej "obleganych" przedstawień muzycznych tego roku wg czasopisma TEATR. 
Autor kilkudziesięciu projektów scenografii i kostiumów w teatrach w kraju i za granicą. Współpraca m.in. z Teatrem 
Ateneum im. Jaracza w Warszawie, Teatrem Żydowskim w Warszawie, Operą Nova w Bydgoszczy, Teat rem Muzycznym 
w Poznaniu, Musical Theater Bremen oraz Operą na Zamku w Szczecinie. 
Ważniejsze realizacje to: Cesarz R. Kapuścińskiego, I co wy na to? Czyli cierpienia nowego Pirandella A.Gronau, Evita 
A .L.Webbera, Paria S.Moniuszki , Skrzypek na dachu J .Bocka, Upiór w operze M.Yestona, Zaczarowany krawiec 
S.Alejhema, Album rodzinny J.Kaczmarka, Lord Jim J.Conrada. 
Uczestnik wystaw: OUADRIENNALE SCENOGRAFII w Pradze 1995, OBRAZY SCENICZNE - VII Festiwal Szekspirowski -
Teatr Wybrzeże w Gadńsku 2003, SCENOGRAFIA I FORMY PRZESTRZENNE Muzeum Narodowe w Gadńsku 2006. 
Autor licznych plakatów teatralnych, kulturalnych, społecznych. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach m.in. Cetificate 
Design Excelence 1997. Nagroda i udział w wystawie SAFETY FIRST Muzeum Plakatu w Wilanowie 2000. 
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TOMASZ TWORKOWSKI 

Choreograf, aktor, mim. Przez 25 lat był związany z Warszawskim Teat rem Pantomimy. Za swój debiut sceniczny uznaje 
udział w spektaklu Mefisto w reż . Michała Ratyńskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ma na swoim koncie 
wiele ról w macierzystym teatrze oraz występy gości nne w stołecznyc hteatrach . Zagrał g łowną rolę w niemieckim 
serialu telew izyjnym Stella Stellaris w reż. Roberta Siegla. 
Od 20 lat zajmuje się choreografią. Pracował w teatrach Ateneum, Ochoty, Komedia, Narodowym, Rampa, Żydowski , 
Syrena w Warszawie, oraz w teatrach w Jeleniej Górze, Gorzowie Wlkp., Elblągu, Toruniu, Łodzi, Opolu, Sosnowcu,Tarnowie, 
Rzeszowie, Częstochowie, Radomiu zrealizował m.in.: Bfądzące gwiazdy w reż . Szymona Szurmieja, Kabaret modernistyczny
reż. Wiesław Kornasa, Królowa przedmieścia - reż . Barbara Borys-Dam ięcka, Opowieści lasku wiedeńskiego - reż. 

Agnieszka Gl ińska, Hamlet - reż . Tomasz Mędrzak, Taka noc się nie powtórzy - reż . Artur Barciś. Opracował choreografię 
do wszystkich przedstawień Cezarego Domagały m.in.: O dwóch takich, co ukradli księżyc oraz Tajemniczy ogród. 
Jako choreograf w Telewizji Polskiej zrealizował ponad 200 programów rozrywkowych , spektakli teatralnych i f ilmów 
fabularnyc h. Przez 11 lat jako współreżyser realizowal Dziennik Telewizyjny z Jack iem Fedorow icze m . 
Współpracował z takimi reżyserami jak: Jerzy Jarocki, Barbara Borys-Damięcka , Agnieszka Glińska, Laco Adamik, Robert 
Gliński, Mac iej Wojtyszko , Krzysztof Zaleski , Cezary Domagała oraz oczywi ście z Andrzejem Ozgą. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Kultury Polskiej. 

29 



JANUSZ KRUCIŃSKI 

Roger 

Urodzony 29 czerwca 1974 r. w Katowicach. Absolwent Studium 
Teatralnego LART STUDIO w Krakowie, uczył się także w Studium 
Wokalno Aktorskim przy Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej 
w Gdyni . W kwietniu 2004 uzyskał dyplom zawodowy aktora 
dramatu. 

