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W akcie pierwszym Tarnino pierwszych słowach pyta - „czy to sen czy
jawa 7 " Status okoliczności, w których
nie jest wyraźnie
Co jest przywidzeniem,
a co wykrzywieniem rzeczywistości?
W niektórych wersjach tekstu Tarnino upiera się, że jest księciem, ale
my nie przywiązujemy do tego wagi.
„Jestem człowiekiem, jak ty" - odpowiada mu Papageno na pytanie o toż
samość. I tego w naszym spektaklu
staramy się trzymać. Wszystko zaczyna się od złudzenia Tamina, że grozi
mu pożarcie przez bestię, którą nazywa wężem. Nawet kolosalne stwory
przebiega

opowieść

określony.

konstruowane przy okazji licznych
inscenizacji tej opery budziły zawsze
komiczne lekceważenie. A nam zależy
przecież, by koszmar, jaki prześladuje
Tarnina, był realny i konkretny. Może
to osobnik, który lęka się kobiet 7
Wiele późniejszych wydarzet1 uzasadnia takie przypuszczenie. Nie jest
w tym odosobniony. Wielu z nas lęka

się we śnie płci przeciwnej, bo wtedy
nasza podświadomość wydobywa na
wierzch dziecinne urazy, które tłumi
my przez lata w poczuciu ich wstydliwego pochodzenia. Trzy Damy, które
przepędzają tłum rozpasanych samic,
przypominają działaczki Armii Zbawienia, czy innych zacnych ugrupowat1 stojących na straży moralności
powszechnej. ) ak większość tego
typu działaczy, same mają problemy
z utrzymaniem się w ryzach propagowanych przez siebie haseł.

Ocalony przez nie Tarnino spotyka przyjaciela, który wydaje mu się
kimś innym niż łowca ptaszków dla
Królowej Nocy, za którego się podaje.
Ale właśnie w taki sposób zarabia na
swoje utrzymanie. Tarnino zazdrości mu, że może obcować z gwiezdną władczynią. Papageno drwi sobie
z niej i daje do zrozumienia, że ona
też jest kimś innym niż dostojna osoba, za jaką uchodzi. Zostaje za to natychmiast ukarany przez strażniczki
prawdy i wszelkich cnót. Zaszywają

mu usta zamiast

zapiąć

na nich tra(w koócu żyjemy
w czasach nieporÓ\vnanie okrutniejszych, niż to się śniło Schikanederowi). Nadchodzi Królowa Nocy. Nie
jest r z e c zyw iście tak dostojna jak się
spodziewaliśmy, ale w naszej opowieści to nie jest w ład c z y ni nocy pełnej
uciech, lecz nocy pełnej ciemnoty
i zabobonu. Tu jesteśmy chyba bliż
si oryginałowi niż tradycja operowa.
Uwiedziony jej nielud zkimi koloraturami Tarnino Jest gotów spełnić
wsz ystkie żądania Królowej. Papageno próbuje ostrzec prz yjaciela, ale
Damy wręczają im czarodziejskie
oprzyrządowanie - flet i dzwoneczki, które gwarantują bezpieczeństwo
dycyjną kłódeczkę

w

każdej

pr zygodzie.

W naszej inscenizaCJi tytułowy flet
niczym się na pierwszy rzut oka nie
różni od fujarki Papage na . Jego czar
polega na tym, że nie t rz eba w niego
dmuchać, ponieważ gra sam i speł
nia marzenia bez wysiłku w ta śc icie
la. N iebezpieczny to zatem instru-

rnent i wielce demoralizujący. No,
ale pamiętać nale ż y , kto go przysłał.
Papageno i Tamino stają się więc
parą. ni e zwyciężonych wojownikóv•,
a ich pr zewodni kam i mają być trzej
chłopcy przywołani w tym celu przez
Damy.
Fascynowało nas, dlaczegóż to Papageno bez przewodników dociera do
uprowad zo nej córki Królowej wcześniej, niż Tarnino prowadzony pr zez
zadufanych w sobie, ale omylnych
chłopców.

Więcej

konkretnie

działają. Jv!oże

teoretyzują,

niż

to przed-

stawiciele tego męc z ą cego gatunku
mądrali, którzy zjadłs z v wszystkie
rozumy, nie potrafią tak naprawdę niczego wyjaśnić, ani mądrze doradzić?
Jako gatunek są nieśmiertelni i niereformowalni. Przedstawiliśmy ich pod
postacią trójcy wielopokoleniowej,
bo może ich istnienie zawdzięcza
my Jaki e muś błędowi genetycznemu.
Mimo wsz ys tko jednak nasza sympatia jest po ich stronie, bo dziecinny
optymizm i wiara w pozytywne roz-

wiązania

ratuje nas przed rozpaczą,
a w spektaklu ratuje życie nieszczęśli
wie zakochanych samobójców.
Papageno, gdy spotyka więzioną przez
Sarastra Pa minę ma przy sobie jej portrecik, który Damy wręczyły Tarninowi. Ale on, zajęty głównie sobą, oddał
beztrosko wizerunek Papagenowi. Bo
to na nim zrobił on większe wrażenie.
Paminy pilnuje Monostatos. \XI oryginale Murzyn, ale w naszych światłych
czasach wiemy, że kolor skóry nie ma
nic wspólnego z kolorem charakteru.
Ważniejsze jest to, że ów podejrzany strażnik cnoty Paminy sam dybie
na nią skrycie i wykorzystuje każdą
okazję, by uszczknąć z Jej dziewiczej
fizyczności jakąś kropelkę rozkoszy
dla siebie. Przepędzony przez uzbrojonego w dzwonki Papagena biegnie
po pomoc.
Pamina znów wypowiada tę znaczą
cą sentencję „czy to sen czy jawa?"
Spotkanie z Papagenem to wstrząs
dla obojga. My ten wstrząs i wolę Mozarta, by właśnie oni zaśpiewali naj-

piękniejszy miłosny duet, rozumiemy
jako narodziny gwałtownego uczucia,
które niebaczne na los, jaki obojgu
przypadł w udziale, opanowało w teJ
samej chwili ich serca. Świadomi, że
Papageno jest tylko kurierem mają
cym dostarczyć Paminę właściwemu
partnerowi, nie spieszą się w jego
poszukiwaniach, ciesząc się jak Tristan i Izolda każdą chwilą, jaką mogą
spędzić ze sobą. Nawet nadejście
Monostatosa z pomocnikami nie jest
w stanie zakłócić ich radości. MaJą
ostatnią chwilę szczęścia. Ale los jest
nieubłagany. Nadciąga sam Sarastro
ze świtą. Zakochani zostają rozdzieleni i Pamina poznaje wreszcie swojego prawdziwego pana. Monostatos
zostaje ukarany za nadużycia podczas
wykonywania obowiązków. Klasyczna
sprawa o molestowanie - tu karze się
to przewinienie siedemdziesięcioma
uderzeniami kija. Czy zatem Sarastro
nie jest jednak okrutnikiem? Ależ
skąd1 Ludzki pan przerywa egzekucję
i steruje życiem swoich poddanych
w sposób oświecony i łagodny.

Drugi akt rozpoczyna się od rytuału przyjęcia Tarnina i Papagena
do masonerii. )ej związki z dziełem
Mozarta są równie skomplikowane
jak sama historia wolnomularstwa.
Ale uznaliśmy, że przesadne dbanie
o realia masońskie przeszkodzą w naszej opowieści o zagrożeniach, jakie
dla podstawowych wartości niosą
skodyfikowane społeczne struktury. Nadaliśmy więc wolnomularzom
trochę ironiczny cudzysłów i potraktowaliśmy ich wątek jako pretekst do
teatralnej fantazji na temat naszej
niechęci do wszelkich organizacji
hodujących potencjalnych dyktatorów. Rytualne obrzędy uważamy za
muzealne zabytki. To nic, że jesteśmy
w tym odosobnieni. Pompatyczna powaga, jaka jest warunkiem ich powodzenia irytuje nas i śmieszy. Przyjęcie
do masonerii wymaga jednak, między
innymi, chwili medytacji w samotności na temat śmierci. Taka refleksja
i powaga z nią związana jest nam bliska i dlatego cały drugi akt oparliśmy
na rytuale próby, jaką musi przejść

Tarnino i jego towarzysz, żeby przystąpić do grona wtajemniczonych. Ta
wszechstronna próba ujawnia zasadnicze różnice w światopoglądzie i moralnej jakości charakterów naszych
protagonistów. Scena molestowania
Paminy przez Monostatosa potraktowana tu jest jako test na męską spolegliwość, z którego tylko Papageno
wychodzi z naszą oceną pozytywną.
Urodzony karierowicz, jakim wydaje
nam się być Tarnino, nie budzi naszej
sympatii i rysujemy jego postać nieco
tendencyjnie. Ma to służyć obronie
jedynego pozytywnego bohatera naszego spektaklu jakim jest miłujący
wolność „ptasznik". Świadoma różnic
pomiędzy nimi jest w naszym spektaldu również Pamina w jej przepięknej
arii o "vyższości śmierci nad życiem
bez miłości.
Zarówno aria Królowej Nocy namawiającej córkę do morderstwa,
jak i „oświeceniowa" aria Sarastra
o utopijnej społeczności wydają nam
się równie dwuznaczne. Przepięk
ny chór braci masonów witających

szlachetnego Tarnina w swoim gro-

nież

optymistyczn a nuta finału po

\\'ollgang '\.madl.'US7 :\lozJrt

z jego zdaniem. Bardziej byt znany jako
wirtuoz fortepianu i improwizator niż

nie kończy rytuał próby i rozpoczyna

definitywnym z w y cięstwie Sarastra
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rytuał przyjęcia,

nad Królową Ciemności. Jej desperacka próba przejęcia świątyni przy po-

Jako gen ialne dziecko był obwożo

że

ny przez swojego ojca po niemal całej
Europie. Dzięki temu obcował z mu-

niż

zyką tworzoną

nował

(Paryż,

dzieł

który zbudowany

jest na dwóch sprzecznych ze sobą
aktach rozdzielenia Paminy i Tarnina i wreszcie połączenia ich razem.
Pierwszy o mało co nie końc zy się
samobójcz ą śmiercią zrozpaczonej
ob lubienicy, a drugi Papagena, któ -

mocy zdradzieckiego Monostatosa,
którego naturalna skłonność do kultu
kob iecego ciała przywiodła w końcu
do obozu właściwej władczyni, koń

kompozytor. Ale nie

w różnych ośrodkach
Wiedeń, Londyn, Monachium,

na ołtarzyku jej czciciela. Pointą cale)
jest spotkanie po latach na-

a dla podrz ędnego teatrzyku, który za-

dzi~ki

szyc h dwóch bohaterów z rodzinami.

z pierwszych kompozytorów,
się

trzebni w tym zwariowanym

Czy to happy end 7 Nie jesteśmy pewni. Ale w końcu to dzieło Mozarta,
który był genius zem i wiedział o ży 

Działo się

c iu wszystko, z całą rozpaczą, jaka tej
wiedzy towarzyszy.

byli zaliczani do grona służących, któr ych chlebodawcami byli arystokraci

świecie.

widoczna

była niezbędna

pomoc, ja-

odważył

na śmiały wówczas krok - zaczął
komponować jako niezależny twórca.
to w czasach, gdy muzycy

Prędko

zaczął

kiej udziela przyjacielowi Papageno,

i duchowni.

bez którego przecież to dost ojne mał
żeństwo nie mogłoby istni eć. Mówi

rać się

o stanowisko na dworze Józefa
II. Z pewnością imponował mu Salieri,

o tym również wielozn aczny plakat
do naszego spektaklu. Cena, jaką za

któr)' byt jedną z najważniejszych osobistości w cesarskim Wiedniu - kapelmi-

to płaci, ukazana jest w jego szubie-

strzem cesarskim. Sam musiał zadowo-

nicznej arii zakończonej pozornym
happy endem z Papageną, której sek-

li ć się

sua ln ość

ma

utratę miłości.

zastąpić

Papagcnowi
Niepe>vna jest rów-

wspiął się

wy7.yny

Florencja), pozn ając różne gusta i estetyki. W wieku dojrzałym, jako jeden

opowieści

ogn ia i wody będącą sednem
r ytua łu zaś lubin pokazujemy tak, by

jedno ze swych największych
- Don Giovanniego. Ciekawe, że na

Mannheim, Mediolan, Rzym, Neapol,

się uwięzieniem

remu odebrano wszelką nadzieję na
Oboje zostają uratowani

Próbę

w Wiedniu. To dla Pragi skompo-

toksycznej matki

czy

szcv;:ście.

interwencji trójki mądrali ,
którzy, jak się okazuje, są jednak po-

można twierdzić,

jego dzieła nie odnosiły sukcesu. Jednak większą stawą cieszył się w Pradze

jednak

sta-

stanowiskiem ni ższego szczebla.
spod wptywów

Usiłowat uwolnić się

Marek Weiss
insceniza tor

ojca - m.in. wbrew jego woli poślubi!
Konstanqę Weber. Ale zawsze liczył się

komponow ał

ponownie, gdy znów

nie dla teatru cesarskiego,

mówił u niego Czarodziejski flet. Inne
jego opery, to m.in. ldomeneo, Uprowa -

dzenie z seraju, Wesele Figara, Cosi fan
tutte, Łaskawość Tytusa. Pomimo braku
dogłębnych studiów kompozytorskich
Mozart należy do grona twórców, którym bezapelacyjnie należy się miano
geniusza. Choć żył bardzo krótko pozostawił po sobie ponad 20 oper, 41
symfonii, kilkanaście mszy, ponad 20
koncertów fortepianowych, koncerty na
inne instrumenty - flet, klarnet, róg, fa.
got, skrzypce, niezliczone divertismenta, arie koncertowe, serenady, sonaty,
sonatiny, kantaty, psa lm y, litanie, pieśni,
miniatury muzyczne ...

