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Tylko jeden twórca mógt wrzucić do tego sa

mego wo rka Żydów, Hi tlera i gejów, połąc zyć 

w piosence i nie tylko wyjś ć z tego obronną 

ręką. lecz dostać więcej nagród, niż geniusze 

kina, teat ru i musicalu raze m wzięc i. 

Mel Brooks - mistrz plmowej parodii, lecz nie 

tylko - dokon ał rzeczy n i emożliwej . C hoć zaj 

muje s i ę sprawa mi naJm nieJ poważnym i (z po

zoru), choć bywa arbitrem złego smak (ale 

to tylko kwest ia smaku). choć uwie lbia str ugać 

wariata i nigdy s i ę nie zamyka .. . wszed ł do naj

bardziej ekskluzywnego panteonu amerykań 

skiej sce ny i ekranu: jest zdobywcą czterech 

trofeów składającyc h s i ę na legendarne GATE. 

Co to takiego? Cztery główne nagrody show 

bus inessu: Grammy (muzyka). Academy (czy 

li Oscar - plm ), Tony (teatr/m usical) i Emmy 

(telewizja). Je st d z i ewięć takich osób w hi storii . 

Słown i e: dziewięć ! M i ędzy in nymi Audrey Hep

burn, John Gie lgud i Mike Nic hols. 

Ale też wszec hstronność tego artysty jest po

walająca . Nie tylko reżyse ruje plmy i występ uje 

w nich jako aktor. Jest również autorem sce

nariu szy, pi sze piosen ki i komponuje m uzykę , 

a nawet... gra na perkusji. Jest też producen

tem jilmowym i to nie tylko własnych obrazów. 

Niec h ętn i e uj awnia! się z takim i pomysłami 

(zaburzały najwyraźn iej jego emploi wieczne-

go zgrywusa). ale byt - na przykład - . cichym" współproducentem ambitnego 

d z i eła Davida Lyncha, „Człowiek stań" (1980). 

A jakie osiągn i ęc i a doprowadziły Mela Brooksa do panteonu, j eżel i niekoniecz 

nie największych, to najbardziej wszechstronnych z wielkich artystów ame 

rykańskiego show businessu? Oscara dostał już za debiutancki plm fabularny, 

za „Producentów" właśnie (1968, naj lepszy scenariusz oryginalny) . Emmy zdo

bywał wielokrotnie - za gościnne występy aktorskie w popularnym sitcomie 

„Mad About You" aż trzy razy (1997, 1998. 1999). A znaczn ie wcześniej, jako 

scenarzysta telewizyjny w programie „The Sid Ceasa r Show" (1967) . Mel Brooks 

ma na koncie aż trzy nagrody Grammy. Za płytę z legenda rnym kaba retem tele 

wizyjnym „2000 Years Old Ma n" (1999), za fi lm dokumentalny o powstaniu mu · 

sica lu „Producenc i" (kategoria DVD). wreszcie za płytę z „Producentów" (ob ie 

naJn owsze: 2002). I to właśnie ten musical przyniós ł n1u ostatnią z czterech 

wielkich nagród ameryka ńs kiej rozrywki, Tony. A właściwie t rzy - za libretto, 

za muzykę(!) oraz nagro dę główną, za naj lepszy musical. . Producenci" zeb ral i 

w sumie n nagród Tony, co jest absolutnym rekordem w historii Broadwayu. 

Artysta z in nego - jak magio by s i ę wydawać - świata, pokonał na „obcym 

tere ni e" takich twórców musicalu, jak Stephen Sondhe im czy Andrew Lloyd 

Webber. 

Trzy fil my Mela Brooksa zn al azły si ę w pierwszej dwudziestce (a właśc iwie 

w pierwszej trzynastc e) amerykańskich komedii wszech czasów w presti żo 

wym rankingu Amerykańs ki ego Instytut u Filmowego. Li stę najzabawni ej szych 

plrnów ostatnich stu lat wzbogacają . Płonące siod ła " (#6), . Producenci" (#11) 

oraz „Miody Fran kenstein" (#13]. Tylko bracia Marx i Woody Allen mają w tym 

ra nkingu po pięć plmów, wie lki Charl ie Chaplin pozostawi! po sobie cztery. 

Mel Brooks aż trzy, albo„. tylko trzy. Z euro pejskiej perspektywy razi bowiem 

n i eobecność jego zn akomitej „Hi storii świata, cz. l ". To jednak osobna historia, 

a i jilm najwyraźniej „nie dla Ame rykanów"„. 

Mel Brooks uro dzi! s ię w i926 roku na Brooklynie, Jako Melvin Ka minsky . • By

liśmy tak bied ni , że matki nie byto na mnie stać" - wspom in ał w swoim cha

rakterystycznym stylu. „Urod ziła mnie więc sąsiadka" . Zydowska rodzina miała 

korzenie ukraińskie ze strony matki i polskie ze strony OJCa. Melvin był najmłod

szym z czterech synów. Os ierocony przez ojca w wieku dwóch lat, byt niedużym 

i chorowitym chłopcem, co nie u łatwiało mu dorastania na Brooklyn ie . Od zna

czał się jednak poczuciem humoru i s il ną, ekstrawertyczn ą osob owością. Od naJ

mło dszych lat pracowa ł w kabaretach jako chłopiec rozgrzewaj ący publ ic zn ość 

- t zw. tummler (w jidysz „ro bić za mieszanie"). Kiedy po szkole trapi na front, nie 

zajęto mu wiele czasu. by dostać awans na kaprala i przydzia ł na . . pe rku s istę 
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wojskowej kapeli w powojennych Niemczech 

(..Grałem na bębnach, bo są naJgtosnieJsze" -

wyznat szczerze po latach). A gdy JUŻ raz za

stąpi ł przypadkiem zawodowego komedianta, 

okazało się, ze zawód ma w kieszeni . 

Można powiedziec, że Mel Brooks (matka była 

z domu Brookman - stąd pseudonim}, zaliczył 

na drodze do sławy wszystkie szczeble kariery. 

Od chłopca-naganiacza, przez krótki epizod 

komika wojskowego, doJrzat do samodzielnej 

ka riery w kabaretach, gdzie występował paro 

diując znanych artystów i wygłaszając autor

skie monologi. Szybko zastynąt jako błyskotliwy 

improwizator, równolegle poświęci! się j ednak 

pisaniu tekstów do telewizj i - i to dla takich 

gwiazd, j ak Sid Caesar oraz Carl Reine r. 

Nazwisko wyrob ił sobie dopiero na początku 

lat 60. Jako współautor serii kabaretowych dia

logów „2000 Year Old Man" ( „ C z łowiek , który 

ma dwa tysiące Ian. Autor i aktor Carl Reiner 

(ojciec reżyse ra Roba Reinera) przepytywal 

Mela Brooksa, jak wyglądało zyc ie w czasie 

ostatnich dwóch tys i ęcy lat . Improwizowane 

w d u żej częśc i odpowiedz i rob i ły fu rorę. ,,J ezus? 

Wc i ąz p rzyc hodz i ł do sklepu, ale nigdy nic nie 

kupował. Zawsze byto z nim dwunastu face 

t ów. Joanna D'Arc? A znal pan Ją? Chodziliśmy 

ze so bą" I tak dalej . Człowie k, który ma dwa 

tys i ą ce lat, tw i erdz i ł , że byt karm iony pi e rsią 

przez lat dwieś cie I Dzieci? Miał ich co najm nieJ 

półto ra tysiąca, ale i tak żadne nie wpa dnie 

na niedzielny obiad . M ia ł oko ł o dwustu ż o n, ale 

pam ię t a ! ty lko jedn ą, bo mówiła do niego „ Ko 

chan ie". Niestety, mówi ła tak do wszystkich ... 

W ielu amerykańs kich twórców roz p o c zynało 

kari ery p ra c ując w ci eniu dla innych sław - po

do bnie zaczyna ł p rz e c ież Woody Allen (a z cza

sem trój kę artystów o podobnym rodowodzie 

i porównywalnych osiągn ię c iac h u zupełni ł Billy 

Crystal - komik, autor, akto r i reżyser film owy, 

który także podbił Broadway). Ciekawe, ż e Mel 

Brooks otart się o Oscara już jako filmowy de

biutant . Napisał scenari usz i wystąpi! j ako 

narrator filmu „ Krytyk" (1963). nagrodzonego 

przez Aka dem ię w kat egorii „naj lepszy krótki 

film animowany". Choć statuetka wylądowa ł a 

na biurku reżyse ra kreskówki (a był nim Ernest 

Pintoffl, to Brooks nie cze kał dłu go na własną. 

Bo otrzymał Oscara JUŻ za fabularny de biut. 

Za własny scenari usz, zal iczany do naj lepszych 

w dziejach komedii. 

Na początek zburzył kilka tabu jednocześnie . Wymyślił absurdalną intrygę 

(na Broadway'u łatwiej zarob ić na klęsce, niż na sukcesie), u kazał dwóch Żydów 

w roli hochsztaplerów (inicjator przekrętu nazywa się Max Białystok). pokaza ł 

odpowiednio przerysowane środowisko artystow gejów. GeJ, że hej! Mato? Mato. 

Dorzucił więc do tego tygla neofaszystowskiego oszołoma 1 musical, którego 

pozytywnym bohaterem byl Hitler To znaczy Adolf Elżbieta Hitler. Ku ltowy dziś 

numer musicalowy nosi tytuł „Wiosna Hitlera". Debiutujący twórca chciał tak 

zatytulować cały jilm, ale to j uż było przegięcie . Dzisiaj, 40 lat później, „Wiosna 

Hitlera' zajmuje Bo miej sce na liście „100 największych piosenek plmowych" 

Amerykanskiego Instytutu Filmowego - pomiędzy nagrodzonymi Oscaram i 

utworami z plmów „Arthur"' i „Nashville". W 2009 roku jilmowy remake . Pro

ducentów" p owstał w Bollywood pod wdzięcznym tytułem „Dhoondte Reh 

Jaaoge". Takie odzywki z plmu Jak „Achtung Baby" (płyta grupy U2) albo „To jest 

nasz Hitler' " (m. in . w se rialu te lewizyjnym „ Dr House"} weszły do Ję zyka 

codziennego i zaję ty tiwale miej sce w kulturze popularną N i echlubną kar i erę 

zrobiło w latach go. XX wieku poj ęc ie „kreatywnej księgowości", wymyślone 

przez . .. Mela Brooksa. 

Drugi fi lm Mela Brooksa - „12 krzeset" (1970) - byl na kręconą po bożemu 

adaptacją stynnej radzieckiej powieśc i satyrycznej Ila i Pietrowa (jej bohater, 

Ostap Bender, to oszust o w ielu cechach producenta Maxa B1atyst oka) . Trzec i 

- .. Płonące s i odła " (1974) - zapowiadał s ię na dość konwencj onalną parodię 

westernu „ Oczywiśc i e nikt j eszcze nie wiedział, czym Jest parodia dla Brooksa. 

Dziki Zachód z czarnym szeryfem? To się nie mieścił o w gtowie . A co powiemy 

o wodzu i ndiańsk i m mówiącym w j idysz? Albo o prokuratorze krajowym, kt óry 

ciosem w szczękę powala kon ia? Wszystko to jednak przyćmiła kultowa {dla 

niektórych ... ) scena przy ognisku. Efekty t rawienia fasoli s kładaj ą s ię na ska 

to l ogi c zną symfon ię , jakiej świat nie widział. Tzn. nie sły sza l. „ Pło n ą ce siod ła " 

przyczynity się do powstania tzw. antywesternu w latach 70. Po takiej profana

cj i nobliwego gatunku nawet Jo hn Wayn e musi ał z acząć grac glin iarzy. 

Absolutnym arcydzieł em Mela Brooksa Jest „ Młody Frankenstei n" (1974). Ko

lej na, tym razem komediowa wersja klasycznej ks i ążk i Mary Shelley, nakręcon a 

w szlachetnej czerni i w bieli, charakteryzuje się szacun kiem do formy .Fran

kenst eina" z 1931 roku . Mel Brooks użyt wielu rekw izytów z oryg inalnego planu 

i zastosowat efekty t yp owe dla kinemat ogra fi i lat 30. Res zt a to aktorstwa 

i tekst. Gene Wilder Jako miody dokt or i Marty Feldman jako garbus Igor (wymo

wa imienia zmienia s i ę prz ez c ały plm, podobnie jak usytuowanie garbu). Cloris 

Leachman Jako Frau Blucher (n a sam d źw i ę k Jej nazwiska konie rżą z prze rażenia 

nawet w od dali) i Gene Hackman jako niewidomy pustelnik, który wylewa wpę 

na przyrod zenie potwora. Wre szcie Peter Boyle Jako monster, który uczy się 

step ować i wykonuj e ze swoim twórc ą/ stwórcą musicalowy numer „Puttin' On 

The Ritz" (parodia Freda Astaire 'a w „Blue Skies"). Nic dziwnego, ż e i ten film 

miał się stać po latach tworzyw em mL1sicalu na Broadway'u. 