W latach 1994-1995 zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe 
występując w krakowskim Kabarecie Artura I. W latach 1996-2001 
pracował na etacie w zespole aktorskim Teatru Rozrywki w 
Chorzowie, doskonaląc jednocześnie warsztat w okalny pod 
kierunkiem mgr Danuty Bogus. 
Współpracuje z wieloma scenami muzycznymi (i nie tylko) w kraju: 
m.in.: Opera na Zamku w Szczecinie, Teat r Muzyczny im. 
Baduszkow ej w Gdyni, Teatr Muzyczny „Roma" w Warszawie, Teatr 
„Rampa" w Warszawie , Teatr im. Wand y Siem aszkowej 
w Rzeszow ie. 
W maju 2005 zaprezentował się na Festiwalu im. Anny German 
Tańczące Eurydyki zdobywając Nagrodę ZASP, Nagrodę 
Publiczności oraz Grand Prix festiwalu . 
ma na swoim koncie współacę między innymi z Katarzyną Gartner, 
Zygmuntem Koniecznym, Włodzimierzem Korczem, Zbigniewem 
Łapińskim i Piotrem Rubikiem. 

MARIUSZ TOTOSZKO 

Roger 
Urodzony 23 kwietn ia 1975 r. Pochodzi ze Wschowy. Ukończył 
szkołę muzyczną I-go stopnia w e Wschowie w klasie fortepianu. 
Absolwent wychow ania muzycznego na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie studiów zgłębiał tajniki 
emisji głos u , dyrygowania, kształcenia słuchu, śpiewu w chórze 
i gry na fortepianie. Gra także na gitarze i perkusji. Finalista drugiej 
edycji IDOLA - zaj ął li miejsce. 
Od 2004 r. związany z Teatrem Muzycznym ROMA - woka lista 
Five Lines , Graese , Miss Saigon, Koty, Akademia Pana Kleksa, 
Upiór w operze. W 2004 r. brał udział w nagraniach piosenek do 
filmu Mój brat niedźwiedź. - Wyruszać czas, Już nikt, już nic, I Ty 
możesz zostać z nami. Wykonuje czołówkową piosenkę do filmów 
Wojownicze żólwie Ninja oraz Fantagiro. Współpracuje przy 
dubbingu. W 2006 wziął udział w eliminacjach do Eurow izji, gdzie 
z zespołem TOTOSZKO&PL zaprezentował utwór 4 zmysly. Od 
2006 związany z Teatrem Komedia, gdzie wziął udział w spektaklach 
gali piosenki : Najlepsze z najlepszych, Best of the Best. 
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KAROLINA ADAMSKA 

Mim i 

Urodzona 24 lutego 1985 r. w Oświęcimiu. Kształciła się w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Tychach w klasie fletu. Następnie ukończyła 
Studium Wokalno Aktorskie im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Jej spektaklem dyplomowym był musical 
Niech no tv/ko zakwitną jablonie wg Agnieszki Osieckiej. 
Występowała na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni w spektaklach: 
Footloose oraz Prze1ście przez morze. Kolęda oraz w Teatrze 
Miejskim w Gdyni: Zorba, Casanova i musicalu Dvzma. Brała udział 
w kilku filmach fabularnych m.in. Dla Ciebie i Ognia, Jak to się 
robi w Tró1mieście oraz Walczak retro agit oraz Amelkę w serialu 

telewizyjnym Pierwsza mi/ość. 
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PAULINA ŁABA 

Mim i 
Urodzona 10 marca 1990 r. Absolwentka Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Świnoujściu w klasie fortepianu pochodzi z muzykalnej 
rodziny. Laureatka programu „Szansa na sukces" (2008), zajęła 111 

miejsce w konkursie „Mufka 2008" w Warszawie, grand prix 
w „Śpiewomanii" na festiwalu w Jarocinie 2007. Jej tata jest 
muzykiem, a mama śpiewała w chórkach. Miała być pianistką. Jak 
miała 5 lat zaczęła chodzić na lekcje fortepianu. Dwa lata później 
rodzice zapisali ją do szkoły muzycznej. Ale dopiero kiedy zaczęła 
śpiewać poczuła, że to jest to, co chce robić w życiu najbardziej. 

