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LUN/\TVCZK/\ 

Był przystojnym mężczyz ną o kręconych blond wło sach, cieszył się powodzeniem u kobiet. 

I miał n i ezwykły talent, potwi erdzony wieloma su kcesami. Historia Vincenza Belliniego 

potwie rdza jednak sta rą prawd ę, i ż wyb rań cy bogów um ierają młodo. 

Muzykę mia I w genach . U rod ził się 3 listopada 1801 roku w Katanii na Sycyl ii, gdzie jego 

dziadek, Vincenza Tobbia, był organi stą i kompozytorem, a ojciec, Rosario Bell ini, p iastował 

stanowi sko maestro di capella i takie kom ponował. Nic wi ęc dziwnego, że Vi ncenza Bellini 

pierwsze lekcje gry na fo rtepianie pobiera ł w domu. Zachował się rękopis pierwszej kompozycj i, 

któ rą nap i sał w wieku 6 lat W 1819 roku rozpoczął studia w konserwatorium w Nea polu, gdzie 

szybko doceniono Jego zdo l nośc i . A gdy na za ko ńcze nie nauki przed stawił w 1825 roku operę 

Adelsino e Salvina, wystawiono Ją w uczel nianym Teatri no del Colleg ia San Seba stiano. Bellini 

odnióst pierwszy sukces, czego dowodem bylo zamówienie kolej nego utworu, który wystawił 

słynny Teatra San Carlo w Neapolu. 

Mistrz romantycznej melancholi 
Jacek Marczyński Niewiele Jest w dziejach muzyki kom pozytorów, któ rych droga na szczyty sławy przebiegala tak 

szybko i łatwo. Po powodzeniu drugiego dzie ła (Bianca e Germano) 25-letnim twó rcą 

postanowił zają ć się Domen i co BarbaJa. Ten książę imp resariów, Jak go nazywano, decydovval 

o repertuarze nie tylko teatrów wloskich, ale i europejskich. Na początek za proponowal 

Belliniemu skomponowanie opery dla mediolańs kiej La Scal i, a iako współp racown i ka 

za rekomendował mu najlepszego librecistę, Felice Romaniego. Efektem ich pracy b ył Pirat, 

wystawiony w La Scali w 1827 roku. Vincenza Bellini w pełni osiągnął artystyczną d ojrzało ść, co 

potwierdz ił dwoma ko lej nymi operami do tekstów Romaniego: La Straniera (1 829) oraz 

I Capu/et/ei Montecchi (1830) 
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Bellini, obok Donizettiego i Rossiniego, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela 

belcanta, miat niesłychaną łatwość komponowania pięknych, pełnych uroku melodii. 

W bohaterów jego oper wcielali się najwybitniejsi śpiewacy epoki, mógł więc pozwolić sobie na 

to, by arie i duety zachwycały widzów arcytrudnymi ozdobnikami. Dzieła Belliniego wymagają 
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maestrii wokalnej, ale nigdy nie jest ona celem samym w sob ie, zawsze służy do 

przekazania bogactwa emocji, uczuć, nam iętn oś ci i pra g ni eń . 

To pierwsza tajemnica powodzenia oper Bell in iego po prapremierach wystawianych 

natychmiast w całych Włoszech i w Europie. Stało się tak i dlatego, że doskonale wpisywały 

się w klimat epoki romantyzmu, podejmując typowe dla niej wątk i samotnego bohatera 

skłóconego ze światem (Pirat) , m ił ośc i , która prowadzi do śmierci Romea i Jul ii (I Capuleti 

ei Montecchi) i jest n i emożliwa do spełnienia z powodu splotu tragicznych oko liczności 

(La Straniera) . 

Prawdziwym i arcyd z ieła mi są dwa kolejne dzieła Belliniego: Norma i Lunatyczka, 

skomponowana w 1831 roku niejako w zastępstw i e na zamówienie Teatro Carca no 

w Mediolanie. Bellini zaczął bowiem p i sa ćErnaniego , opartego na dramacie historycznym 

Vidora Hugo. Kiedy jednak na tej scenie widzów zachwycila Anna Bolena, opera 

Donizett iego o żon i e ang ielskiego króla Henryka VIII, Bellini wystraszył się konku renqi 

i poprosił Romaniego o nowy tekst. I w ekspresowym tempie stworzył skromniejszą 

Lunatyczkę. 

Należy ona do popularnego niegdyś gatunku oper semi- se ria, łączących wątki poważne 

z komediowymi. Pozornie różn i się od Normy, podejmującej typowy dla romantyzmu temat 

tragicznego rozdarcia między porywami serca a powinnościami wobec narodu. Ale 

i Lunatyczka Jest dzieckiem epoki , zderza bowiem świat realny z uymś tajemniczym, czego 

prosty lud nie jest w stanie pojąć . Błądzącej zaś w lunatycznym śnie Aminie blisko jest do 

wielu romantycznych bohaterek popadających w obłęd z powodu zawodu miłosnego. 

Przede wszystkim Jest w tej operze charakterystyczny dla belcanta melancholi jny nastrój 

oraz zwiewność melodii znakomicie współbrzmiących z akcją. 

Kolejna opera Belliniego, Beatrice di Tenda, poniosła jednak klęskę w 1833 roku, 

a rozgoryczony kompozytor zakończył po niej współpracę z Felice Roman im. Za to dwa lata 

później podbił Paryż Purytanami Opera, w której kanony belcanta połączył z wielkim 

widowiskiem historycznym, zapow iada ła nowy etap w jego twó rczości , ale 23 września 

1835 r. Bellini zmarł po krótkiej chorobie. Podobno zaraził się cho l erą, taj em nica jego 

śmierci nie została jednak nigdy do końca wyja ś niona . 

