OPERA ŚLĄSKA
W BYTOMIU
I

BALET

W

Dyrektor: TADEUSZ SERAFIN

CZĘŚCIACH.

2

OPARTY NA KANWIE TRAGEDII

WILLIAMA SZEKSPIRA
DO SYMFONII DRAMATYCZNEJ

HECTORA BERLIOZA
„ROMEO

JULIETTA"

I FRAGMENTÓW JEGO INNYCH KOMPOZYCJI

W spektaklu wykorzystano nagranie
London Symphony Orchestra pod dyrekcją sir Colina Davisa

PRAPREMIERA
inscenizacja i

choreo~rafia:

HE NRY K

kostiumy: ZOFIA

KO N WIŃSK I

DE INES

dekoracje: IRENEUSZ DOMAGAŁA
asystenci choreografa: BERNADETA MAĆKOWIAK-PA) DZIK,
GRZEGORZ PAJDZIK -

pas de deux z
kierownictwo baletu Opery

udziałem

współpraca

uczniów

Śląskiej:

Szkoły

OLG A

przy układach
Baletowej

KO Z I MAL A - KLIŚ

SPEKTAKL ZREALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

SZKOŁY BALETOWEJ IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W BYTOMIU
Obraz Franka Dicksee
Romeo i Julia

PRAPREMIERA BALETU W OPERZE ŚLĄSKIEJ 12 GRUDNIA 2009

r.

•

•

SZEKSPIR

Dwa wielkie domy w uroczej Weronie,
Równie
o

słyn ące

z bogactwa i chwały,

dzień odwieczną z awi ść odnawiały,

Obywatelsk ą krwią broczyły dłonie.

Lecz gdy

nienawiść pierś

Fatalna

miłość

ojców

pożera,

dzieci ich jednoczy

l krwawa wojna , co z wieków

się

toczy,

W cichym ich grobie na wieki umiera.
Miłość

kochanków

Wściekłoś ć

Zerwana

śmiercią

naznaczona,

rodziców i wojna szalona,

późno

nad

mogiłą

dzieci,

Przed waszym okiem na scenie przeleci.

WILLIAM SZEKSPIR

Jeśli

nas

Błędy

• 1,

słuchać b ędziecie łaskawi,

obrazu

chę ć

nasza naprawi.

So n e t ten poprzedza akt I „Ro mea i Julii ".
Przekład Leona Ulricha .
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... od pierwszego wejrzenia
Treść

William Szekspir
ROMEO I JULIA

Szekspirowskiej tragedii

Fragment

R

omeo

młody

dziedzic Monteków (Montague),

ukryty pod maską, bierze udział w balu wydanym przez Kapuletów. Między Julią (Juliet), córką
Kapuletów, a Romeem rodzi się gwa łtowna miłość od pierwszego wejrzenia. Mimo nienawi ści
dzielącej dwa największe rody Werony, Kapuletów
i Monteków, młodzi zaw ieraj ą potajemnie ślub
w celi ojca Laurentego, franciszkanina.
W czasie burdy ulicznej przyjaciel Romea,
Merkucjo, zostaje zabity przez Tybalta, kuzyna Julii. Wzburzony śmierc i ą przyjaciela Romeo zabija
Tybalta i zostaje wygnany z Werony. Tymczasem
ojciec Julii postanawia ją wydać za krewnego księcia
Werony, Parysa.
Widząc desperację Julii, franciszkanin daje
jej napój, którego wypicie przynosi pozorną śmierć,
trwającą 40 godzin, aby zażyła go w przeddzień
ślubu; ojciec Laurenty uprzedzi Romea znajdującego
się

w Mantui, że Julia tylko śpi, aby mógł ją zabrać
nocą z grobowca Kapuletów.
Jednak Romeo, usłyszawszy o jej śmierci,
nim zdołał do niego dotrzeć wysłannik Laurentego,
powraca i wypij a truciznę w grobowcu, u stóp Julii,
która budzi się w chwilę po jego zgonie i przebija się

sztyletem. Oba
przymierze nad

skłócone

rody zawierają
zwłokami swych dzieci.

spóźnione

Władysław KOPALIŃSKI
SŁOWN I K MITÓW I TRADYCJ I KULTURY

sceny

ROM EO do jednego ze sług
Co to za dama, co w tej chwili
Z tym kawalerem?

z

aktu

tańczy

SŁUGA

Nie wiem, jaśnie panie.
ROMEO
Ona zawstydza świec jarzących blaski;
Piękność jej wisi u nocnej opaski
Jak drogi klejnot u uszu Etiopa.
Nie tknęła ziemi wytworniejsza stopa.
Jak śnieżny gołąb wśród kawek, tak ona
Świeci wśród swoich towarzyszek grona.
Zaraz po tańcu przybliżę się do niej
l dlań mq uczczę dotknięciem jej dłoni.
Kochałżem dotąd' 0' zaprzecz, mój wzroku'
Boś jeszcze nie znal równego uroku.
TYBALT
Sądząc po głosie, z Montekich to któryś.
Daj no mi rapir, chłopcze. Jak się waży
Ten łotr tu wchodzić i kłamaną larwą
Szyderczo naszej urągać zabawie'
Na krew szlachetną, co mi wzdyma serce,
Nie będzie grzechu, jeśli go uśmiercę.
KAPU LET
Tyba/cie, co ci to' Czego

się zżymasz?

TYBALT
Ujmy tej, stryju, pewno nie wytrzymasz:
Jeden z Mo ntekich, twych śmiertelnych wrogów,
Śmie tu znieważać gości11ność twych progów.

KAPU LET
Czy to Romeo?
TYBALT

Tak, ten to nikczemnik.
KAPULET

Daj mu waść pokój; nie wychodzi przecie
Zgran ie wytkniętych dobrym wvchowaniem;
/,prawdę mówiqc. cała go \Verona
Ma za młodzie1ica pełnego przymiotów;
Nie chcia/bym za me w świecie w moim domu
Czynił m u krzywdy. Uspokój się :w tem ....

Tekst w przekładzie Józefa Paszkowskiego
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Fra~ment

sceny

z

aktu

I I

JULIA
Ktoś ty jest, co się nocą osłaniając,
Podchodzisz moją samotność?
ROMEO

Z nazwiska
Nie mógłbym tobie powiedzieć, kto jestem; Nazwisko moje jest mi nienawistne,
Bo jest, o.1 święta, nieprzyjazne tobie;
Zdarłbym je, gdybym miał je napisane.
JULIA
Jeszcze me ucho stu stów nie wypiło
Z tych ust, a przecież dźwięk już ich mi znany.
Jestżeś Romeo, mów? jestżeś Montekio?
ROMEO
Nie jestem ani jednym, ani drugim,
Jednali z dwojga jest niemiłe tobie.
tu przyszedł, powiedz, i dlaczego?
Mur jest wysoki i trudny do przejścia,
A miejsce zgubne; gdyby cię kto z moich
Krewnych tu zastał...

ROMEO
Na skrzydłach miłości
Lekko, bezpiecznie mur ten przesadziłem,
Bo miłość nie zna żadnych tam i granic;
A co potrafi, na to się i waźy;
Krewni więc twoi nie trwożą mię wcale.
cię

cię

za

sceną

hałas

mogę już czekać.

Wychodzi

ujrzeli.

oni tu nie

V

JULIA budząc się i podnosząc
O pocieszycie/u'
Gdzie mój kochanek? Wiem, gdzie być powinnam
I tam też jestem; lecz gdzie mój Romeo?

Znowu

ROMEO
Ach.1 więcej groźby leży w oczach twoich
Niż w ich dwudziestu mieczach; patrz łaskawie,
A będę silny przeciw ich gniewowi.
JULIA
Na Boga' niech

aktu

OJCIEC LAURENTY postępując naprzód
Romeo'
Na miłość boską, czyjaż to krew broczy
Kamienne wnijście do tego grobowca?
Czyjeż to miecze samopas rzucone
leżą u tego siedliska pokoju
wchodzi do grobowca
Romeo' blady.' - Parys' i on także'
Krwią zalany? Ach.1 cóż za fatalność
Tak opłakany zrządziła wypadek' Julia się budzi.

Nie
gdyby

z

OJCIEC LAURENTY
Cóż to za hałas? Julio, wyjdźmy z tego
Mieszkania śmierci, zgrozy i zniszczenia. Potęga, której nikt z nas się nie oprze,
Wniwecz zamiary nasze obróciła.
Pójdź; twój mąż leży martwy obok ciebie
I Parys także. Pójdź; pójdź, zaprowadzęć
Do monasteru świętych sióstr zakonnych.
Nie zwłócz, nie pytaj, bo warta nadchodzi.
Pójdź, biedna Julio'

Jakżeś

cię,

sceny

Hałas

JULIA

JULIA
Zabiliby

Fra~ment

ujrzą'

ROMEO
Ciemny płaszcz nocy skryje mię przed nimi.
Lecz niech mię znajdą, jeśli ty mię kochasz.
lepszy kres życia skutkiem ich niechęci
Niż przedłużony zgon w braku twych uczuć.

JULIA
z Bogiem, starcze; idź, ja tu zostanę.
Cóż to jest? Czara w zaciśniętej dłoni
Mego kochanka? Truciznę więc zażył'
O skąpiec! Wypił wszystko; ani kropli
Nie pozostawi/ dla mnie.' Przytknę usta
Do twych kochanych ust, może tam jeszcze
Z najdzie się jaka odrobina jadu,
Co mię zabije w upojeniu błogim.

Idź

całuje go

Twe usta ciepłe.
DOWÓDCA WARTY za sceną
Gdzie to? pokaż, chłopcze.

JULIA
Kto ci dopomógł znaleźć to ustronie?

JUL LA
ldq, CZllS k01iczyc.

ROMEO
co mi go doradzi/a szukać;
Ona mi instynkt, ja jej oczy dałem ...

Miłość,

chwytając sztylet Romea
Zbawczy puginale!
Tu t woja pochwa.
przebija się
Tkwij w tym futerale.