Zapow iedzi t alentu Mela Brooksa w konw encji musicalowej nietrudno się do

s zukać w jego kolejnym wiel kim filmie, „Historia świata, cz. l" (1981). Ten wy

soko b udżetowy pastisz licznych konwencji historycznych i nie tylko (od „Dzie

sięciorga przykaza ń" po „2001. Odyseję kosmiczną"). ukazuje dzieje naszego 

gatunku od czasów jaskiniowych po Rewolucję Francuską. I tak jak Monty 

Python wyjaśniał „Sens życia" w filmie pod takim właśnie tytułem, tak Mel 

Brooks wyjaśnia przyczyn ę naszych niepowodzeń. W słynnej scenie na górze 

Synaj , w której on sam gra Mojżesza (do skon ałe nawiązanie do „Dziesięciorga 

p rzykazań "' ) , n i eszczęsny przywódca Izraelitów przyn osi im od Boga dwie tablice 

z trzech , bo . .. jedną upuścił i mu się roz bita I 

I teraz J UŻ wszystko jasne. 

Dużą część fi lmu zajmują epizody ze starożyt 

nego Rzymu. Mel Brooks odtwarza przed Nero

nem swoje po pisy z czasów, ki edy występował 

jako kom ik w nocnych klubach (.,C i chrześcija

nie są tacy biedni, że mają tylko Jednego Boga'l 

Obsł uguje Jako kelne r Ostatnią Wieczerzę , 

w p i ękn ie odtworzonej scen ie z obrazu Leona r

da (,.Jezu ! Co? ") i przypa la skręta takich roz

miarów, że rzymskie legiony odpływają na haju. 

Kolejna rozbudowana sekwenqa dotyczy Pary

ża doby Rewolucj i. Kom izm sytuacj i, w której 

nadworny chłopiec do podawania nocn ika Jest 

sobowtórem Ludwika XVl, daje twórcy o kazję 

do wielu gagów, z których ostatn i kończy s i ę 

- rzecz Jasna - na gilotynie. To z t ego plmu po

chodzi, padający z ust Ludwika XVI, tekst· lt's 

good to be the kingi 

Przy wszystkich kontrowers1ach wokót poszar

ganych świ ętośc i n ajwiększe oburzenie budzi 

ła j ednak sekwencja o hi szpa ńsk i eJ inkwizycji , 

zrea li zowa na właśn i e w konwencj i musicalu. S ą 

t u Żydz i w dybac h i t ortury, j est piosenka i ta 

niec . Jest i Mel Brooks w ro li Wielkiego Inkwi

zytora Torquemady. A kiedy balet urodziwych 

zakonni c zrzuca habity, by kontynuować re 

wi ę ta n eczną w gigantycznym basenie, mamy 

choreogra fię w sty lu .Króla Choreografów", 

Bushby 'ego Berkeley" a, i prod u kcję , której nie 

p owstyd zi ł o by się Hollywood sprzed wi elkiego 

kryzysu. l nąuis ition - wha t a show! 

Zapewne nigdy s ię nie dowiemy, czy Mel Brooks 

p lanował d rugą c zęść swoJeJ epope i. Niewy 

kluczom?. Część pierwsza zawiera zapowiedzi 

następnyc h numerów: „ Pogrzeb Wikinga", „ Hi

tler na łyżwach" i „ Żydz i w kosmosie" (pojazdy 

kosmiczne mają kształt gwiazdy dawidowej). 

Ale żadne studio nie c h c ia ł o słyszeć o kontynu 

acj i, tym bardziej, że film nie spotka ł się z do

brym przyjęc iem. Zawiera bowiem ty le aluzj i 

histo rycznyc h i kul turowych, że trzeba n i ezłe

go (europejsk iego) wyksztatc enia, żeby w pe ł

ni do c e n ić walo ry inte ligentnego humoru j ego 

twórcy. Gotową sekwe ncję „ Hitle r na łyżwach " 

pokazywan o w latach 80. w sieci sklepów p ły 

towych Tower Records. Bardzo krótko. 

Nowy Swiat i Ameryka spoglądają na twórczość 

Mela Broo ksa nieco inaczej . Naj lepiej widać 

t o na przykł a d zie dwóch plmów. Amerykanie 

najbardz iej ko c hają re żysera za pa rodię wester-

nu, „ Płonące siodła", w którym os i ągnął szczyty z łego smaku (fasolowa orgia, 

et c.) . W rankingach europej skich j ego „Historia świ ata c . i " zaj muje czasem 

wyższą pozycję niż - bardzo amerykańscy - „Producenci ". J edno myślny za 

chwyt budzi „ Młody Frankenste in" - klasycznie sfilmowany, l iryczny, niewia 

rygodnie śm i eszny i zagrany ja k marzen ie. Na marginesie: w trzech z najważ

niejszych komedi i Mela Brooksa wystąp i ! Bi ll Wilder, czyli niezapomniany Leo 

Bloom, doktor Frankenstein i rewolwerowiec Jim. Ko mediowy aktor osiągnął 

w nich szczyty formy. 

Sam Mel Brooks długo był na szczycie . Do że l aznego kanonu zaliczyć można 

Jego kolej ne parod ie gatun kowe, „ Nieme kino" (1976) i „Lęk wyso kośc i " (1977) 

Pomysł na zrealizowanie niemego filmu w latach 70. wywołał w Hollywood pa 

nikę , ale i tym razem reżyse r dop i ą ł swego . Nakręc ił piękną, b arwną i naprawdę 

n iemą pa rodię stylu slapstick. I - j ak to on - zadrwi ł ze sceptyków. Gdy Jeden 

z hollywoodzkich bossów wypowiada kwest i ę „Slapst ick t o przeżytek" (w ca tyrn 

plmie dialogi p ojaw i ają się na napisach), od razu przewraca się razem z fote lem 

we własnym biurze . Do legendy przeszedl występ francusk iego mima, Marcela 

Marceau, który nie odzywał s i ę nigdy. Poproszony o udz ia ł w filmie odpowiada 

Non . I j es t to j edyny „ tekst mówiony". 

„Lę k wysokości " ta bez p ośrednia parodia nie tylko gatunku, lecz konkretne

go twórcy. A j est nim Alfred Hitch cock. Fabula nawiązuj e do obrazu „Zawrót 

głowy '', lecz j est t u wiele scen, których pochodzen ie odczyta każdy mitośnik 

Hitchcocka - zabój stwo w budynku ONZ z filmu „ P ółno c , pó ł nocny z.achó d", czy 

kultowy prysznic z „Psychozy". Ale i t u nie obyto s i ę bez obowiązkowego „z łego 

smaku". Kiedy kiwiożercze „ Ptaki" atakują glównego bohatera, t en wychodzi 

z op resji nie czerwony od krw i, ale .. b i ały . 

Najkrótsza recenzj a? Zachwycony pa rod i ą Hitchcock p rzesłał Brooksowi bu 

te l kę wina I 

Potem byto g o rzą Zawsze zabawn ie, ale j uż bez wysokich lotów, do Jaki ch 

reżyse r przyzwyc z a ił w swo im po czą tkowym i ś ro dkowym okresie . „Kosmiczne 

j aja" (19 87) ta parodia filmu science fi ct ion, któreJ niestety daleko do „Spiocha" 

Woody'ego Allena. Wymierzona bezp ośred n i o w . Gwiezdne w ojny" oberwała 

od krytyki przed wszyst kim za 10-letn ie op óźni en i e W film ie zwraca ł uwagę 

sam twórca, który wystąp it j aka ... Jogurt (parodia mistrza Yody, w dodat ku 

w nieco rab inicznym wydaniu) . Dużo lepiej wstrzel ił się Mel Brooks w p a ro dię 

„Robin Hooda". Jego ..Faceci w rajtuzach" (1993) powstal i bezpośredn io na fa l i 

wie lkiej po pu l arn o ści ekranizacji z Kevinem Costnerem, „Rabin Hood - ks i ążę 

złodzie i ". Film roi się od cytatów z w ielu wcześniejszych wersji, zawiera te ż 

lic zne aluzje do dz i e ł samego Brooksa (m in. czarny szeryf z Nottingham). 

Reżyser - za c hę cony „efektem aktualnasci" - pokus ił się na s tępn ie o pa ro dię 

horroru. Fran cis Ford Coppola odn iósł niedawno wi el ki św i at owy sukces adaptu

Jąc powieść Brama Stokera . Drakula " (1992) ze wspan i a łym Garym Oldma nem 

w tytułowej roli. Niestety, fi lmu „Dracula: Wampiry bez zębów" (1995) nie 

uratował nawet zabawny zwykle Les lie Nielsen . Była to klę s ka na m i arę wcze 

śni ej szego .. Smrodu życ i a " (1991) i Mel Brooks wyciągn ą ! wnioski: .Wampiry bez 

zębów " to ostatni film w jego dorobku. 

Od czasu do czasu twórca p ojawiał się jako aktor u innych re żyserów. Czy 

to w niewie lkich rolach charakterystyc znych (..Wielka wyprawa Muppetów "). 

czy u dz ielając samego głosu (ostatnio „Roboty"). Da historii p rz esz ła j ednak 

jego rola w fi lmie „ Być albo nie być"' (1983) w re żyser ii Ala na Johnsona, norma!-



nie choreografa na planie filmów Brooksa. Był 

to remake tak samo zatytułowanego obrazu 

z 1942 roku. Akcja filmu dzieje się w okupo

wanej Warszawie w srodowisku teatralnym. 

Partnerką Mela Brooksa jest tu Anne Ban ero~ 

- prywatnie żona Lwórcy, aż do śmierci w 2005 

roku. Nasuwa się i tu ana logia do Woody"ego 

Al le na. który już wcześniej odstąpił od kina 

autorskiego. aby zagrać główną rolę w drama

cie politycznym „Figurant" (1976) w reżyserii 

Martina R1tta (rzecz dotyczyła „zakazanych" 

pisarzy w latach makkartyzmu) 

A kiedy mogło się wydawać, że Mel Brooks 

wszystko co najlepsze ma JUŻ za sobą„ . 75-letni 

twórca zagrał wszystkim na nosie, odstaniaJąt 

nowe oblicze. Zadebiutował na Broadway·u mu

sicalem „Producenci" Wybór materiału był 

gernalny, wszak fi lm, to opow1esc o powsta

warnu musicalu. Najgorszego musicalu wszech 

czasów. Leciwy artysta nie tylko zdobył bez

precedensową liczbę 15 nagród Tony. Jego mu

sical doczekat się ekranizacji w gwiazdorskiej 

obsadzie. W producentów wciel ili się Nathan 

Lane (Max Białystok) i Matthew Broderick (Leo 

Bloom ). a jako powalająca Ulla demonstrowała 

swoje walory Urna Thurman (2005). Nic dziw

nego, że Mel poszed ł za ciosem. W 2007 roku 

zaprezentował kolejny musical według wła

snego filmu - „Młody Frankenstein" A kiedy 

kłaniał si ę ze sceny po premierze musicalu 

na Broadway'u, jego artyści śpiewali: „Do zo

baczenia za rok na ''Pło nących siodłac h"' ' " 

Zart wydawal się na miejscu. Musical „Produ

cenci" odniósł bezprecedensowy sukces. Mu

sical „Młody Frankenstein" - mniejszy. Jednak 

zdjęcie go z afisza po zaledwie pięciuset przed

stawieniach na Broadwayu spowodowane byto 

głównie paniką kryzysową (na początku 2009 

roku ten sam los podzieliło na Broadwayu dwa

naście produkcji). Musical według „Płonących 

siodeł" może więc być naturalną kontynuacją 

nowej drogi artystycznej starego mistrza. By

łaby to w końcu jego trylogia życia. 

„ Płonące siodła " , „Producenci", „Młody Fran

kenstein" - trzy filmy w żelaznym kanorne 

amerykańskiej komedii. Woody Allen ma pięć. 

a porównania obu twórców powracają przez 

wszystkie lata ich kariery. Wiele łączy ich twór

czość, wiele dz ieli. Obaj zaczyna li Jako autorzy 

w programach Sida Caesara, obaj występowali 

w nocnych klubach . Mieli reputację genialnych 

1mprow1zatorów. Debiutując w Hollywood szybko wypracowali własną formułę 

kina autorskiego (bo tylko taka da1e autorowi kontrolę nad dziełem) Obąi nie 

tylko pisali i reżyserowali, ale także występowali w swoich filmach Łatwo też 

u obu rnależć podobne zainteresowania : parodia gatunku (MB - wszystko. 

WA - science Bction), literatura rosyjska w krzywym zwierciadle (MB - „12 

krzeseł", WA - „Mitosć 1 śmierć") , ćwiczenia w historii kma (MB - . Nieme 

kino' , WA - „Zelig") . Obaj faszerują swo1e filmy aforystycznymi żartami . Obu 

fascynuje tematyka zydowska. 