Aleksandra Buczek 
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Aktl 

Na placu mieszkańcy świętują wesele Aminy z jej wybrankiem, Elwinem. Pośród 

wiwatujących jest Lisa, dla której ta okazja nie jest powodem do radości. Dziewczyna udaje, 

iż cieszy się szczęściem rywalki o serce ukochanego. Towarzyszy jej Alessio, próbujący 

poc i eszyć ją, a przy tym zdobyć jej względy. Lisa jednak nie jest nim zainteresowana. Amina 

natomiast jest bardzo uradowana, gdyż ślub ten jest spelnieniem jej marzeń. Dziękuje 

wszystkim za p i eśni na jej cześć, szczególnie Alessiowi, który sprowadzi! na tę uroczystość 

muzykantów. Amina ma nadzieję, że i on wkrótce stanie na ślubnym kobiercu z Lisą. Ta za

przecza, mówiąc, i ż nie wierzy w szczęśliwą milość. 

Nadchodzi Elwin , narzeczony Aminy. Oznajmia, iż powodem jego spóźnienia są odwie

dziny grobu matki. Młodzieniec daje Aminie matczyny pie rścionek, aby byt znakiem ich 

szuęścia. Następnie oboje biorą ślub cywilny - nazajutrz zaś mają się połączyć sakra

mentalnym węzłem małżeństwa. Oboje są z tej okazji bardzo szczęśliwi. 

Wtem słychać tętent końs kich kopyt. To cudzoziemiec imieniem Rudolf zmierza do 

pobliskiego zamku. Wszyscy dostrzegają zauroczenie prz bysza wyb ra nką Iwina . 

Następn ie przybyly wyiaśnia zgromadzonym, iż właścici el zam ku kochał go jak syna . Na 

słowa m ieszkańców, iż syn owego pana ucie I dawno temu, zapewnia ich, że wkrótce ujrzą 

go znowu. Rudolf postanawia zat rzymać się w zajeździe prowadzonym przez Lisę. 

Mieszka ńcy szy ują s i ę do odejścia, gd ż zbliża się godzina uka zywarna s i ę widma - bialej 

zjawy, prawdopodobnie tajemniczej ofiary zbrodni . Po rozej śc i u s i ę wszystkich osób Elwin 

robi wyrzuty Aminie, że byla nadto zadowolona, gdy Rudolf okazywal jej swoje 

zainteresowanie. Czyzby ukrywała coś przed narzeczonymi Dziewczyna gorąco zaprzecza. 

Elwin porzuca swoje przypuszczenia. Odchodzą w czutym uścisku. 

Niebawem w gospodzie Rudolf flirtuje z Lisą. Ich rozmowę przerywa nadej ście 

wspomnianego widma . Dziewczę w pośpiechu ucieka, gubiąc chustę . Rudolf w zjawie, 

okrytej białą szatą, rozpozna je Aminę. która okazuje się być lu natyczką. Panna jest 

przekonana, że rozmawia z Elwinem i zapewnia go o swoim uczu ciu. Nastę pn ie, jakby 

zn użo na, kładzie się na sofi e Rudolfa. Te n, chcąc un iknąć pokusy, opus cza pokój 

Świadkiem zdarzenia jest Lisa, która jednak nie ma pojęcia o stanie, w jakim znajduje się 

Amina. 

Tymczasem zebrani przed gospodą rajcy miejscy i obywatele (w tym Alessio) zamierzają 

wtargnąć do izby Rudolfa i p rz yjrze ć si ę śp iącemu, czy aby nie i est on powracającym synem 

władcy zamku. Po wejściu do pokoju za miast niego zastaj ą Aminę. Jej narzeczony wraz 

z matką dziewczyny, Teresą , nie w ierzą włas nym oczom. Lisa bu ntuje Elwina przeciw 

rywa lce. Ta za ś bud i się, nie rozumieją(, co się stało. Elwin uznaie. iż narzeczona zdradziła 

go z cudzoziemcem i odrzuca ją. Nie pomagają zapewnien ia Aminy o jej niewinności, 

wszyscy oprócz Teresy - jej matki, są przekonani, iż jest cudzotożnicą. Matka Aminy 

znajduje w izbie chusteczkę Lisy. N ieszczęśl i wy Elwin odwoluje ś lub . 

LUNATYCZKI\ 
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Akt li 

Droga do zamku. Przyjaciele Aminy idą do hra biego-w!adcy zamku, by wstaw ić się za nią . 

Mają nadzi eję, iż wtadca uwierzy w jeJ niewinność i zdejmie z niej piętno cudzotożnicy. 

Amina wraz z matką również w tym celu wybie rają się do władcy. Po drodze spotykają 

Elwina. Gdy Amina po raz kolejny próbuje przekonać go o swojej niewinności, ten unika 

rozmowy z nią i chce odejść. W tym momencie nadchodzą przyjaciele dziewczyny z wieścią, 

iż pan zamku uniewinni! j ą i zwrócil jej honor. Pan jedzie już do miasteczka, żeby og!osić tę 

wiadomość obywatelom. Elw in domyśla się, iż owym panem jest Rudolf. Rozwścieczony 

i zazdrosny, zabiera Aminie pierścień zaręczynowy, po czym odchodzi. głuchy na wszelkie 

nawotywania. 

Tymczasem w miasteczku Alessio rozmawia z Lisą . Próbuje uzm ysłowić jej, że Elwin nie 

ożeni się z nią, bo wkrótce przekona się o niewinności Aminy Lisa nie dopuszcza do siebie 

tej myśli. Wtem oboje słyszą wesote śpiewy obywateli, którzy obwieszczają, iż Elwin 

postanowi ł poślubić Lisę zamiast Aminy. Dziewczyna jest niezwykle uszczęśl i wiona. Alessio 

zaś czuje się oszu kany przez los. Nadchodzi Elwin. Wyznaje Lisie, że wcześniej dokonał 

fatszywego wyboru, teraz zaś nie ma rzy o niczym innym, tylko o ślu bie z nową wybranką. 