Tekst w przekładzie Józefa Paszkowskiego

Tekst w przekładzie Józefa Paszkowskiego
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„Młodość

i autentyzm l<:reacji"
Konwińskim
- inscenizatorem i choreografem baletu „Romeo i Julia"
do muzyki Hectora Berlioza

rozmowa z Henrykiem

HENRYK
KONWIŃSKI

spisała

Grażyna

KONIECZNA

Temat „Romea i Julii" stale powraca i ożywa w nowych twórczych ujęciach
i realizacjach we wszystkich dziedzinach sztuki. W Operze Śląskiej dwukrotnie
zostały wystawione dotąd balety poświęcone tragedii miłości tej najsłynniejszej
pary kochanków. W roku 1962 zrealizowano spektakl wielkiego, widowiskowego
baletu Sergiusza Prokofiewa. Ponownie balet pod tym tytułem do muzyki uwertury-fantazji Piotra Czajkowskiego zos tał wystawiony w 1973 roku. Teraz po 36
latach na scenę trafia kolejna, trzecia kompozycja choreograficzna podejmująca
ten temat - balet do muzyki Hectora Berlioza. Co zadecydowa ło, że Henryk Konwiński, który ma w dorobku wiele pozycji baletowych - jakże różnych w fo rmie
i charakterze, teraz zajął się historią tragicznej miłości tych młodych, szekspirowskich kochanków'

szekspirowskich kochanków zadecydowała o tym, że
realizacji tego spektaklu. W bytomskiej szkole baletowej
jest bowiem dużo młodych, uzdolnionych tancerzy, czego dowodem są. np.
zdobyte przez nich liczne nagrody na międzyszkolnych , ogólnopolskich i zagranicznych konkursach. Szczęśliwie się składa, że wśród uczniów są dwie
młodziutkie Julie i dwóch młodych Romeów. Dzięki temu możemy wystawić
„Romeo i Julię" z autentycznymi młodymi kochankami. Spektakl powstaje
przy dużym udziale bytomskiej szkoły baletowej, bo ze względu na nieliczny
zespół baletowy Opery Śląskiej nie moglibyśmy sobie pozwolić na np . tak wielki spektakl ja kim jest balet „Romeo i Julia" Prokofiewa.
- To

właśnie młodość

możemy się podjąć

A sam wybór muzyki, jak dosz ło do wyboru właśnie muzyki Hectora Berlioza'

- Niewątpliwi e spiritus movens tego przedsięwzi ęcia , był kierownik literacki
Opery Śląskiej Tadeusz Kijonka, który wielokrotnie udzielał trafnych podpowiedzi, nie tylko w sferze baletu.
Forma dramatycznej symfonii - już to określenie wiele tłumaczy i wyjaśnia jaki to
ma być z założenia balet, a więc o dramatycznej projekcji i takich napięc ia ch.

- Może uproszczę sprawę, bo poza wszystkim, co już powiedziałem, było i jest
we mnie nadał wspomnienie wspaniałego spektaklu, który widziałem przed
wielu laty w Wa rszawie - spektaklu Maurice'a Bejarta do muzyki Hectora Berlioza. Bejart korzystał wtedy z całości symfonii, lecz we mnie pozostało przede
wszystkim wielkie wrażenie występu w partii Tybałta Wojciecha Wiesiołow
skiego. 1 jest we mnie - jak w wielu przypadkach - duża inspiracja Bejartem.
lecz Pan dopełnił tę symfonię fragmentami innych kompozycji Berlioza - no
śn ie .. dlaczego, z czego natomiast postanowił Pan zrezygnować'

I

-

Postanowiłem

nie

korzystać

z tych „.

pozwolę

sobie to

określić

wła

bardzo pom-

inscenizacja,
choreografia

Zal icza ny do gro na naibardziej z nanych I Ct.·niO ll }'Ch tancer zy, ch orl·Og ra fów i rC'-ZysC'rów. Na
swoim artystycznym konc ie ma po nad pi ę<'.·dziesl ęc.1o l c Lni ą obec no Sć na sce nach teatralnych. Bez W:)tpi e nia j!o:St krajowym. rekordzistą. w iloSci p rzyguto wanY'.:h opracowa11 cl1 oreogrJficz nych i wy reży serowanych
p r zedst awień operO\vych i operetkowych. il og;"ll) ' dorobek choreograficz ny I \e n ryka Konw ir\,i;ki1•go ob ij jmuje niem al wszystkie pozyq e baletu klasyczn ego m. In . „lez1o ro b b ędz1 e~ „Coppel ia~ „Don Kichot: „Dziadek
do orzr<"hów: „Có rka źle strz eżo na ·; "Harn as ie·; „Rom eo i Ju lia" oraz w 1 ~le opracow a ń do muzyki współcze
snej reali zowa nych na wszystkich bez wyją1ku krajowych sccn:. ch mu;.ycz nych.
W ywodzi s11: z Poz na.ma 1 $rodow isko artys tyczne tego m1:.s ta ufo r m o wa ło jego rozum ien ie sztuki i wrodzoną wr a ż liwoś ć. Pcł n r kw;J; li fik3 q e zawodowe zd oby ł w Par\btwowcj Szkol e 13alctowej
w Warszawie . lako tan cerz- solista d eb iu to w a ł na sceoit> Tealru W ielk iego w Poznaniu, p ko cho reogr af
w sludenckim „Tc·Jtrzc Nurt: gdz i<· wr;.11. z n.:7, yserem J;rnus-z. ~m N ycz a kl~m zrealiwwa ł prapremier\' p olską
„Operetk i" Gombrowicza. W roku 1971 r. Henryk K on ~\1 i1\s k i rm.poo.yn a „N OCQ \Valpu rgi i" w „F<1u śdc M
C h. G o u noda swoją niezwykle owocni) w s pó!prncę z. ówcresnym dyrekto rem O pery Sląsk i J - N <ipo leonem
Sil'SSl'm. Na sn~ n i c· bytom skiego tl'at.r u dC'biurnjL· ~1 ko d1ort-ograf pd nospekta klow)'m b alc t,..1ń ..Stworzt.:nk
świ a t a" do muzyki A . Pietrowa . W tym nasie objawi s i ~ r<'.w.mic:ż jako reż yse r operowy cicszq cej się przez
dłu g ie lata po wodze niem melod ramatycznej „Traviaty"

G. Verdiego '

dem om e7~n cj ..Sa.Jome·

R. Stra us!ia.

'1.' reżyse rii Henryka Kon wi1\ski<..·go na byto1'l" 1skiej scenie pojawBo tj ę wieli..· s pektJ kłl operowych, op1m;!t kowych i baletowych, w ty m np. „Strasz.nr d wor · St. Momuszki . „Ernan i'' G. Verd iego, „Madama Butte rfl y"
G. Puccini ego , „Cosi fan lu rt~ " W. A. lvloz:ar ta . ..Gioco nda" A. Po nchelli~o , . Don Kichot" L. A . M in kusa
„Aida" G. Verdiego „\Vcso ła Wdówk:i" r. 1.eha rn orn ~Or feusz. 1 Eury d)'kJ„ Ch.\'V, Gl ucka . N;i $ 1~sku wspó ł·
pracuj e takie z chorzowsk im Teat rem Rozrywki, gd21e z r e a lizo w a ł cho reografię do spekta kl i: „Skrzypek na
dachu~ .Caba ret'; .. Pocałun ek Kobletr Paj;Jka·; „The Rocky Horror Show"; Teatrem Zagfl;b1a w Sosnowcu
- „ Kord1:u1~ „Iwona Ki;; i ę.zni cz k a Burgund:!" czy Gl\wickiin T~ Mrem ~·t uiyo: n y m - „Krai n.1 uśm i ~ chu ~ „Hra bin<i M ar ka~ B)'I w ielokrotn ie no m inowany i nagr ad zany „ Z ł o tą M as ką " m. m. za reż yse ri ę 1 c horeografię do
„Mona ch o m a c hii~ „Snów i zdar-1,c(1'; „Sl>. rz)'\)b nJ d a c hu~ „I (iston i w ł m ert<1 '; „Tu, ń ców P o tow kc.k 1 c h ~ „Có rki
ź l ~ strze·l.onej'; ,,Szkoły btaz.nów'; „Z ~el onego Gila': „A id y" o raz .,Orfeusza I Eurrdyki''.

patycznie - „chórów, wielkich arii barytona i sopranów''. Zrezygnowałem
z nich ż eby pozwolić „ działać" obrazowi, a nie słowu solisty-śpiewaka czy
chóru, bowiem słowo śpiewane np. po francusku, które nie wszyscy przecież
muszą. rozumieć - niesie ze sobą inny ładun e k emocjonalny. W związku z tym
postanowiłem z niego nie korzystać. A wykorzystać za to bardzo dużo pięknej
muzyki z kilku uwertur Berlioza, która wspaniale się kompo nuje z podstawową materią pod tytułem „Romeo i Julia''.
Będzie to spektakl, w którym wykorzystuje Pan nagranie muzyki Berlioza,
a więc nie uczestniczy w nim orkiestra Opery Sląskiej, z jakich za sadniczych wzglę 
dów?

-

Do s konałość

muzyki,

potęga

aparatu wykonawczego (w spektaklu wykorzy-

I

I

ZOFIA

DE INES

IRENEUSZ
DOMAGAŁA

kostiumy

Autorka scenografii teatra!neJ, operowej, baletowe) i telewizyjne). Uko11czyła Wydział Archi te ktury Politec hniki i Studium Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Debiutowała sce nografi~ do sztuk i Tadeusza Różewicza „Biale ma! zc.1lstwo" na sce nie Te-.:i.tru Współcz esneg o we \'X/r ocł awi u ,
a powtórzyła tę prac<;> w jednym z ameryb1l.sk ich teat rÓ"'· O clt~d s t a ła si ę jednym z na1bardz iej w :d\'tych
polskich scenografow teatralnych - 1. ;i p r~ st~ na j es ~ przez najwybi tniejszych r e ż. yse rów 1 najbardzi ej znane
teatry. Ma w dorobku ponad sto róznych real iza cj i w kra1u i za g r~rnicJ.
Przez \v 1ele lat wspólpraco wab z t wór c~) po lskiego teatru pantom imy Henryk iemTorn aszc.' w sk1m. z którym zrea li zowała we \Vrod awiu „Ryce rzy króla Artura·; „Syna m arn otraw nego" i ~ S e n noc y !et·
niej': Tworzyfa dla wi ę k s zości scen operowych w Polsce oraz dla Pob kil· ~ u Teatru Ta1ka Ewy \x/ycichowskiej .
Z zespołem Tealru Ekspre:sj1, we wspótpracy z \Vojctechem Misiurą, stworzyfa „Idoli per we rsji" - n;l wsk ro ś
oryginalne widowisko autorskie, eksponujące jf'J niezwyktą fantazję w kreowaniu kostium em pO staci scenicznych.
Tworzyła

dla większości sce n ope rov.rych w Polsce. Zrealizowała m. in.: w Teat rze \ \!it„•l kfm

w Warszawie - „Fausta" Ch. Gounoda, „Tankred a" G . Ro ss in iego, „Str ;:iszny dwór" St. Moniusz ki, w l 007

r. scenografię spektaklu „V/ kra in ie cz;:i rodz icjs ki ego fl etu " Mozarta, a w 2008 r. kos tium y do spekt<lk lu
„Magiczny Dorern1k~ Ptaszyński ej; balety: „Ross ini an a''. „Bo le ro" i „Carrn in;:i Bura na·· w Oper ze Krako wskiej - „Ub u Rex" t „ C z a r ną maskę" K. Pende reckiego , „R igo!ctto" G. Verd iego w Tt•atrze Wielkim w Poznaniu „Poław iao. y p c~t'Y' G. Bizeta; w Teatrze 1Vluzyczny m w Gdy n i - „K s i ę żnic z kę cz.ard a sza~ r-:. Kalm ana .
w Gliwickim Teatrze „Z e m st ę ni ct opcr1.a" Johanna Slr au~sa, a w O pe rze Sląsk i e) w By tomi u kost iumy do
„Wesołej wdówki"

F. Leh ara. Z jej zag ran icznych prac scenog rafic znych w tcat ru ch m u zycz nych warto równiez wymienić m. in. „Orfeusza i E urydy k ę- C h. G lucka (Bonn) i „Ta nnh ausera· R. Wagnera (\Ve imar). Jej

indywidualne wystawy pro jektów sctmogra lic w ych pret.en Lowane byty rn . in. w Pary żu l Darmstadcie.
Na temat jej twórczoścj powstały fil my : .,Po rtret Zofi i de ln eS oraz „Sam a przed lust rem''. Za scenografię
i kostiumy do „Stawika cesarza" oraz „Księz n icz.k 1 na ziarnku grochu'' w chorzowskim Teatrze Rozrywki
Zofia de lnes otrzymała w 1993 roku Złotą M a s kę .
4

stano nagranie London Symphony Orchestra pod dyrekcją sir Colina Davisa,
przyp. G.K.) byłaby u nas z przyczyn zupełnie obiektywnych nie do osiągnię
cia. Wydaje mi się, iż korzystne jest posłuchanie tej symfonii w tak doskonałym kształcie, jakiego niejedna orkiestra naszych okolicznych miejsc nie mogłaby zapewnić.