Róż111ce pomiędzy artystami mają głębszy charakte1. Mel Brooks jest ich świado

my, mówiąc : „Woody to poeta, ale Jest także krytykiem Aja nie. Nie potraBłbym 

puścić kilku strzał w życie toczące się obok mnie Muszę się z nim zmierzyć, 

złapać za rogi. ugryżć " Doskonale oddają ten rozdźwięk muzyczne upodobania 

obu artystów - choc ich talent w tym zakresie to kolejne podob1elistwo . Woody 

Allen rysu1e w obrazach ozdobniki lekkimi dźwiękami dixielandowego klarneLu. 

Mel Brooks to perkusista, ale trzeba pamiętać, że napisał piosenki do wielu 

swoich filmów, zan im stworzył musical - zawsze był autorem i stów i muzy ki. 

Woody Allen raczej rne napisze musicalu (choć ma na koncie film muzyczny, 

„Wszyscy mówią. kocham cię" z 1996 roku). A m i ałby i on w czym wybierać -

„Annie Hall", „Manhattan", nawet futurystyczny „Sp1och" 

Musical ponowrne rozwija skrzydła. Jak za .. złotych lat" Broadway'u, jak w latach 

60. 1 70. XX wieku. kiedy oblicze teatru muzycznego uległo odnowieniu, a zasady 

gatunku - gruntownemu przewartosciowaniu. Ostatnia dekada, nawet dwie, 

przyniosły nowe tendencje, jak „europejska inwazja", spektakularny tryumf 

londyńskich przedstawień z West Endu w Nowym Jorku (trzy najbardziej udane 

sztuki w dziejach Broadway'u to w chwili obecnej dzieła z Europy. „Upiór w ope

rze', „Koty·· i ., Les M1serables") I nowe źródła 1nspiracj1, z których główną stał 

się fi lm. Mel Brooks - komik . autor, aktor, reżyser, producent, twórca piosenek, 

kompozytor i perkusista - zdystansował konkurencję, tworząc swoiste kurio

zum: znakomity musical wedlug nakomitego filmu o powstarnu beznadziejnego 

musicalu. Który ostatecznie też okazał się znakomity. 

DANIEL WYSZOGRODZKI 

Z LEOPOLDEM 
KOZŁOWSKIM 
O TAJEMNICY 
SHOW BUSINESSU 
rozmawia JAN POPRAWA 

Mel Brooks opow1odo w swe1 sztuce o show businessie. No ten temat pon, panie 

Leopoldzie wie na pewno więcej Niech więc pan opow11? JDk to się stolo, ze powstof 

ten cafy przemysf rozrywkowy? Dlaczego tworzyło go wk wielu żydowskich arty

stów, skąd się wzięli producenci, dzrś królowie tego świata? Jakim cudem nower 

w niedtugiej i dość skromnej polskie) tradycji szwkr estradowej tak wazne miejsca 

zajęli Żydzi? Przecież w pierwszej połowie XX wieku ro no1więksi nasi twórcy 

piosenki, porm r kompozytorzy: Julian Tuwim, Morion Hemar, Emanuel Schlechter, 

Jerzy Jurandot, Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński, Artur i Henryk Goldo

wie, Zygmum Białostocki, Stanislaw Ferszko, Henryk Wars (Warszawski), Andrze; 

Włast (Baumritter) .. I niebywale popularni ortyści estrady: Adam Aston (Adolf 

Loewinsohn), Albert Harris (Aaron Heckelman), Wiero Gron (Grynberg), Kazimierz 

Krukowski, Ludwik Lowiński (Lotajner), Tadeusz Olszo (Blamberg), Zofia Terne 

(Wiero Cho1ter) .. . Niemal colo przedwojenna historia polskie) rozrywki, z nojwy

bitnie1szym teatrzykiem Qui pro quo (Mojde, Boczkowski) - ca byfy przedsięwzięcia 

żydowskie. 

S kąd to się wzięto? Czy ja wiem? Były kiedys tak zwane trupy teatralne. Takie jak 

na przykład wileńska trupa Idy Kamińskiej. W ich spektaklach scenariusze oparte 

byty często na prawdziwych zdarzeniach Ale one miały szczególną właściwość , 

one Jakby przewidywały przysztosć . Na przykład - Zag ł adę. 

Spektakle tych trup osiągały bardzo wysoki poziom. A dlaczego? Bo ci ludzie, 

którzy je tworzyli - nie myś l el i , że robią jakiś interes. Dopiero gdy im wyszto, 

to wtedy kiepełe zaczynało pracować . I wtedy z taką samą pomysłowością 

skupial i się na tym, żeby za udany efekt mieć dochód. 

Antreprenerzy w trupach objozdawych ro byli jednak jeszcze amatorzy, nieudaczni

cy. Dopiero z czasem pojawili się ludzie zdalni, którzy umieli sprzedać coś, co by/o 

gotowe, zrobione . . 

Mogę mówić o swoim srodowisku. Srodowisko kłezmeró byto w podobnej 

sytuacji, jak owe trupy teatralne. Kto im płacił za próby? Nikt im nie płacił. Kto 

im kupowa ł struny? Oni najpierw robil i program. Nie pytaJąc się za ile . Później, 

jak to wyszło - to główny skrzy pek. który byt swo istym producentem - zała 

twia ł występy. I tak to szto, w takiej kolejności. Nie mówię już nawet o tym, 

że to byli zazwyczaj bardzo utalentowani artyści, że muzykę czy śpiew to oni 

mieli w sercu. Dlatego zawsze powiadam muzykom, z którymi pracuję: trzymajcie 

pulpity trochę dalej, a instrumenty- bl iżej serca. Bo prawdziwa partytura nie jest 

na pulpicie, ona jest właśnie w sercu. Jak dyktuje aorta, tak trzeba grać. I to cala 

tajemnica muzyki klezmerskiej. 

To wyjaśnia to1emnice wyjątkowości, albo i jakości sztuki. Ale jest jeszcze tajem

nica inna: jak to się stowolo, że wiośnie artyści żydowscy umieli przenieść sukces 

artystyczny w sferę społeczną, nadać mu rozgłos, uczynić ze1i sukces finansowy? 

Bo że umieli to zrobić lepiej, niż ktokolwiek - wiemy wszyscy. To o czym pan mówi, 

to przecież wiośnie zoczą tk1 czegoS, co dziś 

nazywamy show businessem. Z czasem się 

to rozwmęto, powstał cały przemysł muzycz

ny, przemysł filmowy, każdy jakoś przedziwnie 

ożywiany aktywnością zydawskiega środowi

sko ... 

Jeden z najlepszych klarnec istów swiata, 1e

sli nie najlepszy. Na~uli Brandwein .„ 

Pański wuj. „ 

Brat mojego ojca . To byt wirtuoz . Do dziś pra

sa amerykańska tytu luje go „Królem. muzyki 

żydowsk i ej w świecie ". Z początku tylko grał. 

Te swoje zaśpiewy, te niuanse, których nie 

można zapisać w nutach„ . Gdy pojaw i ł się 

w Ameryce, gdy JLIŻ tam zasiał tę muzykę 

- zaczął pajacować . Przeb ierał się za Wuja 

Sama, obwieszał dzwonkami. grepsowat. 

Ludzie sza leli, wiwatowali. To już byt show 

business . Muzyka by ł a ta sama. Ale oprawa 

potęgowała jej oddziaływanie„ . 

I nie żal ponu jako artyście, ie ludzie nie do

ceniają tego co nojwożnie1sze, samej muzyki? 

lnom ze starych nagrori kunszt Brandweina 

czy Tarrosa - ta piękne. Ale czemu bfozno

wać?.Jokieś pięćdziesiąt lot temu byt w Ame

ryce pianisto polskiego pochodzenia, znany 

JDka Liberoce. Pięknie grai, ale kicz zupełny. 

A kochano głównie za ta, że ma każdym palcu 

nasil pierścień z brylantem, że miał fontozyj 

ne stroje i tak da/er . To był dalszy krok w roz

woju show businessu. Liberace by/ wymyślony 
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dla ludzi, którzy nie umieli ocenić prawdziwej sztuki. Nie krępował się więc, że gro 

kicz. Rozgrzesza! się tym, że daje ludziom uciechę, 

Czy aby producenci, menadżerowie, którzy chcą kunszt artysty sprzedać - nie 

są prawdziwymi autorami tego jarmarku, nie są winni zbanalizowania sztuki 

w machinie show businessu? 

Nie wszyscy. Przypominam sob ie jak współpracowałem ze Sp ielbergiem. Przy 

„ Liście Schindlera" byłem konsultantem muzyki gettowej i obozowej . Wtedy 

niespodziewanie dostałem prop o zycję, by także zagrać w tym fil mie rolę . Nie 

jestem akto rem - broniłem się. „N ie p otrzebuję akto ra, tylko pana, bądż pa n 

sobą" - powiedz iał reżyse r. Profesorowie od angie lskiego z aczęli mnie popraw i ać . 

ale Sp ielberg na pierwszej prób ie kamerowej wrzasną ł na nich: „Odczepc ie s i ęl 

Dn mi jest potrzebny jaki jest' „ Czyl i nie każdy producent kugluje. Jeśl i jest 

a rtystą - to wie, co 1est ważne . 

Miałem kiedyś spotkan ie w Hollywood. Była czołówka tego światka, producent 

„Bonanzy", szef od Oscarów i inni ważn i ludzie. On i, którzy sami byli majstram i 

od tych popu larnych bajek fil mowych, od manip ulowania emocjami ludzi - mieli 

w oczach Izy. kiedy im opowiadałem, jak to si ę wszystko rodziło . O Przemyśla

nach, Rohatynie, Podhajcach .. . Bo to tam są korzenie. Nie tylko klezmerskiej 

muzyki, ale całego późniejszego show businessu. Z tego świata wyrosła potęga 

Hollywood. I tego świata brakuje nam teraz w pejzażu Polski 

Do tego dochodzi zapewne odmienność Ameryki, gdzie nie liczą się dyplomy, nie 

gdysie1sze os ługi, koligoCje. etc. Albo się ma Jakiś talent, JO kiś dar boży - albo nie. 

Emigranci stąd. z tego kawałka świata, z centralnej Europu, Polski, Węgier i tak 

dalej - wykorzystali te warunki. których 111e zaznali gdzre indziej, w swej diaspo 

rze. Podejrzewam, że choć Ameryko manifestuje anglosaskie korzenie. co ku/wrę 

zawdzięcza imigrantom z Leżajska czy Anatewki .. . 

Tak jest Tam się mog li rozwinąć ci . którzy w diasporze nie mieli szansy. Których 

kunszt s ł użyl do grania na weselach. Ameryka im dala ins trumen ty propagando

we, nagłośniła ich. Ale najważniejsze w ich sukcesie był przede wszystkim talent 

i specyfi czna żydowska filozofi a. Często podana paradoksaln ie. 

Żydzi potrafi ą s i ę z siebie śmiać. Pam i ęta pan ze „Skrzypka dachu" tekst TewJego: 

„Panie Boże ' Ja wiem że Jesteśmy naro dem wybranym, ale czy nie mógłbyś sobie 

od czasu do czasu wy b rać jaki ś in ny naród? " 

To Jest właś n i e typowa żydowska fi lozofia. W niej te ż jest ważn e, by dobrze 

sprz e d ać. Ale nie byle co. 

To zdanie Tewjego z Anatewki przypomina mi wc iąż paradoksalne, jakże dowcip 

ne i celne zarazem powiedzonka blogasfawionej pamięci profesora Bard111 iego. 

Na przykład jego cudownie udawa ny zachwyt nad uro kami natury. który puento 

wol: gdy to widzę, roś nie we m111e przekonanie, że miejsce Żyda jes t w kawiarni. 

Al bo w show businessie. 

• 

Z MAŁGORZATĄ 
ZA)ĄCZ KOWS KĄ 
O ZYCIU NA JAWIE 
W KRAIN E SNÓW 
rozmawia JOLANTA KRÓL 

Do Nowego Jorku crofila Pa111 okrężną drogą ... 

Rzeczywiście - stan wojenny zastał mnie u koleżanki we FranCJI. Granice zo

stały zamkn i ęte, więc nie miałam możliwości powrotu. Pózn ieJ Andrzej Wajda 

zaproponowa ł mi udział w „Sprawie Dantona", jeszcze póżnieJ otrzymałam Sty

pendium Forda na naukę Języka, zagrałam we fran cuskim filmie i tak ten móJ 

pobyt we Francji przedłuży! się o wiele miesięcy. W końcu poznałam przyszłego 

męża Ta on pastanowit wyjechać do Stanów, a Ja po prostu pojechałam z 111m. 

Nie bratam pod uwagę możliwośc i podjęcia pracy. Dlatego takim zaskoczeniem 

był telefon od Agnieszki Holand, która podsunęla Paulowi Mazursky'e mu moJą 

kandydaturę . Mazursky planował wtedy obraz o Zydzie, którego podczas wojny 

ukrywała Polka 1 z ktorą się po wojnie ożenił . Ta była - Jak s i ę okazało - moja 

rola . 

Taki niesamowity zbieg okolicznośc1? 