Oboje spie szą do świątyni, by czym pręd zej się pobrać . Towarzyszą im mieszkańcy 

miasteczka. 

Na drodze staje im Jednak Rudolf. Zapewnia Elwina, iż Amina nie zhańbiła się zd ra dą. 

Ujawn ia, iz dziewczyna przyszla do niego Jako lunatyczka, nie mając świadomości tego, co 

robi. Zgromadzeni nie mogą u wie rzyć, 1 ż coś podobnego jest możliwe . Elwin nie daje wiary 

hrabiemu; wym i Ja go i zmierza z Lisą do świątyni. Kolejną spotkaną przez nich osobą jest 

Te resa. Nie może się nadziwić, i ż jej niedoszly zi ęć zamierza ożen i ć s ię z inną pa nną. 

Rywalka Aminy jest dumna ze swojego triumfu . Podkreśla przy tym swoją szczerość 

i ni ewi nność. Na dźw ięk tych słów Teresa wyciąga jej chu stę i ogtasza zgromadzonym, iż 

znalazta ją w pokoju hrabiego. Rudolf potwierdza te słowa. Lisa, zawstydzona, nie 

zaprzecza. Elwin czuje s ię zd radzony przez kolejną kob i etę. Wątp i , że na świecie istnieje 

Jeszcze prawdziwa mi tość . Nie wie, kto może potw ierdzić niewinność Aminy. 

Wtem oczom wszystkich zgromadzonych ukazuje się Amina w somnambu licznym śn ie . 

Kroczy brzegiem dachu; w każdej chwili może spaść . Wszyscy są przeraże ni . Hrabia ostrzega 

przed zbudzeniem Jej. Tłum ucisza się, a dziewczyna powoli schodzi z dachu. Mówi przez 

sen o swojej straconej, jedynej m iłości. Pragnie, by Elwin wróc i ł do niej, lecz wie, iż jest to 

niemożliwe. Jedyne, co Jej pozostaje, to modlić się, by JeJ dawny narzeczony byt szczęśliwy 

z nową wybranką . Wzruszony tymi słowami, Elwin oddaje Aminie pierścień zaręczynowy. 

Dz iewczę budzi się. Na widok ukochanego rzuca si ę w jego ramiona, wielce uszczęśliwi ona. 

Wszyscy wiwatują na cześć Am iny, podkreślając Jej szczerość i czystość serca. Elwin 

prowadzi ją do kościoła, by połączyć się z nią węzłem małżeńskim . 

LUN/\TVCZK 
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O tradycji Letnich Sezonów Operowych słów kilka 

Spotkania mi łoś n ików teatru muzycznego na dz i e d z ińcu Zamku Ks iążąt Pomorskich sięgają 

roku 1993. Wtedy to na początku lipca ówczesna Opera i Operetka przedsta ił swoją 

pierwszą rea lizację open air - Carmen G. Bizeta, zaś w październiku koncert Jose Carrerasa 

dał asumpt do kolejnych działa ń. Już ro póżniej zaist niał Pierwszy Letni Sezon Operowy, na 

którym zap rezentowaliśmy Straszny Dwór St. Moniuszki , Trubadura G. Verdiego i balet 

Tolerancja w 24 obrazach. Wtedy też odbył się I Wielki Turniej Tenorów, p rzyj ęty niebywałym 

aplauzem widzów. Turniej d ocze kał s ię JU Ż jedenastu edycji i z racji swojej wyjątkowosci s tał 

s i ę dumą wielu miesz a ńców Szczecina. 

W historii naszych spektakli plenerowych au ra była na ogół laska a i nie iele zostało 

odwołanych: z powodu oberwania s i ę chm ury jeden spektakl Toski , z którego ukazała s i ę 

recenzja w lokalnej prasie, jeden z zarzueli La Revoltosa oraz półto ra Księżnej cyrkówki 

z nieodża łowanym Henrykiem Macha l icą w roli Pelikana. W roku 2001 pojawił się dach nad 

scen ą. Daje nam on wi ększą n i ezal e ż n ość od pogody. Carmina Burana, Węgierska noc, 

Wioska noc, Bal u Księcia Orlowskiego, Credo Seroki, Królowe nocy czy Nabucco - wszystkie te 

spektakle spotyka ły się z dużym zai nteresowan iem pu b li czności Magia zamkowego 

d ziedzińca miała coraz wi ększą rzeszę wie lbicie li. Dziś z perspektywy 15 lat uważam, że ze 

wszystkich kol ejnych produkcj i prezentowanych w ramach Letn ich Sezonów Opery na 

Zamku n ajciekawszą pro pozycją był Trubadur w reżyse r i i O. l vanową W ro ku 2002 zaś do 

repertuaru Letnich Sezonów Opery na Zamku na stałe włączyliśmy koncert na Cmentarzu 

Central n m dedyko1.~ any „ tym, którzy nie po rócili z morza" . Tradycyjnie odbywa s i ę on 

o resie Dni Morza i jest p ropozycją skie ro aną do osób, dla których muzyka jest t m, co 

ląuy sacrum z profanum . 

I tak d otar li ś my do dzieła które jest główną propozycją Opery na Za mku w tym sezonie 

letnim. M u szę po wiedz i eć, iż w planach mie l i śmy wystawi ć Rvcerskość w1eśntaczą oraz 

Pa1ace-dziela , które osobiście nie wzbu d zają we mnie zachwytu . Czas pokazuje, ż e wioska 

opera werystyana poniosla chyba klęs kę i tylko twórczość Pucciniego potrafi ła poprzez swój 

indywidualny język muzyczny zwyciężyć z „pra dą " libretta. Pio r Deptuch, który jest 

kiero nik1e uzycznym tego spektaklu, w przeciwie 'stwie do mnie, zawsze chcial 

wspomniane wyżej utwory po prowadzi ć. Pon ie aż miałem konkretny po mys ł 

inscenizacyjny, zdecydowalem się zadebiuto1 ać w rol i reżysera. Muszę jednak p rzyznać, iż 

podczas pracy energia tych dziel wciąż wydawała mi się obca. Spytacie Pa ń stwo: dlaczego 

więc Lunatyczka V Bell in iego? 