( 
I 
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GRZEGORZ DUDA 

Mark 

Urodzony 5 sierpnia 1974 r. Absolwent Studium Wokalno -

Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

Zadebiutowal w 2000 roku rolą dyplomową jako Tom Jenkins 

w musicalu Scrooge. W swoim dorobku artystycznym ma takie 

role jak: Lizander W Śnie Nocv Letnie}, Pinokio w Pinokiu, Chantal 

w Klatce Wariatek w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pan Klawiatura 

w Abalecadle w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, jakoEkszyn i Dzidziuś 

w West Side Storv w Operze na Zamku w Szczecinie oraz 

Uckemarkische Buhnen Schwedt. Brał udział m.in. w spektaklach: 

Chicago, Footloose, Nędznicv, Wichrowe wzgórza, Szachv, Janosik 

czv!i na szkle malowane. Z tytułami: Evita, Jesus Christ Superstar 

i Hair wystepował na deskach teatrów w Polsce, Niemczech, Austrii 

i Szwajcarii. 

Od dwóch lat związany jest z operatorem statków pasażerskich 

AIDA CRUISES na kontrakcie solisty. 

SŁAWOMIR MANDES 

Mark 

Urodzony 27 maja 1983 r. Zeszłoroczny absolwent Państwowego 
Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Aktor Scen Muzycznych. 
Zagrał w przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni: Jesus 
Christ Superstar, Ania z Zielonego Wzgórza, Kompot· 06 oraz 
Z twarzą przv ścianie. 
Współpracował z Teatrem Lalki i Aktora Miniatura w Gdańsku: 
Książe i żebrak, Teatrem Adekwatnym w Warszawie: Mity Greckie 
oraz Teatrem Offis Box: Marta! Kombajn. 
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MATEUSZ DESKIEWICZ 

Angel 

FILIP CEMBALA 

Angel 
Urodzony 31 lipca 1986 r. Adept Studium Wokalno- Aktorskiego 
iprzy Teatrze Muzycznym w Gdyni i student I roku Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale 
jazzu i muzyki estradowe - wokalistyka jazzowa. Pierwsze kroki na 
scenie stawiał w spektaklach Foot/oose oraz Francesco w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni oraz Czarnoksiężnik z krainy OZ i Zorba 
w Teatrze Miejskim w Gdyni. Występował w programie Twoja 
droga do gwiazd, w Teatrze Telewizj i Inka 1946. Od kilku lat - jak 

sam o sobie mówi - „lokator PKP". 

Urodzony 28 grudnia 1981 r. Aktor Teatru Muzycznygo w Gdyni. 
Występował także na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni. 
Debiutował w 2001 rolą ucznia w musicalu Ania z Zielonego 
Wzgórza Lucy Maud Montgomery w reż . Macieja Korwina. Jego 
dyplomem aktorskim była rolą Angela w studenckiej wersji musicalu 

RENT. 
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SYLWIA RÓŻYCKA 

Maureen 

Urodzona 14 marca 1982 r. Absolwentka Studium Wokalno
Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pierwsze kroki na 
deskach sceny stawiała w Gdyni w Teatrze Muzycznym oraz w 
Teatrze Miejskim. Występowała także w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie, w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. 
Obecnie aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie. 

RENATA GOSŁAWSKA 

Maureen 

Urodzona 28 kwietnia 1982 r. Aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Śpiewaczka nauczyciel rytmiki, aranżer. Pochodzi z Międzyrzecza. 
Ukończyła Liceum Muzyczne im . F. owowiejsk iego w Szczec inie. 
A bs olwentka St di um Wo kalno-Aktors kiego Teatrze M uzycznym 
w Gdyni. Można było zobaczyć j ą w rolach: Pacyfiki we Francesco , 
Ca rm en w Fame , Bi anki/ Lois Lane w Kiss me, Ka te, Urlee n 
w Footloose , June, Hunyak i Liz w Chicago , oraz ws ektaklac h 
Dracula i Pinokio . Wyst p i ła rów n i eż jako Śm i e rć i Li sawa 
w Jano.siku, czyli Na szkle malowane oraz w Klatce wariatek, Roxi 
Bar, Wichrowych Wzgórzach , Scrooge . Rea lizato rka au torsk iego 
projektu Btogoslawi ni ... Pieśni gospel . Zag rała Smarkulę w West 
Side Story w Operze na Zam ku w 2001. B ra ł a u dział w So po t 
Festiwal 2006 jako ara nżer i wykonawca . Uczestniczyła w programie 
Przeboj owe Polki. Wystąp ił a w ser ia la ch telewizyjnych : Sąsiedzi, 

Lokatorzy oraz Magiczne drzewo. 
Jej hobby to muzyka gospel. 