Raczej splot mądrych przypadków. Agnieszka Holand znała móJ dorobek w Pol 

sce. Z okazji nominacji do Oscara jej filmu „Eu ropa, Europa", na Jakiejś uroczystej 

kolacji, spotkała Paula Mazursky'ega. Na dodatek znata powiesć (nie przettu

maczoną na polski). która stała się kanwą filmu . A w końcu Mazursky - wbrew 

obowiązującym w branży zasadom - zaufa! Ag111eszce 1 zaryzykował angaz dla 

zupełnie nieznanej aktorki, obsadzając mnie w w1elk1eJ. kolorowej roli . To się 

tam raczej nie zdarza .. 

A jak inaczej można zacząć karierę aktora, jeśli 111e przez przypadek? 

Ta bardzo trudne . Przede wszystkim trzeba mieć agenta. Aktor, który nie ma agen

ta i nie należy do zw i ązków zawodowych, po prostu nie ma dostępu do informacji 

Żaden reżyser nie podaje do publicznej wiadomości , kogo szuka - pełny opis 

postac i otrzymują wyłączn i e agencje. A jak zdobyć agenta? Trzeba najpierw 

zagrać w filmie . mieć konkretny dorobek. I tu kato s i ę zamyka, ponieważ - żeby 

zagrać w filmie, trzeba mieć agenta.„ Oczywiście, zdarzają się wyjątki, ale bardzo 

rzadko. M ożna też spróbować szczęścia w inny sposób - podejmując studia 

w Actors Studio czy na innych kursach . To pozwala wejść w środowiska i daje 

szansę. że - J eśli wykażemy s i ę zdo l nośc iami 1 zostaniemy zauważeni - szkoła 

zarekomenduje nasze nazwisko. Ale i tak jest bardzo c i ęzko . Proszę pamiętać 

o specyfice naszego zawodu„. 

Specyfice? 

Tancerz. plastyk czy muzyk mają znacznie łatwiejszą sytuację, pon ieważ po słu

gują się un iwersa lnym „Językiem " , zrozumiałym na wszystkich ko ntynentach. 

Aktor mówi i to mówi z rodzimym akcen

tem, a to w 111eprawdopodobny wprost spo

sób ogranicza nasze mozłlwości . Cóż z tego, 

ze bratam lekcje akcentu? Zagrałam kilka rol 

me-Amerykanek: Polki, Rumunki. Szwedki .. 

Mój akcent określany by! Jako „kontynen

talny" Swoją drogą, u .. mojego" nauczyciela 

akcentu lekcje brali również Julia Roberts, 

Robert de Niro i wiele innych gwiazd . Zna 

czy to, że problem akcentu nie dotyczy tylko 

aktorów z Europy. 

Oczywiście. Kta 1est w stanie dokładnie okre

ślić, na czym polega .. czysw-amerykański" 

akcent' W tyglu narodowości ... 

Dlatego właśnie wrócitam. Bardzo świado

mie wybrałam zycie w Polsce, gdy dotkliwie 

zaczętam odczuwać brak mozliwosci zagra 

nia tych ról, w których dyskwalifikował mnie 

kontynentalny akcent. 

Zwyciężyła więc w Pa111 aktorka .. 

Tak. Żal mt byto marnowanych mozlrwa

ści . Kiedy Jednak po wielu latach wróciłam 

do Polski, nie udało mi się przekonać żad

nego dyrektora teatru do zaangażowania 

mnie na etat. Ale Ameryka nauczyła mnie 

jednego - .. nie czekaj". Kiedy człow i ek jest 

młody, wydaje mu się, że ma czas i pewnego 

dn ia pojawi s i ę ktoś, kto go poprowadzi dra -



prowokować dobre zdarzen ia. A czasem ciężko na nie pracować . W Stanach 

poznałam Lan i Robertsona, autora sztuk teatralnych 1 scenariuszy fi lmowych 

(autora wystawianej w Teatrze Rozrywki sztuki „Lady Day - Billie Ho liday" -

przyp. JotKa). Przeczytałam jego sztukę „Alfred Stieglitz Loves O'Keefe" („Ko

cham O'Keefe"), ktora zafascynowała mnie do tego stopnia, że postanowiłam 

przetłumaczyć ją na J ęzyk polski. Graliśmy ją z Krzysztofem Kolbergerem, który 

podją ł się też jej reżyse rii. D z i ś mam agencję producencką, gram w monodramie 

„Matematyka miłośc i " , prac uję w film ie, te lewizj i„ 

Jeden ze znanych aktorów pawiedziat kiedyś z żalem, że teatr przestał być dla 

aktorów miejscem szczególnym. Kiedyś po spektaklu w garderobie długa się raz 

maw1afo, razfadowu1ąc emocje związane z wyjściem no scenę, potem jeszcze 

szło się na wódeczkę, by do domu dotrzeć o północy. Dziś biegiem wskakuje 

się da samochodu, by zdążyć po próbie da telewizji lub na dubbing. Wieczorem, 

pa spektaklu gna się na nagrania da radia, a śp i się szybka. by a szóstej rana być 

już no plonie. Teatr stał się kolejnym punktem na mapie .firm ·. 

Niestety. Każdy ma tys i ą c zajęć . Cierpi na tym widz, sztuka, wreszcie każdy 

z nas. I chociaż jesteśmy zawodowo niesłyc ha ni e sprawni, to jednak prawie nikt 

z nas nie ma czasu, by rze telnie, dogłębn ie przygotować ro l ę . Z tego względ u 

granie w Stanach jest nap rawdę ekskluzywne. Kiedy opowiadałam tam, jak rano 

czytałam wiersze w radio. po czym leciałam na próbę do teatru, po której miałam 

próbę w telewizji. a wieczore m grał am w przedstawieniu. nie chc ieli wie rzyć . 

Ta c ała gon itwa wynika przede wszys kim z przyczyn ekonomicznych . Kiedy tam 

podpis uje się kontrakt. warunki fina nsowe są na tyle dobre, że nie trzeba szukać 

dodatkowych zajęć . Wytwórn ia „wykupuje" aktora na wy łączność, a to pozwala 

skoncen trować się na ro li w bardzo komfo rtowy sposób. 

Ta zdecydowanie różni tam o środowisko od naszego. Czy jest jeszcze coś, co chcia

łaby Pani „przeszczepić" polskim aktorom' 

I mpon uj ące jest, że tam aktorzy cały czas p racują nad so bą. Czekanie na ro lę 

nie jest czasem stra conym. Wszyscy c h odzą na przerózne zaję cia, na któryc h 

d oskonalą warsztat. dbają o kondycję fizyczną, o zdrowie. Taki styl życ i a wciąż 

jeszcze u nas nie jest popularny, choc i a ż ko ledzy coraz więcej uwagi zwracają 

na swoje mi ę ś n ie i żołądek . Ale nie powinniśmy m i eć kompleksów zawodowych 

- po lscy aktorzy są bardzo dobrze wy kształceni i utalentowani. 

Przeczytałam gdzieś, że Woody Allen specjalnie dla Pani stworzył epizod w .Strza 

łach na Broadway·u·„. 

Nie . Moje życie jest tak kolorowe, że nie ch c ę go ubarwiać, mówiąc nieprawdę . 

Nie będęjednak udawać , że rola w tym fi lmie niewiele dla mnie znaczy. bo dla 

każdego akto ra propozycja grania u Allena Jest wielką n obil i ta cją . Zapewne 

dlatego wszyscy u niego mają takie samo honora ri um - tzw. n ajniższą stawkę 

związkową. Ciekawe byto przyglądan ie się stylowi jego pracy. Allen jest iden

tyczny, jak w swoi ch fi lmach - tak samo ubrany, mówi tym samym głosem , 

po rusza się tak samo. Daje bardzo niewiele uwag akto ro m, porozum i ewając się 

z nimi gtównie przy pomocy operatora lub fryzjera . A fil my powstają właściwie 

na stole mo ntażowym - pół roku po zdj ęc i ach miatam spotkanie. Posadz ił nas 

przy stoliku w inny sposób i nakręc ił to - na tym p olegał a zmiana.„ Ale był o 

to ciekawe doświadcze n i e. Podobnie jak to na Broadway' u. 

Występowała Pa ni w musico/u?I 

1@ 

To nie był musical. tylko farsa . Kiedy poszłam 

na audycję, nie miałam pojęcia , że to będzie 

grane na Broadway·u. bo agent - w oba

wie, że s ię przestraszę - powiedział mi tyl 

ko, że to przesłuchania do sztuki teatralnej. 

Kiedy p rzeszłam pierwszą elim i nację, by łam 

tak zde nerwowana, że nie poznałam (dz ię ki 

Bogu) swojego przyszłego partnera sceniczne 

go. A byt ni m gwiazdor, Frank Langella, aktor 

kinowy i teatralny o ogromnej wszechstron

nośc i (laureat nagrody Tony za rolę w sztuce 

„Seasca pe", znany filmowej widowni przede 

wszystkim z błyskotl i wej roli tytułowej w pro

dukcji Edwa rda Gorney'a „Dracula", a ostatn io 

Prezydenta Nixona - przyp . JotKa). Ale udało 

się - gra l iśmy to w Walter Kerr Theatre siedem 

mies i ęcy i to osiem razy w tygodniu! Pon ie

d zia ł k i były wolne, a w ś rody i soboty odbywały 

się po dwa przedstawienia! To w Stanach nor

malne: nie gra się kil ku sztuk na raz. Oczywiście 

Po lska jest mn iejsza i ten styl funkcjonowania 

teatrów nie mia łby prawa byt 

Czy wróc itaby Pani do gronia w Ameryce? 

Gdybym dostała taką propozycję, bardzo c hę t

nie. Ale to prawie niemoż l iwe, bo ch oc ia ż mam 

ciągły kontakt z mo im agentem. to jednak -

żeby tam grać, trzeba ta m żyć . A ja mam tutaj 

sporo zajęć i ni e narzekam. Staram s ię każdy 

dz ieri przeżyć najlepiej jak pot rafię . 





To wielka osobowosc chorzowskiego teatru i niewątpliwie jeden z najbardziej wytrawnych aktorów Województwa 

Śląskiego Wykształcony jako aktor dramatyczny (PWSFTViT w Lodzi) znakomicie znaJdUje się w repertuarze 

musicalowym, od początku tworząc niezapomniane, często pierwszoplanowe postaci w tych spektaklach . 

Debiutował w kaliskim Teatrze im. W. Bogusławskiego. by po dwóch sezonach podjąć pracę w Teatrze Śląskim im. 

St. Wyspiańskiego . Na katowickiej scenie sukcesy odnosit w formach groteskowych, w rolach magów i szarlatanów, 

aranżujących wyimaginowaną rzeczywistość teatralną . Przez osiem sezonów zagra!: Don Antonia w .Zielonym gilu" 

T. de Maliny, Andrzeja w „Kolonii wyzwolenia" 5. Brejdyganta. Strażnika w „Szewcach" S. I. Witkiewicza, P i eniążka 

w . Popiele i diamencie" J Andrzejewskiego, Hrabiego Szarma w . Operetce" W. Gombrowicza. Diabla w .Panu 

Twardowskim" I. Szczepańskiej. Kucharza w . Amadeuszu" P. Shaffera, Nauczyciela tańca w . Cydzie" S. Wysp ialiskiego, 

Hołysza w .Wyzwoleniu" S. Wyspiańskiego, Cyryla w „ Iwonie, księżniczce Burgunda" W. Gombrowicza, Nepommucka 

w . Pigmal ionie" G. B. Shawa. Helikona w .. Kaliguli" A. Camusa I w iele innych ró l. 

Od dwudziestu Jeden lat jest aktorem Teatru Rozrywki. Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: 

Konferansjer i General Haig w . Rozkosznej wojnie", Mistrz Ceremonii w . Cabarecie", Lejzor Wolf w .. Skrzypku 

na dachu", Stary w „ śladach ", Peron w . Evicie„, Sl użący I Sancho Pansa w .. Człowieku z La Manchy", Król Herod 

w . Jesus Christ Superstar· Gabriel John Utterson w musicalu . Jekyll & Hyde" oraz Nikodem Dyzma w . Dyzma -

musical". Poruszająca wykonuje Opow i eść pewnego emigranta w „KRZYKU według Jac ka Kaczmarskiego", mrozi 

cynizmem jako Schrank w musicalu „West Side Stoi)'". a swoisty koncert aktorskich moż liwości daje w musicalu 

„Canterville Ghost" (Francis Otis) oraz .Terapii Jonasza" (Ksiądz Piórko). 

Talenty komediowe artysty obserwować można byto z przyjemnością w .. Na szkle malowane". gdzie kreowal 

rolę poczciwego i pociesznego Aniola, w ulubionej przez w idzów farsie „Okno na Parlament" (Richard WilleyJ 

oraz w komedi i . Dzieta wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie", w którym to przedstawieniu wc i e lał się 

w niezliczoną licz b ę postaci. Dziś bawi publiczność jako Biskup Laxu w . O co biega? · . Arderiu w „Przygodzie fryzjera 

damskiego" i wreszcie - Pan Bumble w musicalu Lionela Barta . Oliver' •. 

