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dyrektor artys tyczny JAN PROCHYRA 



ŻANNA GIEAASIMOWA rezy ser 
11bsolwe111ka >tud1ov I alralny[h '" Kqow1e w1eloletn1a dktorka ~!~innego 

Mosk1ewsk1e90 Teatru Starnławsk1ego, członek M1edzynarodawe1 Federaq1 
Plastykóv. 1 Zw1azku l11erataw Polskich 

Aktor ka st warzyła n1ezapomn1ana k reaqe w spektaklu „ Kmsla · Eugene Ionesco 
[pre1111era 198~ r.] któr sta1a c s1e 1·1slrzasem dla intelektualnych elit w Teatrze 
Stan1sł awsk 1ega1 wp1sdł a s1e w poC!et zn ac z mich dokonari teatru rosy1 ,kiego 

Jest autorka dwóch ;z tuk tearralnych. ScMar1usz dla czterech aklorow 11991 r I 
I Bezuh li 11999 r I 

W Teatm Polonra fundaql Krystyny Jandy wyrezymowałJ SLluke Raszyda 
fuguszewa. Ra1sk1e 1 abłka lpm111era >tynen 2007 r L w ktore1 ora głowna role 
Pona~lo 1 tym sarny in teatrze wysle1Ju1e w szruce Patricka Shanle1a . Watpliwosc 
w rezysern Piotra Cieplaka, Aktorka gra rown1ez 1·1ldmach1 smal ach polsk1d1 

Je prawdzr 'la pas1a 1es\ sp1ew Oo wielu utworOI'. skomponowała HłUZljh. 
Kanterture z zespołem muzycznym w kra1u 1 za granica. 

ROKSANA VIKALUK hompozytor, wyhonawrn 
w~kdl1stka fHarn ka hmpOljtorkd, .ir nwkd, aktorka urodzona na Ukrainie, 

Ab;ol\Hntka sredn1e1 szkoty muzycrne11•1 hrno11alu1 llortepran kl.is u M N1velt1 
Pol mlneao Studium Jazzowego w Warszawie lsp1el' klasa E Berni, Akade 1111 

Muzyczne1, wydm! Janu 1 Mu1~k1 Rozrywkowe1 1•1 Katowic.ich lkompozyq 
mnzac a, klasd pro!. A Zubek I Od l99d r 1meszka 1 rozwqa ;1e tworcza v; Polsce. 
Koncertuje 11•,łasne 1iro1ekty l cyklu Refleksie Wschodnie - Zachodnie inspiraqe 
realizowane w lorm1e v~stepow >o lo ora1;, własnym zespołem „Rozmai I 1est 
aktorka Teatru Żydowskiego wWarl!cJw1e, cmtn1czyw pro1ektach art4stycznych 
Jo rei a Skrzek a I lidera SBBJ. Wydala włam plyly M1mh 120021 Barwy 11005 . 

Wspolp1acu11• 1 czołowymi muzykami Polski Ukr.1inL, N1em1ec. Wspatpraca 
z Zan na G1ms1mowa zaowocowała st •1orzen1em muzyki do spekt.1klu . Jaskołka 

w ~1Ór!1m rown1e1 W1JStepu1E w roli wokal1stk11 aktorki 

BRYGIDA TUROWSKA- SZYMCZAK wyhonawca 
A~lork 1 1989 roku u onr<yla Studio Wok dno Aktmk1e przy Teatr!e Muz~rrn11111 

w Gd~111 Był to rawn1ez 1e1 p1erwrn1 teatr zawodowy w ktor!1m ·v~~tepaw<ila w latdch 
1985-1989 W latach 1991 1994grała ·· Tealrli.' M1e1sk1m w Gdym W latach 1994-
2001i pracowała "Teatr ze Nnwym 'IWmzaw1e gdzie grJła v. wiei pr!eds1a ... 1en ach 
Adama Hanuszk1ew1c1a 

Wsntiłpracow.;ła z Te lremW1elktmNWarmv.1ewlatach 1995 . 1998. Wystepo'ł.ała 
1011 n1ez w operetkach w ~fazo v1eck1m ealrze Muzycznym 

Od 2007roku1rn zw1az•rna nJ stale z Te ut em Rampa w Warszawie gdm .v~stepu1e 
ws ektaklach · .A mq do Betle1em .: w rezy~er11 Pmtra furmana, Perty kabaretu 
Mar aria Her• ara w re zysem Januszu Szydłovok1ego w przedstawieniu dla dmr1 
, Pinokio czyli s1~1mnzoweopow1e5c1 1 dla m łodmzy „ Av.antur a w p1P le w rezysrn1 
[ezareqo Oornaąałq 1 Sztukrn1~1r„ z miasta lublma w 1ezymi1 Jana Srnrm1e1a 
_ Jeidrn c bu•zy 1 rezy;ern Arkach u ~„ Jakub ka 

Szerswnu anu public znos(! Brygida Turawska - Sz\1muak 1es~ •nana ro1•.n1e: 
ZL' sre~r"e o ekr nu W Teatrze Tele.-;iz 1 zaqrała .'i spektakla h lme1a Wa1ty;zk1 
pt. (hrure z Polskd oraz Casanova Ma n.i swoim kon cie w ele rol w serialach 
1elev11Zy1~11ch takich 1ak Na Wspolne; Plebarn '. Kry inaln1, Magda M 
.. Na dobr · 1 na zie Kas1d 1 Tomek . Klan 1) Posterunek Buta· 5pola 

O zim magu 1a usłysM "' w1ebzom dubbingowanych barek Jes' głosem Angeliny 
Joli~ limach , R1ibk1 z feru 1 n~ 1 Kung fu Panda 

SVIETLANA BUTSKAYA opracawanre muzycznr, pr zygotowanie wokalne 
Sp1e '~k mu„y olog pdagog ubsolwenlkd W4dz1ał MuzyKalog11 Konserwator urn 

Mo;k11:wsk1~go Specraltstaw zakresie rosytsk ei w elagłosowe1 muzyki mk1f\';ne1 XVll 
•XVIII ·11eku ornz sp1ewu sakralnego. 

Za1mup: s1e tworcza rekonslrukqa dawnych p1esnr rosy1sk1ch. il t.ikze p1esm 
polskich na podstdw1e oryginalnych manuskrypta»; odtw.ir za dav. ne techn1k1 ,p1ewu 
prowadzi prace badawcze 1 pro1e~ tu arly,tyczne. Od 19~5 roku stale wspołpriituje ze 
Schola Tealru Weg.i11t1 Jako ;al1stka b1er2~ udzial w dramatach li1urg1cznych min . 
Orda Stella~, ludus Passronis, I udus Dan1el1s, ludus Paschalis, przygotowu1e programy 
badawczo ;1r t ystycrnew kierunku Wschód-Zach od I ses1e z udzralem sp1ewakow m 1n. 
z Ro;I' Ukrainy I Br~ru urlz1alw badaniach terenow11ch tworzy pro1ek1 Kanty 
1 ns.ilrny · ~tarapol~kte p1rn11 re l1gr1n w rosy1sk1ch manuskryptach 

Od 1990 roku w Polsce 1 w Rosp prowadzi warszloty pos,viecone enmp gtosu, 
warsztaty wokalne dla aklorow wokal1stow noinzyml1 oraz osob za1mu1.icuch s1e 
prnles1onaln1e rnow1en1em 