W przedstawieniu uczestniczq w znacznym stopniu uczniowie Ogólnokszta{cqcej
Baletowej w Bytomiu - i to nie tylko dopetniajqc sceny zbiorowe ... lecz przede
wszystkim w partiach tytułowych baletu. Co zadecydowalo o tak odpowiedzialnej,
artystycznej decyzji?
Szkoły

- Zadecydowała dojrzałość tych mtodych ludzi - dojrzałość w znaczeniu zawodowym - i świeżość w znaczeniu natury ich młodości. No a przede wszyst-

dekoracje

Dyplom z wyróznieniem w z zi krcsie gra fiki w;irsztatowcj i li tografii u prof. Luc jana Mizinowskiego oraz plakatu u prof. \Valdemara Ś w1c rz<'go na Wydziale M alars twa Grafiki oraz R z eź by uzys ka!
w roku 1979 w PWSSP w Poznaniu. \Y/ rok u 1985 od b ył sta i: Jrtystycz no- pe ddgogicrny w Sa int l.uc;.1 s Hoge r
In sti tut voor Beeldende Kunsten w Brukse li i w l11 st ituto de Artes Pla stic.as de Taxco w Meksyku.
O be cnie pracuje w Katedrze Rysunku Jako profc-:sot Akad e mi i Sztuk Pi ęknych w Po znan iu . \V kadencji 20022005 p ełni funkcjv !-:il'rownika Katedry Rysu nk u. Up raw ia g r afi kę-, pla ka t, rys unek i scenog ra fi ę.
Mia ł wiele indywidualnych wystaw grafiki i rysu nku m in. w M exico Ci ty, Kolon ii. Ci~ toch o w ie, Poznan iu
i Radomiu. Brat udział w ltcznych wys taw ar,; h z a~ r a rn cznych: w Belgi i, Niemcz.ech , M eksyku, Szwecji i na
Węgrzech

oraz krajowych: m.in. w Warszawi e, Katow:cach , Szczec in ie, Częs toc h owie.
Jego scenograficzny de biut miał miejsce w roku 1982, kiedy to wykreował sce nogr<:di t; do
„Kroków" Samuela Becketta z Krystyną Feldman w roli gtównej. Od uimtej pory zrealizowat ponad 40 projek tów scen ograficznych w o perach i teatrach d ra m llty nnych. \\/śród ni ch takie jak: „Ozene k ~ M. Gogola
w Te:.ltrzc Dramatycznym w Elbl'-) gu, bzd ety: „Wir ~ ., Ro o m s··.. ,\V cieniu ..." w Po lskim Tea trze Ta ńca w Poznan iu; balety: ~ Dom Bernardy Alba" i ••Qu as i modo•, ~Am adeusz ~ .Viva StrJu ss" w Teat r7.e Wielkim w Poznan iu; bale ty : „Na d m o drym p iękny m Dun aje m " i „ Mi l nś<..~ Gt-rsh w in F]3 menco·· w Teatrze O pery i Operetki
w Szczec inie. „Dybuk'" wg Sz . Ansk icgo i Ik ucc'a Z.. . tycrsa w Uran ia l h ea ter w Ko lon ii..,Ku sz e ni..eśw. Ant on.lego "
G. Flauberta w ··1heater fUr Mich w Dusseldorfie, „Di illogi Karn1 eli tJ nek" G. Be rnanos w Teat rze Wy b r-~i e
w Gdańsku, „H1storyja o Chwaleb nym Zm artwyc hwsta niu P<ul::; ki m'' c\1likubj<1 z W ilkow iecka w Teatrze 1.) ramatycznym w Częstochowie, „S mlc rć komiw ojaż<: r aM A. Miller<' w Teatrze im.). Kocha now sk ie go w Opo lu,
„Zaczarowane jezioro" wg P. Czajkowskiego w Tea tr:.u.:! 1m. W. Horzycy w To runi u, ~C al i n e cz ka " i ., Kram
z piosenka mi" Leona Schillera w Teatrze Za głę b i a w Sosnowcu. czy „jaski nia fi lozofów " Z. Herberta
na scenie „Pod Lipami" w Poznanrn oraz „Don Kichot" L. A. Mtnkusa 1 „Orfeusz l Euryd yk a ~ Ch.\Y/. G lucka
w Operze Sląskiej w Bytomiu.

kim - talent. Bo niewątpliwie są to bardzo utalentowani młodzi ludzie i wierzę, że jest przed nim.i wielka kariera. W naszym przedstawieniu - o czym już
powiedzieliśmy - bierze udział duża część uczniów bytomskiej szkoły baletowej i cieszy mnie to tym bardziej, że jest to poniekąd pierwszy, tak znaczący
powrót do dobrej, ścisłej współpracy szkoły baletowej z Operą Śląską. Tak jak
to drzewiej bywało.

Jeszcze trwajq próby - co wnoszq, wniosq na scenę ci młodziutcy tancerze„. Bo tego
jeszcze nie było. To nie uznani, perfekcyjni technicznie, pierwszoplanowi soliści, lecz
tancerze w wieku Romea i Julii Szekspira. Już to samo jest wydarzeniem. Jakie walory
zaprezentujq obsadzeni w tych partiach młodzi tancerze?
- Talent,

wdzięk, urodę, świeżość„.

I

I

Pmiski balet rozgrywa się w umownej przestrzeni„. sq to raczej nawiqzania do miejsc
i sytuacji tej sztuki Szekspira. To założenie. Z czego ono wynika?

- Kompozycja dramatyczna Berlioza zobowiązuje do pewnej skrótowości.
Starałem się z niej oddzielić i wyeliminować tzw. wątki rodzajowe, korzystając tylko z wątku głównego, jakim są miłość i waśnie między dwoma rodami.
Wśród tego całego zamętu zakwita świeże, prawdziwe uczucie, które jest, było
i będzie, które zawsze zwycięża i jest ponad wszystko. Cała muzyka jest przy
tym niezwykle zwarta i esencjonalna, co również zobowiązuje nas do pewnej
skrótowości w ruchu, w dekoracjach i we wszystkim, co się dzieje na scenie,
a dzięki czemu bardziej można „zadziałać" na wyobraźnię widza. Przez to, że
nie wszystko jest dokładnie i nie wszystko jest dosłownie. Rzeczą dość istotną w spektaklu jest także fakt, iż nie używamy w ogóle rekwizytów. Sądzę, iż
widz zaakceptuje to, że sztylet, którego nie ma, napój którego nie ma - jednak
są. Bo uwidocznią to przekonujące działania tych mtodych ludzi. W spektaklu
bardzo piękny jest także „akompaniament'; „towarzyszenie'; opieka ze strony dojrzatych tancerzy np. Olgi Kozimali, która - o czym warto wspomnieć
- w moim poznańskim przedstawieniu „Romea i Julii" tańczyła właśnie Julię.
Niezmiernie istotna jest proponowana pomoc tak doświadczonej artystki tym
młodym utalentowanym, acz bez zawodowego doświadczenia tancerkom.
Grzegorz Pajdzik, którego opiece powierzyłem duety i partie solowe Romea
i Julii także doskonale pomaga, wie jak do nich dotrzeć. W ogóle uczestniczy
w tym przedsięwzięciu cały zespół, wśród którego jest również profesorka ze
szkoły baletowej Lucyna Popławska, kreująca w spektaklu postać Niani - tu
opieka pedagogiczna jest w sensie dostawnym i poprzez oddziaływanie sceniczne postaci. Z wielką radością obserwuję skuteczność tych cennych uwag.
Sam chwalę siebie za ten pomysł, że poprosiłem artystów z zespołu baletowego
Opery Śląskiej, żeby zechcieli się nad tymi młodymi tancerzami „pochylić''.
Choreograf z Pańskim jakże bogatym doświadczeniem i dorobkiem ma uformowany styl i sprawdzone środki. W jakim stopniu wykorzystuje Pan technikę klasycznq,
w jakim współczesny język baletowego przekazu?

- Wg mnie i nie tylko mnie klasyka jest poza i ponad czasem. Oczywiście bana klasyce, bo tak są uformowani ci tancerze, ale mają również - z czego
zresztą słynie bytomska szkoła - doskonały warsztat tańca współczesnego.
W spektaklu pozwalam sobie na jakieś fragmenty ruchu zbliżone do współ
czesnego - głównie w żywiołowych, intensywnych scenach zespołowych, np.
w scenach bójki i zabawy, niż u samych solistów. Aczkolwiek uważam, że utalentowany tancerz, świetnie uformowany w klasyce, znakomicie radzi sobie
także w tańcu współczesnym, czego dowodem są chociażby ci młodzi ludzie.
Przy takim uformowaniu nie ma problemu, by z klasycznej „arabeski'; przejść
za chwileczkę w parter na pozycjach tzw. niewykręconych, zamkniętych. Jest
to naturalne i oczywiste. I często właśnie używam tego rodzaju połączeń.
zuję

Istotne miejsce pełni finał - zakończenie ma formę apoteozy. Tu Pan odbiega od rozwiqzania Szekspira, dlaczego?

nadziei, którą wszyscy w sobie mamy„. może ktoś powie,
to niekonieczne, że miłość zwycięża, ale ta miłość jest taka piękna„. Wielka
scena miłosna toczy się zresztą przez całe przedstawienie i daję ją też na zakończenie, żebyśmy nie zapomnieli, że miłość nie umarła i że będzie zawsze
i ponad wszystko.
-

Chcę dać tę iskrę

że

Prapremiera' To zawsze ma swojq
rzeniem.

wymowę

i jest już

choćby

z tego

względu

wyda-

- Bardzo chcę, aby takim wydarzeniem było i wierzę że będzie, dzięki temu,
o czym właśnie rozmawialiśmy- przez młodość i przez autentyzm tych utalentowanych wykonawców.