Jacenty Jędrus i k jest laureatem t rzech ZŁOTYC H MASEK (D ia beł w . Panu Twardowskim", Kon feransjer I Generał 

Haig w „Rozkosznej wojnie" I Mistrz Ceremonii w „Cabarecie" - specj alna Złota Maska im. red. Barbary Sośn ie rz) oraz 

Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultu!}' (2000). 

Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki uzupełniaj ą role w kilkunastu ~lmach ś ląskich (choć nie 

tylko) reżyserów ~lmowych (debiut fabularny w „Go rączc e mleka" w reż . Juliusza Machulskiego, .Wojna i miłość" 

w reż. Moshe Mizrahiego, .. Magma" w reż . L. Staronia, .. Na straży swej stać będę" w reż . K. Kutza, „ Rodzina Kanderów" 

w reż. Z. Chmielewskiego. „Angelus" w reż. L. Majewskiego, . Przygody dobrego wojaka Szwejka" w reż . 

W. Gawroriskiego .• Los Ch łopacos" w reż . G. Reguły, czy „Co sionko widzia ło " w reż. M. Rosy, .. Laura" w reż. 

R. Dunaszewskiego - produkcja t vn). udzial w spektaklach Teatru Telewizj i (chociażby w kultowym „Fryzjerze" 

Macieja Pieprzycy czy .. Pakamerze" Jerzego Matuli), seria lach t („Daleko od szosy'', .. Blisko, coraz bliżej" , .. Sensaqe 

XX wieku '', .. Zdaniem obrony" i in.) i w res zc ie - do perfekcji opanowana rola konferansjera na koncertach i balach. 

Aktor dramatu - ekstern (199s). Wszechstronny, obdarzony dobrymi warunkami wokalnymi, kar i erę zawodową 

rozpoczynał na deskach Teatru Rozrywki . W latach 1986-1992 pracował tu jako adept - artysta chóru z prawami 

do solowych zadań aktorskich. Zagra ł m. in . w .Tra la Trala Tra lalińskich " , „Huśtawce" i spektaklu .. Dzisiaj w ielki bal 

w Operze", . Oceanie Niespokojnym" (Federico). . Betlejem Polskim", „ Lisie Przecherze (Królowa Lwica). „Krain ie 

105 Tajemnicy" [Struś), „Operze za 3 grosze", „Rozkosznej wojnie", „Kramie z piosenkami" i „Firmie". Syt Ojcem 

Miasta w musicalu .. Czarodziej z Krainy Oz" oraz Jerzym w „Monachomachii " - spektaklach cieszących się dużym 

powodzeniem. 

W 1992 roku, na osiem sezonów związa ł si ę z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie zagrał wiele ważnych ró l, wśród 

których znalazly się: Kirkor w „Balladynie" J. Słowackiego, Jezus w . Hlstoryj i o Chwalebnym Zmartwychwstaniu 

Pańskim " Mikolaja z Wilkowiecka, Ryszard Oonnelly w .. Całym dn iu bez kłamstwa " 

J. Montgomery'ego, Ludmir w . Panu Jowialskim" A. Fredry, Rastignac w .. Ojcu Goriot" H. Balzaca, Don Martin 

w . Zie lonym Gilu" T. de Moli ny, Edmund w „Królu Learze" W. Szekspira, Tristan i Rybałt w .. Trista nie i Izo ldzie" 

J. Biediera, Tadeusz w „Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza, Wituś w . Skizie" G. Zapolskiej. Sowizdrzał w . Sowizdrzale 

z Sosnowie" J. N. Kamińskiego, Artur w „Tangu" 5. Mrożka, Gombrowicz/ Innocenty/ Cyprian w „ Iwonie, księż n icz c e 

Burgunda" W. Gombrowicza. Mackie Majcher w .. Operze za trzy grosze" B. Brechta, Andrzej w „ Porze zbiorów" 

S. Bieniasza czy Malvolio w „Wieczorze trzech kró li" W. Szekspira. 

W 1997 roku został on uhonorowany nagrodą ZASP dla Młodych Aktorów im. Leny Starke za ro lę w . Sowizdrzale 

z Sosnowie". Rok póżniej otrzyma! Nagrodę Wojewody Ka towi ckiego dla Młodych Twórców. 

Od roku 2000 pracuje jako „wolny strze lec", grając m. in . w Teat rze Rozrywki (Piotr w „Jesus Christ Superstar", Sasza 

w .. Odjeździe", Jacques Wszędobylski w musica lu .w 80 dni dookoła świata po stu latach", czy w „KRZYKU według 

Jacka Kaczmarskiego"), Teatrze Nowym w Zabrzu (Gucio w . Ślu bach panieńskic h " A. Fredry). Gliwickim Teatrze 

Muzycznym (Will Parker w musicalu .• Oklahoma" R. Rodgersa i O. Hammerste ina), 
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Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (.Testosteron" A. Saramonowicza) czy katowickim Teatrze KOREZ (.Kwartet dla 

czterech aktorów" B. Schaeffera) . 

W 2006 roku zadebiutował nawet w klasycznej operetce „Kró l walca" na Zagłębiowskiej Scenie Muzycznej 

w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Potwierdza to Jego wszechstronność zawodową 1 umiejętność 

transformacji . 

Śląska publiczność zna Dariusza Niebudka z niezliczonych występów estradowych - festynów z okazji „Dni Miast" 

czy Pikników Country w Dąbrowie Górniczej, regionalnych ~nałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i in 

Współpracuje z Telewizją Silesia. 

Zagra ł w kilku popularnych serialach te lewizyjnych, takich Jak „Święta WOJ na", „Kryminalni", „Wydział zabójstw", 

• Pitbull", „Pierwsza miłość", „Egzamin z życia" i in. 

Absolwent Panstwowego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

W latach 1993-9B zagrał na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni m. in w musicalach : „Skrzypek na dachu" 

J. Steina, J. Becka i S. Harnicka, „West Side St ory" L. Bernsteina 1 S. Sondhe1ma, . Evita" A. L Webbera 

i T. Rice'a, .Les Miserables" C. M. Schonberga .• Czarodziej z krainy Oz" H. Arlena, E Y Harburga i J Kane'a, a także 

w oratorium „Nieszpory Ludzm ierskie" oraz w spektaklach „Cieri", „ uzykoterapia" i „Kabaret piosenki". 

Paweł Strymiriski jest laureatem Nagrody Specjalnej Jury VI Konkursu Teatrów Ogródkowych w Warszawie (1997). 

Jego głos można usłyszeć w polskich wersjach językowych pl mów .Shrek", „Potwory i spółka" oraz „102 

dalmatyńczyki", w se rialach .O liver Twist", .Kopciuszek", „Herkules", „Duet Masters". 

W 2005 roku wystąpi ł gościnnie w Teatrze Muzycznym Capitol we Wroctawiu w musicalu „My Fair Lady" F. Loewe 

i A. J. Lernera Jako George . Rok póżnleJ, wraz ze Star Entertainment Berl in, odbyt tournee po Niemczech i Austrii, 

występując w musicalach „ Evita" i „Jesus Christ Superstar·. 

Od i 998 roku jest aktorem Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie, gdzie bra ł udział w polskich prapremierach 

musicali: .Crazy For You" G. i I. Gershwinów, „Piotruś Pan" J Stokłosy i J. Przybory, „M iss Saigon· C. M. Sch6nberga, 

A. Boublila i R. Malthy, Jr„ .. Grease ' J. Jacobsa i W. Casey ·a, .Koty" A. L. Webbera (MungoJerrie), .Akademia Pana 

Kleksa" A. Korzynskiego (Ministron) oraz .Upiór w Operze" A. L. Webbera , Ch . Harta i R. Stilgoe (Monsieu r Reyer). 

W roku 200B zagrał Alana Deluca w polskiej prapremierze orygina lnej werSJ I legendarnego musicalu .A Cho ru s 

Line", w reżyserii Mitzi Hamilton (Teatr Muzyczny Capitol we Wroctawiu) 

Absolwent PWST w Krakowie (Wydziaty Zamiejscowe we Wrocławiu , Wydział Aktorski). 

Z Teatre m Rozrywki związał się we wrześniu 2007 roku, debiutując wyrazi ś c i e ro lą Stręczyciela I Kapłana 

w musicalu „J ekyll & Hyde "' . Gra Benny"ego w musicalu .Rent", Mendla w .Skrzypku na dachu", Bernardo w „West 

Side Story", Magnolio w .Przygodzie fryzjera damskiego'" oraz Właściciela lokalu w spektaklu „Dyzma - musical". 

W kameralnym przedstawien iu „Na końcu tęczy" partne ruje Marii Meyer jako p rzyszły mąż Judy Garland, Mickey 

Deans. 

Abso lwent PanstwoweJ Wyższej Szkoty Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe 

w e Wrocławi u, Wydział Lalkarski ). 

Zagra ł Turystę - Poetę w głośnym przedstawieni u „Scat· W Kośc i e l niaka (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu) 

oraz Lucę w spektaklu .Cud - nie" L. Norena we wrocławski m teatrze nieza leżnym ZAKŁAD KRAWIECKI. 

Od wrześ ni a 2007 roku jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki . Zadebiutował w spektaklu „KRZYK 

według Jacka Kaczmarskiego". Gra w musica lach „Skrzypek na dachu" (Perczykl. „Canterville Ghost'' (Waszyngton 

Otis) „Spin - musical " (Mark), . Jekyll & Hyde" (Sir Archiba ld Proops) i .West Si de Story· oraz w spektaklu 

„Przygoda fryzjera damskiego" (Policj ant). W przeds tawieniu .Czarodziejka z Harlemu" gra jedną z dwóch glównych 

ró l, partnerując Violetc ie SmolinskieJ . 

W wieczorze piosenek aktorskic h i kabaretowych pt, „Usposo tiienie przyj emne" Artura Gotza zadebiutował 

na chorzowskich deskach j ako ... muzyk - pe rkusista I wokalista. 

I 

Absolwentka PanstwoweJ Szkoty Baletowej w Poznaniu . Solistka zespołu baletowego chorzowskiej sceny. Brała 

ud zia ł m. in . w „Kramie z piosenkami", „Stawiku cesarza", „Czarodzieju z krainy Oz", . Cabarecie", „Karnawale 

· t" Ev·1c1·e" Gershwinie" oraz „The Rocky Horror Show" . Grala rolę Pani Umney w koncertowej wersji 
zwierzą , • • • 

„Canterville Ghost''. 

Dziś występuje w musicalach : „Skrzypek na dachu", „Jesus Christ Superstar", . .West Side Story", .Oliver! "o raz 

w spektaklu „Dyzma - musical". Jest Audą w .W Bo dni do okoła i,wiata po stu latach". Tariczy w widowisku 

Katarzyny Aleksander-Kmieć pt .Zobacz Al icjo". 

Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki j ako tancerka i .. wokalistka . 

Pełni funkcję asystenta choreogra fa w przedstawieniu „ Dyzma - musica l" . 

Jest absolwentką Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Ponadto ukonczyla Liceum Muzyczne w Katowicach, w klasie fortepianu. 

Od września 2006 rnku jest członkiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Bierze u dział we wszystk ich 

musicalach chorzowskiej sceny oraz koncertac h sylwestrowych - również j ako solistka 

w przedstawieniu „Sp in - musical" gra rolę wokalistki popowej Chanta! de Mi lo. 

Katarzyna Hołuti współpracuje z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice .Camerata Silesia" jako śpiewak

kame ral ista. Brata udzia ł w licznych koncertach zespołu w kraj u i zagranicą (Belgia, Holandia, Niemcy, Wło chy) . 

Współpracuje z agenCJami artystycznymi, czego efektem Jest bardzo bogat a dz i ałal ność konce rtowa 

Absolwent Paristwowej Wyższej Szkoty Teatralnej w Krakowie. Tuż po studiach zw i ązał się z Teatrem Polskim 

w Bielsku-B i ałej, gdzie zadebiutował rolą Hrabiego w „Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Grai dużo, przede 

wszystkim w repertua rze klasycznym, a warunki fizyczne predestynowały go do ról amantów. 

w zabrza1iskim Teatrze Nowym, do którego p rzeniósł się po trzech sezonach, obsadzano go zarówno w k lasyce Jak 

i dramaturgii współczesnej . Do najważniejszych ró l zalicza Adam Szymura Judasza ( .Żeg naj Judaszu" 

1. lredyriskiego}, sł u żących w „Rewizorze" M. Gogola i .D ożywoc i u" A. Fredry, Leona w „Matce" I Witkiewicza, 

Herlza w „Mein Kampf" G. Tabor i, Podkolesi na w „Ożenku " M. Gogo la, a przede wszystkim - role w dramatach 

Mrożka Edek w. Tangu", XX w „ Emigrantach" oraz Porucznik Zi elinski w „Pieszo·. 

Do Teatru Rozrywki trafił w roku 1991 Mimo, że jest akto rem str icte dramatycznym, od nalazł s ię w konwencji 

musicalowej . Najważn i ejsze postaci, grane w „Rozrywce·· to Mordcheim w „Skrzypku na dac hu ", Max 

w 
0
Cabarecie", Herod w „ Past o rałce "', Kierownik w .O kni e na Parlament", Rezanow w . Ocean ie Niespokojnym·. 