Czarodzicjs~iJlet

:\ lozarta

źród łem

literacki m jest ten sam zbiór
Christopha Martina Wielanda
Dschinnistan (1786-89), który wyko rzysta on w Cza rodzie;skim flecie .
Zamówienie, które Schikaneder zło
żył Mozartowi w roku 1791, stanowi
zate m rezultat tej współpracy. l akt
ukończony został w lipcu, resz tę Mozart wyszlifuje po powrocie z Pragi,
po prapremier ze Łaskawości Tytusa.
28 IX Mozart pracuje jeszcze nad
marszem Kaplanów i uwerturą, opera
jest zaś gotowa n azajutrz, co oznacza,
ż e próby były w toku już od dłuż sze 
go czasu, premiera odbyła się bow iem
30 IX. Poza Schikanederem i Schackiem znajdziemy w obsadzie: Jo sefę
Hofer z domu We ber, drugą siostrę
Konstancji, An n ę Gottlieb (17 lat' jako dziecko śp i ew ała już Barbarinę
w Weselu Figara) o raz wspomnianego
Fra n za Gerla . [„.] Premiera pr zyję t a
została entuzjastycznie, operę grano
codziennie przez cały pa ździern ik,
a teatr pękał w szwach; niektóre nume ry reg ularni e bisowano (Bei Mannern,
Das klinget so herrlich). Salieri [ko m p o baśni

Los Mozarta pod miłościwi e panuLeopoldem II był nie do po zazdroszcze nia. Ignoruj ąc go, nowy
cesarz mian ował Kapellmeistrem
Josepha We igla, ponadto zaś po czą
tek lat 90. przyniósł kryzys życia
muzycznego z powodu wojny z Turcją. Niektóre teatry d z iałały jednak
nad al, w tym Burgthea ter oraz Theater auf der W ieden, którą to sceną
kierow a ł przyjaciel Mozar ta, akto r
i impresa rio Emanue l Schikaneder.
Wiemy [„.], że Mozart pi sa ł muzykę
dla tej sceny, choć dopiero niedawne
odkrycia a meryka 11skiego muzykologa Davida Bucha rzuciły nieco świa
tła na t ę współpracę. Wiemy teraz,
że w latach 1790-91 M oza rt przyło 
ż ył r ękę do kilku dzi e ł zb iorowych,
w których uczes tniczyli równi eż
inni cz lo nkowie trupy Schikanedera, w t ym pierwszy Tarnino, tenor
Benedikt Schack, oraz pierwszy Sarast ro, bas Franz Gerl. Libretta tych
utworów napisał Schikaneder, a ich
jącym

zytor kon kuruj ący z Mozartem - red.],
który pr zyszedł na przed stawienie 13„
X w towarzystwie Cateriny Cavalieri
[wybitnej i znanej śpiew aczki], uznał
Flet za „dzieło godne największych
monarch ów". 6 XI hrabia Zinzendorf.
ni ezas tąpio n y kronikarz w i edeńskiego
życia, skomentował utwór po francu sku w sobie tylko właś ciwy m stylu:
"Muzyka i dekoracje są ładne , reszta to
farsa ni e do wiary". 5 XII, za pię ć trzecia nad ranem, Mozart już nie ży ł.
Ni m m inął rok, Czarodziejski flet
przekro czy ł 100 przedstawi eń, utrzymując się w repertuarze teatru aż do
dnia jego zamk nięcia (223 razy do 6
V 1801), po czy m został n atyc hmiast
wznowiony na nowej scenie -Theater an
der Wien (1802). Schikaneder dorobił
się na operze fortuny Wierna Praga
wystawiła utwór już w roku 1792, rok
później grało go 14 mi as t, po dwóc h
latach - dwa razy tyle. \Xfa rszawa z aś
najpierw w o rygi n ale (1793), potem
w przekładzie polskim Wojciec ha Bog usławski ego (Flet czarn oksięski czyli
Tajemnice lzys, p remiera 29 I 1802, 39

przedstawień;
wa ł

sam Bogusławski
w ielokrotnie Papagena). [ „]

śpie

Lista literackich patronów Czaro dziejskiego fletu jest długa i rozmaita. Chre tien de Troyes (Yvain ou
Le chevalier au Lion), jedna z baśni
z Dschinnistanu Wie landa (Lulu
oder die Zaub erflote), opera Paula
Wranitzky'ego Oberon (1789, do libretta Giesekego, jednego z akt orów
Schikanedera), „egipska" pow1esc
fa nt ast yczno-fil ozofi czna Jean a Terrasso na Set/ws (1731), świeżo wyd ana
po niemiecku w przekładzie M atth iasa Claudiusa. Sekrety masonerii
Ignaza von Borna, wielkiego mistrza
aus t riackic h masonów. Schikaneder
zna ł też z pewno śc i ą fantastyczne kom edie Carla Gozziego, które po roku
1777 triumfowały na scenach n iem iec kich , budząc zac hwy t prz yszłych
romantyków. Z tyc h wszystkich skład 
ników (ch oć niek tóre z nich zawi erać
mogą analogie zgoła przypadkowe)
Schikaneder sklecił „fa rsę nie do
wiary", nie podejrzewając zapew ne,

jak licznych, uczonych analiz stanie

l aktu do prostej adap t ac ji Lulu, gdy

przeds taw ienia z pr zypisami ... Żad

s ię

ona przedmiotem... Najgłębs z e

Wenzel Mi.iller w y stawił nagle 8 VI

n a interpretacyjna blaga n ie zdoła też

- Zygmun cie i Zyglindzic. \\'zn iesio-

z n ich tyczą, rzecz prosta maso11ski ch
treści d z ieła, które ni ek tó rzy autorzy

1791 SWÓJ sings piel Kasper der 1 i.t
gottist oder die Zau berzither, oparty

wyj aś ni ć

ny przez nich doskonały ś wiat zaludnią za ś pi er zasty Adam i jego ćw ier

dr ążyli aż

na tej sameJ historii. Sc hika neder

międ zy arią

miał

wó"·c;.- as pośpiesznie przerobić
libretto, dopuszc zając s i ę po drodze

a jej gestem, un iem o ż li wio nym przez

pr z e rast aj ą .

Chłopcó w,

nego

licznych niekonsek wenc ji , wynikaz przemalowania „do brych"

gikę

do przesady. Jeśli pominąć
ideologiczne skr zy wienie egzegetów,

dwa aspekty wydają się oczyw ist e.
Po pierwsze, Schikaneder pi sa ł „pod
publiczkę",

na

użytek

popula rne go te -

ni ez ręc z n ego

następstwa

scen w drugiej c zę śc i aktu II, gdz ie
„ s a m obój czą "

Paminy

pojawia s i ę g w a łcą c r te; lo-

o dzieciac h wagnerowskiego \Votana

kaj <}Ca Ewa, których wyżs z e ambicje
Ta rnino to wzór szlachet naj czys ts zv z mo -

młodz i anka ,

zartowskic h tenorów,

gd z ieś mi ęd zy

tercet. [...]
Nic ma z r es z tą potrzeby bronić za-

Ewan g e li st ą

zrazu „demon" Sa-

jadle librett a kulawego i kiepsko napisa nego, skoro w przeciwieństwie

gnera. [.. .] Pa min a to jego d ziewc z.:;cy odpow iedn ik, spadkobierc zyni !Iii

jących

„złych".

Bacha a Parsifalem Wa-

atrzyku, goniąc za natychmiastowym

(Królowa Nocy) na

finansowym sukcesem. Czy zy s kałby
go, wystawiając dzieło ezoteryczne,

występować miał

rastro ze swoim dworem, ostateczn ie

do Łaskawo ści Tytusa za w ier ało ono

[b oha ter ki ope r y Mozarta Idom eneo

dostęp ne

przekształcony

dość fascynujących tr eśc i ,

- red.] w mozartowskim ś w i e c ie , lo jalna i dzielna partnerka, niezłomnej

Jed yn ie wtajemniczonym?

Powodzenie Czarodziejskiego fletu
od ponad d wóc h stuleci dowodzi , że
interpretacja masońska to za ledwie
jedna z możliwych wykładni dzieła
uniwersalnego - chyba że rację mają
ci, co dopatrują się masoński e go spi -

we wzór masońskich
cnót. Hipoteza tłumac z y łaby przynajmniej , dlaczego Królowa wręcza
Tarninowi i Papage now i n arzę dzia
„dob ra", flet i dzwoneczki, powierzając ich, co gorsza, opiece bezgranicznie „dobrych" Tr zech C hłopców,

sku nawet w nagłych zmianac h pogo dy... Z drugiej strony, ni e łatwo

dzącego

przypisywać

dzieć

w z niosłe,

filozoficzne

W tej roli

podczas gdy na dworze wszechwieSarastra sza lej e, nie wieczemu, wredny Monostatos.

wyo braźni ę

by ob udzi ć
t'vlozarta i wydać na świa t

przed miot iście.. cza rod ziejski. Da-

woli i

rujm y też sobie z aw i es is t ą symbolikę, Flet przebiera bowiem w bajkowy

wią

mdleje na w ido k węża, Pamina s łab 

powolnego dojr zewan ia i wyboru
drogi, w zbogaco ne oś wiecenio w y m

nie na m yśl, :le s traciła jego miłoś ć),

snem o potęd ze rozumu, o wtajemniczeniu i ideal ny m społe c z e ńst w ie,

[...] Niezliczone st ron ice zaCJ• :miono,

o harm o nijn ym , ludzkim

zarówno z poetyck iego jak i dra mat ycz nego punktu w idzenia. \ e dłu g
jednej z za rzuconej dzisiaj teor ii

by - wedl e ładn ego sformu łowania
a ngielskiego - „explain it away" („wytłumaczyć to pod dywan?"), niemniej

j ęą k

sko mponował znacz n ą c zę ś ć

nikt nie wy nalazł jeszcze teat raln ego

M oza rt

se rca . Razem stano -

strój kla svc z n ą „s z kołę uczuć", dzieje

słabiutkiemu,

intencje tekstowi tak

go łęb i ego

wcielenie najlepszych cech mło
dości, wrażli wej, kruchej (Tamino

por ządku.

W mitologii - ta kże przełoż onej n a
operow y - wiele zn ajdziemy
takich w yś nion ych pr zez rodziców
idealnych par, by wspomnieć tylko

silnej i nieugi ę t e j . Papageno (który
swe imi ę od papugi. .. ) to bo -

wziął

hater ludowy, szlache tniejszy kuz yn
Leporella („zajączka"), lecz i włoski e 
go Truffa ldina; z nim

właśnie

iden -

t yfikow ać s i ę miała

publika „a uf der
W ieden", mu s i a ł zatem b yć szaleni e
sympat yc zny jako u spraw iedli wienie

i pociecha dla tych wszystkich, których nie stać na los Tamina. Wzorem
swego pierwszego wykonawcy, aktora
raczej niż wirtuoza (jego doskonałym, polskim odpowiednikiem był
Wojciech Bogusławski), Papageno
śpiewa głosem „średnim ", krótkim
barytonem czy lekkim basem. Cóż
zaś uczynić z Królową Nocy i Sarastrem7 Czy to Matka, sitą utrzymująca swe dzieci w stanie „natury",

zarta najniższy bas od czasu Osmina
z Uprowadzenia z seraju i najwyższy
sopran od czasu„. innej panny Weberówny, podniebnej Aloysii.
Uwertura, której

główny

naiwności i ignorancji (stąd pociąg
Papagena ku temu światu), i Ojciec,
co kreśli dla swej progenitury dalekosiężne plany i wysyła ją w szeroki
świat7 Ignorancja i Wiedza 7 Religia
(Zabobon„.) i Rozum 7 Wszystko to
było i będzie, podobnie jak (demen-

temat zaz sonaty Clementiego, wyczarowuje cud nieważkiej,
a jednak uroczystej polifonii, gdzie
instrumenty dęte wiodą z sobą dialog
równie błyskotliwy co pełen szlachetnej rozwagi. Po gorączkowym wstę
pie Damy interweniują tyleż bojowo
co wykwintnie („koronkowa wojna"
co się zowie), po czym plotkują nad
uroczym młodzieńcem niczym wesołe kumoszki. Papageno śpiewa swą
pierwszą piosenkę i pogwizduje na

towane co krok przez muzykę) rewizjonistyczne próby postawienia tej
hierarchii na głowie, by przywrócić
dobre imię sponiewieranej kobiecie
i pognębić pyszałkowatego fałlokra
tę, „formatującego" bezbronne dzie ci-kwiaty. Wokalny kontrast między
tymi postaciami wyklucza w każdym
razie wszelkie poJednanie: to u Mo -

fletni Pana, nie tykając ziemi. Aria
Tarnina to czyste uczucie, bez konturów, za to już zbrojne w niezachwianą
determinację. Królowa wjeżdża na
scenę w rydwanie orkiestrowych synkop, gdzie linia basu odmierza nasze
osłupienie, by jak najtkliwsza z matek wziąć nas pod brodę, spojrzeć
głęboko w oczy, łzy wylewać nieutu-

czerpnięty został

!onym g-moll, aż wreszcie, uzyskawszy spodziewany efekt, powrócić do
czarodziejskiego B-dur i zalać nas
kaskadą oszałamiających szesnastek,
uwieńczoną
pierwszym wysokim
F W drugiej arii, wzburzonej, tyrańskiej,

śmiercionośnej,

najeżonej

staccato, będzie ich cztery, ostrych
niczym sztylety. Dwa kwintety służą
sytuacji, zderzając charaktery (drugi
z nich, w Il akcie, to prawdziwa kłót
nia, gdzie Damy próbują coś uzyskać
i pierzchają z niczym). zarazem pozostają jednak najczystszej wody muzyką kameralną. Pierwszy z nich mnoży
krótkie, bezcenne motywy, gdzie wejście Trzech Chłopców (dwa klarnety,
fagot i smyczki pizzicato) wymyka
się władzy języka.

Pamina i Papageno śpiewają miłosny duet w dwóch
zwrotkach, z dyskretnym ornamentem na końcu. Dziwowano się nieraz,
czemu Mozart włożył go w usta postaci, które nie są sobie przeznaczone - choć przecie śpiewa się tu nie
o wzajemnej skłonności, lecz o potę
dze i pięknie samego związku, a tkli-

wa, niewinna muzyka dobrze o tym
pamięta. Uroczysty chorał Chłop
ców wprowadza Tamina, który staje
nareszcie twarzą w twarz z godnym
siebie przeciwnikiem, mądrym, doskonale poinformowanym Kapłanem
(który, jak powiedzieliśmy, mógłby
być samym Sarastrem). Ich rozmowa, długi recytatyw accompagnato
nieustannie ocierający się o arioso,
wskrzesza florentyński ideał parlar
can tan do [śpiewanego mówienia red.], wskazując drogę Verdiemu,
Musorgskiemu,
Wagnerowi, mistrzom w sztuce przekładania słowa
na muzykę. Kapłan kończy swą lekcję
dwoma taktami majestatycznego, kojącego tematu, który orkiestra przej muje dwukrotnie, wtórując chórowi.
Gdy tylko Tarnino skończył swój dialog z fletem i dziką zwierzyną (to jego
druga aria w operze), na scenę wpadają Pa mina i Papageno, by rozpętać kolejne zjawisko nadprzyrodzone, tańce
z dzwoneczkami, gdzie każdy kolejny
refren bogatSZ)' jest od poprzedniego.
Publiczność wiedeńska nie mogła się

nim

naci e sz vć,

podobnie jak my, 200

lat później. Dfo ięk dzwoneczków od-

czystością

Tarnina, z podobnq

i od-

słe,

chóralne hymny śpiewające spod
wielkie finały

wagą,

z jaką w akcie I odwoływała się
do prawdy (Die \.'(la hrheit!). N ic nam

świątynnych sklepień ,

w akcie II, w piosence, która zdaje si<;
rodzić z niczego, wprost na ustach

nie zostanie odkryte z podziemnych

kie te składniki (drugi finał zawiera
4 odrębne, autonomiczne odcinki) ...

bohatera. Sarastro śpi C' >'.·a dwie arie
krótkie i proste, zwrotkowe, pełne

namentac yjnym śpiew e m zwycię
skiego fletu. Teraz trzeba już tylko

spokojnej, monumentalnej godności
- choć w final e I aktu okazuje auto -

będzie

naidziemy w drugie) arii Papagena,

rytet, a nawet be z wz ględną surowość.
[... ] ria Pamin\ w g-molł, gdz ie na-

prób, poza

wzlatującym

połą cz yć drugą parę,

w ni ebo or-

która

ćwierkać

swoje euforyczne „pa -p a -p a ",
jakby liczyła pierzaste główki wspólnych

wiążące

Dla

i

całych

zderzające

pokole1't

z

sobą

słucha czy

dzie;skijlet to absolu tna,

wszyst-

Czaro -

kryształowa

perfekcja. Jak, dlaczego 7 Wciąż uparcie szukamy klucza.

piskląt ..