HECTOR BERLIOZ
życie, twórczość, znaczenie
Karol

Rafał

S tykamy

się

BULA

tudiując życiorys

Hectora Berlioza, nie łatwo oprzeć się wrażeniu, że oto spoz modelowym bohaterem Byronowskiej powieści. Rozwichrzony
romantyk, niepoprawny marzyciel o wizjonerskim umyśle nowatora. Burzyciel
kanonów estetycznych, osobowość kontrowersyjna, bulwersująca swą śmiałością
i bezpośredniością sądów oraz postępków. Niespokojny duch Paryża czasów Restauracji, II Republiki i początków II Cesarstwa. W francuskiej filmotece pewnie nie
brak zekranizowanej biografii mistrza, wszak należy przypuszczać, że barwne życie
kompozytora, publicysty i dyrygenta posłużyć mogłoby niejednemu reżyserowi filmowemu za kanwę do interesującego melodramatu.
ouis Hector Berlioz urodził się 11 grudnia 1803 w La Cóte-Saint-Andre
w departamencie Izery między miejscowościami Vienne, Grenoble i Lyonem.
)ego ojciec, Louis Berlioz, ceniony chirurg, umieścit syna w szóstym roku życia
w seminarium, gdzie pozostał do 1811 roku. Później lekarz o humanistycznych
zamitowaniach sam zajął się edukacją syna. Hektor od wczesnych lat dziecięcych
darzył szczególnym zainteresowaniem geografię. Pociąga ty go opisy życia w innych
krajach, marzyt o dalekich podróżach i ekscytujących przygodach. Bliska była mu
też poezja. Strofy Wergiliusza rozpalały bujną wyobraźnię niezwykle wrażliwego
chtopca. Pierwsze wrażenia muzyczne, które zapadły mu gtęboko w pamięci odebrat jako dwunastoletni chtopiec. Zachwycit się ustyszaną w kościele przeróbką romansu Quand le bien-aime reviendra (Kiedy powróci ukochany) z opery komicznej
Nina ou Folie par amour (Nina czyli Szalona z miłości) Nicolasa Marie Dalayraca.
Pierwsze próby tworzenia - wcześniej śpiewał i grat na flecie podłużnym, a następnie również poprzecznym - pochodzą z okresu wczesnego wieku mtodzień
czego. W tym też czasie zaptonął namiętnością do 18-letniej Estelli Duboeuf, pięk
nej dziewczyny „z zielonych wzgórz" Meylan, w czerwonych bucikach. Bywał tam
u swego wuja. Muzyka została mi w tym samym czasie objawiona co miłość, kiedy
miałem dwanaście lat. Jedna i druga namiętność nie opuszczą Berlioza do ostatnich
dni życia. Zmart 8 marca 1869, a zamykając pisany od 1848 roku pamiętnik refleksją
odnoszącą się do dwóch stanowiących o treści jego życia pasji ~ muzyki i mitości:
Vtóra z potęg może wznieść człowieka na wynioślejsze wyżyny, miłość czy muzyka?... To wielkie pytanie. Jednak wydaje mi się, że trzeba by powiedzieć tak:
miłość nie może dać pojęcia o muzyce, muzyka może dać pojęcie o miłości ... Po co je
rozdzielać? To dwa skrzydła dusz.
osiemnastym roku życia Berlioz "')'jechał do Paryża, by zgodnie z wolą ojca
podjąć studia medyczne. Już pierwsze doznania wyniesione z teatru operowego (Danaida Antonio Salieriego) wprawiły mnie w zachwyt i egzaltację - wspomina. Zachwiana zostata dana ojcu obietnica studiowania medycyny. Ostateczny
cios zadały jej dostępne w Bibliotece Konserwatorium partytury Christopha Willibalda Glucka. Po wysłuchaniu Ifigenii na Taurydzie byt już zdecydowany wyrzec
się medycyny. Wkrótce podjąt prywatne studia u profesora Konserwatorium Paryskiego Jeana Franc;ois Lesueura; od 1826 roku byt już formalnie studentem Konserwatorium. Choć później krytycznie odnióst się do nauki kompozycji u Lesueura,
ceniąc sobie bardziej naukę kontrapunktu u Antoniego Reichy, pisał: Był to czas
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„Le Correspondan t" od 1835 „Journal des Deba ts''. Pisa t z wew n ętrznej potrzeby, ale
też z powodów finansowych - w życiu miewat często poważne kłopoty materialne.
Kilkakrotne wstrzy mywan ie mu pensji przez ojca, niezadowolonego z rezygnacji ze
studiów medycznych i braku sukcesów w obranym zawodzie muzyka, kosztowne
wydatk i na wynajem sal koncertowych, w których mógłby prezentować swe dzieła ,
opłacanie muzyków do ich wykonań - wszystko to wpędzało kompozytora raz za
razem w trudną sytuację. Choć pióro mia ł znakom ite, pisanie uwa ża ł za trwonienie
swego cen nego czasu, który powinien oddać tworzeniu. Niemal u schyłku życia tak
odniósł s ię do swego zajęcia krytyka i fe lieton isty: Ale wiecznie pisać felietony, żeby
żyć.' Pisać bzdury o bzdurach'[. . .} Mówić dzisiaj o jakimś wielkim mistrzu, a jutro
o jakimś kretynie z tą samą powagą, tym samym językiem.1
trudnych latach studiów Berlioz los swój zamie~zał odmienić _przez zdobycie
Nagrody Rzymskie) w konku rsie Akade m11, ktorego wygra nie za pe wniłoby
mu 5- let nie stypendium w wysokości 3 OOO franków roczne (miesięczna pensja ojca
w wysokości 120 fr. zapew ni a ła mu życie wolne od trosk). Ubiegał się o nią czterokrotnie, zdobywając ją ostateczn ie w 1830 roku kantatą Ostatnia noc Sardanapala.
Przez wiele lat zmuszony do nader skro mnego życia, zarabiał felietonami, pracą
chórzysty w Theatre des Nouveautes z miesięczną pensją 50 fr., lekcjami solfeżu,
gry na flecie i na gitarze. Przebijał s ię przez życie na wszelkie sposoby, przeciwsta wiając się przeciwnościom losu w studiach i życ iu zawodowym. A to przy ogrom nym potencjale talentu muzycznego. Oto jego próbka: Gdy zdaje na wolne miejsce
chórzysty, zapytany o arię, którą mógłby się przedsta wić, daje egzaminatorom wybór
między jakikolwiek fragm ent wokalny z „Danaidy Salieriego'; „Stratoniki lvlehula';
„Westalki i Fernanda" Corteza Spontiniego, „Edypa" Sacchiniego, obydwu „Ifigenii~
„Orfeusza i Armidy" Glucka, wprawiając tym komisję w zupełne osłupienie.
gzaltowany młod z ieniec, czu ly na urok poezji, w 1827 roku przeży ł Berlioz swój
w ielki dramat osobisty. Po zobaczeniu przedstawianych w „Odeonie" przez angie l ską trupę aktorów Hamleta i Romea i Julii ze s ławną wtedy akto rką Henriettą
Smithson, bez reszty zauroczo ny Szeksp irem, odno towuje w swoim p am i ę tni ku
wrażenia po Hamlecie: Szekspir, runąwszy na mnie tak znienacka, poraził mnie jak
grom. Jego błysk, otwierając mi ze wzniosłym grzmotem niebo sztuki, oświetli/ mi jego
najodleglejsze głębie. Pozna łem prawdziwa wielkość, prawdziwą piękno, prawdziwą
prawdę dramatyczną, a po Romeu i Julii: Powodzenie Szekspira w Paryżu(.../ zostało przewyższone przez powodzenie Miss Smithson. Nigdy we Francji żaden artysta
dramatyczny nie wzruszył, nie porwał, nie zachwycił publiczności tak, jak ona."
gzaltowany młodzieniec zaptonął gorącą miłością do aktorki. Nie mając śmiało
ś ci, by w bezpośrednim spo tkaniu wyznać jej swe uczucie, byt przecież dla niej
nikim, pragnął zdo b yć wpierw rozglos. Po pokonaniu niezliczonych przeszkód 26
maja 1828 roku odbyt się jego koncert kompozytorski, który spotkał s ię nawet z powodzen iem u publiczności i umiarkowanym uznaniem krytyki, pozostawił jednak
oboję tn ą na to aktorkę. Ta nawet o koncercie nie w i edz iała, a listów sza lonego mtodzieńca już dawno nie przyjmowała. Pięć lat później Henrietta Sm ith son zostanie
żoną Berlioza. Będzie on miał wtedy na swoim koncie kilka znaczących sukcesów
kompozytorskich i znajdują ca się na skraju bankructwa po licznych niepowodzeniach angielska aktorka, wzruszona okolicznościa mi powstania i t reśc i ą Epizodu
z życ i a ar tysty (znanego pod n azwą Symfonii fantastycznej), który po z nała, zapru szona na koncert Berlioza w Konserwatorium 9 g rudnia 1832, przyj ę ta oświadczy
ny kompozytora; warto przypomnieć, że treścią Symfonii fantasty cznej jest historia
miłości Berlioza do Miss Smithson, jego udręk i bolesnych marzeń. Małżeń stwo to
przetrwa dwadzieścia lat - do ś mierci ubóstwianej „Ofe li i-Julii''. Ze zw i ązku tego
poc hodz i syn Lo uis (1834-1867) Owdowia ly Berlioz połącz y s i ę ponow nie węzte m
ma łżeńsk im w 1854 roku ze śp iewaczką Marie Martin (pseudo nim artystyczny:
Marie Reco). Do końca życia pozostanie wszak wiem y swojej pierwszej młodzi e ń
czej miłości i w ostatnich latach życia, osa motio ny (Marie Martin z marła w 1862
roku), odszuka swoją Estellę w czerwonych trzewiczkach, by nawiąza ć z nią nić
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HECTOR BERLIOZ

portret z lat

wielkiego entuzjazmu, wielkich

namiętności

muzycznych.

młodości

długich marzeń, radości

nieskończonych, niewyrażalnych'{..].
odejmował

coraz śm ie lsze zadania twórcze - w krótkim czasie powstały kan -

P tata l'Arabe Au tombeau de son coursier (Arab u grobu swego konia), scena

z dramatu z Saurina Beverley au le jouerur (Beverley czyli Gracz) na bas i orkiestrę,
opera Este/le et Nemorin, oratorium le Passage de la Mer Rouge (Przejście przez
Morze Czerwone), wreszcie w 1824 roku uroczysta M sza, która ku radości mtodego
kompozytora została wykonana JO lip ca 1825 w koście le $w. Rocha. Choć przez
krytykę życzliwie przyjęta, nie przyniosła mu spodziewanego sukcesu i pogrąży
ła w długach. Te pierwsze kompozycje później zniszczył, choć fragmentarycznie
wykorzystał je w bardziej dojrzałyc h dz i e łach. Na ten czas przypadł też pierwszy
artykuł Berlioza w „Le Corsaire" w obron ie tragedii muzycznych Glucka . Ten ra czej okazjonalny gest, dając y upust oburzeniu młod z i e ńca wobec braku zrozum ienia dla postępowego kompozytora muzyczno-dramatycznego, miat si ę z czasem
przerodzić w sta tą działalność pub licystyczną w ko lejnych czasop ismach: „Revue
Europeene'; „Revue Litternire'; „Monde Dramatique': „Gazette Musicale" od 1829
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pr zyjaźni.