35 



MATEUSZ BRZEZIŃSKI 

Collins 

PIOTR CHARCZUK 

Collins 
Urodzony 30 stycznia 1983 r„ czyli jeszcze młody Q. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. 
Aktor Teatru Zakład Krawiecki , wokalista wrocławskiego zespołu 
ONE DAY BEFORE. 
Jego życiowe motto brzmi: Czlowiek szcześliwy, to cz!owiek 
spe!niony. 

Urodzony 27 września 1978 r. Ukończył Studium Wokalno-Aktorskie 
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Turysty ki 
i Hotelarstwa w Częstochowie. Wystąpił w wielu musicalach na 
deskach teatrów w całym kraju m .in.: Chicago, Pinokio, Sen nocy 
letniej, Ania z Zielonego Wzgórza, oraz w produkcjach w Niemczech 
i Szwajcarii: Evita, Je sus Christ Superstar. Poza aktorstwem jest 
jest sędzią na wystawach psów oraz instruktorem jazdy konnej. 
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DOROTA PAWŁOWSKA 

Joanne 
Urodzona 10. 09 . 1980 r. Magister filologii angielskiej oraz 
absolwentka studium wokalno-tanecznego w Poznaniu. 
Zadebiutowała na scenie w musicalu West Side Story wystawionym 
przez Operę na Zamku w 2001, gdzie zagrała rolę Consueli. Dalsze 
doświadczenie zdobyła w kolejnej produkcji szczecińskiej opery 
Musical Show- Melodie Broadway'u. Następne lata, to spektakle 
prywatnego teatru musicalowego „ Broadway". 
Musical RENT jest dla niej nie tylko szansą na dalszy rozwój, ale 
przede wszystkim spełnieniem marzeń w które, jak sama mówi 
chyba powoli przestawała wierzyć. 

MAGDALENA SMUK 

Joanne 

Urodzona 18 marca 1976 r. Absolwentka Studium Wokalno
Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od 1994 aktorka 
Teatru Muzycznego w Gdyni. Można było zobaczyć ją w rolach: 
Agnieszki we Francesco , Barbary Markowskiej w Szalonych 
nożyczkach, Roxy i June w Chicago, Marylin w Być Marylin, Żony 
w Przejście przez morze-Kolęda, Lisawy w Janosiku, czyli Na Szkle 
Malowane, Donny i Dione w Hair, Swietłany w Szachach, Muzy 
w Przed premierą, czyli z życia krawcowych musicalowych. 
Występowała również w spektaklach: Prospero 's World, Jesus 
Christ Superstar, Wichrowe Wzgórza, Scrooge, Evita, Skrzypek na 
dachu, Czarodziej z krainy Oz, Muzyka Queen , Dracula , Footloose. 
Wzięła udział w projekcie Ballady ofiar - piosenki Nicka Cave 'a 
i Dzieci z dworca ZOO. Zagrała w serialach telewizyjnych Lokatorzy, 
Faceci do wzięciaoraz Sąsiedzi. 
Ma ukochaną parkę dzieci: Tolę i Gawła, a najbardziej ze zwierząt 
lubi pająki. 
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JAKUB GWIT 

Benny 

Urodzony 8 czerwca 1972 r. Ukończył Studium Wokalno-Aktorskie 
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od 10 lat związany z Operą na 
Zamku w Szczecinie. Współpracuje również z teatrami w Gliwicach, 
Radomiu i Elblągu . Wystąpił w w ielu przebojowych musicalach 
grając role m.in .: Mariusza w Les Miserables w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, Perczyka w Skrzypku na dachu w Operze na Zamku, 
Motia w Anatewce w Theater UBS w Schwedt, Chino w West Side 
Story w Theater UBS w Schwedt ,Tony' ego w West Side Story w 
Operze na Zamku, Ali Hakima w Oklahomie.I w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym oraz Hucka Finna w Przygodach Tomka Sayera 
w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. Brat także udział w musicalach: 
Evita, Musical Show - Melodie Broadwayu, Scrooge L. Bricusse'a, 
Czarodzie; z Oz. Wziął udział w przedstawieniach operetkowych 
jako: Brisard w Hrabim Luxemburgu, Niegus w Wesolej wdówce, 
Merkury w Orfeuszu w piekle, Otokar w Baronie cygańskim. Na 
sceniach teatrów dramatycznych wystąpił jako: Mały Książe 
w Malym Księciu w Teatrze Stud y jn ym w Ł odzi, Adr ian 
w Wędrówkach Mistrza Koście/a w Teatrze Miniatura w Gdańsku , 