Na przełomie lutego i marca od wiedzi łem sycy lijską Katanię (gdzie będziemy występować 

we rze śniu tego roku z muzyką H. M. Góreckiego , Gdy zwiedza łe dom Vincenza 

Belliniego (o którym P Kam ińsk i pi sze: gdyby śmierć zabrala Verdiego w wieku 34 lat, 

pozostafb on zaledwie kompozytorem Nabucca, Ernaniego 1 Aty/I!) , pojawi! się z nagła w mojej 

głowie temat Lunatyczki . Zachwycała p r ze cież Wagnera, Berlioza, Chopina, erdiego, 

Bottesiniego, a od premiery w 1830 roku w ciąg u 1 O lat za i stnia ła na wszyst ich waznych 

scenach świata Ś piewały j ą zachwycają co: Maalibran, Pasta, Sem bri ch - Kochań ska, 

Sutherland, Scotto, Dessay, Callas, a partnerowal i im m.in. ·Gigli, Caruso, Florez i Pavarotti. 

S lysza łem na żywo Purytanów i Normę, lecz Lunatyczki nie m iałem okazji . Coś musi być w tym 

dziele' 

Domin ującą ro l ę w operze typu belca nto od grywają wirtuozerskie wykonania parti i 

solowych, przesycone bogatą ornamentyką . Kompozytorzy skupia li się przede wszystkim na 

pię knym śpiewi e i ukaza niu możliwości gtosowych wykonawców Belcanto to możl iwość 
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techniczn a, któ ra powinna sp raw iać w rażen i e , że ś p iewak s ię nie męczy, nie ma problemu. To 

swoista fi lozofia pię kn a . A w r z euyw i stośc i zawsze byla i jest to wspan ia ła wokalna wyprawa 

w Himalaj e, co powoduje, że nurt ten w operze jest d o st ę pnym dla wyjątkowych wyko

nawców. Za pozn ałem się z pa rtyt u rą, posł uchałem nagrań. Me lod yj n ość frazy, duże partie 

chóral ne i wspaniałe 4 partie 1ivokalne oraz przesian ie dzieła spowodowalo, że we r y styczną 

„prawdę" zamieniłem na piękn o świata idealnego, w który zab iera Be ll in i. Tak więc pozosta ło 

poszukać doskonałych wykonawców. Po sł u c haj c i e i popatrzcie. Wi em, że wybaczycie mi tę 

zmianę. 

W listopadzie tego roku Lunatyczka pojawi się na scenie Opery na Zamku. Tym razem dzieło rezy>erować będzie 
czeski rezyser Martin Otava, za ś Warcisław Kunc powróci do rol i dyrygenta 

Aleksandra Buczek 
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Dyre or Ope•y na Zamku w Szczecinie. Sprawo '1al 1erowni v.·o muzyczne •: ponad 50 spekta iach 

ope 01·1ycn. operet ov;ych 1 musicalowych, m.1n. w: Car 1en. rusce. Trav1ac1e, Ka,valeue : ebrne1 razy, 

Upro ·1adzemu z Sera1u. Czarodziejskim flecie. Halce. ·. '>fesole1 vdó ti. Baroni cvgans~1m. v Fair Lady. Vesr S1de 

Scory. z jego ·niqa.y\·:y po· stal Le nie Sezony Operowe. organizowane od 993 r. na dz1edz1ricu Zam 

Ksiąząt Pomorskich w Smecinie . .lest tez twórcą Wielkiego Turn1e1u Tenorów Operv na Zam u Jako 

d r 1gent wys .ępowal •:1 H1szpam". 1emczeth, Au>tr11, ROSJi, ) z.vaicar.i 1 na Lit1111e. Do. ona! nagran 

ar~ h11• a!nych z Or 1esuą PR w rak w e oraz OSPR w <ato;J1cach Z Ork•e; rą Opery na Zam u nagra! 

muzykę do filmu ro 1a. zlodz1e1 J Bro1n 1ego, Wesotą ~·td01•;kę lehara oraz Par ę '.1on1usz . • .vyróznioną 

w 2009 r w Pary u „Zlotym Or euszem" przez A. adem ~ du 01sque Lyrique. Pro\•1adzi! pra1·1 onani.· . 

Lo em na mę10 .·1 S2ymanomk1e o (wersia roncertowa z ortep anem 1so'1s ami · 999), I co : na ro7 c:11t 

C1erp1eflla Nowego P11andella A Grona u (2002). Credo Sera. I 2004l. W 2004 1. b •I dyrektorem artysty znym 

fes11v;alu V•vat Mon uszko. gdz,e zaprezen owano ws2ys«1e opery kompot 'lora . Prowadzi dzialalnośc 

pedagog czną. iest doktore!T' habtl1towan ·m 1·„ dyscypiinie dy•ygentur . Za csiągn ęcia otrz mal wiele 

wy•óznieri 1 odznaczer\ 

LUN/\TVCZK/\ 
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Malarz, grafik, scenograf_ Absolwent 

Wyzszej Szkoly Sztuk Plastycznych 

w Poznaniu. Pracował 1ako glówn · 

scenograf v Teatrze 1el ' im w Poz-

naniu (1995- OOO) oraz 1 Teat1 e 

Wielkim w lod11 (1999 -2000) 

Twórca ponad 150 scenografii do 

spektakli tea ralnych, baletowych, 

operowych i telewizyjnych ora kil u 

filmów P101ektował ko>llumy i de -

raC)e m.in. do spekta 11. Bal maskowy, 

Emanu. Falstaff 1 R1galetto Verd 1ego czy 

C1arodlle1sk1 fler Mozana. Stworzy! 

wizie plastyczne do ta ich baletó" 

Ja Dziadek da orzechów 1 Je11iJ10 

Jabęd11 Czajkowskiego oraz Makbeth 

Morricone. W elokrotn1e nagradzany 

za realizacje nagrodą Złotej Maski. 