tawę i uzna nie Berlioz zdobywał przez ca łe swe życ ie wyrzeczeniami i wyt rw a łą
pracą . Komponował, częs to ur zą d za ł koncerty ko mpoz)' torskie, sa m nimi d yry gowa ł (po kilku z łyc h doś w i adczeniach z kie psk imi dyryge nta mi), od b ywa ł liczne
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podróże koncertowe do Belg ii, Niemiec (14 koncertów m. in. w Weimarze, Lipsku,
do Austrii, Węgier, Czech (1845, 1846), Anglii, Rosji (6 koncertów w St. Petersburgu,
2 w Moskwie) umożliwiających mu n aw iązyw anie cennych kontaktów z korono wa-

nymi g łow a mi i jeszcze cenniejszych przyj aźni - do przyjaciół Berlioza zaliczali się
m. in . Hiller, Liszt, Spontini, Paganini, Lipiński, Ernst, Delacroix, Aleksander Dum as, uwielbiała go Adelina Patti. Powinn o to byto odbić się głośnym echem w stolicy jego ojczyzny. Nie stało się tak. Berlioz niemal do ostat nich lat życia w Paryżu
musiał walczyć o uznanie i„. egzyste n cję . Wysuwano wprawdzie jego kandydaturę
to na sta łe go dyrygenta Opery, to na profesora harmonii w Konserwatorium, lecz
zawsze znalazły s i ę przeszkody, un iemożliwiające zajęc ie należnej mu pozycji w ży
ciu Pa ryża i stabilizacj ę m a teria ln ą. Jedyne na co by ło stać w ładze Francji to zaoferowa nie mu posady pomocnika kustosza Biblioteki Ko nser watorium ( l 839) z p e n sją
roczną 1500 fr. i na otarcie łez Krzyża Legii Honorowej. Dopiero, gdy schorowany
za rzucit komponowa nie, pisanie recenzji i dyrygowanie, wybrano go członkiem
Instytutu (21 VI 1856) ze statą roczn ą pensją .
orobek twórczy Berlioza jest imp o nuj ący. O bejmuje m. in trzy opery: Benvenuto Cellini (1834-38), Les Trojens (1856-59) i Beatrice et Benedict (1860- 62),
kilk adzies iąt utworów chóralnych z fortep ianem lub orkiest rą - wśród nich najbardziej znane Huit Scenes de „Faust" (Osiem scen z ,.Fausta" 1829), Requiem (1837),
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Romeo et Juliette (1839), La Damnation de Faust (Potępienie Fausta 1829), Te Deum
(1849), L'Enfance du Christ (Dzieciństwo Chrystusa 1850-54). Spośród oś miu dz iet
o rkiestralnych na czo ło wysuwa się najs ławniejsza ko mpozycja Berlioza - Symfonia
fantastyczna; epizod z życia artysty (1830), która wz burzy ła par yską s połecz n ość
a kademic ką. Do częściej przez orkiestry podejmowanych dzieł nale żą po n adto
uwe rtury Król Lear (183 1) i Korsarz (1831), a także Symfonia z solem altówki Harold

w Italii (1834). Są ponadto pieśni, utwory na głos i orkiestrę i inne, nie zostały jedynie ukończone i opublikowane ni eliczne z r esztą zachowa ne kompozycje kameralne.
Spośród prac literackich dużym uznaniem cieszy się jego wyznaczający nowe drogi
Traktat o nowoczesnej instrumentacji (1843 uzupełniony pracami Sztuka dyrygowania i Nowe instrumenty (1855). Krytyko m i rece nzentom polecają się Wieczory

w orkiestrze (1852) oraz Pamiętniki (1803-1865).
ako reprezen tatywny twórca romantyzmu, zafascynowa n)' twórczo ścią Szekspira i Goethego dążył do integracji mu zyki i literatury. Symfonią fantastyczną
Hector Berlioz dał impuls do podobnych poszuk iwai\ w dziedzinie muz)'ki orkiestra lnej. Jego tore m posze dł Franc iszek Liszt , powołując do życ ia poemat sy mfoni czn y. W ielki admirato r G lucka, tworzyt Be rlioz d z i eła muzyczno-scenicz ne
z pełn ą świadomości ą potrzeby za pew nie nia im wyrazowej spójni wa rstwy lite rack iej
z muz yczną. Przygotował w ten sposób grunt pod powstanie dramatu muzycznego.
Odkrywca nowych obszarów br zmien ia, Berlioz antycypo wał dokonania kompozy torów przełomu XJX i XX wieku - Rich arda Wagnera , Richarda Strau ssa, a nawet
komp ozytorów modernizmu. W pełni zasłużył na to, by znaleźć znaczą ce mi ejsce
w panteonie największych twórców Francji i Europy.

J

BERLIOZ I SZEI<SPIR:
Romeo i Julietta
Magdalena Dziadek

ymfonia dramatyczna Romeo i fulietta. jes t uważana we Francji za jed no z naj wazn tejszych, kanonicz nyc h w rę cz d ziel Hectora Berlioza. Jej znaczeniu, uku temu przez Xl X-w ieczn)'ch fra ncuskich kr ytyków muzyczn ych, dorówna ło, ich
zd aniem - ciąg l e tam obow iązującym - jed)' nie Requiem . Warto o tym pamiętać,
przymierzaj ąc się do s potkania z muz yką Berlioza, który w Polsce kojarzony jest
głównie (o ile nie wyłącznie) ze swoją młodziei\czą Symfonią.fantastyczną..
e Francji natomiast Berlioz jest no torycznie kojarzony z Szekspirem, i o tym
też warto pamiętać , zastanawiając s ię nad genezą, kształtem i znaczenie m
symfo nii Romeo i fulietta. Dzieło to, wykonane po raz pierwszy w sali paryskiego
konserwatorium 24 listopada 1839 roku pod dyrekcją samego kompozytora, zosta lo
dedykowane Niccolo Paganiniemu, z którym Berlioz prowadził, jako kompozytor
i krytyk muzyczny, wieloletni przyj acielski spór mistyczn)'. Swoją symfonią dramatyczną z 1839 roku dat kompozytor odpowiedź tym, którzy oczekiwali od niego, iż
wykaże się na polu twó rczośc i operowej. Berlioz nie byt jednak w okresie, o którym
mowa, ent u zjastą opery. Jako „rasowy sy mfonik" u waża ł, że muzyka instrumentalna
ma o w ie le w ięcej moż li wośc i kreowa nia jakości ekspresyjnych i emocjona lnych ni ż
muzyka woka lna , „ u w i ęz i o na" przez stawo. Da t wy raz temu przekonaniu na tamach
swoich pamiętnikó w oraz w przem ow ie do wyda nia Romea ifulietty, gdzie wyjaś nił
również podstawowe zatożenia utworu, w tym jego przyna leżn ość gatunkową. Podkreślat, że Romeo i Julietta nie jest operą ani muzyką dramatyczną , nie jest również
kantatą, lecz sym fonią chóralną. Pomysł tak iej obsady utworu symfonicznego byt
oczyw i śc ie znany od czasów Beethovena, jednak Berlioz związat swoje dzieto o wiele silniej z podłożem literackim, niż czyn ili to jego poprzednicy.
ierwsi słuchacze Romea i fulietty odkryli w niej z radością spełnienie najw aż
niejszych cech talentu Berlioza, za które uchodzity: jego niezwykle trafny zmysł
dramaturgiczny, spetniający się w wirtuozows kiej , choć swobodnej, nie podlegającej ża dnym rygorom konstrukcj i, fa ntazja w zakresie wynajdywania efektów
mu zycznych służących odma lowywaniu scen pozamuzycznych i sy tuacj i psychologicznych , h oj n ość w „dekorowa niu " muzyki , tj. szafowaniu ś rodkami brzmienioW)' mi, artyku lacyj nymi, agogicznymi itp. Muzyka Romea i fulietty jes t niezw)'kle
suges tyw na. His toria d wojga kochanków z Vero ny, opowiedzia na przede wszystkim
dźwiękami, dopiero w dalszej kolejności słowami (tekst stowny utworu przygotowat Emile Deschamps), została skonstruowana nie tylko zgodnie z generaliami akcji
Szekspirowskiego oryginału , ale i zgodnie z jego atmo sferą. Wszędzie panuje fantazja i swoboda, zderzają się skrajne sytuacje i nastroje, a narracja prowad zona jest
w języku metaforycznym, wymagają c)' m od s łuchacza uruchomienia sfery wyobraźni. Niezwykle oryginalnie rozwi ąza ł Berlioz kwestię interpolacji tekstowych,
postępując tak, by mimo nadrzędnej podległości konstrukcji muzycznej tokow i
akcji, pozostawić nietkniętym archi te ktoniczny kościec symfonii, zgodny z tradycyjnym wzorcem. Większość tekstu podana zostata zatem w Prologu. Kolejne
fragmenty wokalne, które „popyc h aj ą" a kcj ę nap rzód, są krótkie i petni ą ro l ę in termezzów pomiędzy głów n y mi częściami instrumen ta lnymi. Te zaś układają s ię
w „święty" beethovenows ki schemat: allegro z d woma tematami, adagio, scherzo
i fin a ł. Podobnie, jak u Beethovena, czynnikiem sca l ającym do ść roz wichrzoną formę, na którą sktada s ię aż pięć części p lus prolog, są powracające tematy muzyczne .
Jes t oczywiście temat Romea i temat Julii, są też frazy charakteryzujące poszczegól -
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ne sytuacje, np. łatwo rozpoznawalny motyw balu .
o zrealizowania zamysłu symfonii drama tycznej, malarskiej, „wyo bra że nio wej':
potrzebował Berlioz nie tylko swego impul sywnego temperamentu artystycznego. ale i odpowiednich środków, czyli przede wszystkim zwiększonej obsady
orkiestry. W partyturze zapisano , iż wykona nie wymaga udziału co najmniej 15
pierwszych skrzyp ków, 15 drugich skrzypków, 10 altowiolistów, 11 wiolonczelistów i 7 kontrabasistów (taką liczbą muzyków można obdzielić dwie „zwyczajnie"
wielkie orkiestry). Do tego dochodzi podwójna obsada drzewa (plus flet piccolo
i rożek angielski), poczwórna - blachy (do zwykłego zespołu instrumentów dołączył
Berlioz ofiklejdę), harfa i bogaty zespół instrumentów perkusyjnych, wśród których
są tak „egzotyczne" dla XIX-wiecznego s łuch acza narzędzia, jak bębenek baskijski,
triangel. wielki bęben i dzwonki.
Instrumentów użył kompozytor
ze zwykłą sob ie (lecz dla ucha
słuc hacza nadal niezwykłą )
wirtuozerią, k ażąc im grać trudne
sekwencje ze zmianą rejestrów,
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wydobywać