wet niewinna fio rytu ra służy rozdzierającej

ekspres) i, mówi w słowach

Słuchacz

prostych o bezgra nicznym c ierpien iu .
W ybuc hnie ono w pierw szej sekwen-

św iadom

przemierza tę operę, niekakofonii Sc hikanederow-

skiego scenariusza, przede wszystkim

cj i finału Il aktu, gdzie promienny

jednak -

opt ymizm i dobry humor Chłopców

cizny muzycznych stylów: piosenka
zwrotkowa, 2-częściowa aria serio

przekształci

w

1e w nadzieję, splatając
rejestrach sopran Pa-

nai wy ż szych

min y z chłopięcym (koniecznie 1) so -

niewiarygodnej pstroka-

z rec ytatywem accompagnato, swobodnie skrojona aria 1 - częśc iowa

pranem pierwszego solisty. Zbrojni
(O Gott,

(Tarnino, Pamina), gdzie muzyka su-

rozpię 

i każdym drgnieniem serca, recytatyw akompaniowany rodem z wy-

śpi e w ają lut e rański chorał

vom Himmel sieh darein) ,

ty nad 4- gtosowym kontrapunktem
orkiestry. olśniewają cy dowód , ile
M ozart nau c zył się u Bacha i Ha en dla. Pamina wzy wa triumfalnie imię

nie krok w krok za

ekspresją

tekstu

sokiej „tragedii ", buffo niemieckie
i włoskie, uczony kontrapunkt trak-

Tysiąc

towany z d z i e c inną swobodą, wznio-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Piotr Kamiński, fragment książki
i jedna opera,

rl'.1liz.1t11rzy

L

Jose Maria Florencio
l.1t·ru\\ nil IW•l muzynn'
Abso lwent
niwersy tctu Min as Gera is
w Belo Hor izonte. Umi e j ę tn ośc i dosko na li! ta kże na kursach m istrzows kich
w Bra zy lii, w nowojorsk iej )uilli ard School of Mu sic, wiede11skim Muskh ochschule oraz warszaw·skie j .Akademii
i\ lu zycznej. Ks z ta tcił s i ę m.in. u Davida
Machado, l: uge ne'a O rmandyego i Henryka "zy ża. Po ukoi\ czc niu studiów b y ł
koncertm i trzem
alt ówek Orki estry
Srn1fo niczncj M inas Gera is w Belo Horizo nte i Ork ies tr y Sy mfonicznej Bahia w Salwadorze. Wys t ę p ował t akże
ja ko solista na koncert ach i r cit alach.
W roku 1985 pr zy j e c h a ł do Polski i rozp o czą ł k a ri e r ę d y r yge n c ką . \X'spólpraco wa ł z wielom a ośro dkami mu zycznymi
w kraju, prowad z~) C koncerty sym fo ni czne i kameralne oraz spek takl e operowe,
opc·rctkowc i baletowe. Stw o r zy ł szereg
wybitnych przedsta wi e11 m.in . w Tea trze
W ielkim w Wa rszaw ie i w Teatrze W ielkim w Pozna niu. Oberni e jest dyrektorem
O rq ues tra Sinfonica do Teat ra Municipal de Sao Paulo, jednej z wa ż ni ejsz ych
instytucji mu zycw ych kontynentu p o łu 
dniowoameryka ilsk iego. Za wybitne os i ą
gn i ęc ia art ystyczne zo st a ł uhonorowa ny
liczny mi nagrod a mi , w ty m m.in .: Srebrną Łódką za najlepsze spekt ak le teatralne
roku: Lrna11i Ve rdi ego (1992) i Ryce rs kość
111i eśniacza Mas cag niego wys tawione na
sce nie Teatru W ielkiego w Ł o d z i , nagrodą kryt yków mu zycz nyc h Sao Pa ul o d la
najlepszego dyr yge nta sezonu oraz pres ti ż o wą nagrodą Se reia de Ouro Brazylijsk iej Telewizji GLO SO. W Operze B ał
tyckiej w Gdai\ sku pe łni funkcj ę zas t ę p c y
dyrektora art \·stycznego. Przygo t o wa ł
t u prem ie ry Gwa ltu na Lukrecji, Don
Gio va1111 iego. Wesela Figara, Eugeniusza
0 11iegi11a i Ariadny na .l\1axos.

Marek Weiss
rez1,er t~Jtnlm 111pero\•'
U k o i\c zy ł p o l o ni sty kę na Uniwe rsy tecie
Wa rszawski m ( 197-~) i reż rse n ę ". warszawskie j PW T (1980). Debiut owa! rea l izac i~
dramatu Szekspi ra Troilu s i Kressyda w TeJtrze Naro dowy m. Jako dyrekt or Teat ru
Mu zycznego w Slup, ku (1978 -Sl} z g rupą
m ło d ych akt orów zrea li zo w a ł kil ka insceni zacji dramatów Sz 'ks pira. StYpendium
Bri tish In stitute w War zawie u moż liwi 
ło mu podj ęc i e studiów szel- pirowskich
w Wiel kie j Brytanii . Ich efektem by ła g łoś na
reali zacja Ha111/cta nagrodzona na fe stiwalu
w Toruniu. \V rew ltacie zostal z aa nga ż o
" any jako reżyse r eta tow y do Teatru :'I/a rodowego w Warszaw ie, gdzie wy reż y ero\\"al
Czekajfjc 11a Godota Becketta. \X' 198 1 roku
zreal i zowa ł w Operze we Wrocław iu prapre mierę op ery Rudzi1iskief(O Ma 11eki11y, która
prezentowan a była na Festi wa lu w Rennes oraz na Fes ti wa lu Narodów w Sofii.
W latach 1982 8 i 1992-95 by! glównym
reż vsere m Teatru \X' ielki ego w Warszawie. Zrea li zowa l na tej scenie kil kanaś cie
oper. Z na l az ły s i ę wś ród nich: Borys God1111ow Musorgskiego, Fidelio Beethovena. U'ozzecl- Berga, Ł ucja z La111111ermooru
Don izett iego, Straswy dwór 1\ !oniuszki,
Turan dot Pucciniego, .vla11ekiuv Rud ziilsk iego. Aida, i\ Iacbet/1, Travinla i Xabuccu \'erdi ego, Mistrz i Małgorzata Kun ada,
Bramv raju Bruzdowicz, f) a111 a pikowa
Czajkowsk iego, Salome Straussa, Raj utracony Pendereckiego i Faust Go unoda.
Od 1989 roku p rzez dwase zon y p e lnił fun kcję
dyrektora art ystrcznego Tedtru Pólnocnego
w \\'arszawie. \X' 1991 pow róci! do opery
i zreali zowal dwie g loś n e in sce ni zac je w Teat rze Wielkim w Lodzi:Dia bly z l.011dw1 Pendereckiego i Don Giovai1111ego J\loz.i rta. Tę
os t atni ą o p er~ prz ygotowa ł pod kon iec 1998
roku w Operze 1arodowej w Warszaw ie.
\'( " icl~ z jego spek takli b yło preze ntowanych
w P a ryżu, Londynie. Berli nie, , lonachium,
Wiedniu, Mosk wi e, 13 ru kseli, Hadze , Lukcmbu rgu, Atenac h. Peki nie, Tokio, Jerozolimi e i w pon ad trzydziestu inn yc h mi astach
Europy i Azji. Za grdni q z real i zowa ł Tm/>a du ra \'crdiego w Sofi i. ,\faliago1111,1 Brec hta
I We illa w Tel Av ivic, ,Vahucco Verdiego

w Istambule, Króla No,Qera S z~· manowsk i ego
i tra;~11y dwór Mon iusz ki " SA, "franatr
Verdiego i l11cję : [(llnmen11oom Doni z ttiego w Korei Po łudn i o wej. Aidę w Belgi i
i Ho landi i or<1z Ł11gc 11i11sui Oniegina \ 1 Fi nlandii. Wido krotnie re a li zował spek takle na
fe st iwalac h w Atenach, Vichy, Jerozoli mie,
Xanten, Ca r casso nn ~ i Pafos. \V latach 1995
2001 by! dyre kt orem artystyczny m Tea tru
\Vk lkiego w Poznan iu . Z zes poł e m tego
teat ru przygotowal rea l1rn cje oper: .Vnbu co. "fraviala i Tr11/Jnc/11r \' rdiego, s1\'iat o11·4
pr a pre mi e rę Elektry "lheodoral.isa (Luksemburg. 1995), To;kę i ,\/adamę Butt 1}l_l
Pucc in iego, Wesele Figarn i C:a md2iejski.flet
Moza rta, ()mlika se1111lskicgo Rossiniego,
Salo11 St raussa, Din/Jl; z !.011du11 Pendereck iego, Crmncn Bizeta oraz Borysa Godu11 owa Musorgskiego. Polska prapremiera
Galiny Landowsk iego, zrea li zowana 11· 19 9:J,
zost a ła za proszon a jako preze ntacj a polsk ie go teatru operowego na .Światową Wysta wę
EX PO 2000 w Hanowe rze. W 2001 rok u
w Teatrze \X' ielkim w Pozn aniu przygotowal
nowa t o rską pre mi e rę Aidy Verdiego. która
zako 1\czy ła sześc i ole tni okres wspól praq
z t vm tea trem. W p a ździe rn i ku tego sam ego
roku jego produkcja Wo/11ego strzdrn \\'eb ra ot worzyła nowo odbud wa n ą scen ę Opery \\ 'ro cł aw sk1e j . Z jej zespolcm zreali z.uwal
t ak że widow iska w Ha li I.udowej. tak i jak:
Na/111cco, Skrzypek /"/(/ dachu i Aida oraz
opcr ę Rudziński eg o Antygo11a. N a jwa ż n i ej 
szą po1. cją 11e ws p ó łpracy z Oper<i \X'roclaw ską była nowoczesna inscenizacja Cwrodziejskrego fletu loza rt a zaprezent owana
z okazj i 250 r oczn i c~ jego urodzin. We wrześ niu 2004 roku ZO>ta l mian owa nv z ast ~pcą
dyrektora art ysty ·zn ego Opery Na rodowej.
Jednak rok p óźniej, po od wo łan i u dvr I.tora
Kasp,;zvka, zrcn·gnowa l ze S\\"Ojej funkcji.
W Teatrze 1arodowym z rea l izowa ł d l. [esti walu Warszaw ka Jesie1\ p ra p r emi e rę opery 7.ygmunt a Krauzegu Iwona, I.. 1ęi 111 czl.n
Bu ~f[tw da. \X' 2007 prz e niósł t, rca lizacj\' do
Op ery a rodowej. Od 2006 roku jest etato wym reży sere m W'Mszaw k1cj Opery Kamera lnej, gdzie za preze n t owa ł U'o/11ego .,trzelrt1
Webera i Julius::a C~::a m Haendla. Od _008
jest d ~· rcl-to re m naczelnym i art ystycwym
Opery B a łt yckiej , w której wc ześ n i e j W) re

żyserowa ł Madamę

Butterfly Pucciniego,
Fausta Gounoda i Rigoletto Verdiego. Pierwszą premierą jego dyrekcji był Do11 Gio vanni
Moza rta, kolejne realizacje to Wesele Figara
Moza rta , Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego,
Ariadna na Naxos Straussa.

Hanna Szymczak
~u·noµralia

Z wykształcenia architekt, pochodzi z rodz iny o teatralnych tradycjach (jej krewnym był
tancerz Leon Wójcikowski). Jest autorką scenografi i do wielu spektakl i teatra lnyc h, m.in. do Wyzwolenia, Brata naszego
Boga w gorzowskim Teatrze im . Osterwy,
s ł ynny

Wielebnych, !wony, księżniczki Burgunda,
Lekcji w stylu buffo, Cyrografu w Teatrze im
Żeromskiego w Kielcach, a także kostiumów
do spektak lu Prophetie Kieleckiego Teatru
Tańca . Trójmiejskiej publiczn ości znana
jest jako autorka scenografii do Koleżanek
zrea li zowa nych na scenie Teatru Wybrzeże.
W Operze Bałtyckiej stworzyła scenografię
do Mozarta i Salieriego, Edith i Ariadny na
Naxos, a tak że kostiumy do baletów Kilka
krótkich sekwencji Jacka Przybyłowicza (Men's dance) oraz Romeo i Julia lzadory Weiss.

Holandii i Finlandii. Realizowała choreografie również na festiwalach w Irl and ii, Francj i, Niemczech i Holand ii. Przełomowym
spektaklem w jej dorobku stał s i ę Pierwszy
Koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego zrealizowany w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po tej realizacji Jiri Kylian zaprosił
ją do Nederlands Dance Theater, by odbyła
u niego staż choreografic zny. Wielokrotny pobyt w zespole jednego z największych
choreografów naszych czasów dał jej szansę
doskonalenia swojego warsztatu u jego boku
oraz takich twórców, jak Hans van Manen,
Ohad Naharin, Paul Lightfoot, Sol Leon
i Saburo Teshigawa ra . W ramach festiwalu
Malta 2000 przygotowała spektakl Cztery pory roku Viva ldiego w nagraniu Nige la
Ken nedy'ego, który po obejrzeniu tej choreografii zapropon owa ł jej współpracę nad
nowym projektem, do którego postanowił
sam napisać muzykę. W 2005 zrea lizowała
w Operze Bałtyckiej balet ...z nieba do muzyki Michała Lorenca z jej własnym librettem.
Ponownie znakomite recenzje zbiegły siv ze
stojącym i owacjami widowni. Następna realizacja pełnospektaklowego baletu Eurazja,
do którego napi sa ła libretto i dobrała muzykę reprezentuj ącą od rębność kulturową

lzadora Weiss
l horeogr JIJ,1
Abso lwentka Państwowej Szkoły Baletowej
w Warszawie i Akademij Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Dwukrotna stypendystka
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po ukończe
niu szko ły pracowała w Teatrze Wielkim
w Warszawie i jednocześnie studiowała na
wydziale pedagogiki baletu. jako choreograf
debiutowała w 1996 w Teatrze Wielkim
w Poznaniu spektaklem Sny nocy letnie. Jego
owacyjne przyjęcie przez publiczność zbieg ło się ze znakomitymi recenzjami prasowymi Stale współpracuje z czo łowymi polsk imi reżyserami operowymi. Do tej pory
zr~a lizowała choreografię do takich spektak li jak: Turandot, Straszny dwór, Ga lina,
Salome, Czarodziejski flet, Don Giovanni,
Aida, Carmen, \'t?olny strzelec, Nabucco, Eu geniusz Oniegin, Faust, Halka oraz Juliusz
Cezar. Spektakle te by ł y prezentowane na
najważniejszych

w

scenach krajowych oraz
SA, Francji, Niemczech, Luxemburgu,

Wschodu i Zachodu miała swoją prapremierę we wrocławskim teatrze „Capitol". Rozpoczę ła pracę nad projektem Warszaws kiego
Teatru Tańca przy Centrum Sztuk i „Montownia". Zawiesiła jednak ten projekt po
otrzymaniu propozycji współpracy z Operą
Bałtycką, gdzie zrealizowała spektakl 4&4
do muzyki Lisy Gerrard, Alessandra Marcello oraz Viva ldiego i Bacha w nagraniach
Nigela Kennedy'ego. Kolejną premierą był
tam powtórzony z liczn ymi modyfikacjami
spektak l autorski Eurazja. Wie l omiesięczna
praca nad tymi realizacjami pozwo liła na
zbudowanie w Operze Bałtyckiej znakomitego zespołu tańca współczesnego, którego
młodzieńczą dynamikę i jakość wychwalali
nie tylko recenzenci, ale coraz li czniej n a pły
wająca do tego teatru publiczność. Zw ień
c:i.C'niem tej pracy była trzecia premiera
Romeo i Julia, baletu opartego na dramacie
Szekspi ra, którego akcja została przeniesiona
w czasy nam współc zesne. Muzykę lzadora
Weiss złoży ła jak zwyk łe z ulubionych przez

nią fragmentów wielkich dzieł i utworów
takich kompozytorów jak Glass, Beethoven,
Prokofiew, Lisa Gerard i Sa nt ao łl ala . Je sienią
2009 roku odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej św i atowa premiera tryptyku
Haendla Tre Donne Tre Destini z Olgą Pasiecznik w roli głównej. Inscenizatorką tego
wydarzenia była Jzad ora Weiss, która reży
serowała ten spektakl, ułożyła do niego choreografię i wystąpiła u boku Olgi Pasiecznik
jako tancerka. „Rzeczpospolita" uznała tę
realizacje za jedno z dwóch najważniejszych
tego roku wydarzeń teatru muzycznego
w Polsce. Najnowszym autorskim spektaklem lzado ry Weiss w Operze Bałtyckiej
będzie Out z muzyką Saint Cołombe, Marais, Bacha, Góreckiego i innych kompozyto rów, których utwory stale towarzyszą pracy
choreografki i jej tancerzy występujących
od tej premiery jako Ba łtycki Teatr Tańca.