RYSZARD IZAJA 
_c., ri\\-a 

. scenogravC 
s\.\\tac}a 

\{_O\'\ 

Związana z Operą na Zam u od 2008r na stanow1s~u Kierownika 

baletu 

Absolwentka Akadem i Cnoreograf1czne1 im A. J. Waganowej 

w Sankt- etersburgu oraz k11mvsk ego Wydz1alu Choreografii 

Prywatnego Wyzszego Za ładu auczanra Un1wersyte u 

w Char ~,ow1e ( specja nośC- horeografla, kwalf1kacje 

baletmistrza - inscenizatora klasycznej choreogra ir) 

Początkm o związana z Pańs wową Operą Ne Lwowie, gdzie do 

1992 r. byla I tancerką. Kieowata klasyczne panie w baletach 

G1selle A.. Adama, Cappelia <. Delibesa, Có1ka zie stueiona 

P L Hertela, Peer Gynt E Griega, Esmeralda C Pugniego, Srwouenie 

'wiata A. Petrova i wielu innych 

W 1992 r. pod1ęla pracę w Operze roclaws(1ej ·:; chara terze 

I tan er 1. W jeJ dorobku anys ycznym 1a ei >Cen;e zna1ou1e się 

ponad 20 pierwszoplanowych part1. baletowych, spośród orych 

warto vymienić Odettę-Odylię (Jez10ro labęd1ieJ, Primabalerinę 

(Sylfidy). Klarę (D11adek do ouechó ), Julię (Romeo 1 Julia). tytułowe 

panie w G1selle. KopcwS1ku, Paquicie i inrych 

Realizowała orzeds1aw1enie baletowe w Operze Wroclaws 1ej 

pod tytułem Sylfidy, z muzy ą Fryderyka Chopina W 2005 r_ 

uloży la choreografię do 'J1eC1or nowych choreogriifll w Operze 

Wrocławs 1e1 pod tytule Ta111ec ze sm1e1cią do muzyki P1ot1a 

Cza.kows' iego 

LUN/\TVCZK/\ 

W 1998 r. otrzymał nagrodę pubhunoś( Złotą Ig licę. W 2001r. 

zostala uhonorowana odznaką Zasluzony Oz1alacz ultury, 

a w 2005 r_ otrzymała Srebrr 1 r(rz ·ż 7astug1. W latach ~ 993 -

2005 wspólpraco~~'ała z Operą ov w Bydgoszczy, z Teatrem 

Wie kr w Poznaniu, z Operą Sląską w Bytomiu Odb la tournee 

po Ang lii, Belg11. Holand;i i Niemczech. 

Jest au or(ą choreograf11 Cark11/es11ze1ane1. ó e1 premiera odbyła 

się w k •1ietniu br "'Operze na Zamku. 
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SZYMONWYRZYIZOWSKI 
Przygotowanie chóru 
Absolwent A adem11 urya. ej w Poznaniu Filia w Sza.ecinie ( 

Chorał ej) oraz Akadem·i Muzyanej m. F. Chopina w Warszawie ( ydzial 

KompozyC)1. Dyrygen ury i Teorii Muzyki w speCJalnoSCI dyrygen ura sy toniczro· 

operowa). Dyrygol' al orkiestrami i chórami: Sinfonia Varsovia, Filharmonia 

Szaecińska. Filharmonia · więtokrzys a, Orkies ra „ kadem1a", Chór 1 Orkiestra 

Stowarzyszenia Mozart 2003, Chór Polsko-N1em1ec iej A ademii Chóralnej „In terra 

pax", Chór Allegrezza del Canto. Jest jedn m z zaloz cieli Stowarzyszenia ozart 

2003 (d re or artystyczny); v ciągu kilku lat dzialalnośc" zorganizował i wykona\ 

ponad czterdzieści koncertów oratoryjnych w v1ększych miastach Polski. 2006 r. 

został dyrektorem artystycznym i oyrygentem Chóru A dem1ck1ego Politechniki 

Szaec1ńs ieJ i . prof. J. Sry ock1ego. Z chórem ty wykonał szereg oncertów 

z okazji 60 ecia Poli techniki Szaec1ńskiej 1 55-leoa Chóru . sezonie artys ycz m 

200712008 oraz zdobyl I miejsce w dwóch a egor1ach a Międzynarodowym 

Konkursie Chóra lnym w Trnawie na SI wacji (2007). W 2008 r. o rzy al nagrod, 

Grand Prix 1 nagrody dla najlepszego dyrygenta poda.as Międzyna rodoweg o 

Festiwalu „Rybmcka Jesień Chóralna" oraz • Ogólnopols im Konkursie Chóralnym 

w Szamotu łach CHAPS. 