flażolety,

się dziesiątkami

popisywa ć

odmian artykulacji - wreszcie - grać solo lub
w małych grupach (divisi). W
kreowaniu partii wokalnych był
bardziej oszczędny, ale i tu pokusił
się na podział chóru na mniejsze
dwie grupy oraz na nietypowy
dobór głosów solowych: kontralt
i tenor. So li śc i zresztą nie mają
w utwo rze w iele do powiedzenia i bynajmniej nie reprezentują
głównych bohaterów. Berlioz bowiem z rozmyslem pozostawił im,
William SZEKSPIR
jak również chórowi, tradycyjną w
teatrze rolę komentatorów akcji,
zaś najważniejsze momenty opowieści, w tym scenę miłosną Romea i Julii, scenę
rozpaczy Romea i końcową scenę zgody miedzy zwaśnionymi rodami, rozwiązał
jako fragmenty wyłącznie instrumentalne.
ymfonię Romeo i fulietta rozpoczyna in stru mentalna Introdukcja (Allegro fugato). Akcję rozpoczyna prezentacja wyrazistej, utrzymanej w rytmie punktowanym i ozdobionej trylem melodii przez altówki. Melodię podejmują w imitacji
kontrabasy i reszta smyczków. Ciężki „kroczący" temat prezentowany w dalszym
ciągu utworu przez puzony i ofiklejdę sygnalizuj e w~jście Księcia. Następuje Prolog - c hór oraz solowy kontralt recytują tekst wprowadzający w histori ę dwojga
zwaśnionych rodów z Verony przy delikatnym akompaniamencie harfy i smyczków
pizzicato. Po krótkim przerywniku orkiestrowym wprowadził kompozytor.
trofy altu, które są apoteozą miło ści. Prolog kończy tenorowa opowieść z towarzyszeniem chóru - odpowiada to Szekspirowskiej opowieści Mercutia z I aktu
Romea i fu/ii.
reścią części pierwszej, v.ryłącznie instrumentalnej są marzenia miłosne Romea. Pojawia się temat Romea (Andante) w postaci wyrazistej, skomplikowanej w rysunku linii skrzypcowej przerywanej krótkimi pauzami-westchnieniami,
granej pianissimo. Nastrój melancholii kreują sola instrumentów dętych, nawiązu
j ące do tematu Romea. Z oddali słychać dźwięki zabawy (Allegro). Wprowadzony
jest materiał sceny balu, stylizowany z lekka na hi sz pańsko, co podkreś la u życie
bębenka baskijskiego. Echa te na raz ie milkną, a rozpoczyna się Larghetto, w którym po raz pierwszy słyszymy temat Julii - prostą , „dziewiczą" melodię g ran ą przez
solowy obój na tle delikatnego akompaniamentu smyczków. Kulminacją części
l, odpowiadającej alle ru symfonicznemu, jes t scena balu u Capulettich, bardzo
rozbudowana, sugestywna, żywiołowa, nie skąpiąca słuchaczowi efektów barwo -
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wych (intensywnie wykorzystat tu kompozytor instrumenty perkusyjne w roli dzikiego, quasi-hiszpańskiego akompaniamentu), a przy tym skomponowana so lidnie
pod względem rzemiosła (użycie fugata , zastosowanie reminisce ncji dotychczas
wprowadzonych tematów) .
zęść II symfonii (instrumentalna, z niew ielkimi wstawkami woka lnymi) to
nocna scena miłosna. Pod względem formalno-muzycznym odpowiada wolnemu ogniwu tradycyjnej symfonii, zaś jej pozamuzyczną treścią jest słynna sce na
balkonowa między Romeem i Julią. Poprzedza ją muzyczny obraz młodego Capuletta powracającego z balu, któremu dwa chóry śpiewają kotysankę. W jej materię
muzyczną wplótł kompozytor echa muzyki balowej (refren „tra, la, la, la la"). Następujące teraz obszerne orkiestrowe Adagio to muzyczny obraz sceny miłosnej,
niezwykle żarliwy; proszący się
o porównanie z odpowiednim
fragmentem Tristana i Izoldy Wagnera. I u Berlioza scena miłosna
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kończy się apoteozą śmierci...

P

rawem Szekspirowskiego kon trastu jako część trzecia wystę
puje Scherzo Królowej Mab. Jego
miejsce w cyk.lu symfonicznym
jest jak najbardziej typowe. Dal tu
Berlioz kolejny popis umi ej ę tności
instrumentacyjnych. Muzyka jest
zwiewna, delikatna, w as pekcie
brzmieniowym - pełna nowatorskich efektów takich ja k fiażolety,
gra na pustych strunach harfy, „elfowe" tryle.
czarodziejskiego św i ata Królowej Mab powracamy na
Hector BERLIOZ
ziemię, by u czest ni czyć w pogrzebie Julii. Jej orszak żałobny kroczy
w takt Marche fu gue granego
przez niskie smyczki. Nad smyczkami rozwija się pogrzebowa psalmodia chóru
ograniczonego do basów.
astępny fragment - czysto instrumentalny - opisuje rozpacz Romea (molto agitato e disperato). Moment, w którym Romeo spostrzega martwą Julię, odmalowany jest jako szereg „okrzyków" poszczególnych grup instrumentów
umieszczonych w skrajnych rejestrach. Sekwencja owych okrzyków, przedzielonych
wymownymi pauzami generalnymi, kończy s ię w najwyższym rejestrze. Trudno
o ba rdziej wyraziste odmalowanie gestu roz paczy.„ Kończąca ten fragment Inwokacja przebiega na tle żałobnych uderzeń kotłów i b ębna.
statnia część symfonii - Finał, zosta ł zdefinio wa ny w partyturze jako scena
dramatyczna. Sam kompozytor scharakteryzował go jako jedyne ogniwo dzieła, które przebiega według reguł gatunkowych opery. Rozpoczyna się obrazem ludu
śp ies zącego na pogrzeb. Nast ę pni e Ojciec Lorenzo opowiada skłóconym ojcom
rodu historię fatalnego związku ich dzieci. Końcowa kulminacja w postaci monumentalnego tutti przynosi rozwiązanie konfliktu - zarówno w sensie muzycznym,
jak i dramatycznym. Montecchi i Capuletti godzą się, a muzyka potwierdza ich
now ą przyjaźń ustatkowaniem się w pogodnej tonacji H-dur. W ten sposób zamykają się też ramy tonalne utworu, który rozpoczyna się w tonacji h-moll. przechodząc
później przez różne, pozornie obce sobie tonacje, co wydatnie podkreśla hybrydyczny, dyktowany dramatem przebieg całości.
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„Miłość

kochanków

śmiercią

naznaczona .. !'

Tropami Szekspira

Tadeusz

KIJONKA

B ze Stratfordu, o tragicznej
ył

rok 1596, gdy

ukończona

rok

wcześniej

sztuka 32. letniego dramaturga
od pierwszego wejrzenia mtodziutkich
kochanków z Werony: 14-łetniej Julii z rodu Kapuletich i 16-letniego Romea
z Montekich, została wystawiona po raz pierwszy w teatrze. Od tamtej daty minęło już ponad 400 lat wyjątkowej żywotności szekspirowskiego dzieła i fascynującego tematu, który inspiruje odtąd i ożywa z niesłabnącą siłą. Świadczą o tym
niezliczone wersje nowych opracowań tej najbardziej poruszającej romantycznej
historii miłosnej w literaturze. Jej tragiczni bohaterowie stali się ponadczasowym, symbolicznym pojęciem, jak Tristan i Izolda, czy Abelard i Heloiza. Co ich
jednak wyróżnia a także naznacza stygmatem nieuchronnego tragizmu, to wiek
tych młodziutkich kochanków oraz splot niezawinionych fatalnych okoliczności,
w jakich przyjdzie im zginąć z wyroku przeznaczenia. Od pierwszego spojrzenia
i jednoczesnego zauroczenia sobą oraz wyznania uczu ć miłości, której poddają
się bez reszty, nie mają już w istocie wpływu na to co musi nastąpić. Zawiązanie
tragicznego splotu wydarzeń , w których decydującą rolę odegra przypadek, a finał okaże się bezlitosny, nastąpiło bez świadomości, a chociażby nawet przeczucia nieuniknionych następstw, na jakie zostaną skazani bohaterowie sztuki.
cena gdy na balu w domu Kapuletich zjawia si ę w masce Romeo, syn znienawidzonego rodu Montekich, jeszcze nie zapowiada tragicznego rozwoju
wypadków - dopóki nie ujrzy Julii. Chwila - i gwałtowne uczucie miłości owład
nie nim bez reszty. Także Julia odczuwa to samo na widok uroczego młodzieńca,
który nie tai wrażenia jakie wywarta na nim jej uroda. Gdy dochodzi do spotkania
w tańcu i pierwszych „naznaczonych śmiercią" pocatunków, co zapowiada w prologu autor sztuki, oboje jeszcze nie wiedzą, że przynależą do dwóch śmiertelnie
zwaśnionych rodzin. A właśnie ten rodowy konflikt zdeterminuje ich rozstrzygnięte od tego momentu losy zmierzające do tragicznego finału; a przecież jeszcze poleje się krew i Romeo musi uchodzić z Werony.
chemat sztuki Szekspira miał swój wzorze_c w babilońskiej legendzie o parze
kochanków - Pyramie i Tyzbe, którą m. in. przedstawił Ow1d1usz w Metamorfozach. Ich skłóceni rodzice nie chcieli przystać na to małżeństwo, co jeszcze
wzmogło wzajemne uczucie. A ponieważ domy sąsiadowały ze sobą, wyznaczali
sobie spotkania przy rozpadlinie w pękniętym murze. W końcu zdecydowali się
na nocną schadzkę na cmentarzu za miastem pod morwą o białych owocach (na
grobie Ninosa męża Samiramidy). Tyzbe zjawiła się pierwsza, lecz przeraziła ją
lwica zbroczona krwią. Dziewczyna w popłochu skryła się w pobliskiej jaskini
porzucając wierzchnie odzienie. Gdy nadszedł Pyram i dostrzegł pokrwawione
szaty porwane przez lwicę, przekonany, że utracił ukochaną, przebił się mieczem.
Wkrótce zjawiła się Tyzbe, która na widok umierającego Pyrama też popełniła
samobójstwo. Ten temat miał także liczne rozwinięcia - m. in. operę pod tym
tytułem stworzył Ch. W. Gluck; scenę ukazującą śmierć obojga malowali m. in.
L. Cranach i Tintoretto. Także Szekspir przedstawił tę opowieść w zabawnym
pokazie rzemieślników ateńskich w Śnie nocy letniej, wystawionej w tym samym
roku co dramat o mtodziutkich kochankach z Werony.
chemat akcji Romea i Julii i splot_ tragicznych okoliczności tego wc~esnego
szekspirowskiego dramatu ma w i ęc bardzo odległe wzorce. Do gtownego
miłości
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Premiera sławnego baletu „Romeo i Julia" Sergiusza Prokofiewa w choreografii
Zbigniewa Koryckiego, która miała miejsce 26 maja 1962 r. , stała się wydarzeniem
sezonu. Na zdjęciu odtwórcy tytułowych partii: Iwona Wakowska - Julia
i Eugeniusz Jakubiak - Romeo

