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W programie: 

I . Vesoul (Vesoul) 

tł. Dariusz Wasilewski 

2. Ponieważ ślub nasz jutro już 

(Demain I 'on se marie) 

tł. Wojciech Młynarski 

3. Gdyby to mogla być prawda 

- Gdybyś ty Bogiem był 

(Dites sic 'etait vrai - Le Bon Dieu) 

tł. Roman Kołakowski 

4. Jak zabić gacha żony swej 

(Comment tuer I 'amant desa femme) 

tł. Jerzy Menel 

5. Panna z Ostendy 

(L 'Ostendaise) 

tł. Roman Kołakowski 

6. Jef(Jef) 

tł. Wojciech Młynarski 

7. Fernand (Fernand) 

tł. Józef Opalski 

DO AMSTERDAMU 

WIECZÓR PIOSENEK 
JACQUESA BRELA 

Słowa i muzyka - JACQUES BREL 

Udział biorą: 
IZABELLA BUKOWSKA-CHĄDZYŃSKA 

PIOTR BAJTLIK 
WOJCIECH CZERWIŃSKI 

oraz 
URSZULA BORKOWSKA 

/MATEUSZ DĘBSKI 
fortepian 

KLAUDIUSZBARAN/RAFAŁGRZĄKA 

akordeon 
WOJCIECH GUMIŃSKI 

/KONRAD KUBICKI 
kontrabas 

Scenariusz i reżyseria 
ADAM BlERNACKI 

Opracowanie muzyczne, aranżacja 
URSZULA BORKOWSKA 

Ruch sceniczny 
KATARZYNA ANNA MAŁACHOWSKA 

Współpraca scenograficzna 
pracownia scenograficzna Teatru Polskiego 

Akustycy 
Rafał Betcher, Sławomir Stefankiewicz 
Oświetleniowiec - Tomasz Mączewski 

Spektakl przygotowany w ramach 
Sceny Inicjatyw Aktorskich 

Premiera 5 lutego 2010 roku 

Sezon 2009/2010 

8. Zalany w pestek sześć (4jeun) 

tł. Jerzy Menel 

9. Diabeł (Le diable {9a va)) 

tł. Wojciech Młynarski 

1 O. Flamandowie (Les Flamandes) 

tł. Wojciech Młynarski 

11. Amsterdam (Amsterdam) 

tł. Wojciech Młynarski 

12. Piwe1iko (La Biere) 

tł. Jerzy Menel 

13. La ... la ... la ... (La„. la„. la„.) 

tł. Jerzy Menel 

14. Walc na tysiqc pas 

(La va/se a mille ten1ps) 

tł. Wojciech Młynarski 

15. Nie opuszczaj mnie 

(Ne me qui/le pas) 

tł. Wojciech Młynarski 

16. Jacky (La chanson de Jady) 

tł. Jerzy Menel 



JACQUES BREL 

(1929 - 1978) 

Belgijski bard, kompozytor, poeta, aktor filmowy 
i reżyser, działający we Francji ceniony wykonawca 
autorskiej piosenki poetyckiej wyrażającej nonkon
formistyczną postawę wobec świata . 

Początkowo pracował w fabryce swojego ojca 
w Brukseli. Pisanie wierszy rozpoczął w 1948 roku, 
a pierwsze piosenki skomponował w 1950. Debiuto
wał w Paryżu w 1953 roku w Theiitre des Trois-Bau
dets, następnie występował w kabaretach, a w 1954 
po raz pierwszy w Olympii . 

Popularność Brela zapoczątkowała piosenka Quand 
on n 'a que / 'amo11r (1957 ). Występował z Maurice'em 
Chevalierem i Michelem Legrandem. Światowy roz
głos przyniosły mu występy w USA, Europie Za
chodniej, a także za „żelazną kurtyną" (ZSRR i Pol
ska; 1966). 

Od 1967 roku rozpoczął współpracę z filmem i te
atrem; zagrał główne role w siedmiu filmach (m.in. 
w Dlaczego kłamały? w reż. A. Cayatte'a), do któ
rych również napisał muzykę. W 1969 roku, będąc 
u szczytu powodzenia, ogłosił zakończenie kariery 
muzycznej , poświęcając się wyłącznie aktorstwu. 
Wyreżyserował komedię muzyczną Człowiek z La 
Manczy (adaptację Don Kichota), która została wy
stawiona w Paryżu i Brukseli . Skomponował operę 
Le voyage dans la /une wystawioną w Theatre de la 
Monnaie w Brukseli. 

Brel należy do klasyków francuskiej piosenki poetyc
kiej . W jego twórczości dominowały dwa nurty: po
ezja ukazująca problemy człowieka współcześnego, 
jego cierpienia i bunt oraz nurt satyryczny, zabarwio
ny odcieniem pesymizmu. Opiewając piękno swojego 
kraju jednocześnie drwił z Flamandów, zachwycając 
się pięknem miłości ubolewał nad zmiennością ko
biecych uczuć . Mówił serdecznie o przyjaźni, a z głę
bokim zrozumieniem o starości i śmierci . Piętnował 

hipokryzję i głupotę. 

Brel zaliczany jest do najwybitniejszych interpreta
torów piosenki. Jego możliwości głosowe pozwalały 
na mistrzowskie wykonanie trudnych kompozycji . 
W pierwszym okresie kariery piosenkarskiej sam 
akompaniował sobie na gitarze, którą później zarzu
cił aby skupić się na interpretacji aktorskiej . Śpiewał 
z wielką ekspresją, dynamicznie. Za interpretację swo
ich piosenek czterokrotnie uzyskał Grand prix du di
sque. 

Ostatnie lata życia, chory na nowotwór płuc , spędził 

na Markizach we francuskiej Polinezji. Tuż przed 
śmiercią wrócił do Francji i nagrał pożegnalny album 
Les Alarquises. Został pochowany na cmentarzu Atu
ona na wyspie Hiva Oa obok Paula Gaugina. 

* 
Dyrektor artystyczny - Jarosław Kilian 

~t..z.ow~z.e. 
ie.ref Polsk• 

Teatr Polski jest j ednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Rezerwacja biletów 
tel./fax (022)826 49 18, 826 61 64, 826 92 76 

e-mail:bow@teatrpolski.waw.pl 