Dariusz Tabisz
p111!-\lllU\\.Jl1il' U11\1 u
Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu
w klasie dyrygentury symfonicznej Jerzego
Sa lwarowskiego oraz dyrygentury operowej
Antoniego Grefa. W roku 2004 uzyskał drugi dyplom w Królewskim Konserwatorium
Muzycznym w Brukseli w klasie dyrygentury Silveera van den Broecka. aukę w Konserwatorium kontynuował do 2006 (studia
podyplomowe w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej oraz fugi). Stypendysta
Rządu Flamandzkiego. Laureat Nagrody
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz
Nagrody Wspólnoty Fl amandzkiej Patrimonium W latach 1997 - 2002 był dyrygentem
i managerem założonej przez siebie mło
dzieżowej orkiestry kameralnej „t<amerata
Nowego Wieku" w Poznaniu, z którą wspó ł
pracował m.in. z Gustawem Holoubkiem,
Jadwigą Kotnowską, Jadwigą Ka li szews ką ,

Guy Deplus, a t akże z Chórem Akade mickim Uniwersytetu w Poznaniu oraz zespołem wokalnym Nova Gaudia. Wraz z orkiestrą dokonał wielu nagrań prawykonań
utworów kompozytorów współczesnych.
Współpracował z Flamandzką Orkiestrą Radiową, Brussels Chamber Orchestra, orkiestrą kameralną YUE. Chórem im. Sta ni sława
Moniuszki w Poznaniu. Spo ś ród swyc h mi-

strzów dyrygentury artysta ceni szczególnie
Maestro Jose Maria Florencio oraz Maestro
Va lerego Gergieva, przy którego próbach
z London Symphony Orchestra, Rotterdams
Philharmonisch Orkest oraz Mariinsky
Theater, asystował w latach 2005 - 2007.
Od 2008 jest kiernwnikiem Chóru Opery
Bałtyckiej.

\\" 1 kon.111 t\'

Aleksandra Buczek
1'roł11\\,J

'oq

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wroctawiu w klasie Agaty Młynarskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Bayreuther Festspiele z re komendacji Towarzystwa Wagnerowskiego.
Laureatka I nagrody Konkursu Wokalnego
im. Halskiej we Wrocławiu oraz li! nagrody, jak również kilku nagród specjalnych
na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Didura w Bytomiu. Uczestniczyła
w mistrzowskich kursach woka lnych prowadzonych przez Ingrid K remłin g, Barbarę
Schlick, Karan Armstrong, a tak że festiwalach muzycznych, m.in., Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Woka lnej Viva il canto
w Cieszynie, Festiwalu Muzyki Polskiej
w Krakowie. Wystąpiła w Operze Wrocław 
skiej jako Królowa Nocy jeszcze w trakcie
studiów, współpracując z tym teatrem przez
następnych kilka sezonów. Brała udział w superprodukcjach opery Hali Stulecia (Pierścień Nibelunga Wagnera, Carmen Bizeta).
W 2006 wzięta ud z iał w prapremierze opery
Ester Tomasza Praszczałka , wykon uj ąc parti ę tytułową. W 2007 partią Królowej Nocy
w spektak lu W krainie czarodziejskiego fl et u
Mozarta debiutowata na scenie Teatru arodowego w Warszawie. Jesienią tego samego roku, zgłoszono jej kandydaturę do „Paszportów Polityki", nagrody przyznawanej za
osobowo ść twórczą i charyzmę. W styczniu
2008 partią Despiny w Cosi fan tutte Mo zarta debiutowała na scenie opery w Bilbao.
Odbyła liczne trasy koncertowe, wykonując
partię Królowej Nocy w Czarodziejskim
flecie Mozarta, na scenach m.in. Bazylei,
Berna, Freiburga i Stuttgartu. Wspó łpraco-

wała

z Brandenburgisches Staa tsorchcster
Frankfurt am Ode r or;iz Orchestcr d<'s Theater Alten burg- Gcra, Kammeroper Schl oss
Rhein sberg, Teatrem Państwow y m w Koszycach. Podcla:. 23. Som merfcstspiele in
den Roem ischcn Amphithcatcrn w Xa nten
wykonała z wielkim sukcese m parti ę Dziewc z~' n )' w Carnw1ie buranie Orffa\ ' repertuarze posiada t:ikż e li czne p i eś ni oraz mu z y k ę
oratoq•j ną W Operze Bałtyck i e j kreow ała
panie Donn y nny w Don Giova1111im ora z
Zerbinet ty w Ariadnie na t\'axu;.
Joanna Cortes
l 11~u.1 DJ ma
Abso lwentka Akade mii 1\ luzrcznej we
Wrocławi u w klasie Euge niu sza Sąs i ad
ka . Do s kon a l iła warsz tat w Niemcz ech
i we W łosze ch . Debiutowała jako Tatiana
w perze Wro cł a wskiej. Współpracowa
ł a z Kr zysz tofem Pend ereck im. Z Wa ldemarem i'vlali ckim na g r a ła płyt ę Cafć ole'
z piose nkam i hi sz pańskimi. Występ uj e
w Pobce i za gran icą. W P aryżu brała ud z ia ł
w św i atowej praprem ierze ope ry Krau zego i wana, księżn iczka Burgu nda . Śp i ew a ła
z Placidem Domingo podczas koncertu
charyta tyw nego w Zab rzu . Szczegó lnie
C('nione są jej int erpretacje wielkich ról
sopranowych i mezzosopranowych, takich
jak: Lady Makbet w Makbec ie Ve rdiego,
Adałgiza w No rmie Belliniego, A bigai łł e
w Nabucco Verdiego, partie tytuło we w Salome Strau ssa, Tosce Pucciniego, Hal ce foniusLki, Fedorze Giordana , Carmen Bizeta.
A rty~ tka posiada również w repertuarze
partie El żb iet y w Don Ca rlosie \ '(•rd iego .
Joanny w Diab/ac/1 z Loudun Pendereck iego , i\[ada my Bu tterfl y w operze Pucc iniego,
Roksany w Królu Rogerze Szy manowsk iego,
1\l ałgor z aty w fou~cie Go un oda, Santu zzy
w Rycersko.fri 1vie:i111aczej 1\fa scagnicgo,
Ch ryzotemis w [/ektrze Theodorakisa, Hrabiny w A11rltea Che11ier Giordano, Hrabiny
w Dar11il' piko1vej Czajkowsk iego, C ześ ni
kowej w Strasznvm d worze Moniuszk i, pani
Quickl y w Falsla.lfie Ve rdi ego. Prowad zi
ta kże działa ln ość kon certową. W Operze
Ba łt yckiej w vs tęp uje w partii Lari ny w L11 gent1Hrn 011iegiuie Czajkowskiego.

Anna Fabrello
l'ap.1~ęn.1. l'1cr"'"a D.1111,1
Absolwentka wvdzial u woka lno - aktorskiego gd ański ej Akademi i ~lu zycznej w klasie
Brygid)· Skiby. St,·pe ndystka J\. li niste rstwa
Kultur)' i Sztuki. W latach 2005 -2010 so lis tb Pl1\st ll'owej Opery Bałtyckiej w Gda ń 
sk u, od roku 2005 asystentka na wydziale
wokalnym gdań s ki ej Akademii Mu zycznej.
W 2003 w Konkursie Polski ej Pieśni Artystycz nej w \Varszawie o t r zy m a ła wyróż
nienie oraz . agroJ\' Specjalnq Programu Il
Polskiego Radia. \\ " dorobku artvst ycznym
posiada takie parti e, jak: Eurydrka w operze Orfeusz i 11rydyka Glucka, Kleopatra
w /u/i11szu Cezarze i Romiłda w Xerksesic
Haendla, Serpina w La serva padrona Pergo lesiego, Sekretarka w Vademecum 111/odej
sekreta rki, Hann a w Straswym dworze, ylva
w Ksir:11 iczce czardasza, Arsena w Baronie
cygcuiski111, Musetta w Cyga.11aii, Ze rlina
w Don Gio va1111i111, Marce lina w \Vcsc/11 Figara , Najada w Ariadnie nn Nn xos oraz Zo fia
w flalcc.
Monika Fedyk
Drug.1 DJma
Jest absolwentką dwóch wydziatów gda1isk iej Akademi i 1\ !uzycznej: woka ln o-aktorsk iego (k la sa Barba ry lgl ikowskiej) oraz
kompozycji i teor ii muzyki, które ukończyb
z wy różnieniem. W latac h 1990-2005 była
so listką Opery Bałt yck i ej, na scen ie której
debiutowała parti ą Suzuki. Tu też na poCZ<) tku kari ery kreowała dwie wielkie partie:
Am neris w Aidzie i Az ucenę w Trubadurze.
Wys tępowała t akże na scenie warszawskiej
Romy (Mculama Bulterf/y, Czarodziejski
flet). Śp ie wa ła w spektak lach Opery Bałtyc
kiej, była: Cherubinem w \Veselu f'igara, 13ertą w Cyrulik u sewilskim, Jad wig~ i Cz eś niko
wą w Slra swy111 dworze, Florą w fra 1,iacie,
G i ova nną w A11uie Bolenie, B i ancą w Gwa ł
cie 11e1 Lukrecji, Driad ą w Ariad11ie 11a Nc1xo.1.
Prowadzi o ży wioną dziatałnoś ć ko n ce rto w ~ .
Posiad a sze roki reper tuar kameralny: od arii
starowtosk ich po mu sica l. Jest t ak że wyk b duwq gdańskiej Akademii Muzycznej.

Ingrida Gapova
P.11rnn.1
Urod z ił a s ię w Ćadcy na S ł owacji. Absolwentka w ydzia łu woka lno-aktorskiego Akademii Mu zycznej w Bydgoszczy w klasie
śp iewu Hanny Michalak. \\'okałne um iejętności rozwijała w kursach mistr1owski ch
pro11·adzo nyc h przrz Andreja Kuc harsk iego,
Kari ę Bytnarową, Sar\' Meredith, Sergeja
Kopdka, Hele n\' 1. az ars ką. Macieja W itkiewicza, Marka Rzepk~. Henrykę J anuszew ską
oraz Paula Esswooda. rvlimo młod ego wieku
posiada w repertuarze wi ele d z i e ł oratoryjno-ka ntato"'yc h i cyk li pi eś ni . Konce rt owała
z Orkiestrą Ka m era ln ą Ca pel la Bydgostiensis na es tradzie Filharmon ii Pomorskiej
(Mag11ifiwt Bacha! oraz z O rki est rą Akademicką w Bydgoszczy (Stabal Mater Havdn a).
W rcpe rtu:irzc po siada partie Paminy oraz
I Damy w Czarodziejskim flecie Mozarta,
Hann )• 11• Stra sznym d1vorze Moniu szki , Belindy w Dydonie i Eneaszu Purcell a, Ma ł gosi
w operze/a.s i 1v/a/gosia Hum perdincka. !est
czło nkiem Zespołu [u zyk i Dawnej I/Io Jempore. Laureatka Nagrody specjalnej na VIII
Mi ę dzv ucze łni a nym Konku rsie Wykonawstwa Polskiej Pi eś ni Artystycznej (2007), [I
nagrody na Xl /v!i ę d zy uczełnian y rn Konkursie „W kręg u s łowiań s kiej mu z)•ki woka lnej"
w Katowicac h (2009), nagrody głównej oraz
czterech nagród specj alnych na IV ogółno
p oł ki m Kon ku rsie Wokalnym „ Z łote głosy
Ma zowsza". Laureatka 1.etniej Akadem ii
~piewu (G dań sk Sopot 2009). W Operze Bał
tyck iC' j występuje w partii Barbariny w \.\'leselu Figara.

Julia Iwaszki ewicz
P.1111ina. l'Jpai:"nJ
Absolwentka Akademii Muzycz nej w Gdań
sk u w klasie Alcbandry Kucharsk iej - Szefler
oraz Studium Podyplomowego w ,\kademii
Mu 7.)'czncj 11· Bydgoszczy w klasie Katarzvny
\!owak - Stai\ -zyk. P oc zą tkowo związ a na
b y ł a z z espołe m mu zyki dawn ej Capella Gedanensis. Od 2005 roku jest soli stki Teat ru
Muzyczn ego w Lublinie. W'spólpracuje takż e
z Oper ą ova w Bydgoszczy. W repertuarze
posiada ll'iele partii operowych i operet ko wych: Ad e l ę w Lem.icie nietoperza Straussa.
O limpi ę w Oµo wieściach J!olf111a1111a Offen-

bacha, Kró l ową Noc)' w Cz.arod:iejski111 fl ecie i\ fozarta, \X'alent · nę w \J/esolej wdó wce
Lehara, Bert ę i Roz y nę w Cvruliku se wils/.:i111
Rossiniego czy Lakrne w operze Delibe;.
\Y/ Operze Bał tyc kiej w ystęp u je w part ii
Gildy w Rigolelto Ve rdiego, Arseny w Baronie cyga „iskim St raussa, Zerl iny w Do n Giovnm1i111, ZLtzan ny 11• Weselu Figara Mozarta
ora z Zofi i w I-lnice.
Jaryna Kuzmych
1'1c111,z1 C.htnpll'l
Pochodzi z Ukra iny.

Ukoń c z y b Na ro d ową

Abdemię M u zyczną

w Lwow ie na Wydzia le
In stru mentów Ludowyc h (bandura ). Umiej ę tności kształciła na kursac h woka lnych
u 'leresy Zy li s-Gary ora z Bogdana i\·laka la. Wielokrotnie występo wa ła na scen ach
Ukrainy i Polski. Od 200 8 jest artystk ą
Chóru Opery Bałt yck i ej, na deskach którE'j
debiu towa ł a jako Ba rbarina w Weselu Figam
Moza rta.
Anna Mikołajczyk
Pamrna, P1c111vJ DamJ
Absolwen tka w Akademi i Muzycznej
w \Varszawk . mi ej ę tn ośc i doskonal iła na
kursach mistrzow kich prowadzonych m.in .
przez Eveły n Tubb i Andrew Kinga. Z osta ła
wy różni on a za ku nszt wob lny na Konkursie
Muzyk i Dawnej .,Prze sz ło śi: dla Przyszło śc i "
ora z otrzy mata nagr o dę im. Zofii Rayzachernwc j na XI fe > tiwa łu ;v[u zy ki Dawn ej na
Zam ku Królewsk im w Warszaw ie (2001)
Jest ce nionym wykonawcą muzyki dawnej.
Wspó ł pracuje z wybitnymi przedst:l\I icielami tego nurtu wykonawczego - m.in . ł a n em
Tomaszem Adamusem. t-. larc' iem Coudle,
Tadeu szem Czech:ikiem, Markiem Toporowskim, Jackiem Urbaniak iem, Jerzy m
Żakie m oraz zespołami - Arte dei uonatori, Bornus Consort, Concerto Polacca,
Dolnoślą ską Orkiestrą Baro kową, !ł Tempo,
Klcinc Kamm .:: r-:vt usiquc, Music ae Antiquae Coli ·gium Varsoviensr, Harmo nia Sacra,
Kapel ~ )a snngórską, /vlusica Flo rea i Collegium Mari anum z Czech, . 1usica .<I.dema
i Solamcnte Naturali ze Słowacji, Capella
Augusta na z W ł oc h. W repertuar Le posiada
m.in. parti~ Eurydyk i w Orfe11sz11 i Eu rydyce Glucka, Ga latei w Acisie i Galatei Haen-

dla, Dydony i Belindy w Dydonie i Eneaszu
Purcella, Donny Anny w Don Giovannim
oraz Sifare w Mitridate Mozarta. Jej repertuar obejmuje takż e muzykę współczesną.
Wielu kompozytorów powierzyło artystce
prawykonania swoich utworów - wśród nich
Benedykt Konowalski i Paweł Łukaszewski.
Artystka dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz płytowych,
z takimi zespołami jak: Ars Nova, Dekameron, Ił Canto, Capella Augustana, i orkie strami: Concerto Połacco, Kleine Kammer-Mu sique, Musicae Antiquae Collegium
Varsoviense, Polska Orkiestra Radiowa . Jej
wykonana wielokrotnie były nominowane
do nagrody „Fryderyk" W 2007 ukazała się
jej solowa płyta, na której artystka prezentuje pieśni Karola Szymanowskiego. W Operze
Bałtyckiej kreuje partie Donny Anny w Don
Giovannim Mozarta i Echa w Ariadnie na
Naxo., Straussa.
Edyta Piasecka
ot y
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Ukoń cz yła wydział wokalno-aktorski krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Barbary Niewiadomskiej. Brała udział w kursach
mistrzowskich Antoniny Kaweckiej, Alison Pears oraz Ryszarda Karczykowskiego.
W 1996 zadebiutowała w Operze Krakowskiej partią Królowej Nocy w Czarodziejskim
flecie Mozarta. Kilkakrotna laureatka Konkursu $piewaków Operowych we Wrocła
wiu u Ryszarda Karczykowskiego (l nagroda
w 1997). Solistka Opery Krakowskiej. Na
deskach Opery Wrocławskiej kreowała partię Rozyny w Cyruliku sewilskim Rossiniego,
w Teatrze Wielkim w Warszawie Hrabiny
Folleville w Jl viaggio a Reims Rossiniego,
na Festiwalu Operowym w Krakowie Han ny w Strasznym dworze Moniuszki, Violetty
w Traviacie Verdiego u boku Andrzeja Dobbera. Odbyła także tournee w Niemczech,
Szwajcarii, Holandii.
Brała udział w wykonaniu Carminy Burany
Orffa w Filharmonii Krakowskiej (2002),
była gościem festiwalu Viva ił canto oraz
Sacrum Profanum. W repertuarze artystki
znajdują się także partie Elwiry w Don Giovannim, Hrabiny w Weselu Figara Mozarta,
Łucji w lllcji z lammermoorn Donizettiego,