źródła utworu zaliczana jest włoska opowieść romantyczna przedstawiona wierszem o tragicznej historii Romea i Julii w obszernym poemacie Artura Brooke'a,
którego Szekspir trzyma się dość wiernie. Brooke wykorzystat z kolei przekład
francuskiej wersji tej opowie ś ci opublikowanej przez Pierre ' a Boisteau a opartej
na noweli Mattea Bandelli. Te n natomiast wykorzystał jeszcze wcześniejsze opracowa nie opowiada nia Luigiego da Porto z Vicenzy, który przeniósł akcję „legendy
siene11skiej" do Werony zamieniając także imiona bohaterów: Mariotta i Giannozy na Romea i Giuliettę. Temat ten wykorzystał także w dramacie o dwu skłóco
nych rodach Lope de Vega. Znalazł on również swojego autora w opowiadaniu
współc zesnego Szekspirowi Williama Paintera. Już ten ciąg nazwisk świadczy
jak bard zo ta historia fascynowała pisarzy tamtych epok. Jednak dopiero Romeo
i Julia Szekspira stała się trwa tym źródłem twórczych inspiracji - aż po musical
West Side Story Leonarda Bernsteina, słynny film Franco Zefirell ego z roku 1968
oraz gło ś ną ekranizację Baza Luhrmanna, prz e niesioną w czasy współczesne
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udziałem

Claire Danes (Julia) i Leonarda DiCaprio (Romeo).
adne inne dzieło literackie, CZ)' temat nie doczekało się tylu nowych op racowań i wersji co historia Romea i Julii w nawiązan iu do najsłynni ejszego dramatu W. Szekspira. Tylko do czasu powstania s łynnej opery Charlesa Gounoda
pod tym ty tułem (prapremiera w Paryżu w 1867 roku) zosta ło skomponowanych
17 oper osnutych na kanwie dramatu Szekspira. W tym rejestrze ważne miejsce
zajmuje opera I Capuleti i e Monteccki Vi ncenzo Belliniego, wystawiona po raz
pierwszy w La Fenice w 1830 roku; seria premier tego dzie ła przetoczy się z rozpę
dem przez europejskie sceny, nim zdo minuje to zainteresowanie opera Gounoda,
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niewątpliwe arcydz ieło.

S

poś ród

innych pozycj i osnutych na tym ponadczasowym temacie, a które
do św i a towego repertuaru, n a l eży wymie ni ć w pier wszej kolejności
Symfonię dramatyczną Hectora Berlioza oraz Uwerturę fantazję Piotra Czajkowskiego - oba te dzieła znajduj ą się w baletowej realizacji na scenie Opery Śląskiej.
W roku 1973 zaprez entowała poemat choreograficzny Romeo i Julię do muzyki
Czajkowskiego Barbara Kasprowicz z pamiętnymi kreacja mi Elżbi ety Mickiewicz
i Tadeusza )endrosza. Teraz po 27 latach wchodzi na bytomslq scenę balet pod
tym ty tułe m do mu zyk i Hectora Berlioza. Jeszcze wcześ niej, bo już w roku 1962
od b yła się w Operze Ś l ąs ki ej premiera wspania łego baletu Sergiusza Prokofiewa
stwo rzonego na kanwie arcydzieła Szekspira. Spektakl powstat w choreografii
Zbigniewa Ko ryckiego, z wybitnej urody primab a l er in ą Ireną Cieślikówną w roli
Julii. Po jej rozstan iu z bytom ską sce n ą postać tę kreowała młodziutk a, wyjąt kowo
utalentowana solistka, wkrótce pierwsza tancerka Iwona Wakowska. Wielkie wraże nie pozos taw ił Jako Romeo Euge niu sz Jakubiak, tancerz doskonały i obdarzo ny
św ietny mi warunka mi. Zespól Opery Śląskiej li czyt wówczas blisko 50 tancerzy.
Moż na więc by ło z rozmachem formować popisowe sceny zbiorowe we wspanialej oprawie scenogra ficznej artysty tej miary co S t anisław Jarocki (Grand Prix na
światowej wystawie w Paryżu w 1937r.).
ziej e opowieści o Romeo i Julii, która już przed Szeksp irem m.iała liczne literackie ujęcia, od czasu pojawienia s ię jego dramatu pod tym tytu łem, wc i ąż
są podejmowane przez twórców i ożywają w nowych uj ęciac h . Czy kto jeszcze
pamięta, że pojawienie się w 1596 roku Romea i Julii na scenie spotka to się ta kże
z krytycznymi reakcjami, zaś niejak i Samuel Popys stwie rdził nawet, że to najgorsza sztuka jaką przyszło mu og l ąda ć w życiu. Wielka kariera sceniczna tej najpopularniejszej sztuki Szeksp ira stała się odtąd podstawą nadzwyczajnej fascynacji tematem młodz iutkich kochanków z Wero ny aż do naszych czasów. l tak
już pozostanie, dopóki miłość od pierwszego wejrzen ia nie będzie miała także
tragicznych następstw, gdy nagle uruchomi swe przepast ne wiry bezlitosne fatum.
o jednak może sita literackiej legendy tej mito śc i 7 Bo czy kt oś dochodz i jej
źródeł i pamięta o przeniesien iu tej porusz aj ącej historii z Sieny do Werony.
A przecież Masuccio di Solerno, który temat ten wprowadz ił do literatury w XV
wieku, osadził l egendę sieneńską - stąd nazwa - właś ni e w tym mieście .
ędruj ąc tropami Romea i Julii tys i ące turystów kieruje s ię co roku do Werony, a już młodzi zakochani pielgrzymują tu ma sowo, by dotrzeć do Casa
di Giulietty - domu Julii I<apuleti przy Via Cap pello 27, gdzie Romeo w porywie
żarliwej miło śc i wspiął się pon oć nocą na balkon Julii i..
esztę już znamy, zaś finał okaże się tragiczny. Czy jednak towarzyszy temu
świadomość, że dom przypisywany I<apuletim, być może nie ma z n imi
zw ią zk u , skoro jest to w rzeczywistości odrestaurowana gospoda z Xlll wieku
z renesansową fasadą. I tak ju ż pozostanie. Magia tej literack iej legendy nie wyklucza przeci eż, że stale gdzieś odnawia się żywa treś ć tej t ragicznej opowie śc i rodem
z ponadczasowego szekspirowskiego arcydzieła .
wesz ły

D
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Z datą 15 grudnia 1973 roku doszło do premiery poematu choreograficznego
skomponowanego przez Barbarę Kasprowicz do uwertury-fantazji
Piotra Czajkowskiego „Romeo i Julia ".
Na zdjęciu : Elżbieta Mickiewicz - Julia i Tadeu sz Jendrosz - Rome o
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Cyprian NORWID

W Weronie
Nad Capulettich i Montecchich domem
Spłukane

deszczem, poruszone gromem,
Łagodne

oko

błękitu

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych gr:od-O'w,
r

Na rozwalone bramy do ogro<lów,
I gwiazdę zrzuca ze szc.zytu.
Cyprysy mówią,
Że

że

to dla Julietty,

dla Romea - te łzy znad planety
Spada i groby przecieka.

A ludzie
Że

mówią,

i mówią uczenie,

to nie łzy są, ale że kamienie

I-

że

nikt na nie nie czeka!
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Dom Julii przy Via Cappella 23 z XIV wieku, który Szekspir przedstawił jako
rodu Kapuletich. Panuje przekonanie, że dotknięcie prawej piersi posągu
Julii przynosi szczęście w miłości .

!'

siedzibę

,,
/1

I

Według

tradycji - ten dom w Weronie utrzymany w renesansowym stylu
należał do rodu Kapuletich.
Na zdjęciu - słynny balkon Julii. To lu podążają co dnia turyści.
"\
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PRAPREMIERA BALETU
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*REALIZATORZY*

HENRYK · KONWIŃSKI
/inscenizacja, cho reografia/
Zaliczany do grona najbardziej znanych i cenionych tancerzy,
choreografów i reżyserów. Na swoim artystycznym
koncie ma ponad pięćdziesięcioletnią obecn ość na scenach
teatralnych. Bez wątpienia jest krajowym rekordzistą w ilości
przygotowanych opracowań choreograficznych
i wy reżyserowanyc h przedstawień operowych i operetkowych.
Bogaty dorobek choreograficzny Henryka Konwir1skiego
obejmuje niemal wszystkie pozycje baletu klasycznego oraz
wiele opracowań do muzyki współczesnej realizowanych
na wszystkich bez wyjątku krajowych scenach muzycznych.
Absolwent Pa1istwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Jako
tancerz-solis ta debiutowa ł na scenie Teatru Wielkiego
w Poznaniu, jako choreograf - w studenckim „Teatrze Nurt"
(polska prapremiera Operetki Gombrowicza reż. J. Nyczak).
ZOFIA DE INES
/kostiumy/
Jedna z czołowyc h polsk ich autorek scenografii teatralnej,
operowej, baletowej i telewizyjnej oraz kostiumów. Uko ńczyla
Wydzi a ł Archi tektury Politechniki i Studium Scenografii
w Akademii Sztuk Pi ęknych w Krakowie. Debi utowa ła
scenografią do sztuki Tadeusza Różewicza Białe ma łżeństwo
(scena Teatru Wspó łczes nego we Wrocławiu). Jest zapraszana
przez najwybitniejszych reżyserów i najbardziej znane teatry.
Ma w dorobku ponad sto różnych realizacji w kraj u
i za granicą. Na temat jej twórczości powstały filmy: „Portret
Zofii de Ines" oraz „Sama przed lustrem''. Za sce nografię
i kostiumy do Słowika cesarza oraz Księżniczki na ziarnku
grochu w chorzowsk im Teatrze Rozrywki Zofia de lnes
otrzyma ła w 1993 rok u Zło tą Maskę .
IRENEUSZ DOMAGAŁA
/ d ekorac je /
Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej
i litografii u prof. Lucjana Mianowskiego oraz plakatu u prof.
Waldemara Swierzego na Wydziale Malarstwa Grafiki oraz
Rzeźb y uzyska ł w roku 1979 w PWSSP w Poznaniu. W roku
1985 odbył staż artystyczno-pedagogiczny w Saint Lutt.s
Hoger Institut voor Beeldende Kunsten w Brukseli i w Instituto de Artes Płasticas de Taxco w Meksyku. Obecnie pracuje
w Katedrze Rysunku jako profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Uprawia gra fikę, plakat , rysunek i scenografię .
Miał wiele indywidualnych wystaw grafiki i rysunku w kraju
i za granicą. Zrealizował ponad 40 projektów scenograficznych w operach i teatrach dramatycznych.
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*OBSADA*

ALEKSANDRA BRYL /Julia/
Uczennica IX klasy baletowej Ogólnokształcą cej
Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu. Laureatka
III miejsca w Wew n ąt rzszkolnym Konkursie Baletowym
„Terpsychora" (2004 r.). Uczestniczka konkursu o stypendium
artystyczne Fundacji Balet „Złote Pointy 2008" w Szczecinie.
Finalistka Konkursu Le Chausson D' or (Paryż 2008); Laureatka
Ili miejsca w XV I Ogólnopolsk im Ko nkursie Tar1ca
im. W. Wiesiołowsk iego (Gda1isk 2009). Była w czo tówce
programu Telewizji Silesia „Karolinka roku 2008''.