Ouiniones, Chan fal i Baskijczyk w Teatrze cudów w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. 
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ANNA HABA 

BEATA ANDRZEJEWSKA 

Urodzona 6 listopada 1984 r. Absolwentka Wokalistyki Jazzowej 
w Katowickiej Akademii Muzycznej. Posiada doświadczenie 
w pracy z wokalistami charakterze konsultanta ds. emisji głosu. 
Pracowała w chórkach m .in. z Katarzyną Cerekwicką. Zwyciężyła 
w Festiwa lu Młodych Talentów Gramy 2007. Śpiewa od 14 roku 
życia, zaczynała na festiwalach piosenki dzi ec ięcej zainspirowana 
Tiną Turner. Przez lata była związana ze szczecińską formacją 
BOOGIE NIGHTS. 

Urodzona 16 maja 1981 r. Tegoroczna abso lwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatra lnej we Wrocławiu. Laureatka nagrody dla 
najlepszej aktorki na Roma Teatro Festival w 2007 roku. 
Współpracuje z teatrami Zakiad Krawiecki we Wroctawiu, Teatr 
im. W.Siemaszkowej wRzeszowie, Teatr Lubuski w Zielonej Górze. 
Ważniejsze role: Karolina w spektaklu Dolne Partie-Musical intymny, 
Ania Shirley w spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza. 

MILENA KRZEMIŃSKA 

KAROLINA JUŹKO 
Urodzona 30 kwietnia 1993 r. Najmłodsza w zespole wykonawców 
RENT. Uczęszcza do Szkoły Muzycznej li st. w Szczecinie. Jej pasją 
jest taniec i gra na instrumentach perkusyjnych. Tańczy od ,2 lat, 
a od 9 gra na perkusji. Jej plany na przyszłość związane są z tancem 
i muzyką . Dzięki występowi w m usi ca lu RENT chciałaby nabrać 
więcej doświadczeń, uczyć się pracy w zespole, a przede wszystkim 
wyrazić sam ą siebie. 

Urodzona 30 marca 1985 r. Jej osiągnięcia to: wyróżnien ie od 
Jacka B oń czyka za interpretację utworu na Festiwalu Piosenki 
Fra ncuskiej w Radziejowie, I miejsce w Przeglądz ie Piosenki 
Francuskiej w Koszalinie, udział w 4 edycji Programi IDOL. Przez 
3 lata mieszkała w Warszawie, gdzie współpracowała z Wytwórnią 
Camey Records. Była wokalistką trio żeńskiego HONEYS. Musical 
RENT to jej debiut teatraln y. Obecnie pracuje również nad swo im 
so lowym albumem pod pseudonimem MARIELLE. 

KAROLINA ŚMIETANA 

Urodzona 5 listopada 1982 r. Pochodzi z Zielonej Góry. W Szczecinie 
mieszka od 6 lat. Uczęszczała do Szkoły Muzycznej 11 st. w Szczecinie 
w klasie wokalu, obecnie studentka Katedry Edukacji Artystycznej 
US. Laureatka festiwalu im. Anny Germ an Tańczące Eurydyki, 
X Festiwalu Piosenki angielskiej, uczestniczka konkursu Pamiętajmy 
o Osieckiej, FAMA. Ma na koncie nagrania studyjne m.in. płyta 
Made in Polska. Udział w musicalu to dla niej z upe łnie nowe 
doświadczenie , aczkolwiek bardzo radosne i inspirują ce. 

AGATA ULATOWSKA 

Urodzona 13 czerwca 1988 r. w Szcze cinie. Obecnie, w trakcie 
przygotowań do egzaminów na studia . W dzieciństwie związana 
z ogniskiem baletowym. Kolejne etapy życia, to już tylko muzyka. 
Na deskach Opery na Zamku łączy wszystkie swoje pasje: taniec, 
śpiew i aktorstwo , z którym chce związać swoją przyszłość. 

PIOTR HUEGEL 

DANIEL BASIŃSKI 

Urodzony 16.08.1975 r. w Koszalinie . Występował z grupą gospel 
BASSANDA. SZCZECIN GOSPEL CHOIR, zespołem wokalno
instrumentalnym JORDAN oraz z Teatre m BROADWAY. Wziął 
udział w programie Szansa na Sukces (Grzegorz Turnau). W swoim 
repertuarze posiada wiele piosenek Franka Sinatry. 