Gildy w R1goletcie, Violetty w Traviacie Verdiego. Tę ostatnią prezentowałam.in . na scenie Opery Bałtyckiej .
Karolina Sikora
Druga Da1rn
Absolwentka Akademii Muzycznej
w Gdańsku w klasie Ryszarda Minkiewicza
oraz Hochschuł e fi.ir Musik und Theater
w Hamburgu w klasie Renaty Behłe (2008).
Stypendystka Ministra Kulturv i Dziedzictwa Narodowego oraz prestiżowego programu stypendialnego DAAD w Niemczech.
Brała udział w mistrzowskich kursach wokalnych prowadzonych m.in . przez Rolando
Paneraia, Ka t ię Ricciarelłi, Paula Esswooda,
Larissę Gergievę, Ingrid Kremling, Ange lę
Denoke, Gerharda Kahrego. Artystka jest
laureatką IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Różyckiego w Gliwicach
(I nagroda), V! Międzynarodowego Konkursu Wokalnego dla Młodych Śp iewaków
Operowych im. Rimskiego-Korsakowa organizowanego przez Teatr Maryjski w Sankt
Petersburgu (3 wyróżnienia) , 23. Między
narodowego Konkursu Operetkowego im.
Sto ł za w Hamburgu (li Nagroda). W 2006
roku zosta la przyjęta do Studia Operowego
przy Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu. W ramach współpracy z Schłeswig
Hołstein Musik Festivał występowała jako
solistka m.in. na festiwalu La Fotle Journee
au )apon Tokio, Mozarteum Brasileiro, Kanazawa Ishikawa Concert Hall, Rheingau
Musik Festival, Handeł-Festspiełe, Dom
Halle, Bodenseefestival Konstanz, pracując
z takim dyrygentami jak Rolf Beck, Thomas
Hengełbrock, Robert Gritton , Peter Schreier.
Podczas festiwalu Stagione Concertistica 2007 w Politeama Garibaldi w Palermo
pod dyrekcją Lothara Koenigsa wykonała partię altową w Requiem Mozarta, a na
i'v!ikkeli Music Festivał z z es połem śpie
waków Studia Operowego Teatru Maryjskiego serię koncertów z ariami operowymi. W 2007 debiutowała partią
Jasia w operze Jaś i Małgosia Humperdincka
w Staatstheater LUneburg. Następnie
w Theater Forum w Hamburgu wykonywała partię Mere Marie w Dialogach
Karmelitanek Poulenca. Z orkiestrą Fil-

harmonii Bałt yckiej pod dy rekcją Kaia Bumanna wykonata pieśni na mezzosopran
i ork iestrę symfoniczną Sea Pictures Elgara.
W 2009 dokonała nagrania dla niemieckiej
wytwórni Hanssler Classic oratorium Alexander's Feast Haendla.
Magdalena Smulczyńska
1' 1t•r1, " i Ch t op i ~(
Absolwentka Akademii Muzycznej w Ło
dzi w klasie Katarzyny Rymarczyk (2006).
Od 2007 roku solistka Warszawskiej Opery
Kameralnej. W repertuarze posiada partie
w operach takich twórców jak Pergolesi , Mozar t, Cimarosa.
Karol Bartosiński
Drugi Chłopie<:
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdań
sku, wychowanek Leszka Skrli. Od pierwszego do piątego roku studiów śpie wał jako
baryton. Zmiana emisji głosu na kontratenorowy nastąpiła na dyplomowym szóstym
roku studiów. Ma za sobą liczne koncerty
w Niemczech i Belgii. Debiutował w 2006
roku na scenie Opery Narodowej jako Hipolit w interakt yw nej operze kameralnej Fedra
Jaskot. Wykonywał także m.in. partie Nirena
w Juliuszu Cez arze, Arsamenesa w Xerxesie,
Eustazia w Rinaldzie Haendla oraz Hiacynta
w Apollo et Hyacint Mozarta. Od 2008 jest
solistą Warszawskiej Opery Kameralnej.
Współpracuje z Operą Bałtycką, Operą na
Zamku w Szczecinie, Teatrem Narodowym
oraz z zespołem Collegium Vocale Bydgoszcz. W Operze Bałtyckiej wykonuje partię Cherubina w Weselu Figara .
Daniel Borowski
'>ar astro

Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie Włodzimierza Zalewskiego.
Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczął
współpracę z wiodącymi teatrami operowymi Europy. W Staatsoper w Berlinie występo
wał m.in. jako Komandor w Don Giovannim,
Sarastro w Czarodziejskim flecie Mozarta, Banco w Makbecie Verdiego, Oroveso
w Normie Belliniego. Podczas Scbwetzingen
Opera Festiva l wykonał rolę Komandora
w Don Giovannim w inscenizacji Achima

Freyera. Współpracował także z Alle Oper
we Frankfurcie, oraz Gł y ndebourne Opera
Festiwal. $piewal partię Wodnika w Rusa/ce
Dworzaka w Holandii oraz dokonał nagrania
rzadko wykonywanej opery Verdiego Zbó;cy w Londynie. Wy s tępował także w Grand
Theii.tre de Geneve, Teatra Carlo Fełice
w Genui, teatrach operowych w Nantes i Anders. Wystąpił w partii Pustelnika w rzadko
wykonywanym dziele Donizettiego Pia de
Tolomei (La Fenice w Wenecji) oraz debiutował jako Pierwszy Nazarejczyk w Salonie
Straussa w Teatra alla Scala. Zaprezentował się iako Trulove w Żywocie rozpustnika
w Santa Cec ili a w Rzymie, Timur w Turandot w Operze w Montpetlier oraz jako Guałtiero Vałton w Purytanach w Nederłandse
Opera w Amsterdamie i Archiereios w Królu
Rogerze Szymanowskiego (Palermo). Wziął
udział w tournee koncertowym z Sir Nevił 
lem Marinerem i Orkies trą St. Martin in the
Fiełds (Requi em Mozarta). Wystąpił w partii
basowej w koncertowym wykonaniu Fidelia
Beethovena w londyńskim Barbican Center
z Sir Colinem Davisem i London Symphony. Partię tę wykonał równ i eż z Michaelem
Til son-Thomasem i San Francisco Symphony. Po spektakularnym debiucie w Nowym
Jorku został wybrany Artystą Roku New
York City Opera. W teatrze tym zaśpiewał
m.in. Banca w Makbecie, Collina w Cyganerii, Komandora w Don Giovannim, Raimonda w Łucji z lammermooru. Występował
także jako Dala nd w Latającym Holendrz e
Wagnera (Spoleto Festival), Sparafucile
w Rigoletcie w Boston Lyric Opera, Sara·
st ro w Czarodziejskim flecie Mozarta w San
Diego Opera i Michigan Opera w Detroit.
Śpiewa ł Ferranda w Trubadurze Verdiego
w Houston Grand Opera, Fiesca w Simone
Boccanegra w Santa Fe Opera. W Opera de
Montreal wykonał partię Orovesa w Normie.
Polskiej publiczności znany jest przede
wszystkim z występów w warszawskim
Teatrze Wielkim i udziału w festiwalach
muzycznych (m .in. Wratislawia Cantans,
Kolory Polski, Viva il canto). Laureat I nagrody w kategorii głosów męskich na Il
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
im . Stanistawa Moniuszki .

Ro bert Gierlach

Grzegorz Piotr Kołodziej

PJpJgL'llll

PJp;1gvnu

.-\ bsolwcnt war zaws kiej Aka dem ii ,\lfuzyG.nej w kla sie Ka zimierza Pus tc laka.
Otr zy mał I n a!( ro d ę na Konku rs ie \Voka lnym im. Viottiego w \'e rcell i i Nag rod\' P ublic rn ości na Konkursie im. Krausa
w I.os Pal111:is. Ju ż jako studen t ro z p o c zą ł
w s półp ra cę z Wa rs zaw s k ą Opcq Ka mera ln ą . śp iewa jąc w \r esc/11 Figa ra i Drm Giova1111im .Vloza rta. W tym czas ie wystę po
wa ł rów n ie ż w Teat1-zt' W ielkim - Op erze
, aro dowe j w \Var szawie. Z zes połami tych
teatrów od b y ł licrnc po dró że zag raniczne.
Ś p ie w a na presti znwych scenach operowych i estradach konce rtO ll')'Ch Euro py.
Ameryki Półno cn ej i Japon ii. \>\„ Sta n:ich
Zjednoczo nyc h debiuto wa ł w Det roit
Opera House jako Figaro w Weselu Figa rn
Mnza rta ordz w ys t ą pił w Carnegie Hal l
w i\:owy m Jorku. Partie Figara za śpiew" ł
ró w ni eż w Nico Theatre w Cape Town
(R PA), na Fest iwalu O perow ym w Glyn dc·bou rnc nr·az Grand Th ea tre w ,t' ne"·ie jak
i w Gra nd Op era w Miam i na Florydz ie.
Art ysta prowadzi bo g atą d z i al a ln nś ć
kon c e rto w ą , w, pó ł p r a cuj <) C z taki mi ze.
spa ł a mi , 1ak O rk iestra Symfoniczna Filharmonii 1 arod owej. NUSPR, Sinfoni a
Va rso via, Orch estre Na ti o nal de France ,
„I Solisti Ve neti", Ci tv of Bi rmingh am
Orclwstra, Rundfunk Sinfonicorc hcster
Berli n, Filarrnonica cł l'll a Scala, Dr cscl ner
Rundfun k Orch estcr. ' Hl< To kyo Orch est ra. W ostatnich sezonach w ystą pił m.in.
z ze sp oła mi Berliner Philharm onike r Oral.
Wiener Ph il harm oniker (Sta bat M at er
Szym anow>kicgo), jako Figa ro w Wesc·
lu Figa m , Argantc w Ri1111 /do ł [acn dl a,
Lepo rel lo w Don Gi0Ft11I11im w teatrach
w Mon trealu, Balt im ore, Antwe rpi i i Nowym Jorku . U c z estn i c z y ł w świ ato wej
prapremi erze oper y Carl son a 1111a Ka renina - na sce11 ach Florida Grand Op era
or n Op ery w Sain t Lou is ś p i ew :ił pa r tię
\Vrońsk ie g o . By ł t e ż t y t uł owr rn Do n Gio va nn im w war sza ws killl Teat rze \\'iel kirn
oraz pow r ócił do mrdi ola11skiej La Sca li
iako Hra bi a Alm avi,· a w Weselu Figara
W Operle Ba łt yc ki ej W)' s tęp uj e w Wes elu
Figara i Do11 Gio l'l11111i 111 .

Absolwent wyd z i a łu " ·oka Ino-aktorskiego
Akademii Mu zycz nej w G dańsku w kbsie
Ryszarda Minkiewicza. Laureat Nag rody
Specja lnej za najl epsze wykonan ie utworu
polskiego na \I l! 1Konkursie Szt uk i Wokal nej
im. Ady Srn, a tahe Nagrody G łów nej (recital w Lon ch' nie) pierwszej edycji Muz ycznego Foru m M ło dyc h Gdańsk 2005. Uczestn ik
licznyc h wokal n eh kursów mi strzowskich:
R\'sz:irda Ka rczykowskicgo, Kr ystyny Szo
ste k-R adkowej, Woj ciecha Drab ow icz a,
Gerarda Ka hry, Fedory Barbieri. Haa kana
Hagegaa rda . S t y p c n cłvs t a Prezydenta Miast a GdaEi sb (199 9) Debiutowa! w r konu j ~c
Stabat Mate r Haydn a (Filh armoni<l Cz ęs l o
chowsb 1996), Debiutem operowym by ł:i
partia Figara w C)'rt11ik11 se wilskim Rossiniego na deskach Op ery Ba łt ycki ej. \X' 200L
u cz e s tni c zy ł w reali zacji oper)' Cosi ftw
tutte Mozar ta organizowa nej pr zez Op era
Island na wys pie Born hol m przy ws pół
pracy ope ry Covent Garden i , ordisk T V.
Ws pó łpra cuj e z Teatrem Wielki m - Op era
N a ro do \\'ą w \Varsza"'i e. gdzie z adebiuto w a ł
pa rt i ą Papagena \.I/ krai11ie Cza rodziejsk iego fletu Moza rta. Z a śp i ewa ! t a k ż e partie:
Ba rdosa " ' Za /Jo/w nic„. K urp i ń s k i ego , Sta ni s ła w a w Verbu m 110/Jile Mon iuszk i. Danca ira w Car111c11 Bi zct,l . jed nym z ostatnich
o s i <)g nięć artystv jest debiut w partii Don
Giovan niego na scenie O pery k rakowskiej .
\V Operze Ba ł t y c ki ej preze nto wa ł s i ę jako
Figaro' \Jlcse/u Figara i Cymliku sewilskim.
Yamado ri w Mr1da 111ie Bull e1f/y, Marullo
w Rigo!rtcie, Janusz w Halce.
Rafał

Korpik
Drugi /bn1j111
.'\ bsolwent w yd z i a ł u wokalno-ak to rsk iego
pozna i1s kiej Aka demii 1\tluzyczne j w kl asie Eu geni usza ZdaJ\ ski ego.
cz estni czy ł
w kursach mistrzowskich m. in . Ryszard a
Karczykow ·ki ego i l:.uge niu sza Nestere nki.
D e bi uto wa ł p ar t i ą L'. bigniewa w St. raszny111
dworze Mo niuszk i na sce nic Teatru \Vid kicgo w Pozn aniu (1997) Obecn ie jest sol i tą
tego teat ru. W repertu arze posiada part ie
w operac h lvloniusz ki (Zbign ie\\·, Skołuba),
Czajko wskiego ( K> i 4 ż ę Gri'm in), Rossinie-

go (Don Basi lio), 'lu sorgskiego ( Waarł am) ,
Verdiego (Ferrando, Spara fucile, Banco),
\.!ozan a (Sarastro), l'enclereck iego (Ojciec
Rang1er), Pucciniego (Simone, An gelott i)
a ta b .e part ie oratoryjno-kantatowe.
Aleksander Kunach
lamino
Absolwent wydziału woka lnego Akademii
Muzvcznej w Warszawie w kla.s ie Jerzego
Knet iga. N a uk ę kont ynuowal pod kierunkiem Tom a Kr:rnse w Escuela Superior de
Musi ca Reina Sofi a " ' i\ lad rycie. Specjali rnje
s i ę w muzyce oratoryjno - ka nt ato wej. Brał
ud zia ł w wykonani ac h t:i kich d zieł , jale St a·
bat ,'v!atcr Haydna, Acis i Ga latea Haendla .
Te Deu m Kurpiński ego, Msza koro11a cyj11a
1\.fozarta, Requ ie111 Mo z~r t a , Passio Do1111111 Nostri /esu Christi secu ndwn Joan11 em
Arvo Par ta, \\ie/ka Ms za h-11101/ Bacha. Jes t
laureatem nagrody specj al nej na V ,vl ię
d ą ucz el n i a n y m Konkursie Pieśni Polsk iej
w Warszawie oraz. fi n a listą Konkursu Wo kalnego w Du sznikach -Zdroj u. Otrz vmal
takż e nagrodę w konku rsi e M łodych Twórców zorganizowanym pr zę z Fundacj ę Kultur y, a w 2009 roku Ili na gro dę i N, g rodę
Spec jaln4 na I M i ę d zy na rodo w y m Konkursie Mozartowskim w Pradze. W 2004
ruku zad ebi u tował jako Eumet e "' Jl ritumo
d 'U/is.ie iu patria i Lucano w L'i11coro 11a1io11e di Poppea f\.l ontcve rdicgo wyst.<lwionych
przez Wa rsz a\\· s k ą Open;- Ka m e raln ą. W repert u:ir ze posiada ma równi e ż partie Tarnina w Czarodziejskim f lecie Moza rta, Argiria
w Fani.: redzie i hrabi ego Almavivy w Cyruliku :;ewil.sk im Rossiniego, Fili ppa w L'infc del ta dclusa i Ecclitica w li mo11do delia luna
Hayd na. W 200 5 w yk o nał par tii' Ewa11gcli sty w rcknnstrukcji Pa,ji wg fo•. Marka Bacha. Koncertuje \I' kraj u i zagranic '). Współ
pr a co wa ł z dyrygl"nt :i mi polsk imi, in .in.
l\·la rkiem Toporowsk im, Janem Toma szem
Ada musem . Kai Bu man nem, Wła dys ła we m
Kł o siew i c z e m, Bohdanem Jar m ołow ic ze m,
Jerzym Swobod ą , Piotrem Wijatkowsk im
i zagrani cznym i: Pau lem i'v!cCreeshem,
l' aulem Go odwinem, I<e inere111 Sch midtem,
Philli pem Bond erem, Hansiórgiem Sc hellenbe rgcrem. Od 2007 jest solistą Warszawskiej
Opery Ka meralnej.