Oberżysta w „Człow i e k u z La Manchy", Doktor Weiss w „ Ptaśku ", Syty w . Jesus Chr1st Superstar", Samuraj 

i Kapitan statku w „W Bo dni dookoła świata po stu latach", Naczelnik policj i w spekt aklu „Dyzma - 1nusical", czy 

wreszcie cala plejada postaci w bajce „Pan Plamka i Jego kot" . 

W . Balu u Wolanda" zagra ł Berl ioza, zaś w „Odjeźd zie" zwrac a ł uwagę w idzów rolą Janusza. W musicalu „West 

Side Story" gra postać policj anta, S ie rżanta Krupke, w farsie . O co ti iega? • - Wi elebnego Arthura Humphrey'a, zaś 

w „Przygodzie fryzjera damskiego" - kilka charakterystycznyc h postac i. 

Przez kilka lat współpracował z Te atrem Kwadryga z Bi el ska -B iałej oraz Teatrem Własnym Stanislawiak 

z Chorzowa, prowadzi imprezy dla dzi eci n ie p ełnosp rawnych. 

Jest laureatem nagro dy ZASP im. Leny Starke . Ma w swym dorobku artystycznym Bo premier i ponad cztery 

tysiące zagranyc h spektakli ! 
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Aktorka, absolwentka Podziemnego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie . W latach 1945-1960 występowala 

w teatrach Częstochowy. Bielska-Białej. Poznania, Lublina i Opola Razem z męzen. Eugeniuszem tawskrm 

wspoltworzyh .. Teatr 13 Rzędów· . Kilkakrotnie związana była z Teatrem Sląskim im . S. Wyspiańskiego 

w Katowicach (w łatach 1960-1962, 1967-1974 oraz 1976-1989). 

W dorobku ma role o różnorodnym charakterze: od postaci z tzw komedii salonowej, poprzez role w utworach 

obyczajowych do bohaterek w tral,led11 antycznej 

Czarowała 1 nadal czaruje wdzięk i em, ntel1gencją i rudycją 

W katowickim teatrze zagrałam . in . Anrię Marię w . Smiercr gubernato1a" L. Kruczkowskiego, Lulu w . Skizie 

G. Zapolskiej, Jenny we „Wszystko w ogrodzie" E Albee, Panią w „Pokojówkach" J Geneta, Or.;;onową w „Darnac l1 

i huzarach" A. Fredry, Alicję w „Tańcu śm1erc1 A. Strindberga, Meg w .. Urodzinach Stanley'a H Pintera, Betty 

w „ CzaruJC!cym łajdaku " P Chesnota 1 Parną Warren w „Profesji Pa111 Warren · G. B. Shawa. 

Na chorzowskreJ scenie wystąpiła w t rag1fars1e M . Tremblay a pt . , Szwagierki'" (wtedy po raz pierwszy spotkała 

się z reżyse1em, Michałem Znan1eck1m), a dzrs podzrwiac mozna panią Sławę Lopuszanską w spektaklu . Dyzma -

musical"' w którym l,lra hrabinę Przełęską. 

Absolwent krakowskiej Panstwowej Wyzszej Szkoły Teatralnej Pracę aktora rozpoczął w Teatrze Dramatycznym 

im Węgier' 1 w Bralymstoku. gdzie przez dwa sezony .;;rat pod okiem Jerzego Zegalskrego (póżn i eJszy dyrektor 

Teatru Sląsk1e\lo 1m S. Wysp1anskiego w Katowrcach) . W wędrówce na południe (chyba podświadomej . ale 

za lO konsekwentnej) dotarł do Kielc, gdzie - Jak wspomma - zagrał kilka ciekawych i inspirujących ról. W koncu 

jednak przybył do Katowic. by wziąć udział w bard70 znaczących w historii Teatru Śląskiego spektaklach : „Popiele 

1 d1amenc1e" J Andrze1ewsk1ego, .. Hamlecie W. Szekspira . .. Cydzie "' P Corneille'a, .. Amadeusw·· P Schaffera, 

.. Szewca h" Witkacego 1. Szklanej 111enażer11„ T Will iamsa 

PożnreJ byt Jeszcze kilkuletni .. epizod niemiecki", gdy Andrzej Kowalczyk zdecydował się na przygodę aktorską 

za zachodnią granicą w końcu Jednak postanowił wrócić . 

Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od roli Perona w chorzowskiej rnscenr2aCJi .Evity" (p1aprem1era polska) 

Następnie zagrał m in. w . Ubu Kroi czyli Polacy ·. „ Oceanie Nrespok ~nym" , „Człowieku z La Manchy" Kolejne 

role to: Piłat w . Jesus Christ Superstar·. Pułkowi 1k Wareda w spektaklu „Dyzma ·- musical . Intruz w farsie 

.O co biega?" i Mikołaj Iwanowicz Rimski w .. Balu u Wolanda , a także Bart Gar w „Odjeidz1e", Doc w . .West Srde 

Story", Lord Canterville w przedstawienru .. Canterville Ghost" 1 Terapeuta w musicalu .. Rent" , Srr Danvers arew 

w musicalu . Jekyll & Hyde" oraz - od niedawna - Anthony w spektaklu „Na koricu tęczy" W mus1calL1 Lionela 

Barta .. Oliver I · gra Pana Brownlowa. 

Aktor Jest równiez Malarzem w popularnej bajce .Pan Ptamka 1 Jego kot . zaś w musicalu .. Skrzypek na dachu" 

od roku 2003 kreu1e postać Tew1e o Mleczarza Jednym z w zn1e1szych dokonan są zapadające głęboko w pam1ęc 

postaci Ojca oraz Witkacego w spektaklu .KRZYK według Jacka Kaczmarskiego· 

Jeszcze w szkole średniej duzo sp1ewat Nadal pisze teksty, sięga równiez po klasyków: Brela, Stachurę. 

Gałczyńskiego . Lubi twory liryczne, pełne filozoticzneJ zadumy. W sezonie 2002/03 wziął udział w real1zacj1 

spektaklu „Miłość Fedry' (reż Robert Talarczyk) katow1ck1ego Teatru GRY I LUDZIE . 

Absolwentka Studru 1 Wokalno- Baletowego przy Gl1wick1m Teatrze Muzycznym Debiutowała w Teatrze Rozrywki 

postacią Bywalczyni kabaretu Kit-Kat w spektaklu „Cabaret". 

Pierwszą dużą rolą była Ania Shirley w w1dow1sku muzycznym .Ania z Zielonego Wzl,lorza", które nie schodziło 

z ajisza przez siedem lat (318 spektakli obejrzało 139 366 widzów' ) Za nią właśnie Izabella Malik otrzymała ZŁOTĄ 

MASKĘ {1994) . 

Do ważn11.>jszych ról aktorki należą: Ona w . Kacza", Pokojówka w Oknie na Parlament", Columbia w „The Rocky 

Hoiror Show", Liza Pakiet w .. Szwal,l1erkach" i Panna Młoda w „Siadach" Józefa Szajny oraz w .. KRZYKU według 

Jacka Kaczmarskiego", ~przede wszystkim - Anybodys w „West Sicie Story" i Joanne w musicalu „Rent" 

Izabella Malik ma w dorobku równrez role w . Skrzypku na dachu", rock-operze .Jesus Christ Superstar", komed11 

.Odjazd" 1 spektaklach dla dzieci . „Pan Plamka 1 jego kot" oraz .. Stuku puku. Wszystko Jest muzyką" 

Jest niekwestionowaną l,lWiazdą koncert ów rozrywkowych i sylwestrowych 

Poza tym zaJmuje się dubbingiem, współpracuje też z Teatrem KOREZ Rola Tekli w „Cholonku" Janoscha 

(reż Mrrosł a Neinert i Robert Talarczyk) zaowocowała nominacją do Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA 2005. 

Zagrała w tilmach .Angelus" L Majewskiego i .. Los chlopacos" G. Reguły . 

W roku 2006 otrzymała Nagrodę Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. 

Absolwent Państwowej WyzszeJ Szkoły Teatralnej w Krakowie, kierunku aktorskiego w zakresie: aktorstwo 

dramatyczne, specjalizacja wokalno estradowa. 

Dotychczasowy dorobek artystyczny wiąze się głównie ze scenami krakowskimi, ale nie tylko W Teatrze 

im. s. żeromskiel,lO w Kielcach zagral m in. w musicalu „Anta z Zielonego Wzgorza" L M. Montgomery (Martin 

Cohen) oraz spektaklu .Smuteczek. czyli herbatka w Kabarecie Starszych Panów" (Zmyslaw Trzec1ew1cz). 

Na scenie krakowskiego Teatru rm . J Słowackiego pojawil się w spektaklach: Kordian" J. Slowack1ego 

(Podchorąży), „Opera za trzy l,lTOSZe B. Brechta i K Weilla (Żebrak). .. Litość Boga' J. Cau (Strażnik więzienny), 

.Id iota" F. Dostojewskiego (Jeden z bandy Rogożyna) , . Kaltgula" A. Camusa (Straznik. Sługa). 

Występowa ł również w programach telewizyjnych o charakterze rozrywkowym w telewizy1nej .. dwójce" Zagrał 

podporucznika Zygmunta Bogumi ła w fabularyzowanym jilm ie dokumenta lnym Tomasza S1aneckiego Wielkie 

Uc1eczk1 - Bunt na Żurawiu · · 

Od września 2007 ro ku jest cz łonkiem zespo ł u aktorskiego Teatru Rozrywki . 

Na deskach Teatru Rozrywki zadeb1utowal rolą Rocky ego w czterech ostatnich przedstawieniach kul t owego 

musicalu „The Rocky Horror Shaw· Na chorzowskiej scenie występuje aktualnie w rolach . Daniela Jacksona 

w przedstawie111 u .. SPIN - mus ical" . aptekarza Bisseta w .. Jekyll & Hyde", Piotra w „Jesus Chnst Superstar", 

Krzepickiego w spektaklu „DYZMA - musical" Gra również Jacquesa Wszędobylskiego w musicalu dla dzieci 

i miodzieży pt. „W Bo dnr dookoła s Nrata po stu latach ". 

Adept. Tancerz. mim, akrobata, szczud larz . Absolwent Sląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach 

Ma w dorobku współpracę z teatrami: Gugalander w Katowicach. Biały Klown w Krakowie. KOREZ w Katowicach 

I„ Ba l lady kochanków i morderców''. „Hamlet'") oraz Teatrem LOCUS w Katowicach (.Sen Nabuchodonozora"). 

Aktor Teat ru GRY I LUDZIE w Dą browce Ma ł ej od początku1ego istnienia. Grat m . rn. w .Miłośc i Fedry" 

1 .Niezidentyfikowanych szczątkach ludzkich 1 prawdziwej naturze miłosci" oraz w spektaklu „Facelr~rng" (2007). 

Od jesieni 2004 r Krzysztof Włos 1 ńsk1 jest członkiem zespołu ba letowego Teatru Rozrywki 

Tańczy we wszystkich muzycznych produkcjach Teatru . W musicalu .West Sicie Story" gra ro l ę Chino; poważne 

zadania aktorskie otrzymał również w spektaklach „SPIN - musical" oraz .Terapia Jonasza" 

Bierze udz i ał w nowatorskim przeds1ęwz i ęc1u edukacyj nym, skierowanym do młodz i ezy szkolneJ,jakimJeSt 

SZKOŁA TEATRU, firmowana przez Teatr Rozrywki. 

Ta ncerz. abso lwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Operetce Ś l ąskiej w Gliwicach. Związany z Teatrem 

Rozrywki od roku 1992. brał udział we wszystkich musicalach t ej sceny 1 koncertach sylwestrowych, w których 

tań czy sceny zbiorowe oraz partie solowe . 

W spekt aklach takich jak „ Skrzypek na dachu", .. Jesus Ch rist Superstar", „West Si de Story" czy .. Jekyll & Hyde"' 

ma również zadania aktorskie. 
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Absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego przy Gliwickim Teatrze Muzycznym, w którym spędziła Jeden sezon. 

W Teatrze Rozrywki zadebiutowała w musicalu .. Cabaret" i od tego czasu - jako członek zespołu wokalnego -

bierze udział niemal we wszystkich spektaklach muzycznych chorzowskiej sceny. Grata jedną z córek Tewjego 

w .Skrzypku na dachu". kochankę Perona w . Evicie" (ten epizod przyniósł jej wiele pochlebnych recenzji) , Janet 

w musicalu .The Rocky Horror Show". Występuje w spektaklach: „ Dyzma - musical", .Jesus Christ Superstar" 

1 „West Side Story" IRosalia), „Przygodzie fryzjera damskiego" (Kurier) . • KRZYKU wedlug Jacka Kaczmarskiego· oraz 

przedstawieniach dla dziec i: .W Bo dni dookoła świata po stu latach" i .. Pan Plamka i jego kot ". 