Urodzony 13 sierpnia 1973 r. w Szczecinie. Wykształcenie średnie. 
Muzyką zajmuje się od 15 lat. To jeg o pierwsza tak poważna 
produkcja musicalowa. Oprócz udziału w musicalu RENT, śpiewa 
także w zespołach BANDA PUCHATKA, WARDUST, PILOCI NOCY. 
Laureat wielu nagród oraz uczestnik programu finałowego MTV 
Rockuje. Pisze teksty, komponuje. Jest współwłaścicielem jednego 
ze szczecińskich klubów. 

MARIUSZ TATKOWSKI 

GRZEGORZ JAMRO 

Urodzony 15 listopada 1983 r. w Nowej Soli . Ma na swoim koncie 
udział w licznych konkursach i fe stiwalach poezji śpiewanej. 
W roku 2002 zostałem studentem Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie na Wydziale Lekarskim . Występował z Chórem 
Pomorskiej Akademii Medycznej pod dyrekcją prof. Ryszarda 
Handke. Zają ł I miejsce w Mistrzostwach Karaoke Szczeci na 2008. 

Urodzony 11 sierpn ia 1979 r. Edukację muzyczną pobierał w PSM 
li-go st. w Szczec ini e. W latach 1999-2004 związany z zespołami 
tańca współ czesnego w tym Strange i Pięta Ache . W 2001 roku 
wystąpił w musica lu West Side Story wystawianym przez Operę 
na Zamku. Muzyk , pianista , inicjator i producent wydarzeń 
artystycznych. 



MACIEJ KAŹMIERSKI 

Urodzony 27 lutego 1975 r. w Szczecinie. Ukończył Akademię Muzyczną w Szczecinie w klasie perkusji. 
Występował jako perkusista w zepołach FIREBIRD oraz MOONLIGHT. Z tym ostatnim nagrał większość płyt 
z dyskografii zespołu. Ostatecznie porzucił rock na rzecz rytmów latynoamerykańskich. Obecnie występuje 
z grupą sambową SAMBAL. Brał udział w wielu projektach muzycznych m.in. z Maciejem Cybulskim 
współtworzył DISCOVERY w klimacie drums&bass&jazz. Współpracował z Teatrem Ruchu OCELOT. 

ZBIGNIEW KSIĘŻOPOLSKI 
Urodził się 4 marca 1973 r. w Szczecinie. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Uczył się grać na 
różnych instrumentach takich jak: akordeon, fortepian, klarnet, lecz największa pasją zawsze była gitara . Po 
skończeniu szkoty średniej - Technikum Mechanicznego w Szczecinie - założył rockową grupę AZI. Do 
niedawna udziela się również w formacji SILVER NOW MUSIC. Od kilku lat jest członkiem i współzałożycielem 
grupy COVERBAND. 

SZYMON ORŁOWSKI 

Urodzony15 lipca 78 w Szczecinie. Student Katowickiej Akademii Muzycznej na wydziale JAZZU I MUZYKI 
ROZRYWKOWEJ na kierunku - gitara basowa. Nagrał płyty z zespołami RYKOSZEPT oraz SKLEP Z PTASIMI 
PIÓRAMI. Autorski materiał muzyczny można usłyszeć na płycie GRAMY HERBERTA, gdzie do wierszy 
Zbigniewa Herberta powstała oryginalna muzyka. Można go usłyszeć z Joanną Kondrat, Krzysztofem 
Napiórkowskim, Beata Andrzejewską oraz w Sklepie z Ptasimi Piórami. Grał w MELODIACH BROADWAY'U 
oraz w CYRKU '76 wystawianym przez TEATR WSPÓŁCZESNY. 

WIKTOR SZOSTAK I ,.. 