Krzysztof Kur
"I lono,Latos
Abso lwent wa rszawskie j Akadem ii Muzyczn ej (ś p iew u kaz imierza Pustela ka) oraz
Sz ko łv Głów n ej J la ndłn we 1 Od 1988 solista
Filharmon ii w Warszawie, gdzie jako dyrektor orga ni zuje Le tn ie Festi wale Pi e ś ni
Kom po zytorów Polskich, Festi wale P i e ś ni.
Eu rope1skicj, \Xli eczor y z P o e z j ą Pol s k ą oraz
Fest iwal Pa sy1 ny Cr uci fi x1.1s est Solista \Varszawsk iei Ope rv Ka mera lnej. W repertuarze
posiada wiele pa rtii w operach /\foza rta,
Rossinie i;o, Doni zet ti ego, Czajkowskiego.
Verd iego, Mon teverd it'go, Periego, Lu ll y'ego
i Ullmanna. \Xls półpra c o wal z wars zaw~ k im
Teatrem Wiel kim, F ilh a r mon ią · a rodo wą
i in nymi krajowy mi fi lharn1onia111i. Brał
ud 7i <l ł w frstiwala c: h mu zycznych: Rosenhe in1er Opern tage i Tiro ł e r Festsp ie le Erl. Wystą pił w dwóch koncertowych wykon aniach
Z lota Renu Wagnera na sc enie Teatra di
San Carlo w Neapolu pod dy rekcją Gu stava
Ku hn a. Do k on a ł li cznych na gra 1i pły t o wyc h .
Wy s t<)p ił w kilku programar.:h muzycznych
zrcaliz ow:i nych przez Te le w i zj ę Pols ką . Byl
as ystentem Rysz:irda Peryta przy rea lizacji
kilku oper w War szawskiej Operze Ka meral nej. Od 2005 pełni fu nkc j ę zastę p cy dyrektora naczelnego tej sc eny. W Operze B a ł t y c 
ki e) ' yst\:puje jako Brasi lio w \Veselu Figara
i Triquct w Eugeniuszu Onieginie.
Taras Kuzmych
llruµ,1 /.bro1nv
Poch odzi z Ukrainy. Uko1ic n ł stud ia na
Wyd zia le Instrum en tów Ludow ych w Naro dowe j Akademii Muzycznej we Lwowie. Od
dwóch lat kszt alci się w gd ański ej Akademii
1\.luzyczn ej w kla sie Piotra Kus iewicz a. \ Vyróżn i r. rn y na M i ę cl z )' narodowym Konkurs ie
im. Halsk iej we \Vrocl aw iu. N a k ż y do zes p o łu Chóru Oper y Ba łt yck k i . Kreuje p a r ti ę
Dud zi;i rza w Halce.
Piotr Lem pa
l'rze111a\\ iJIJ< 1
Absolwent "The RO\'al Ac,1demy Opera
w Lorid)' nie. k szta łcił si ę na mi;,trzowsk ich
kursach woka lnych pod kierunkiem takich
pedagogów jak I fa lina La zarska, Euge niu sz
\fcst ~ r e nko, Jadwi ga Rappe, l<rzard Ka rczy-

kowski, Andre Orlowitz. Dzialalność śpiewa
ka-solisty roz p oczą ł w Akademi ckim Chórze
Politechniki Częstochowskiej „Collegi um
Cantorum" l\:a scen ie operowej wystą pił
po raz pierwsz y na !li roku studiów w \K(:se/u Figara Moza rta w Operze Ba lt yckiej.
W 200 1 w USA brał udział w koncertach dla
uczczenia ofiar zamachów na World Trade
Center, a tabe koncercie upami ę tni ający m
Ignacego Jana Paderewskiego w nowojorsk iej Carneg ie Hall wraz z orkiestrą Sinfonia
Va rsovia. W Operze Ba łt yckiej występowa ł
w d ziełach Mozarta, Rossiniego, Verdiego,
Pucciniego, Donizettiego. Wspó łpr ac uje
z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Laureat
Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za najlepszy debiut rok u
2004 za partię berta w La suw1 padrona
Pergolesiego. W tym samym roku zos tat
także nominowany do presti żo wej nag rody
" zer wonej Róży" Obecnie dotą czy l do zespo łu młodych śpiewaków w Internationa l
Akademy of Voice w Cardiff ucząc się pod
kierunkiem światowej slawy śpiewaka Dennisa O' Nei ll . W Operze BattyckieJ wykonuje
part i~ Truffaldina w Ariad111c nn Naxos oraz
Dziemby w Halce.
Piotr Łykowski
Drugi Chlop1ec
U kończył z wyróżnieniem Akademię J luzyczną we \Vrocławiu w klasi e Eugeniusza
Sąsiad ka. W latach 1970 - 1988 był chórzystą Poznańskich Słowików. ' a lll Konkursie
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari zdobyt I Nagrodę i trz y wyróżnienia specjalne (m.in. za
wirtuozerię). Doskonalił swe umiejętności
na wielu kursach interp rdacyj nych i mi strzowskich w kraju i za graniq, 111 .in . u Paula Esswooda, Richarda Wistreicha i Ne lli
Anfuso. Specjalizuje się w muzyce renesa nsu
i baroku, glów nie kantatowa-oratoryjnej ma " swoim repertuarze blisko 100 takich
partii Współpracował i współpracuj e z wie loma solistami i zespotami muzyki dawnej,
filharmoniami i orkiestrami kamera lnymi
oraz z teatrami operowymi (\V'arszawska
Opera Kameralna, Teatr Wielki w \Varsza.
wie, Teat r Wicik i w Poznaniu, Teatr Wielk i
w Łodzi , Opera Ś l ąs ka w Bytomiu, Opera
Wrodawska). Brał udział m.in . w polskich

prapremierach oper 01feusz, Powrót Ulisessn , Koronacja Poppci i\ lonteverdiego, a takż e w polskich premierach scenicznyc h Raju
utraconego Penderec kiego, Echnatona Glassa i Potopu Strawińskiego. Specjalnie dla
tego artysty powstal y role teatralne w auto rskich spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego
- Zlowiony, Sonata epileptyczna i fagog ogo„
z muzyką Radwana. Z realizował wiele nagrań radiowych, telew izyjnyc h i plytowych
(m.in. Mesjasz Haendla, Koncerty wokalne
Miclczewskiego, Comp/etorium Gorczyckiego, Pasja Elsnera, Euridice Periego, Dichter/iebe Schumanna). Jest pra wyko n awcą
mu zyk i Zbigniewa Preisnera do filmu De
Aegypto oraz l?equiem dla Mojego Przyjaciela. Jako soli sta-kamerali sta koncertowa!
w ca tej niemal Eu rop ie i w Kanadzie, także
na międzynarodow ych fest iwalach muzycznych. jest wykładowcą na wydzia le wokalnym wrocławskiej Akad emii Mu zycznej.
Dariusz Machej
PJpagl'no
Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Wło d z imier za Za lewsk iego. W 2000 roku z do b y ł lll Nagrodę oraz
Nagrodę dla najlepszego basa w Ko nkursie
Woka listyk i Operowej im . Didura w B)' tomiu. \V latach 1985-1995 był solistą Pań
stwowych Zespołów Pieśni i Tańca Śląsk
i Mazowsze. Debiutowa ł na sce ni e Warszawskiej Opery Kam eraln ej w partii Don
Magnifica w Kopciu szku Rossiniego (1997).
Artysta współpracowa ł z Teatrem Wielkim
- Operą Narod ową w Warszawie, Teatrem
Wielkim w Poznaniu, Operą Krakowską,
Ope rą Baltycką, \Xfiennerkam meroper, Theater der Stadt Koblem., Wuppertal Buehnen,
Oper Frankfurt am Main, Litewską Ope rą
Narodową. Ucz~st ni czy l w Festiwalu Mozartows kim, Festiwa lu Oper Barokowych,
Festiwalu Oper Staropolskich w Wa rszaw ie,
Wratislavia Cantas, Let nim Festiwalu Euroradia I EBU Sum mer Festi va l w Warszawie,
Festiwalu Teatralnym Mal ta w Poznaniu,
Fes tival Al Bustan w Bejrucie, Festi wa lu Kultury Polskiej we Friedrichschafen, Festival
de Musique de Strasbo urg, Festival Belcan to Rossini In Wi ldbad (Niemcy), Festi va l di
Musica Sacra Amina Mundi w Pizie, Rossi-

ni Opera Festival w Pesaro, Mai Festspiele
w Wiesbaden. Wz i ą t ud zia ł w prapr<'mierach
oper Katze/macher Kurta Schwertsika i Iwony, ks iężniczki Burgunda Zygmun ta Krauzego. Wystąp ił w dzielach reżyserowanych
przez Kazimierza Dejmka, Achima Freyera,
Jerzego Gruzę , Grzegorza Jarzynę, Petera
Mussbacha, Rysza rda Peryta, Pierre Luigi
Pizzi, Mariusza Treli1\sk iego, Krzysztofa
Warlikowskiego i Marka Weissa. Na grywał
dla wielu wytwórni Spektakle z jego udziałem transmitowane byty przez stacje telewizyjne również za gran i cą. W reper tu arz e artysty znajdują s i ę partie Don Alfonso w Cosi
fan tutte Mozarta, Don Bartolo w Cyruliku
sewilskim, Don Magnificio w Kopciuszku ,
Selima w Turco in Italia, Mustafy we Włosz
ce w Algierze Rossiniego, Don Pasquala,
Dulcamara w Napoju milosnym Donizettiego, Kaspara w \>('o/nym strzelcu Webera
oraz tytułowego Gianniego Schicchi w operze Pucciniego. Artysta występuje nie tylko
w repertuarze operowym, ale t akże oratoryjnym i pieśniarskim Uczestniczy ł w ga lach
operowych w Austr ii, Ch inach, Hiszpanii.
)ego artystyczne tournees obejmowa ły kra je europejskie, Stany Zjed noczone, Kanadę,
Liban. Japonię i Chiny. W Operze Bałtyckiej
prezentowa! się w ro li Lepore lla w Don Giovannim i Figara w Weselu Figara.
Bartłomiej

Misiuda

oraz Króla Rogera (Warlikowski, Ono). W ykonuje tel. partie Tarkwiniusza w Gwałcie na
Lukrecji Brittena (Thcatre dt· l"Athenee w Pa ryżu , Opera Bałtycka), Arlekina w Ariadnie
na Nnxos (Opera Baltycka) i Ewalda w \Viosnie
Lehara. Preze ntuje s ię również w repertuarze
lirycznym i oratory jnym (Brahms, Schumann,
i\lahler, Zem lin sky, Berg), koncertując m.in.
z Filharmonika mi Berlińskimi i Orkiestrą
Symfoni czn ą z Montrealu. W Operze Bałtyc 
kiej wyst ąpił też jako Janusz w Ha/ce.
JanMonowid
·1 1'7.P< 1Chlopll't
Absolwent wydziału woka lnego wa rszawsk i~j Akadem ii Muzycznej w klasie Jerzego
Art ysza. Działalno ść koncertową rozpoc·„1t
już w czasie studiów wys tępując w kraju i za
granicą. B r ał udział w wykon aniach utworów 111.in. Bacha, Hae ndla i Pergolesiego.
W teatrz e za d eb iutowa ł jako Ottone w Koronacji Pvppei Monteverdiego na scenie
Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą
związ at się zawodowo zaraz po ukończeniu
studiów. Śp i ewał tam ponadto następują ce
partie: Goffreda w Rinaldo Haendla, Ascania w A scanio in Alba i Farnace w J\!Iitridate
Mozarta. Ostatnio występ owa ł jako t y tuło
wy Tankred w operze Rossiniego. Brał udzial
w festiwalach muzycznych w Polsce i Francji.
W Operze Bałtyckiej wykonuje partię Cherubina w Weselu Figara Mozarta.

l'JpaJ'enn
Studiował na wyi.szych uczelniach muzycznych w Poznaniu, Wrodawiu i Dreźnie. Finalista Międz y na rodowego Konkursu Wokalnego
Belvedere. Dosw iadczenie sceniczne zdobywa ł
m.in. jako uczestnik progra mu dla mlodych
śpiewaków w St ud io Operowym w Norymberdze. W latach 2005-2006 by ł so li stą Atelier
Lyrique Opera w Par y żu, wykonuj ąc partie
m.in. Enrica w !sola dtsabiata Haydna, Gugliema w Cusi fan tutce !ozarta, Oresta w ljigenii
na Taurydzie Glucka. Wspó lprac uj e z Operą
Paryską, gdzie kreowal m.in. partie Yarnadori
w Madame Butterfly Pucciniego i Tro janina
w Jdomeneo Mozarta. W tym samy m teatrze
przygotował na zasadzie covera partie Wolframa w Tannhiiuserze Wag nera w produkcj i
Ca rsena i Ozawy, Papagena w Czarodziejskim
flecie Moza rta (Olle-Padrissa, Hengelbrock)

Piotr Nowacki
~arnqro, l'rzcm,1w1.1J.)C')
Absolwent wydzialu wokal no - aktorskiego Akademii i\luzycznej w Łodzi w klasie
ś pie w u W łodzimie r za i'a lcwskiego. Jeszcze
jako student zosta ł so li s t ą Teatru Wielkiego
w Łodzi, gdz ie debiutował w partii Bonzy
w Madamie Butterfly Pucciniego. Laureat
wielu konkursów wokalnych, spośród których warto wymienić l nagrodę na Konkursie Pieś ni i Ball ad Stanisława Moniuszki
w Warszaw ie (1984) czy nagrodę na konkursie w Krynicy. By ł odtwórcą głównej partii
w Bajce o ca rze Scdtan ie Rimskiego -Korsakowa w mediolań s ki ej La Scali. Finalista
Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu
oraz laureat Konkursu im . Luciano Pavarotti ego w Filadelfii. W bogatym repertuarze

posiada partie w operach: Borys Goduno w
Musorgskiego. Dmil ri l)vohika, Ritorno di
U/i.<:;e iii /'atria Monteve rdiego , Tosca Pucciniego, Ka111a /er srebrnej róży St raussa ,
Lombardczycy, Rigolello, Oi e//o Verdiego,
Parsifa l \\ 'ag nera, Straszny dwór Moniuszk i.
P11rwa11ie Be lliniego, Mazepa i Dama pikowa
Czajkowskiego, Król Roger Szymanowsk iego,
Polępie11ic Fausla Berlioza, Don Giova11 11i
;\ loza rta . Artysta wykonuje t a kże reper tua r
oratoryjno - sy mfo niczny oraz uczest niczy
w licznych koncertach na deskach najważ ·
niejszych teatrów operowych i sa l kancer·
towych na św i ec i e. Jest so li s t ą 11· Te atrze
Wiel ki m· O perze. arodowl'j w Warszawie.
W Oper ze Bałt yc kiej wykonuje partię Stol nik a w Halce, Leporella i Komandora w Don
Giom 11111m, Ba rtola w Vlese/11 Figara, Colla·
tinusa w Gwalcie na Lukrecji.
Tomasz Raczkiewicz
·1 rzel I Chłup1t•c
Absolwent Akademii Muzycznej w Pozna·
niu na wydziale woka lno - ak torskim oraz
\X'yższ ej Szko ł y Umiej ę tno ści Spo łe czn ych .