Współpracuje z katowickim Teatrem KOREZ, grając Młodą w „Balladach kochanków 1 morderców", a w bijącym 

rekordy popularności „Cholonku" brawurowo odtwarza postać Michci . 

Absolwentka studia aktorskiego przy Teatrze STU w Krakowie. Tam też zadeb i utowała 1 zagrała w wie lu 

spektaklach, takich jak .Wariat i zakonnica ", „Noc Tysięczna Druga" i „Pan Twa rdowski" (bardzo znana realizacja 

Krzysztof a Jasińskiego z Andrzejem Za uchą w roli tytułowej). Do krakowskiego studia trafiła za namową Iwony 

Bielskiej i Mik ołaja Grabowskiego, których poznała na warsztatach artystycznych w Wilkasach. Była wtedy 

uczennicą licea lnej klasy o profilu matematyczno -fizycznym (I J, a JeJ życie wypełniały - jak sama mówi -

harcerstwo 1 teatr amatorski „Samantha" w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

W klas ie maturalnej zobaczyła w Teatrze Rozrywki spektakl pt „Ocean Niespokojny" 1 wtedy właśnie postanowiła, 

że k i edyś będzie tu pracować .. 

W 1992 roku podjęła współpracę z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzin i e, w którym spędz i ła my sezony, g rając 

w kilkunastu przedstawieniach dla dzieci i dorosłych (a do najważniejszych zalicza „ Szalom znaczy pokój" 

z udziałem Haliny Kalinowskiej oraz . Cafe Bar z piosenkami". stworzonymi przez aktorów tego t eatru). 

Z Teatrem Rozrywki związala się w roku 1995, bio rąc udział w takich spektaklach, j ak „Tango Oberiu. i92B" (rola 

E lżbiety Bam należy do j ej ulubionych), „ Nunsense" (s iostra Mary Leo), „ Sen nocy letniej" (Hermia). „Jesus Christ 

Superstar". „Okno na Parlament" (Jane), „W Bo dni dookoła świata po stu latach" (Karolina), „ Dyzma - musical", 

„Bal u Wolanda " (Tamara I Frieda) oraz „Rumbugitugi czyli nie zapominaj sióstr Andrew". To największe wyzwanie 

ze względ u na trudność materia ł u woka lnego. Gra również w mL1sica lach „West Side Story·, .,Cancerville Ghost", 

. Rent" i „Jeky ll & Hyde". Ś piewa w spektaklu .. KRZYK według Jacka Kaczmarskiego". 

Anna Rataj czyk ma n i ewątpliwie ta l nt komediowy, o czym wiedzą ci, którzy w idzieli . Okno na Parlament", 

„ Szwagierki", „O co biega? ", „Przygodę fryzjera damskiego" czy też liczne występy aktorki na koncertach, kiedy 

chętnie prezentuje pastiszowe wersje wielkich przeboj ów. 

Jest asystentem reżyse ra w Koncertach Sylwestrowych oraz w n~ us i calach : „Cantervi lle Ghost", „ Rent" i „Jekyll 

& Hyde". 

Absolwentka Instytutu Teatralnego w Moskwie. Pracowała w st o ł ecznym Teatrze im. Gogola, póź niej w Wilnie. 

Od 1992 roku związana z Teatrem Rozrywki, gdzie zadebiutowała w musicalu „Caba ret". Zagrałam in. 

w „ Łotrzycach" , „ Księżn ic zce Turandot", „Ani z Zielonego Wzgórza", .Oceanie Niespokojnym··. „Tangu Obenu. i928", 

„Na szkle malowane" czy w „ Balu u Wolanda". 

Jej c i epłą, niespotykaną barwę gł osu i dramatyczną interpretację podz1w1al i widzowie „Szwagierek". Dzisiaj gra 

w większości spektakli muzycznych (rn . in . • Jesus Christ Superstar", „Skrzypek na dachu", „The Rocky Horror 

Show", „ Dyzma - musica l", .. KRZYK według Jacka Kaczmarskiego", .West Side tory"), jest so listką w koncertach 

rozrywkowych i sy lwestrowych. 

Dwie odm ienne, ale równ ie wyraziste postaci stworzyła w spektaklach .. Rent" (Mimi) oraz „Spin - musical" 

(Regina) . Z upeł ni e inne możliwości warsztatowe prezentuje j ako Emma Carew w musicalu „Jekyll & Hyde". 

W październ i ku 2003 roku odbyła się premiera jej pierwszego recitalu, z ł ożonego z pi osenek Anny German . 

Alona Szostak j est l a u re atką Nagrody Pub l i czności na wrocławskim Przeglądzie Pi osenki Ak torskiej (2000) oraz 

Festiw lu „Tańc ące Eurydyki" im. A. German (2003) . 

KRÓL BROADWAYU I King of Broadway 

MAX: 

Był ze mnie kiedyś król 

Broadway'u z łotych lat 

Na rękach niósł mnie tłum 

Jak perski żytem szach 

Premiera - zawsze wielki hit 

\wielki bal w hotelu Ritz 

Tancerk i mialy wielki cyc 

Bawiłem się jak nikt 

Za dawnych lat 

ZAMIATACZ, KLOSZARD. BABCIA Z TORBAMI : 

My wierzymy, gorzej z nimi {wskazując 

pub li c zność] 

Kto da wiarę słowom tym 

My naprawdę ci wierzymy 

Poza nami raczej nikt 

MAX: 

Byl ze mnie kiedyś króL 

ZAMIATACZ, KLOSZARD, BABCIA Z TORBAMI. 

Był kró l? 

MAX: 

.. . Broadwayu z ł otych lat 

Padano mi do stóp 

Bym fors ę raczyl brać 

Obsadę m i ałem tylko z gwiazd 

A t ł um s i ę zawsze pc ha ł do kas 

W szampanie c iągle b ąbli ! gaz 

Bzykałem co i raz 

Za dawnych lat 

ZAMIATAC Z. KLOSZAR D, BABCIA Z TORBAMI, 

NIEWIDOMY SKRZYPE K, ZAKONNICE, 

PROSTYTUTKI. 

BILETER KI, ETC: 

My wierzymy, gorzej z nim i [wskazując 

publiczność ) 

Kto da wi arę s łowom tym 

My naprawdę ci wie rzymy 

Poza nami raczej nikt 

(.) 

Autor i tłumacz, także dziennikarz muzyczny. 

Przygotował wiele przekładów na potrzeby 

telewizji, tłumacząc filmy muzyczne i musicale, 

m. in . „West Side Story'', „The Sound Of Music", 

„Yellow Submarine'', „Ned Kelly" czy „Yentl ". 

Opracował polską wersję językową ekranizacji 

musicalu „Upiór w Operze" (2004) . 

Ttumaczy teksty amerykańskich poetów piosenki, 

m. in. Leonarda Cohena i Boba Dylana . 

Daniel Wyszogrodzki jest autorem popularnej 

biografii pt. „Satysfakacja - The Rolling Stones", 

która doczekała się czterech wydań. redaktorem 

w ielu edycji płytowych, z których seria „Świecie 

nasz - Dzieła wszystkie Marka Grechuty" (15 CD) 

otrzymała Fryderyka w roku 2001 za naj l epszą 

reedycję . 

Byt korespondentem prasowym i radiowym 

w Nowym Jorku, obecn ie j est krajowym 

korespo ndentem prasy polonijnej w USA. 

Od ponad p i ę ci u lat współpraCLue z magazynem 

„Zwierciadło", w kt órym prowadzi dz i ał recenzji 

płytowych i przeprowadza wywiady z gwiazdami 

muzyki. 

Wspótpracował z większością krajowych 

czasopism muzycznych i kulturalnych. taki ch 

j ak „Machina" (orygina lna), „Jazz Forum" i „ Muza" 

(redaktor nacze lny w latach 2002-2004). 

Jest też kons ultant em ki lku domów wydawniczych, 

a także aut orem poetyckiego przekładu naj nowszej 

książki Leonarda Cohena pt. „Księga tę s kn oty" 

(The Book Of Longing). która ukazała się w Polsce 

w grudniu 2006 roku . 

Danie l Wyszogrodzki jest kierownikiem literackim 

Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. 

Na sc enie t ej wystawiono w j ego przekładzie trzy 

musicale: „Koty" i „Upiór w Operze" A. L. We bbera 

oraz „Taniec Wa mpirów" J. Ste inmana i M. Kunze'a. 

Wspólnie z Woj ciechem Kępczyńskim stworzył 

libretto i t eksty piose nek do musicalu „Akademia 

Pana Kleksa" z muzyką An drzej a Korzyń s k i ego. 

W roku 2008 dokonał dla Teatru Rozrywki 

p rz e kładu musica lu Lionela Barta „O liver! " 
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Rozpoczął studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Następnie studiował 

na Uniwersytecie w Bolonii u Umberta Eco. Kolejnym etapem były studia u Giorgio Strehlera w Teatro Piccolo 

di Milana. Pierwszy spektakl. oparty na muzyce Monteverdiego. wyreżyserował w med1olariskiej La Scali . Miał 

wówczas zaledwie 24 lata i był najmłodszym w historii reżyserem, debiutującym w tym najsłynniejszym 

włoskim teatrze operowym. Uznany za największy talent rezysersk1 w 1995 r„ 1aczął utwierdzać swoją pozycję 

w teatrach operowych 1 dramatycznych we Włoszech, FranCJi, Irlandii i Polsce. 

Jest reżyserem ponad ioo spektakli muzycznych i dramatycznych. W teatrze operowym oprócz pozycji 

repertuarowych (..Don Pasquale", „Carmen", „Straszny dwór", „Macbeth ·• „Simon Boccanegra", „Bal 

Maskowy ", „Otello". „Rigoletto") pasjonuje się odkrywaniem i realizacją dzieł 1zadkich 1 nieznanych Jak 

„Maddalena" Prokofiewa, „Drei Pinrns" Mahlera, „Ożenek" Mussorgsk1ego, .Żydowka" Haievy'ego czy „Fiaminio" 

Pergolesiego. 

W 1995 roku, w Mediolanie Michał Znaniecki założył grupę teatralną Ape TeaLrale. Współpracuje ona z tak1m1 

instytucjami Jak: Opera Bolońska, Rossini Opera Fest1val w Pesaro. Cantiere di Montepulc1ano, Wexford 

Opera Fest1val. Fest1val Pergolesi Spontini w Jesi. Festivai d1 Due Mondi w Spoleto, Luglio Musicale Trapanese 

na Sycylii. Jego wielojęzykowe spektakle i happeningi plenerowe miały swoje premiery w najważn iej szych 

teatrach 1 na największych placach Bolonii, Mediolanu. Pesaro, Rzymu, Montepulciano, Como i Dublina. 

Jest również dyrektorem artystycznym stowarzyszen ia CON-Teatro z siedzibą w Turynie. Instytucja 

ta organizuje kooperację europejskich instytucji teatralnych . Współpracuje z wieloma festiwalami 

i teatrami we Włoszech , Francji i w Hiszpanii, organ i zując warsztaty, laboratoria teatralne i językowe i inne 

przedsięwzięcia, mające na celu wymianę kulturalną miedzy młodymi twórcami teatru. 

Michał Znaniecki wykłada w w ielu szkotach teatralnych we Włoszech, m. in . - jako wykładowca technik 

improwizacji - w szkole Teatro Piccolo di Milano 

W ostatnich sezonach pojawił się jako reżyser i scenograf na scenach Opery turyńskiej („Man and boy: Dada" 

Nymana), Bolońskiej („Ascanio in Alba" Mozarta), Sardyńskiej („ Mose in Egino· Rossiniego) . W Trieście 

zrealizował operę Haydna „ lsola disabitata", w Teatra Pergolesi w Jes1 odbyta się prapremiera „L'Ape musicale" 

autorstwa Da Ponte, na Festiwalu delle Naz1oni zaś prapremiera włoska „Mandragory" Szymanowskiego. 

W Turynie powstała inscenizacj a „Króla Leara" Szekspira, a we Wrocław i u - entuzjastycznie przyjęte „Cosi fan 

tutte" Mozarta. 

Pod koniec roku 2006, poświęconego geniuszowi Mozarta, wyreżyserował kolejne jego dzieła: „Don Giovanni" 

prezentowane w Bresci. Pavi, Como, Ceremonie, a przede wszystkim w Paryżu w Opera de Massy oraz kolejne 

„Cosi fan tutte". tym razem na Sycylii. 

Rok 2007 otworzył spektakl „Cyrano de Bergerac" z Placido Domingo w roli tytułowej (Walencja). Na otwarc ie 

sezonu opery w Bilbao Michał Znaniecki wyreżyserował „Zamek Sinobrodego" Bartoka. na zamknięcie zaś roku 

- operę . Rigoletto" w Operze Wrocławskiej 

W 2008 roku związa ł się z Operą Narodową. realizując jako reżyser i scenograf „lucję z Lammermoor" 

Donizettiego. Następne projekty 2008 roku to: . .Włoszka w Algierze" w l odzi, „Samson i Dalii „ w Bolonii, 

„Otello" Verdiego na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu, a następnie „ Pamiętnik zaginionego Janacka" 

w Madrycie. 