MARTA KURKOWSKA /Julia/
Uczennica VII klasy baletowej Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu. Laureatka
I miejsca w Wewnątrzszkolnym Konkursie Baletowym
„Terpsychora" (2005, 2006 r.); lll miejsc w II Ogólnopolskim
Konkursie Najmłodszych Tancerzy (Gdańsk 2006); !Il miejsca
w konkursie „Młodych Muzyków" organizowanym przez
Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych (2003 r.). Laureatka
statuetki Wena 2009 - bytomskiej nagrody artystycznej dla
Młodzieży. Bierze udział w spektaklach baletowych i operowych
Opery Śl ąskiej (Dziadek do orzechów - partia solowa m a łej Klary, Królewna Śnieżka, Pan Twardowski, Kot w butach, Carmen).
Jest wizytówką Bytomia - tan cer ką szkoły baletowej w filmie
promuj ącym Bytom (2009 r.).
TOMASZ FABIAŃSKI /Romeo/
UczeI1 VII klasy baletowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. L. Różyckiego w Bytomi u. Laureat I miejsca w Wewnątrzsz
kolnym Konkursie Baletowym „Terpsychora" (2005 r.); Il miejsca
w Il Ogólnopolskim Ko nkursie Najmtodszych Tancerzy (G dańs k
2006 r.); Il miejsca w XV i I miejsca w XV I Ogólnopolskim Konkursie Ta11ca im. W. Wiesiotowskiego (Gdańsk 2007 i 2009 r.);
I "')' różnienia w Międzynarodowym Konkursie Tańca
Klasycznego Le Chausson D'or (Paryż 2008 r.); I miejsca
w IV M iędzynarodowym Konkursie Choreograficznym Uczniów
Szkół Baletowych (Bytom 2008 r.). Laureat statuetki Wena 2009
- bytomskiej nagrody artystycznej dla młodzi eży. Stypendysta
Fundacji Balet w Szczecinie (2008 r.), Krajowego Fu nduszu na
Rzecz Dzieci (w latach 200712008 oraz 2008/2009), Prezydenta Miasta Piekary Ś l ąskie (2008 r.); Laureat Nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 i 2009 r.).
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*OBSADA*

ADAM MYŚLIŃSKI / Romeo /
Uczeń VIII klasy baletowej Ogólnokształcącej Szkoty
Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu. Laureat II (2003
i 2005 r.) i I miejsca (2004 r.) Wewnątrzszkolnego Konkursu
Tańca „Terpsychora" w Byto miu; Il miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Najmłodszych Tancerzy (Gdańsk 2006 r.). Finalista
XV i laureat II miejsca w XVI Ogólnopolskim Konkursie
Tar1ca im. W. Wiesio łowskiego (GdaI1sk 2007 i 2009 r.);
laureat li wy róż nieni a w kategorii „Superieur" w Międzyna
rodowym Konkursie Tańca Klasycznego Le Chausson D'or
( Paryż 2008 r.); Stypendysta: Fundacji Balet w Szczecinie
(2009 r.), Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (w latach
2006/2007 oraz 2008/2009), Prezydenta Miasta Bytomia
(2007, 2008, 2009). Laureat Nagrody Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2009 r.).

DANIEL ALEXANDROV /Parys/
Absolwent Szkoły Baletowej w Permie (Rosja). Współpracował
z Teatrem Opery, Operetk i i Baletu w N i żn im Nowgorodz ie;
by ł so lis tą Operetki Wrocławsk iej , Opery w Rijece (Chorwacja); od roku 1995 - solista Opery Ś lą sk i ej w Bytomiu.
W swoim repertuarze posiada pier wszoplanowe partie
baletowe w m.in. Królewnie Śnieżce, Kocie w butach, Dziadku
do Orzechów, Coppelii, widowisku baletowym Czar Straussa;
występuje także w scenach baletowych spektakli operowych
i operetk01-1')'ch w b ieżącym repertuarze Opery Ś l ąskiej.

ARTUR DMOCHOWSKI /Benvolio /
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Róży
ckiego w Bytomiu. Były tancerz Czeskiego Narodowego [Teatru w Ostrav ie. Obecnie związany z Operą Sląską w Bytomiu.
Występuje w spektaklach baletowych, operowych i operetkowych w bieżącym repertuarze Opery Ś l ąskiej, jak np. Dziadek
do orzechów, Królewna Śnieżka, Don Kichot, Zemsta Nietoperza, Koncert wiedeński, Orfeusz i Eurydyka, Gala Straussowska
i inne. Występuje w Polsce i za granicą.

*OBSADA*

MIROSŁAW KALEMBA /O j c ie c L a urent y /
Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu.
Od 1985 r. tańczył w zespole baletu Teatru Wielkiego -Opery
Narodowej w Warszawie. Od 1992 roku - soli sta Opery
Śląskiej w Bytomiu. Uczestniczyt w warsztatach tanecznych
pod kierunkiem m.in. Wojciecha Wiesiołowskiego, Sta ni s ława
Szymańsk i ego, Gerarda Wi lka. W 2002 roku ukończył Wyższą
Szkolę Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
W swoim repertuarze posiada solowe partie baletowe
w m.in. Kró lewnie Śnieżce, Kocie w butach, Dziadku
do Orzechów, Panu Twardowskim, Coppelii, widowisku
baletowym Czar Straussa, a także w scenach baletowych
spektakli operowych i operetkowyc h bieżącego repertuaru
Opery Śląskiej.
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OLGA

KOZIMALA-KLIŚ

/Matka /
Absolwentka Państwowej Szkoty Baletowej w Poznaniu.
Pierwsza tancerka Opery Poznańskiej i przez wiele lat solistka
Opery Ś l ąskiej w Bytomiu. Od roku 1990 jest kierown ikiem
baletu bytoms kiej sceny. Ma na swoim koncie szereg
pierwszoplano"''Ych, baleto"''Ych partii, m.in.: O d e ttę-Odylli ę
w Jeziorze Łabędzim, Klarę w Dziadku do orzechów, Julię
w Romeo i Julii, Ewę w Stworzeniu Świata, figlarnego ptaszka
w Piotrusiu i Wilku, partię tytu łową w Giselle (Złota Maska) ,
Błękitną w Tańcach połowieckich; występuje także w scenach
baletowyc h sp ektak~i operowych i operetkowych w bieżpcym
repertuarze Opery Slą skiej.

*OBSADA*

GRZEGORZ PAJDZIK /Tybalt /
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. L. Różyckiego w Bytomiu. Od roku 1988 związa ny
z Operą Śląską na stanowisku solista baletu. Ma na swoim
koncie szereg pierwszoplanowych, baletowych partii w m.in.
w Coppelii, Don Kichocie, Córce Źle Strzeżonej, Panu
Twardowskim, Królewnie Śnieżce, Dziadku do Orzechów,
Orfeuszu i Eurydyce. Występował tak że na deskach
scenicznych Opery Poznańskiej i Teatru Rozrywki
w Chorzowie. Występo wa ł ró wnież poza granicami kraju
- w Niemczech, Holandii, Belgii, na Ukrainie, w Hiszpanii,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii. Za kreację Diabla
w Panu Twardowskim zostat wy róż ni o n y presti żową nag rodą
artystyczną - Ztota Maska (1996).
LUCYNA POPŁAWSKA /Niani a/
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego
w Bytomiu oraz warszawskiej Akademi i Muzycznej im.
F. C hopina / Wydz iat Pedagogiki Baletu/. Od początk u swej
kariery związa na z zespołem baletowym Opery Ś ląskiej na
stanowisku koryfejki baletu, gdzie tańc zyła w niema l całym
rep ertuarze teatru. Wraz z zes połem Opery Ś l ąskiej odbyła
tournee do Wło ch, Niemiec i Holandii. Od 30 lat pracuje
jako pedagog tańca klasycznego w Ogólnoksztatcącej Szkole
Baletowej w Bytomiu. Za swoje osi ąg nięcia artystycz ne
i zas ł ugi dla bytomskiej sceny została uhonorowana
Odznaką Zastużony Działacz Kultury.

SOŚNIK /Tyba lt, Mercut i o/
Absolwent Ogó lno ksztatcącej Szko ły Baletowej im. L. Różyc
kiego w Bytomiu. Obecnie student IV roku na Uniwersytecie
Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Współpracował
z Teatrem Muzycznym w Gliwicach, aktualnie związ any
z Operą Ś l ąs ką w Bytomiu. Wys tępuje w spektaklach
baleto"''Ych, operowych i operetkmvych w bieżącym repertuarze Opery S ląsk iej , jak np. Królewna Śnieżka , Don Kichot,
Dziadek do orzechów, Zemsta nietoperza, Koncert wiedeński,
Orfeusz i Eurydyka, Gala Straussowska i inne.
TOMASZ

MICHAŁ KRZEMIEŃ / Mercutio /
Absolwent Ogó ln okształcącej Szkoły Baletowej
im. L. Różyckie go w Bytomiu. Obecnie tance z-koryfej
Opery Ś l ąs kiej.
Występuje w spektaklach baletowych, operowych
i operetkowych w bieżącym repertuarze Opery Ślą ski j
jak np. Królewna Śnieżka, Don Kichot, Dziadek do or
Zemsta Nietoperza, Koncert wiedeński, Orfeusz i Euryd
Gala Straussowska i inne.

MAREK ZAR~BA /Ojcie c/
Absolwent Ogólnokształcącej Szko ły Baletowej
im. L. Różyckiego w Bytomiu. Obecn ie tancerz-koryfej
Opery Ś l ąskiej . Występuje w spektak lach baletowych, operowych i operetko"''Ych w bieżącym repertuarze bytomskiego
teatru, m .in. w Dziadku do orzechów, Królewnie Śnieżce,
Don Kichocie, Panu Twardowskim, Fauście, Kocie w butach,
Orfeuszu i Eurydyce, Gali Straussowskiej.