Urodzony 04 lipca 1984 w Obornikach Wielkopolskich. Absolwent Państwowego Liceum Muzycznego 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Student V roku U.S. na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie 
Sztuki Muzycznej. Występował u boku m.in. Celiny Muzy, Piotra Klimka, Jolanty Szczepaniak, Eba Davisa, 
Konrada Pawickiego, Skambomambo. Jest laureatem międzynarodowego festiwalu „Wa ke up and live" 
2008 oraz nagrody Prezydenta Miasta Szczecina „Gramy!" 2008. Promował region m.in. na Międzynarodowych 
Targach w berlińskim lnternationale Congress Center 2007, The Tall Ships Races 2007. Obecnie współpracuje 
z Teatrem Lalek „Pleciuga" . Uczeń berlińskiego jazzmana i kompozytora Christopha Reutera. 

KRZYSZTOF ZABORNIAK 

Urodzony 17 października 1975 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne z zamiłowania gitarzysta. 
Jest samoukiem jeżeli chodzi o grę na gitarze, a swoie doświadczenie zdobywał grając przede wszystkim 
w zespołach rockowych. Obecnie gra w dwóch szczecińskich zespołach: COVER BAND oraz SpiątkuNaSobotę. 
Jego motto w odniesieniu do muzyki i życia codziennego: "nigdy nie mów nigdy". 
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Agent Smit,h- postać_ z trylogii filmowej Matrix. Był jednym z agentów 
- p~oęramow chroniących system przed zagrożeniem ze strony 
uw1ęz1onych w nim ludzi. 

Aki~a - japońska rasa psów popularna w USA. Akity, jako psy 
mysilwsk1e znane są z uporu, zawziętości i bezwzględności w walce. 

AZT ~(wym. ej zet ti) lek hamujący rozwój wirusa HIV. Do niedawna 
terapia polegała na przyjmowaniu go w ściśle określonych odstępach 
czasu. Lek bywa tez przedmiotem obrotu czarnorynkowego. 

Bertolucci Bernardo ( 1940) - wt oski reżyser i scenarzysta filmowy. 

Bustelo - najpopularniejsza w USA kawa produkowana na Kubie. 

Buzzline - tabloidalna, sensacyjno-plotkarska audycja radiowa lub 
telewizyjna. 

Carmina Burana - trzynastowieczny zbiór utworów poetyckich, 
głównie o charakterze świeckim . 

Crack - (slang) kokaina spreparowana do palenia. 

Curry Vindaloo - potrawa indyjska . 

Dawać w komis - (slang) sprzedawać narkotyk „na kredyt". 

Dra~ queen - mężczyzna upodabniający się strojem i makijażem do 
kobiety, występujący na estradach klubowych. 

BBC - (wym. ejt bi si) słynny klub, scena i galeria w Nowym Yorku 
w East Village. 

Fufu - (slang) amfetamina. 

GAP - Gap Inc. jest największą siecią handlową sprzedającą odzież 
w USA. 
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Groszek - (slang) extasy. 

Hel - (slang) heroina. 

Hl - END - klasa sprzętu multimedialnego, będąca synonimem 

najwyższej dostępnej aktualnie technologii. 

Huevos Ranchoros - potrawa - w dosłownym tłumaczeniu "chłopskie 

jaja" - czyli nie wiele więcej niż jajecznica. 

Jinx - (slang) marihuana. 

John Cage (1912-1992)- amerykański kompozytor.Jedna z najbardziej 

ekstrawaganckich postaci współczesnej kultury. 

Jumbo - (slang) kokaina. 

Koko - (slang) kokaina . 

Kurosawa Akira (1910-1988)- japoński reżyser filmowy. Jego 

twórczość wywarła wielki wpływ na kilka pokoleń filmowców na 

całym świecie. 

Loft - (ang. poddasze, strych) - mieszkanie o dużej powierzchni, 

urządzone w dawnych pomieszczeniach poprzemysłowych, np. 

fabrykach lub magazynach. 

Langston Hughes (1902 - 1967) - afroamerykański poeta, 

powieściopisarz, dramaturg i dziennikarz. 

Lenny Bruce (1925-1966) - amerykański komik estradowy znany 

z kontrowersyjnego poczucia humoru. 

Life Cafe - restauracja istni ejąc a od wczesnych lat 80-tych na rogu 

1 O Ulicy i Avenue B w East Village. Była kultowym miejscem spotkań 

nowojorskiej cyganerii. 

Maya Angelou (1928) - afroamerykańska działaczka na rzecz praw 

człowieka. 
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MIT - (wym. em aj ti) Massachusetts Institute of Technology - jedna 

z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych świata. Jej celem jest 

jednoczesne kształcenie studentów i prowadzenie badań 

podstawowych silnie zorientowanych na praktyczne potrzeby 
społeczne. 