Za osiągnięcia artystyczne w roku 2008 został odznaczony Medalem Regionu Pugiia. 

Rok 2009 zaczął się realizacją „Napoju Miłosnego" w Operze Wrocławski ej, „Don Giovanniego" z Mariuszem 

Kwietn iem w Operze Krakowskiej oraz „Samsonem i D l ilą" we Wrocław i u. Przeniesiona w lata t rzydzieste 

XX w ieku „ Lucrezia Borgia" w Operze Narodowej wzbudziła silne - negatywne i pozytywne emocje wśród 

publ iczności i krytyk i. Ten spektakl był ostatnim w sezonie współpracy z Teatrem Wie lkim w Warszawie . 

Na następne lata Michał Znan iecki planuje współpracę z Operami w Sevill i, Tel Avivie, Bilbao, Szczecinie, 

Madryc ie, Krakowie, Sari. Tr i eś c i e i o czyw i ście z Operą Wrocławską . 

.Producenci" t o trzecia inscenizacja Michała Znanieckiego w Teatrze Rozrywki, po „Szwagierkach" oraz 

musicalu „Jekyll & Hyde", który to spektakl otrzymał ZlOTĄ MASKĘ 2007 oraz tytu ł „Spektaklu roku". 

Urodził się w Bazylei. Jest absolwentem State Arts Insti tute „E. Basile" w Mesynie (sekcja złotników) oraz 

Akademii Sztuk Pięknych . Wydziału Scenografii w Urbino, którą ukończył z wyróżnien i em pracą na temat 

funkcji i rozwoju światła w teatrze XX wieku . 

Od roku 1999 pracuje jako scenograf w teatrze, filmie i reklamie - nie tylko we Włoszech (Rzym. Mediolan, 

Ferrara, Bolonia, Modena, Trewir, Perugia, Parma, Brescia, Wenecja i wiele innych miast), ale i w Wielkiej 

Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Francji i Hiszpanii. 

Jego 1ealizacje teatralne dotyczą przede wszystkim teatru operowego i muzycznego - ma w doroku 

współpracę z takimi artystami. jak Luca Ro neon i. Mario Corrad1, Rosetta Cucchi, Italo Nunziata, Fabmio 

Crisafulli, Anne Riitte Ciccone, Denis Krief, Patricia Panton. Giorgio Rossi, Paolo De Falce czy wreszcie -

Michał Znaniecki. 

Ostatnio zajmuje się również instalacjami video, fotografią oraz wystawami dzieł sztuki 

Dziesięcioletnia współpraca z Michałem Znanieckim zaowocowała wieloma inscenizacjami oper i dramatów 

w całej Europie W Polsce Luigi Scoglio stworzył projekty scenografii do następujących spektakli (wszystkie 

w reżyserii Michała Znanieckiego): .Żydówka" J. Haievy'ego (asystent scenografa, Teatr Wielki im. S. 

Moniuszki, Poznań 2000). „Król walca· J. Straussa (dekoracje, Teatr Muzyczny. Poznań 2001). „lucja 

z Lammermooru" G. Donizettiego (wspólpraca scenograficzna, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Warszawa 

2008), „Włoszka w Algierze" G. Rossiniego (współpraca scenograficzna, Teatr Wielki. Lódż 2008), Gala 

otwarcia sezonu 2008/2009. Program składany (aranżacja scenograficzna, Teatr Wielki-Opera Narodowa, 

Warszawa 2008), „Don Giovanni" W. A. Mozarta (asystent, Opera Krakowska, Kraków 2009) oraz „ lukrecja 

Borgia" G. Donizettiego (asystent scenografa. Teatr Wielki-Opera Narodowa. Warszawa 2009). 

Projektant kostiumów, scenograf w teatrach dramatycznych, lalkowych, operowych, w teatrze tańca 

i w telewizji. Jedną z pierwszych propozycji zawodowych otrzymała jeszcze na studiach. Dotyczyła ona 

przygotowania kostiumów i dekoracji wnętrz do filmu w reżyserii Tomasza Tryzny „Czy można się przysiąść? „ 

(1998). Jej praca dyplomowa - kostiumy 1 scenografia do sztuk i „Ubu król. czyli Polacy" A. Jarry' ego zdobyła 

Główną Nagrodę w IV edycji Konkursu im Zenobiusza Strzeleckiego, przyznawaną przez Międzynarodową 

Organizację Scenografów. Techników i Architektów Teatru w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Dyplom 

ze Scenografii (2001). 

Rok wcześniej liona Binarsch została stypendystką Lwowskiej Akademii Stuk Pięknych w Pracowni Szkła 

i Projektowania Biżuterii . 

W teatrze dramatycznym uznanie przyniosły jej m. in. kostiumy do spektaklu „ Iwona. księżniczka Burgunda" 

W. Gombrowicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza (Teatr im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych). za któ re w roku 

2006 otrzymała nagrodę na VVVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. W roku 2004 uhonorowana została 

Nagrodą Ministra Kultury za scenografię i kostiumy do przedstawienia „36,6 .. (Teatr Stręfa Ciszy, Poznań) 

Współpraca z teatrem lalkowym zaowocowała kolejną Nagrodą Ministra Kultury za oprawę plastyczną 

do spektaklu „ świetliki" (Białostocki Teatr Lalek) w Ogólnopolskim Konkursie na teatralną Inscenizację 

Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej (2007). Dla Teatru Teie izji liona Binarsch zaprojektowała m. in. 

kostiumy do poetyckiego przedstawien ia „Umarli ze Spoon River" w reżyserii Jolanty Ptaszyńskiej (TVP 1, 

2007) . 

Szerok im echem odbiła się jej praca dla Opery Wrocławskiej, gdzie przygotowała kost iumy do „ Napoju 

miłosnego" G. Dionizettiego - superprodukcji w ramach Letniego Festiwalu Operowego na Wodzie 

(2007) oraz „Otetla" G. Verdiego (2008). Artystka współpracowała takze z Polskim Teatrem Tańca 1 Ewą 

Wycichowską, realizUJąc spektakle „ .. a Ja tariczę" (Teatr Wielki, Poznań . 2003) oraz „ I Tu" (Teatr Logos, 

lódż, 2002). 

Prace Ilony Binarsch były eksponowane na w ielu wystawach, m. in. na wystawie zbiorowej w Galerii 

Miejskiej w Zakopanem (w piątą rocznicę śmierci Władysława Hasiora) oraz w Centrum Sztuk i Współczesn ej 

SOLVAY w Krakow ie. 

W roku 2006 artystka otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Poznania za osiągn i ęcia w dziedzinie 

projektowania scenografi i i kost iumów. Rok później. na aproszenie Festiva l lnt ernaciona l Cervan t ino 

w Guanajuato (Meksyk) p rzygotowała scen ogra fi ę i kost iumy do spektaklu „Historia de un Amor". 
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Tancerz 1 choreograf W roku 1993 wyjechał z Polski, by spróbować swych sil w największych produkcjach 

musica lowych w Europie (Melissa. Twist of Ti me, Space Dream} . 

W i998 ukończył j edną z najbardziej renomowanych szkół w branży - Szkołę Taneczno -Teatra l ną w Zu richu 

(Co lombo-Dance Factory). Na sta ł e współp racuje z wieloma wyb itnymi choreografami - Richardem 

Hevey'ern, Jacqueline Beck, An natiną Hug, Marciem Wuestem. Wraz ze Szwajcarskim Baletem Kameralnym, 

którego prezentacje były wielokrotnie nagradzane podczas festiwa li tanecznych, występował na estradach 

całego świ ata . 

Pracował dla największej stacji TV w Szwajcarii SF- DRS 1. Prowadzi zajęcia dla młodzieży i doros łych . 

Tworzy c horeogra fi ę do pokazów i prezentacji, pracowa ł przy polskich edycjach programu tv „You can da nce -

po prostu tańcz ! ". 

Jest wszechstronn ie utalentowany - kombinacje taneczne Piotra Jagielskiego, to elektryzująca mieszanka 

jazzu, modemu, funky, hip-hopu z elementarn i sa lsy i rnerenge . 

W Teatrze Rozrywki zadebiutował jako choreograf w roku 2008, tworząc układy taneczne do kilku piosenek 

Koncertu Sylwestrowego pt . • Bądż gotowy dziś do drogi". 

Absolwent Wyd z iału Inst ru mentalnego w klasie fletu oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 

Muzycznej w Katowicach. Kompozytor, aranżer , instrumentalista. Wykładowca katowickiej uczelni; 

od września 2005 r. Dyrektor Instytutu Jazzu na Wydzia le Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu 

Akademii Muzycznej w Katowicach. Do grona jego absolwentów należą wybitni saksofoniśc i Jerzy 

G łówczewski . Mac iej S ik a ła, Tomasz Szuka lski i inni . 

W roku 1979 został kierownikiem muzycznym Teatru Rozrywki w Chorzowie (wówczas jeszcze Music

Hallu). stając się j ednocześn i e twórcą i dyrygentem teatralnej orkiestry. Ma w swoim dorobku kierownictwo 

muzyczne większośc i spektakl i w „Rozrywce'" („Trata Trata Trala l ińscy" , „Huśtawka", .. Ocean Niespokojny", 

.Jeszcze w zie lone gramy", „Ope ra za trzy grosze", .Tango Oberiu. i 928", „Szwagierki", „W Bo dni dookoła 

św iata po stu la tac h", „Cabaret", „Skrzypek na dac hu". „Evita", „C złow i e k z La Manchy", . Jesus Christ 

Supers ta r", „Dyz ma - musical ", „Rudolf Val entino", „Odjazd", „West Side Story", „Cantervi lle Gh ost", 

„Spin - mus ical", „Rent", „J ekyll & Hyde" oraz . Oliver! "). Współtwórca ko ncertów prima-aprili sowych 

i sylwestrowych. 

Niegdyś c złonek orkiestr: Ireneusza Wikarka, Jerzego Miliana i Zbign iewa Kalemby. Ulubiony przez takich 

solistów jak: Edyta Geppert. Agnieszka Fatyga czy Mic ha ł Bajor (którym przez wiele la t towarzyszył Jako 

dyrygent big -bandów). 

Ma w swym dorob ku ud ział w wielu edycjach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo lu oraz nagrody 

na fes tiwa lach jazzowyc h. Jest lau reatem nagrody indywidualnej w konkurs ie wroctawskiego Jazzu nad 

Odrą '71 oraz na~rody zespołowej dla Siles1an Set , którą trio Kulpowicz-Dec hnik-Jarosik otrzyma ł o rok 

późn iej . 

W ro ku 2002 uhonorowany został Nagrodą Prezyden ta Cho rzowa w dziedzinie ku ltury. 

Zastępca dyrektora - Michał Biliński 
Asystent dyrektora - Adam Kowalski 

Główny ksi ęgowy - Dorota Borowy 

Dyrygenci - Joseph Herter, Jerzy Jarosik 

Inspektor orkiestry - Sławomir Kmieć 
Woźny orkiestry - Patryk Mattheus 

Kierownik zespo tu wokalnego - Ewa Zug 
Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Janusz Krzypkowski 

Inspektor zespoł u baletowego - Beata Jabłońska-Rakoczy 

Pedagog ba letu - Kazimierz Cieśla 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 

Korepetytorzy - Lena Minkacz, Paulina Nosek 

Kierown ik. techniczny - Damian Jasiak 

Kierownik sekcj i akustycznej - Krzysztof Wolfard 

Rea lizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierownik dziatu administ racji - Zofia Rycyk 

Kierownik Biura Obstug i Widzów - Barbara Chodacka 

Koordynacja pracy artystycznej - Ewa Nowiaszak, 

Justyna Górecka (kierownik) , Magdalena Szojda 

Konsult ant programowy - Krzysztof Karwat 

Im presariat - Aneta Głowacka 

Promocja i marketing - Bartosz Różalski, Marek Kołbuk 

Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Katarzyna Gojny 

Koordynato r proj ektów edukacyjnych - Agata Witkowska 

Dekoracj e i kostiu my zo stały wykonane w pracowniach Teatru Rozrywki pod kierunkiem: 

Haliny Mattheus (krawiecka damska), Andrzeja Pipera (krawiecka męs ka). Danuty Gniewek 

i Teresy Szelest (perukarska). Zofii Dziugieł (kapeluszy), Wincentego Turka (stolarska) , 

Henryka Zająca (ś l usa rs ka ). Marka Olszewskiego (malarsko-dekoratorska) 

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 

Starsze garderobiane - Ilona Kozera, Aldona Porwolik 

Garderobiana Małej Sceny - Izabela Rutkowska 

Rekwizytorzy - Katarzyna Grad, Krzysztof Szreter 

Rekwizytorka Małej Sceny - Magdalena Skorupa 

Redakcja programu - Jolanta Król 

Projekt i opracowanie grafi czne programu - Anna Sielska 

Zdjęc i a - j eś li nie zaznaczono ina zej, autorem zdję ć jest Tomasz Zakrzewski 

W programie wykorzystano projekty scenografi i Luigi Scoglio 