MAŁGORZATABORNOWSKA 

Przygotowanie chóru 
Związana z Operą na Zamku \' ·. 999r, ponovvme d 2005r. na stanowisku 

1ero,,. n·ka chóru 

1999r ukollczyła z w.mkiem celując m studia w Akademii Muz cznej 

im. Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej w lasie 

dyr gowania R. Zimaka. 2000 r. uzyskała wyróznienie w li Konkursie Prac 

1agiste1sk1ch Akademii Muzycznych v Polsce w <atego;11 : w. chowanie 

uzyczne i ytmika . ~ 2008r. u oriczyla d uletnie podyplomowe studia 

w zakresie hormistrzostwa na yd .ale Dyrygentury Chóralne! ' Edukaq1 

uz• cznej Aka em11 uzyanej w Bydgoszczy Po powrocie d Szczecina przez 

dv a łaia współpraco·: ta ze Szaeońsk1m Chórem Chłopięcym „Slowikt" jako 

nstruktor, a akie przez cztery lata z Chórem Kameralnym achooniop morsk1e1 

Szkoły Biznesu (zaięcia z emisji giosu). Od 2005r. jest kiero •m1k1em Chóru Oper 

na Zam w Szczecinie. ór przygo o .,ywała do takich premier 1ak: Rycerskość 

v11e5macza Mascagniego, Pa1ace Leoncavalla, Holender culac1 Wagnera, Wesele 

Figara ozarta, V1edensl:a rew J Straussa, Krarna usm1echu Lehara. Kawaler 

r brnej 1oży R. :raussa, a także dz,eł oratoryinych: Requiem polskie 

Penderernego, Srabar Aarer Szymanowskiego, MessadrGtorra Pucciniego. 



ALEIZSANDRABUCZEIZ 

Amina 
Absolwentka A. ademii Muzyunej we Wroclaw1u. Stypendyst a Ministra K I ury 

i Dziedzictwa Narodowego, a takze Bayreuther Festspiele 2005. Zadebiutowała 

trakcie studiów partią Królo ej Nocy w Czarodziejskim Flecie Mozarta w Operze 

rocławski ej. r\lspółpraco vała z tym teatrem przez nastę p nych kilka sezonów. Bra ła 

udzial w superprodukcjach opery w Hali Stulecia f,f1erŚCleń Ntbelunga Wagnera. 
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Carmen Bizeta) oraz w prapremierze opery Ester Praszczalka (rola t ytuł o wa) . Jest 

lau reatką I nagrody li Konkursu Woka lnego 1m. H. Halskie) we Wroclawiu oraz 

Ili nagrody, Ja równiez kilku nagród speqalnyc na I Międzynarodowym Konkursie 

Wokalnym im. A. Didura w Bytomiu. Uczest111czyła w wielu festiwalach muzyunych, 

m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wo alnej „Viva il canto" w Cieszynie, 

Fes iwalu uzyki Polskiej w Krakowie, M iędzynarodowym Festiwalu Bachowskim 

w Świdnicy. Odbyła liczne trasy . oncertowe, m.in . w Bazylei. Bernie, Freiburgu a.y 

Stuttgaroe. a sce111e Opery arodo ej w Warszawie zadebiutowała partią 

Królowe] Nocy w spektaklu W krainie czarodziejskiego fletu W. A. Mozarta V'. 2007 r. 

W styczniu 2008 r. zadebiu towa ła na scenie oper w Bilbao (H iszpania) partią 

Despinyz opery Cos1 fantutte Mozarta W 2009 r. odbyła tournee po Chinach, przyjęte 

z ogromnym aplauzem. W swoim repertuarze posiada, oprócz partii operowych, 

liane pi eśni oraz muzykę oratoryjną. 

JOANNA TYLKOWSKA 

Lisa 
Ukoń czyła z w róż111eniem A ademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2002 roku . 

Uczestniayla w wielu śpiewauych kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą. Po 

ukońaeniu studiów debiutowala w Operze na Zamku w Szczecinie part ią Paminy 

w Czarodziejskim flecie Mozarta (2003 ). W t m samym roku śpiewała podczas 

ielk1ej gali „Opera Night" w Szanghaju. ystępowała podczas koncertów 

po więco nych ,,Tym, którz nie powrócili z morza", organizowanych przez O perę na 

Zamku w Szuecinie ( w 2003 roku - w ReqU1em N. A. Mozarta i w 2007 roku 

w Requiem dla pewnej polki oraz w Good Night H. M. Góreckiego . Ma w swoi 

dorobku ta ie role jak: Księżna Ceprano w R1goletcie Verdiego, Zofia w Halce 

Moniuszki, Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce Glucka. rola ytulowa w Mądrej Orffa, 

Serwina w Slużąc panią Pergolesiego, Francesca Cagliari w W1edeńsk1ej krwi 

J. Straussa, Zuzanna w Weselu Figara. Sophia w Kawalerze srebrnej róży R. Straussa 

Mozarta oraz Iwona w •1ystawianej Theatre Syl ia Monfart Paryżu operze 

Krauzego Iwona księżniczka Burgunda , opartej na motywach dramatu Gombro 'licza 

o tym samym tytu le. 

RAZVANSARARU 

El win 

Ukończyi Konse watonum uzyane w Bukareszcie. Jest !aurea e ·. ielu nagród 

w międzynarodowych konkursach wokalnych. między innymi nagrody Królowej 

Elizabeth w Brukseli. Na stałe związany iest z Operą arod wą w Bukareszcie, ale 

w swojej karierze wspó łpracował ta ·ez orkiestrą Berliner S mphoniker, iem1ecką 

Ork i estrą Fi lmową z Babe lsberg (Deutsches Filmorchester Babelsbergl oraz 

Na rodową Ork iestrą Radio ą z Bu ka resztu. W sezonie 2007/2008 odbył 

międzynarodowe tou rnee z zespolem Opery Polskiej, ko ncertując międz inn mi 

w wiedeńskim Konzerthausie, w Theater des Wes ens (Berlin). w Tonhalle (Zurych), 

w Kulturpalast (Drezno). w a burs kie) Musikhalle, w Th ea1er am Aegl (Hanower 

oraz w Filharmonii onachijsktej. W swoim bogaty repertuarze posiada partie 

Alfreda z o ery Traviala Verdiego, emorina z Napoju mtlosnego Donizettiego, ks ięcia 

Mantui z Rigoletta Verdiego, Fausta z Fausta Gounoda, a ta kże pa re oratoryjne, 

między innymi z Requrem oraz Mszykoronacyjne1 W. A. Mozarta, Requiem G. Verdiego, 

IX Symfonu L. an Beethovena. 