Warsz tat doskonalił na ku rsac h mi strzowskich pod kierunkiem Ewy Podl e ś, l<ysz ar·
ds Ka rczykowskiego, Piotra Kusicwicza ,
Gerharda Kahrego i Heleny Łaza rski ej. Od
1996 roku jest s oli stą Teatru W ielkiego
w Pozna niu, na de kach którego d e biutował
part ią Fiodora w Bory~ ic Godw1owie ;'v\u so rgskiego. W rok u 1998 odb y ł si\' debiut artysty w Teatrze Wie lkim Operze Narodowej
w przedstaw ien iu Raj utracony Pendereckie ·
go. \ rok u 2000 zaś piewał pa rtię t yt ulO\q
w polsk iej pr apremierze opery Echnaton
Glas a w Teat rze \Xiie lkim w Ło d z i . Ja ko soli·
sta Opery Pozna11skiej brał ud z i a ł w licznych
tourn ee zag ran icznych z macierzys tym teatrem, w ramach któryc h uGcst ni czył m. in.
w prem ierze Salome Straussa w Thcatre Mu·
nicypale w Luksemburgu czy w wystawien iu
spektak lu Galina Landowskiego w Hanower z~ podcza s ś wiatowej wystawy Expo 2000.
Wys t ę p ował ró11 nie7. na festi wa lach op ero wych w Carcasonne i Xan ten, Fest iwalu Moniuszkowsk im w Ku dowie Zdrój, f'estiwalu
im. Didura w Sa noku, Poznań skim Festiwalu
Muza rtowski m, Festiwa lu Ave Ma ria w Czeladzi, Festiwa lu Musica sacra , musica pro -

fana w Długi ej Goś li nie oraz wielu inn ych.
W roku 2001 brał ud zia ł w koncercie in aug urują cym IX i\li ę d zy naro d owy Festiwa l
Sz tu ki Operatorski ei Camerimage w Lodzi.
Jacek Szyma1iski
\ 1nm"tJto'
Absolwent gda1\ sk iei Akademii Mu zycznej.
Solista Opery Bałtycki ej Wys tęp uj e t ak że
na scenie Oper y Nova w Bydgoszcz y, Teatru
Wielkiego w Ł odzi oraz Opery w Szczecinie.
Wie k koncertuje, wyko nuj ąc róż norod n y
repertuar: od form oratoryj nych po pieś ni
i piose nki. Jako wyko nawca partii Dzidzicgo
brał udział w radiowym wvkonaniu Hrabiny Moniuszki . \Y/ repertu arze posiada m.in.
takie par tie , ja k: Alrn a1·iva w Cyruliku sewilskim, Ernesto w Don Pasquale, Damazy
w Stra. znym dworze, Tam in o w Czarodziejskim flecie, Kamil w Wesolej wdówce, Mr X
w Księznie cyrkówce, Parpignol w Cyganerii,
Borsa w Rigoletcie, Don Basili o w Weselu
Figara ora z Triquet w Eugeniuszu Onieginie
i Brighella w Ariadnie 11a axos. Jest twó1T<)
i orga nizatorem fes tiwalu Muzycwe Dni Drozdowo I ł.om ża.
Marek Szymański
l'i<'rn >LV /br111n1
Absolwent wyd z i a łu wo kalno-aktorskiego
poz nań sk i ej Akadem ii Muzycznej w kb sie Ewy Wadowick iej. Ud z iał w Turnieju
l'eno rów Polski ch w 1996 roku był jego
pier ws zym w ys t~pem na scenie operowej,
a prawdziwym debiutem była reali zacja
partii Alfreda w Tra viacie Verdi ego na sce·
ni e Teatru Wielk iego w Pozna niu . Dorobek
artyst yczny powi kszy ł o kolejne parti e z re pertuaru pozna ń sk i e j sceny operowci · Don
Jose w Carmen Bi ztta, )antek w Halce (t ę
partit;! wykonuje t a k że w Gda1\s ku), Stefan
w Strasznym dworze Moniuszki, Florestan
w Fideliu Beethovena, Manrico w Tru badu rze Ve rdiego , Ba rtek li' Ni,dzy uszczęślilvion ej
Kam i eń s k i ego, Szymon Rym anowi cz w Stu
de11cie żebraku Millóckera, Stac h i Jonek
w Krako wiakach i Góralach Boguslawsk iego/Stcfa n iego. Leopold w Żydówce Halevy'ego, iermek w Parsifalu Wagnera, Żyd
w Salome Straussa, jurodiwy i Chru szczow
w Bor_vsie Godu1101vie Musorgsk iego, Ryce rz

i Kaplan w Czarodziejskim flec ie i\ lozarta,
Mal kolm "'Makbecie Verdi ego, Cavaradossi w Tosce Puccini ego oraz partie woka lne
w balecie Hanwsie Szy manowskiego i Pan
Twa rr!oJVski Ró życki ego . \\fs p ó łpr acuje równ ici z Ope rą Na rodową w \X'arszawie oraz
O pen) Do ln oś l ąską we Wrocław iu .
Bogusław

Szynalski

l'r1t.'maw1,1i~n

Absolwent Uniwersytetu Jagietlo1\skiego na
wvdziale filol ogicznym i Akademii Mu7.ycznej w Krakow ie na wydz iale woka lnym. Do s konalił si~ pod kieru nkiem Pa w ł a Lisiciana
w We imar ze. Karier\' a rt yst yc zną rozpoc zą ł
jako pierwszy bary ton - solista Oper y w M iningen . Nas t ę pni e by ł so l istą w Operze
Kra kowskiej, a od 1995 do 2006 pierwszy m
barytonem w Teat rze Wielkim w Pozna niu .
Wielokrotnie w y s tępowa ł na sce nie Opery Narodowej 11· Wa rszaw ie. Z Op~rą Poz nańsk ą wys t 9p owa ł m.in. w Danse -u1eater
i Royal Th eater w Had ze, w Concertgebouw
w Amsterdam ie, Congrees Palais w Pa r yż u .
Śp i ewa ł gościnnie na licznych scenach św ia
ta, m.in. w Luksemburgu, No rymberdze,
Berlinie, Heil bron nie, Ostend zie, Carcaso nne, a ta k że wielokrotnie na Międzyna 
rodow ym Festi wa lu w Xa nten. Wz i ą ł ud z iał
w ga lowym koncercie :Vletropolitan Opera
w /\\clbourn e Concert Hall (l995), w nowej
produkcji Stra sznego dworu w Shea's Performing Art's Center w Bu ffa lo. Wyst<1 pił z
recitalem w Casino Theatre w Lille. Kre ow ał
rol ę Skarpiowa w św i atowej premierze opery
Galina Landowsky'ego w Teat rze W ielkim
w Po zna niu .B rał udział we wszystkich superprodukcjach Opery Wrocł awskiej w Hali
Ludowej oraz w spekt akularnej produkcji
plenerowej Gioco11c/a z 20 03 roku . Od b y ł tourn ee z O pN ą Wrocławską na Tajwan oraz
z Op e r~ ' aro dową do Pek inu. W 2004 zaś pi ewał pa r tię Jagona w pre mierowy m spekta klu Otello w Teatrze\ ielkim w Pozna niu.
Z Oper ą Wr ocławską gościł na Letnim Festiwa lu Operowym w Xanten, wys tępują c w La
1iw,iatcic i Truba durze. Dwukrotny la ureat
Z ło tej Iglicy w 2004 i 2005 roku · nagrody
publ iczności przyznawa nej z okazji M i ędzy
narodowego Dnia Teatru. Jest jedynym polskim bar vto nem, któ ry ma w swoim repert u-

arze

ca łość Pierścienia

i

ibelw1ga Wagnera.

Łukasz Wroński

1\ tunu,t,llu>
Absolwent wydziału woka lno-aktor ski ego
Akademii Muzycznej w Gda ń sku w klas ie
ś pi e wu so lowego Leszka Sk rli (2009). Od
2004 roku artyst:1 Chóru Opery Ba ł ty c k i ej
w Gd a1\ sku. \V maju 2008 roku br ał u dzia ł
w! \' Kon kursie Pi e śni i Arii we W łoszakowi
cach. U Les tn i c zy ł w kursac h mi strzowsk ich
Cl audio Desderi oraz T resy Ż.y li s - Gary. Po·
nadto u z~ s tni uy ł w wa rsLtatach Rysza rda
Karczykowskiego. Beaty Zawadzkiej oraz
Anny jeremus-Lewandowsk icj. W 2009 rok u
debiut owa ł na deskach Oper v Ba ł t )' kiej
par ti ą Don Curzia w lreselu figara lvloza r·
ta. Na tej scenie wyko nuje t akże partie Ofi cera w Aria dnie na Naxos Straussa i Górala
w !-lalce.
Witalij Wydra
P1t·f11\Z\ /.broiny
Ś pi ew u uczy ł s ię

u ta kich pedagogów jak
Bogda n l va nońki v, 1\likolaj Bo lotnyj . Lau reat
Il "Jagrody Il Ogól11ou kra i1\ skiego Konkursu
i\ !łodych Woka listów Teodo ra Ter e n - Ju ś ki ·
wa we Lwowie. Obecn ie jest artyst<) Chóru
Opery Ba łl )'C ki cj ; W)'ko nuje m. in. parti ę Górala w Halce.
Mikołaj Zalasiński

1'.1page11n
Absolwent Akademii Mu zycw ej w Katow icach . Lau reat Konkursu Wokalnego im . Didura. Człon e k zes połu Teat ru
Wielki ego - Opeq' Na rodowej w Wa r·
szawie. Ws p ó łp rac uje z: Ta tro Regg io di
Torino , Teat ra G rand e la Fenice, Tea tra
Sao Carlos w Li zbonie, Tea t ra Giu se ppe
di Stefano na Sycylii, Abilcn c Opera Texa s, Op eq Naro d ow ą w \V ilnie, Prad ze
i Sofi i, Gra nd Op era Belfast, . lew lsraeli
Opera w Tel ...\.viv ie, Opera de 1.ausannc,
Operze w Nory mbe rd ze. \V 200 7 deb iutow a ł na fes tiwalu Wrati slav ia Cantans,
ś pi ewając z du żvm sukcese m w operze
Szymano w~k iego Król Roger rol\' t y tuł o ·
w ą . \XI 2008 odniósł wielki sukces w , 'ew
lsraeli Ope ra w Tel Av ivie , w y ko nuj ąc
pa rt i ę Ca rl osa w A1ocy przeznaczenia Ve r-

dicgo pod batutą. Ashera Fischa. Współ
pra cowa ł z renomowanymi dyrygentami,
takimi jak m.in.: Daniele Ca llegari, Jo se
Floren cio, Jacek Kaspszyk , Dario Lucan toni, Roberto Tołomelli , Marcello Viot ti,
Ransom W ilson, T izia no Severini, Gabor
Otvos, Kaz im ierz Kord, Asher Fisch, Patrick Fourni llier. Stworzyt wybitne kreacj e jako Gerard w Andrea Chen ier, Scarpi a w Tosc e, Germont w Traviacie, Lun a
w Trubadurze, Renato w Balu maskowym.
Ca rl os w M ocy prz ez na czenia , To rreador
w Carmen, Tomski w Damie piko ivej, Jochaanen w Salo me, Rigolctto. W Operze
Bałty ckiej występuje w operach: Rigoletto,
Don Giovan ni, Euge11i11sz Oniegin. Na CD
i DVD uka za ł się Parsifal z jego udziałem
z weneckiego Teatra la Feni ce.
Adam Zdunikowski
T.rn11110

Absolwent Akade mii Muzycznej w Warszawie (k lasa Romana Węgrzyna). czestniczył
i zdoby wał nagrody oraz w y ró ż nienia w wielu
prestiżow1•ch konkursach woka lnych, s p ośród
których warto wspomni eć- Międz y naro dow y
Konkurs Sztu ki Wokalnej im. Ady Sari, Konku rs Wokalny im. Moniu szki czy Między na ro
dowy Konk urs Wokalny Bełvcde re w Wiedniu
Brał też udziatww ielu festiwalach muzycznych:
Festiwalu .\'iozartowskim, Międzynarodowym
Festiwalu Wratislav ia Can tas, Festiwal u Operowym w Bydgoszcz.y czy i'v\i ę dzynarodo
wyrn Festiwalu Muzyki i Sztuki w Bejrucie.
Debiut owa ł w 1990 roku na scenie kameralnej Teatru Wielk iego w Warszawie, wykonując partię Cierna w J'v1aly111 Komi niarczyku
Brittcna . Od 1991 roku jest so li stą Teatru
Wielk iego. W bogatym repertuarze ma partie w operach: Fidelio Beethovena, Nomw
Belliniego, Carmen Bizeta, Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego, lucja z la111mermooru
Don izettiego, Faust Gounoda , Stra s~ny dwór
Moniu szki, Uprowadzen ie z seraju i \\'lese/e Figara Mozarta, Op owieści Hoffmanna
Offenbacha, Cyrulik sewilski Rossi niego,
Król Roger Sz ymanowskiego i wielu innych.
Artys ta współprac uj e z teatrami operowymi w Polsce (Bydgoszcz, Bytom, Kraków,
Pozna 1\, Wrodaw, Gdańsk, Szczecin ) i za
g ra ni cą (Ha mburg, Praga). Prowadzi t ak że

szeroką działa! ność koncertow ą występując

krajowych i zagra nicznych fi lh armon iac h.
W Operze Ba łt yck i ej prezentowa! s ię
w roli Młodego F:iusta w operze Gounoda Faust, a tak ż e jako Alfred w Tra viacie. Obecnie w ystępuje jako Don Ottavio
w Don Giovannim Mozarta oraz L eńs ki
w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego.
w

1 /i, \lfl.~h r/uti· - ,1 sonie-. h.ll d11Jcre11t
'u 111 ma rv '1! t Iw 'P''l L.Kł~

.\(l I Tarn ino in hi s first words asks - „Is it
a dream or is it reali ty>" The conditions in
whi ch the story develops are not cłea rl y set.
What is a vision and what is just a twist of reality> !n certain versions of the score Tarnino
insis ts on bein g a prince, but we do not pay
tao much artent ion to that. "! am a human
being. just like you" - answers Papageno
when asked abo ut his identity. ·J hi s we will
st iclc to in aur s pectacłe. Everythin g starts
with Tamin o's delu sion that a beast he calls
a snake is going to devour him. Even gigantic
rnonsters constructed fo r numerous stagings
of this opera have always awoken comica!
disdai n. Yet. we do care to present Tamino's
nightmare as something real and concrete.
.\!aybe he is an individ ual afraid of wornen >
Numerous subsequent eve nts confirm such a
presumption. He would not an isolated case
of such a fear. Many of us fret the opposite sex
in our drearns, as the n aur subconscious ness
dredges up our childhood traurnas, which we
have been suppressi ng for years seeing them
as something embarrassi ng. 1luee Ladies,
which disperse the crowd of licenti ous fernales, rernind us of activists from the Salvation Army or other respectable organ ization
protecting the co mmon rnorali ty. Like most
activists of this type, they find it difficu.lt to
stick to the slogans they propagate. Tarnino,
whom they have saved, meets a friend, who
Scl' ms to be somebody else than a birdcatc her for the Queen of the Night who he clairns
to be. But this is the way he rnakes a living.
Tamino is jealous of hirn being able to commune wi th th e star ruler. Papageno makes
fun of her and gives Tarni no to understand
that she is not the respectable person she is
thought to be. He is immediat ly punis hed
for saying that by the gua rdians of the truths
and all virtues. 111cy stitch hi s lips together
instead of binding them but the traditional
padlock (we do live in times much rnore

cruel tha n the ones that Schikander dreamt
of). Th e Quee n of the Night app roaches She
indeed is not as respecta ble as we expe cted,
but in ou r story she is the quee n of the night
full of ignorance and superstition , and not
fu ll of pleasures. We seem to be cłoser to
the ori ginal version in this point than the
opera traditions. Tarnin o, se duced by her superhum an colo raturas, is willing to fulfil all
her wishes. Papageno is trying to warn his
friend , but the Ladies give them magie tools
- a flute and bells, which guarantee safety in
any adventure. In our staging the title flut e
is, at first sight, no di fferen t from Papagen o'>
pipe. 111€ trick to it is that yo u do not need
to błow into it, it can play on its own and
fulfil s its owner's wishes without any effort
on his part. lt is thus a dangerous tao!, and
highly dernoralizing, tao. But we do have to
remember who sent it. Papageno and Tarnin o
become a pa ir of invincible fighters, guided
by three boys summoned by the Ladies.
We have been fascinat ed by the fact that Pa pageno reaches the kidn appe d daughter of
the Queen of the Night earlier tha n Tarnino
who is led by the overco nfident yet fallible boys. They theorise more than they act.
Maybe they are representatives from the tiring spec ies of srnartasses who are not abl e to
explain anything or give good advice> Th e
species is irnmortal and irrefonnab le. We
have presented them as a multi-generat ion
trinity, because we might owe their existence
to some error in gen etics . In spite of all, WL'
sympathize with them, because their in fantile op timism and faith in positivc outcomes
save us from despairing, and in the spectacle it saves the unhappil y-i n-love suicides.
\\ 'hen Papage no rneets Pamina, irnprisoned
by Sarastro, he has her portrait with him.
The portrait has been handed to Tarnin o by
the Ladi es, but he paid most of his attenti on
to himself and carelessly gave the picture to
Papageno, because it impressed Papageno
mare. Parni na is watched by Monostatos, a