Pablo Neruda ( 1904-1973) - chilijski poeta i działacz społeczny . 

Proszek - (slang) amfetamina . 

Prozac - popularny lek antydepresyjny. 

Pussy Galore - oponentka a następnie „ dziewczyna Bonda" w filmie 
Goldfinger. 

Rudolf Czerwononosy - „Rudolf czerwononosy Renifer" - znana 
w krajach Zachodu opowieść świąteczna. Według niej, Rudolf jest 

jednym z latających reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja. 

Santa Fe-miasto w USA, stolica stanu Nowy Meksyk, centrum ruchu 
turystycznego odwiedzane corocznie przez ponad 1,5 miliona turystów. 

Sex Pistols - kultowa grupa punk rockowa. 

Sondheim Stephen ( 1930) - kompozytor i autor tekstów piosenek 

(m.in . musicalu West Side Story oraz znanego u nas z filmowej wersji 

Sweeny Todd). 

Sontag Susane ( 1933-2004) - amerykańska pisarka, eseistka, krytyk 
społeczny i aktywistka praw człowieka . 

Spike Lee ( 1957 ) - reżyser, scenarzysta, producent, aktor filmowy. 

Twórca, w głównej mierze, „kina zaangażowanego" . Dwukrotnie 
nominowany do Oscara. 

Sprzęt - (slang) twarde narkotyki. 

Stuff - (slang) marihuana. 

Wajda - Andrzej Wajda (1926 ). Polski reżyser filmowy. W 2000 roku 

za całokształt twórczości został uhonorowany Oscarem . 
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Walc Musetty- jeden z najbardziej znanych fragmentów La Boheme 
G. Pucciniego. 

Wal Mart - najpotężniejsza na świecie sieć hipermaketów. Oskarżana 
przez alterglobalistów i organizacje społeczne o powiększanie 
bezrobocia, niszczenie społeczności lokalnych i graniczące z wyzyskiem 
traktowanie pracowników. 

Wolne oprogramowanie - (ang. free software) - na początku 
programiści dzielili się bez ograniczeń kodem źródłowym swoich 

programów. Nazwa narodziła się około lat 80., kiedy oprogramowanie 
zaczęło być zamykane, kiedy zaczęto tworzyć oprogramowanie 
własnościowe, czego propagatorem był Microsoft. 

Yuppie - skrót od ang. Young Urban Professional. Charakterystycznym 

atrybutem tej grupy jest zamiłowanie do luksusu, dążenie do sukcesów 
finansowych. 

W Polsce pogardliwym określeniem na yuppie jest „japiszon", lub 
jego lokalny odpowiednik „dorobkiewicz". 

Zupa Miso - zupa japońska . Jej głównym składnikiem, prócz wody 
jest pasta miso. 
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KIEROWNICTWO OPERY NA ZAMKU 

z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 
SZYMON RÓŻAŃSKI 

główna księgowa 
ANNA JURGIEL-SOBÓTKA 

kierownik muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

kierownik chóru 
MAŁGORZATA BORNOWSKA 

kierownik baletu 
NATALIA FEDOROWA 

kierownik sekcji koordynacji pracy artystycznej 
DOROT A KRUPSKA 

kierownik działu technicznego 
TERESA SUPERSON 

szef produkcji 
DOROTA KOWALCZYK 

kierownik sceny 
PIOTR PUDŁO 

kierownik pracowni oświetleniowo-akustycznej 
KRZYSZTOF STEFAN 

kierownik działu administracyjno-gospodarczego 
ZDZISŁAWA DANUTA MURAWSKA 

kierownik działu promocji 
JOLANTA SZYBUTOWICZ-GRUDZIŃSKA 

koordynator projektu "Młodzi w stronę opery - opera w stronę młodych" 
KAROLINA KUCIAPA 

zdjęcia do programu 
MARIUSZ NAPIERAŁA, MAGDALENA TYCZKA 
oraz z zasobów prywatnych wykonawców 

opracowanie graficzne programu 
MARIUSZ NAPIERAŁA 
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OPERA NA ZAMKU 
I 

Dział Promocji 
ul.Korsarzy 34; 70-540 Szczecin 

rezerwacja biletów 
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 
tel. +48 91 48 88 333; +48 91 43 48 106 

www.opera.szczecin.pl 
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