IZIRLIANIT CORTES-GAL VEZ 

El win 

Zdobywa! wy sztalceme muz une na Uniwersytecie Qurnd10 i na Uniwers ecie 

An ioqu1as · 1 Kolumb11 oaz w Teatrze ielkim Hawanie na Kubie. W 1998 r. zajął 

pierwsze m1e1sce 1n Kra.owym Konkursie Muzycznym na U111wers ecie del Valle 

w Cali ( ołumbia). W 2001 r. rozpocząl studia na Uniwersytecie Muzycznym 

w Wiedniu. Studiował śpie i interpretację z R. Chavezem i M. Duchesnem, 

z prof. D. Scholzem, prof. D. Chnswwą 1 prof. H. Łazarską. Zadebiutował w Bogocie 

śpiewając partię Borsy w operze R1goletto Verdiego. Jego zagrama.ne występy 

obejmują m.in. A strię (sceny operowe Wiednia, występy operowe w Jennersdorfie 

i w Scharding). Nori egię , ł eh , Cypr. Chiny i Japonię . W maju 2009 r. zdob ł 

li nagrodę na I Europejskim Konkursie Tenorów im. Ja ia iepury Sosno cu. 

W swoim repertuarze wykonuje między innymi partie z oper Rossiniego: Kopci szek 

(jako Don Ramiro), Cyrulik Sew1/s 1 Ga ko Co ite Almaviva). l 'occasione fa rl l dra (jako 

Conte Alberto) i li signor Bruschino (jako Fiorville); Moza a: Don Giovanni (jako Don 

Ottavio). Rzekoma ogrodniczka (jako Belfiore) i Cosi fan tut e (ja o Fernando) oraz w Don 

Pasquale Donizettiego (jako Ernesto). 
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Aleksandra Buczek 
scena zbiorowa 
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Kseniia Naumets 
balet 

LUNATYCZKI\ 
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JANUSZ LEWANDOWSKI 

Hrabia Rudolf 
Absolwent Wydzialu Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzyczner oraz Wydzialu 

Wokalno-Aktorskiego Akademi i M zycznej w Bydgoszczy Uczestnik 

M iędzynarodowego Kon ursu Woka listyki Opero vej im. A Didura v Bytomiu 

(2000) oraz Międzynarodowego Konku rsu o alnego 1m. St. Mamusz 1 

w Warszawie (200 1). Związany z Operą na Zamku od 2001r. jako śpiewak sol ista . 

Laureat Srebrnej Ostrogi 2003 - nagrody Towarzystwa Przy1aciól Szczecina dla 

wyróżni ającego się mlodego anysty teatru. Dwukrotnie nominowany do 

„Bursztynowego Pierścienia " za role Zachariasza w Nabucco Verdiego oraz Figara 

w Weselu Figara ozarta. W swoim dorobku posiada wiele ról, m.in.: Zunigi 

i Escamilla w Carmen Bizeta, Angellomego w Tosce Pu Ciniego i Brasilia w Cyruliku 

sewilskim Rossin iego. Ma w repertuarze prawie wszystkie partie basa ew operach 

Mo iuszkr, m.in Zbigniewa w Strasznym dwolle, Stolnika i Dziemby w Halce 

i Ch orążego w Hrabinie . agranie CD opery Paria Moniuszki, w którym brał udział 

1ako Akebar, zdobyło Złotego Orfeusza - n ag rodę Akademie du Disque Lyrique 

w 2 009 r. w Paryżu. 
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IZATARZYNAHOŁYSZ 

Teresa 
Absolwentka poznańskiej Akademii 1 uzyczneJ w lasie prof. Krystyny Pakulskie) 

(2003). Stypendyst a Ministra Kultury (2000/200 1) oraz Bayreu1her res1spiele 

(2001). latach 2001 - 2002 ystępowala na festi alu w Rheinsbergu, m.in. 

w partii Sophie Dorothei w operze Kronprin1 Fnedrich Malthusa. Szczególnym 

w darzeniem był występ anystki w partii Madame w operze Poulenca Glos 

czlowieczy wystawione1 w Akademii Muzycznej w Poznaniu (2002). W styczniu 

2003 r. otrz, mala Meda l Mlode1 Szu 1 oficyny wydawnicze) „ Głos Wielkopols i". 

W 2009 r. została laureatką Zlote1 Maski miasta Łodzi za naj lepszą reację woka l n ą 

sezon u_ Wspólpracuje z ilkoma rea rami operowymi w Polsce i w Niemczech, 

występ ując m.in. jako Eboli (/Jon Carlos Verdiego), Adalgiza (Norma Belliniego), 

Oktawian (Kawaler srebrne/ rózy R Straussa), Kompozytor (Anadna na Naxos 

R. Straussa), ldamante (ldomeneo Mozarta), Fenena (/Vabucco Verdiego). W ostatnim 

czasie artystka s ięga również po pa rt ie z repertuaru sopranowego, z powodzeniem 

prezentując się jako Agata (Wolny strzelec Webera) w Teatrze ielkim w Łodzi 1 jako 

Wenus (Tannhauser Wagnera) w Teatrze Wiei im w Poznaniu_ Koncertuje za równ o 

w Polsce, jak i za gran i cą (Niemcy, Austria, Litwa, Czechy) . Szczególnym zainte re

sowaniem cieszą się rei interpretacje repertuaru niemieckiego i francuski ego. 