Black man, but ou r cn lighten d li mes ha1·e
taught us that the ski n colour has nothin g
to do with th e character..\'\ore important is
that he fan ci cs her secretl)' as wcll and uscs
everv opportun ity to nip off bit and pi eces
of pleasurc· of her ma idcn physique for him self. Drivcn away bv Papanego anned with
bd!. he runs awa ) to get help. Pamina asks
the key quest io n again: „Is it a drea m or is
it rea lity7 ' ' '!he meeting with Papageno is a
shock for both of them. We understand the
sl10ck and Mozart's will fo r them to sing the
most important love du et as the begin ning
of a vehement feel ing which, ign orant o( th e
fat e of the two, co nquers th ~ir hcarts. Awarc
that Papagcno is just a messenge r who has
to <lcl iver Pami na to her actua l partner, they
are not in a hur ry to find him, enjoying evn y
moment thc y can spend togeth cr, like Trista n
and lsulde. Evcn whcn Mo nstatosu and hi s
hclpcrs ar rivc, Papageno nd Pamina's happiness is not disrupted. '\ hey arc living thcir
last moment togcther. But fale is inevitdble.
Sa rastro himself approaches, accom pan icd
by his rctinuc. The 101-ers are sepa rated and
Pamina finally meets her real master. \ !onostatos ets punished for the abuscs he committed while fu lfi lli ng his dutics. A stand ard
harassment case - punished by 70 blows. Is
Sarastro a brute then 7 Nuthing of the kind'
The hum ane master disrupts the exccution
and steers hi s s ubjećts' lives in an l'n li ghtcned
and gentle manncr.
.\et li bl'gins with 'famino and Papagcno
begin admitted to the masonr y. lts rclntions
"·ith Mozart's masterpiecc arc as complicated as the history of the organ iza tion.
1 'eve rt hdcss we have dec ided th at payi ng
too much attenti on to the Masonie realities
wo uld stand in the 11·ay of our sto ry about
threa ts co111i1 g from cod ificcl soc ial structures fo r the bas ie l'a lues. For this reason
we li avc givcn the frecmasons somew h t
ironi e quotation marks and treated them
as an cxc use to theatr ically fantm.ize ab out

our aversion towards orgun izati ons breeding potP nti al dictators. We believe that rites
are relic_ of the past and we do not carc that
we seem to be isolated in thi s view. Pompous
gravi ty which is necc. sary for the ri tcs to suct ccd am uses and irr itates us. Howevcr, entering thr masonr y requires, among others.
a moment of med itation on drnth. We ca n
understa nd such cogitation and seriousn css
connected wit h it and this is why we have
based the cntire act II on the trial rite which
Ta rnino and hi s fricnd hCJvc to ~o through to
E ntc r the secrel circlc. This comprehensive
tri al exhibits basi e di1 fc rences in world view
and mora! qualitics of our prot agonisl 'characwrs. The scen~ in which '.>lon ostatoso is
mo lcsting Pami na is treated as a test lor male
reli abil ity and onlv Papagcn o passes it. Tarnino, who secms to be a born ca rerrist. does
not make us like him and we pre>ent him
somewhat tendentiously. lt is oni ~· supposed
to protect the only positivc charactcr of our
spectacle - the frccdom- lovi ng bi rd catcher.
In our spcctaclc, Parnin a is also awa rc of the
diffr1v nces in her bea utiful ari a abo ut the
super iority of death over life without love.
0

Both the ar ia of the Queen of th e Night talking her daughter into a murder and th e Sarastro's "Enligh tmcnt" aria about a utopian
societ:y seem to be equa lly amb iguous. The
supcrb cho1r of the Jv!asons 11·elcoming the
noble Tarn ino in their circle ends the tria l rite
and bcgins the reception rite which is bui lt on
two rnnfl icting Jc ts of separating Pa mina and
Tarnino and unitin!; Lhcm in the end .1l1e first
act almost cnds with a suicide of th e desper
ate girl and the seco nd - of Pa pageno whose
hope for happiness has been taken away.
·n1c shall both be savcd by the sm art ass trinity who do seern to be necc,san· in th is cra zy
world. ·'The water and f1re ordc•a l': which is
the hcart of th e marrying rite is shown in a
wa)' to make Papageno's help. without whom
this mar ri age wou ld be able to c.xist, vis ible. The ambiguous poster for our siwc;taclf'

shows that, as well. The price he has to pa)'
is presented in his gallows aria with a see ming happy end with Papagena, whose sexua lity is supposed to replace love fo r Papageno.
111e optimistic note in the finale is uncerta in as well, after Sarastro's victory over the
Quee n of the Night. She makes a desperate
atte mpt to take over the tempie using the
traito rous Monostatoso, whom his natura! incli nation towards the cult of the female body fin ally brings to the camp of th e
rea l ruler. The attempt ends by imprisoning the mother on the altar of her admirer.
The punch line of the story is the meeting of
the two characters with their families . years
later. Is this a happy end? We are not sure.
But in the end, it is Moza rt's masterpiece he was a genius and knew everything abou t
life, with all th e despair thal accompanies
such knowledge.

Marek \Veiss
stage director
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dyrektor naczelny i art ystycz ny Marek
Weiss, zas t ę pca dyrektora ds . art ystycznych
Jose Maria Florencio, zastęp ca dyrektora Jerzy Snakowski, zastępca dyrek tora
ds . finansowych Elżbieta Hałus zczak,
kierownik Bałtyckiego Teatru Tańca
Roman Komassa, kierownik Chóru Dariusz
Tabisz, asystent dyrygent I koordy nator
pracy ar tystycznej Jakub Kontz, inspicjent /sufler Magdalena Szlawska
'lll1'ći 'i'l<' WJC\' soprany Ewa Biegas,
Aleksandra Buczek, Kamila Cholewińska, Joanna Cortes, Anna Fabrello, Ingrid
Gapova, Katarzyna Hołysz, Julia Iwaszkiewicz, Galina Kuklina, Agnieszka Kurowska,
Anastazja Lipert, Anna Mikołaj czyk, Anna
Wierzbicka, Ewelina Wojciechowska
mezzosoprany Agata Bieńkowska , Monika
Fedyk - Klimaszewska, Małgorzata Pań ko,
Karolina Sikora, Janj a Vuletic, Alicja
Węgorzewska, Joanna \Xfesotowska
kontratenory Karol Bartos iń sk i, Jan Monowid
tenory Patrick Bladek, Krzysztof Kur,
Tomas1. Michalski, Ryszard Minkiewicz, Pawet Skałuba, Jacek Szymański, Adam Zdunikowski
barytony Robert Gierlach, Grzego rz
Piotr Kołodziej, Zbigniew Macias,
Bart łomi ej Mi si uda, Grzegorz Pazik,
Leszek Skrla, Mikotaj Zalasi1\ski
basy Daniel Borowski, Wojciec h Gierlach,
Łukasz Go liń sk i , :Vlarian KępC .'. )'ilsk i , Szymon Ko by liń s ki, Piotr Lempa, Dariusz
Machej, Andr zej Malinowski, Piotr "'owacki. Adam Palka, Romuald Tesarowicz
korepetytor solistów Liana Krasy un-Korunna
BJ łt 1·• ki h Jl J J.ui' a El7,bieta CzajkowskaKłos, Beata Giza, Agnieszka Janura, Karolin a Jastrzębska , Franciszka Kierc, Sylwia
Kowalska-Borowy, Adrianna Kubik, Yuliya
Lavrenova, Joa nna Lich orowicz, Aleksa nd ra

Michalak, Magdalena Pawelec, Marze na
Soc ha, Marta Śrama , Agnieszka Wojc iechowska, Dorota Z ieliń ska, Leszek Alab rudziński, Piotr Borowy, Kam il Frącek, Artur
Grabarczyk, Bar tosz Kondracki, Micha ł
Łabuś, Filip Michalak, Piotr Nowak, Michał
Ośka, Radosław Palutkiew icz, Stavros
Pittas. Ł ukasz Przytarski, Ireneusz Stencel,
Bartłomiej Szymalski, Łukasz Trautsolt
zas tępca kierownika BTT ds . adm ini stracyjnych Marzena Szczepaniak-Prochacka
l hor soprany /\!agdalena Babińska-Ku re k ,
Anna Banaszuk, G raży na Brzeska, Małgo
rzata Dawid. Elżbieta Frankiewicz, Danuta
Glegoła-Brzostowska , E11·a furczyk - Kepke,
Lilianna Kamińska, Zofia Kotli cka -\\;1 iesztordt,
)aryna Kuzmych, Monika Kul ecka, Anna
Machnowska, Magdal ena Miętki, Ka mila
Nehrebecka, Anna Osior, Marze na Os tryń
ska, Jadwiga Ratajczyk, Ann a Szczu kows ka
alty Franciszka Adamus, Danuta Dun stSurowiec, Katarzyna Grajewska, Agata
Hoppe, Izabela Plath- Kohy t, Alina Robak, Renata Sergiel, Marta Sza ma]
tenory Krzysztof Brzozowski, Pawel
Faust, Leszek Goląb, Wojc iech Lewandowski, Kamil Lis, Krzysztof Rzeszutek,
Łukasz Wroński, Witalij Wydra
barytony Wojciech Dowgia łło, Leszek Kruk,
Taras Kuzmych, Krzysztof Mendyk, Jarosław
Mielniczuk, Waldemar Sadowski, Jan Szenk
basy facek Jasman, Andrzej Koseki, Michał
Kuźma, Adam Siebiera z-ca kierownika chóru
Jan Kurek, korepetytor Janin a Matu sew iC't
111k1t·,tra l skrzypce Halin a J as tr zę bska
I koncertmistrz. Anna Manicka li g ł os,
z-ca koncertmistrza, Mar ia Stolarczyk
- Km ie ci k I l głos, Ann a Czarny, Aneta
Fidrych, Katarzyn a Janu szajtis- Mi elczarek, Anna Jastr zębska, Agniesz ka
Kotuk-Pozorska, Ma rzen Zajkows ka
Il skrzypce Katarzyn a Filipiak I l głos,
Piotr Bukowski, Agn iesz ka Elert, Ewa
Juszczyk - Kowalkowska, Maria Krzemi1\ ska, Edyta Tomaszczuk - Gudojć,
Pr zemys law Treszczotka, Julita Wo tos iuk

altówki Joann a We ł z I I g łos, Magdalena Bock, Danuta Kowa lczuk, Maria
Kowalkowska - Urba11ska, Andrzej
Murowanieck i, Ma ria Nizio,
wiolonczele Anna Sawicka I koncertmistrz,
Magdalena Romanowska-Niewiadomska
I 1 głos, z-ca koncertmi strza, Agnieszka Kaszuba I 1 głos, Miro sł aw Czocher,
Maria Staśkowiak, Marcin Szczypiorski,
kontrabasy Sebastian Wyszyński Il głos,
Beata Leszcz yńska, Krzysztof Poznański,
flety Adam Łaz a rewicz / I g łos, Aleksandra
Pyrcz / I glos, An na Kotw ica I l glos, oboje
Marta Rózańska I l g łos , Marietta Stefa niak
/ l glos, Katarzyna Rutyna, rożek angielsk i
Iwona Pozorska-Argalska I I głos, klarnety
Kazimierz Milewski Il głos, Grzegorz \"Vieczorek I 1głos, Wojciech Ko liń sk i
fagoty Grzegorz Hoga I [ glos, Zuzanna Leideł ~ Elert (+kontrafagot) waltornie Viktor
Korunny Il glos, Bartlomiej Skro bot/ l głos,
Zbigniew Kaliciń sk i , Dariusz Wojciechowsk i, Anna Wyrzykowska. tr ąbk i Michał
Jaskulski / I g łos, Kamil Kruczkowsk i, Tadeusz Milewski, puzony Marian Stefanowicz
I I glos, Ar tur Borkowski, Bogdan Kw iatek,
tuba Łuka sz Gruba, pe rku sja Szczepan
Polewski I I głos, Lidia Romanowska I l głos,
Zenon Elert, Tom asz Siedlik
harfa Aleksandra Sznajdrowicz I I głos
ze~pól ob,lug1 techninnPJ '>Leny kierownik
techniczny Adam J ab ł onowski. kierownik sceny Maksym Kohyt, specjalista
ds. techni cznych Magdalena Sidorska,
starszy mistrz oświetlenia i ak ustyk i Piotr
Miszkiewicz, operator nastaw ni oświe
tleniowej Marcin D~browski ośw i e tl e
niowcy- akustycy J aros ł aw Borowiak,
Andrzej Borucki , Sebas tian Ćwik ła , Michał
Krumholc, Łuka sz Lenga, specjalista ds.
informatyki Piotr Gosztyła, rekwizl"torzy
Mirosława A. Adamczyk (starszy rekwizytor), M irosława Adamczyk, pracownia
perukarsko-fryzjerska Bernadeta Nirewicz
(kierownik), Anna Knera, Krys tyna Krukowska, ga rderobi ane Graży na Michalska
(mistrz), Grażyna Gajewska, Danuta Górska,
W iesława Frcłak , Elżbieta K łichowska,

Barbara Le ś niewska, montażyśc i dekoracji Krzysztof Materny (mistrz), Sławomir Machtelewski (brygadier), Dariusz
Ty rała (brygad ier), Krzysztof Dolny, Marcin
Glombin, Michał Guza, Piotr Jedziński, Adam Jaroszy 11ski, Jacek Prokopem,
Michał Szczukowski, Grzegorz Zgrabski
ze poi >Lenngr.1ficzno-wa r~ztatow)
specjalista ds. produkcji artystycznej Hanna
Szymczak, asystent specja listy ds. produkcji
artystycznej l.bigniew Ratajczyk, pracownia
krawiecka damska Teresa Biegalska (kierownik), Teresa Korycka, Katarzyna Greda, modystka Katarzyna Marchlewicz, pracownia
szewska Jerzy Karłowicz, Izabela Pytlach
d1. iał knord)naqi praq .irt)~l)Cznej
kierownik Zygmunt Ża biński, Katarzyna
Marlewska, bibli oteka nutowa Urszula Krasowska, Krzysztof Rzeszutek
d1.1ał promocji 1 biuro nb,ługi w1drnw
promocja Katarzyna Grus, Maja Siedlecka,
biuro obstugi widzów, kierownik Kamila
Borkowska, Lucyna Kowalska, Karolina
Maj, Mirosław Ołdak, Ryszard Szczeszak

redakcj a program u Jerzy Snakowski,
Aleksandra Filipek
opracowanie graficz ne
Adam Św ierżewsk.i
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