TOMASZŁUCZAK 

Alessio 
Związany z Operą na Zamku od 2003r. jako śp 1 e; ak solista - baryton. Ukończył 

studia pod kierunkiem Marka oździerza n ydziale Wokalno-Aktorskim 

Akadem11 Muzycznej w Bydgoszcz _ Bezpoś redn io po studiach zaangażowal s ię we 

współpracę z Oper na Zamku. Uczestniczył w wielu Mrs rzowskich Kursach 

Wo alnych prowadzonych przez Helenę Łaza rską, a w latach 1998-99 by! 

słuchaczem Sommer.akademie w Salzburgu . W swoim repertuarze posiada role 

zarówna pierwsze-, jak i drugoplanowe, m.in. Hrabiego w Weselu Figara i Papagena 

w Czarodziejskim Flecie Mozarta, Janusza w Halce 1 Stanislawa w Verbum Nobile 

Moniuszki, Silvia w Pa1acach Leonca alla, Moralesa i Dancaira w Carmen Bizeta. 

LUN.l\TVCZK.I\ 
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Tysiąc PWM 
EDITION 

i jedna 

Opera 
Piotr Kamiński 

l ajwir; k ·z\· na świec i e 

„ n iczb~c..fo i k" opcrc>\\~ 

Biblia orcrr (wg Le Point) 

• Cztcr> \\'ic ki opery 

• B lisko 2000 stro n w 2 tomach 

• H )( )() oper, 230 ko mpozyt rów 

I 

Zapraszam do mojego świata ... 

~lltt1 
P ublikacja dost\:poa \\'em pikach, dobrych ksic..:garniach 

oraL: na stronic www.lOOlopera.pl 

Spe insorz1: 

P:u n mi m ed ia lni : 

~YKZECZPOSPOLITA ~-· li 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA 
,\ !. l(ras i ń,kicgo l l a, _) 1-111 Kra kc),1·, \\"\\"w.pwm.com.pl 

NASZE WYDAWNICTWA 

PIERWSZA W HISTORII płyta CD z nagraniem opery Paria -

Stanisława Moniuszki (DUX 0686/0687 2008). 

W nagraniu udział wzię l i artyści: Kata rzyna Hołysz, Tomasz 

Kuk, Andrzej Lam pert, Janusz Lewand owski oraz Leszek Skrla. 

Towarzyszy li im Orkiestra oraz Chór Opery na Zamku 

pod kierownictwem Warcisława Kunca . 

Wydawnictwo otrzymało nagrodę Złotego Orfeusza za 

promowan ie muzyki kompozytorów polskich: Moniuszki 

i Szymanowskiego. Nagrodę przyznała Academie du Disque 

Lyrique . Uroczystość odbyła się 27 kwietnia w paryskiej Opera 

Bastille. 
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NASZE WYDAWNICTWA 

Album 30 lat Opery na Zamku stanowi udokumentowanie 

30-letniego okresu dz iala lnośc i naszej Opery w siedzibie na 

Zamku Ks i ążą t Pomorskich w Szczecinie . 

Zn ajdą w niej Państwo wiele unikalnych zdjęć, reprodukcje 

archiwa lnych plakatów oraz informacje z ostatnich trzech dekad 

dziejów Opery na Zamku . 

To niezmiern ie i nteresują ca propozyqa dla m iłośników sztuki 

operowej. 

Płytę oraz książkę można nabyć za pośrednictwem naszej strony internetowej: 

www. opera. szczeci n. p I 
oraz w siedzibie Opery na Zamku. 

SPONSORZY LETNIEGO SEZONU OPEROWEGO 

lnterglobus 
~~Tour 
~~RT TRANSFER 

Follovv me! 

8 Perpol 
. f /ó /t-, r~-~;1·~o/ · 

_J 

1 

J 
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PATRONAT HONOROWY LETNIEGO SEZONU OPEROWEGO 

Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

PARTNERZY LETNIEGO SEZONU OPEROWEGO 

Zachodni 9 ~ morskie 
Mecenasem KUltUQ'/O' 

european 
my capital my culture • 2 0 16 

szczecin 

PATRONATY MEDIALNE LETNIEGO SEZONU OPEROWEGO 

~ 
RZECZPOSPOLlTA 

Polskie 
Radio 

Szczecin 
Kurier 
szczeciński 

D?.IENN\K POMORZA ZACHODNIEGO 

7.Jrl1ml11111p111111 •r;ki 

PRZEDSIĘBIORCA 

'~IEROWNICTWO OPERY A ZAMKU 

dyre ~ to r 

WARCISŁAW KUNC 

z-ca dyre ora 
SZYMON RÓŻAŃSKI 

głó1 na ks i ęgowa 

ANNA JURGIEL-SOBÓTKA 

k1erowmk muzyczny 
PIOTR DEPTUCH 

ierownik chór 
MAŁGORZATA BORNOWSKA 

p.o. SZYMON WYRZVKOWSKI 

1erowni , baletu 
NATALIA FEDOROWA 

kierownik sekq1 koordynaqi pracy an styczne1 
DOROTA KRUPSKA 

<1erown1 dz1aiu echnicznego 
ZDZISŁAWA DANUTA MURAWSKA 

szef produkq1 
DOROTA KOWALCZVK 

\ 1erownik sceny 
PIOTR PUDŁO 

kierownik pracowni ośw1e1lemowo-akustvczne1 
DAWID KAROLAK 

k1ero\1 nik dz1alu iHi mmis1ra , 1no-gospodarC7ego 
ANITA WYBORSKA 

kierownik działu promoqi 
JOLANTA SZVBUTOWICZ-GRUDZIŃSKA 

.'d ęi. c. d.J DfO~r,:-r 1J 

MACIEJ TYLEWSKI 
oraz z Za'tJbów P''f•'1Jlf'~'(r· ·,„yi.CfEh'•'o.i. 

Zd \'(•e Poou• ~puh• I MULTARZVNS I 
7d1ę<1r \I.' ,'t l'asd >-erll W PIĄTEK 

oprJCC•'•ttr ie ittstu programu 

ANETA MALEC 

op1Jcowa11 tł g1af1unP prog1aniu 

ARIUSZ NAPIERAŁA 

oklad p1oiek1 pla"11u 

MARIUSZ NAPIERAŁA 




