GRZEGORZMŁUDZIK-aktor.

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. W latach 1976-80 był aktorem Teatru im. Horzycy
w Toruniu, od sezonu 1980-81 (z przerwą w latach 1985-89) aktor Teatru Współczesnego .
Publiczność miała okazję zobaczyć go: Nocleg w Apeninach - Anzelmo, Chory z urojenia - Berald, Wizyta
starszej pani - Burmistrz, Wesele - Muzykant i Upiór, Królowa Śniegu - Wrona, Konferansjer, Rzeka
i Płatek Sniegu, Mąż i żona- Hrabia Wacław, Tristan i Izolda - Król Marek.

LUCYNA BOGUSZEWSKA- sopran.
z Operę na Zamku od roku 2003. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy.
Ma w dorobku artystycznym znaczące partie, takie jak Nedda (Pajace Leoncavalla), Micaela (Carmen
Bizeta) czy Hanna (Straszny dwór Moniuszki). W Festiwalu Oper Stanisława Moniuszki wykonała
większość sopranowych ról tego kompozytora. Brała również udział w wykonaniach dzieł oratoryjnych,
ro.in. Requiem W. A. Mozarta na Cmentarzu Centralnym.
Związana

JOANNA TYLKOWSKA- sopran.
Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2002 r. Debiutowała w Operze na Zamku w Szczecinie
partią Paminy w Czarodziejskim.flecie Mozarta (2003). W tym samym roku śpiewała podczas wielkiej gali
Opera Night w Szanghaju.
Ma w swoim dorobku takie role jak Księżna Ceprano w Rigoletcie Verdiego, Zofia w Halce Moniuszki,
Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce, rola tytułowa w Mądrej Orffa, Serwina w Służąca panią Pergolesiego,
Francesca Cagliari w Wiedeńskiej krwi J. Straussa, Zuzanna w Weselu Figara Mozarta oraz Iwona w Theatre
Sylvia Monfart w Paryżu operze Krauzego Iwona księżniczka Burgunda.

EDUARD KUNZ- fortepian.
Urodził się 30 października 1980 roku w Syberii. Pobierał nauki w szkole dla uzdolnionych dzieci pod
kierunkiem Michaiła Kholhova oraz Konserwatorium im. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem
Andriei Dieva gdzie ukończył studia podyplomowe z wyróżnieniem i otrzymał Złoty Medal w Royal
Northern Collage of Music. Został nazwany jednym z „I Onajwiększych pianistów jutra" przez BBC Music
Magazine. W 20 I O roku zdobył pietwszą nagrodę VIU Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Ignacego Jana Paderewskiego.

WARCISŁAW KUN C - dyrygent.

Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie. Jako dyrygent występował w Hiszpanii, Niemczech, A us tri i, Rosji,
Szwajcarii i na Litwie. Dokonał nagrań archiwalnych z Orkiestrą PR w Krakowie oraz NOSPR w Katowicach. Z Orkiestrą Opery na Zamku nagrał muzykę do filmu To ja, złodziej J. Bromskiego, Wesołą wdówkę
Lehara oraz Parię Moniuszki, wyróżnioną w 2009 roku w Paryżu „Złotym Orfeuszem" przez Academie du
Disque Lyrique. Prowadził prawykonania: Loterii na mężów Szymanowskiego, I co wy na to? czyli
Cierpienia Nowego Pirandella A. Gronau (2002), Credo Seroki (2004).

Przygotowanie chóru: MAŁGORZATA BORNOWSKA

CHÓR I ORKIESTRA OPERY NA ZAMKU
Dyrygent: WARCISŁAW KUNC

Koncert fortepianowy a-moll, op. 16 Edwarda Griega to najbardziej znane i rozpoznawalne dzieło norweskiego twórcy.
Powstał w 1868 roku w Danii. Efektowana część pierwsza, wyjątkowo liryczna część druga oraz błyskotliwa część trzecia,
stwarzają okazję do ukazania technicznych i artystycznych możliwości wykonawcy. Udana instrumentacja, jak i klasyczna forma
romantycznego koncertu, wraz z melodyką ze skandynawską nutką wewnętrznego ciepła i tęsknoty, składają się na dzieło, które
cieszy się nieustającym powodzeniem u melomanów.
Grieg muzykę do dramatu Peer Gynt Henrika Ibsena napisał w l 875r. Składała się z 26 numerów muzycznych. Obsada
utworu - 2 soprany, baryton, chór i orkiestra - może zaskakiwać dzisiejszych odbiorców dzieła, którzy kojarząje z suitami op. 48
i 55. Obie suity kompozytor skompilował na użytek koncertów filharmonicznych i wykorzystał w nich osiem reprezentatywnych
numerów. Choć Ibsen ukończył Peer Gynta w 1868 r., prapremiera odbyła się w teatrze Christiansen dopiero 24.02.1876 r.,
odnosząc niebywały sukces. Rok później pożar teatru zniszczył dekorację i przerwał możliwość dalszej eksploatacji dzieła.
Dramat Ibsena to utwór niezmiernie złożony, a jego siła leży głównie w wykorzystaniu przez autora elementów rodzimych. Akty
1, 2, 3 i 5 odbywają się w Norwegii, zaś akt czwarty prowadzi nas na Saharę, do Maroka i Kairu. Bohaterowie utworu to głównie
przedstawiciele ludu norweskiego. Główny bohater jest postacią symbolizującą człowieka zmagającego się z inercją natury
ludzkiej, którą musi przezwyciężać, chcąc spełniać swe przeznaczenie. Autor w swoim dziele krytykuje ówczesną rzeczywistość
norweską, zarówno w warstwie społeczno-politycznej , jak i religijno-obyczajowej. Temu wszystkiemu służy wprowadzenie
postaci cudzoziemców. Kolorytu dodaje sfera alegoryczna, biblijna i symboliczna. Dramat składa się z wielu scen niezbyt ściśle
połączonych, a elementem spajającym jest wędrówka opisująca życie bohatera.
H. Czyż tak pisał o Peer Gyncie: Młody Grieg, oczywiście, czytał, ale chyba nie zrozumiał olbrzymiego, pięcioaktowego
poematu Ibsena, czemu nie należy się dziwić, bo już pierwszy krytyk dzieła Clemens Petersen pisał, że „Peer Gynt nie jest
właściwie poezją, nie uwzględnia wymagań sztuki. .. Zawiera szereg zagadek, które nie dadzą się rozwiązać, ponieważ są puste".
Jeszcze w trzydzieści lat później w jednym z listów do przyjaciela Grieg bardzo się denerwuje: „ Co znaczy ten dramat, ta sztuka?
Którzy idioci mają prawo żyć, a którzy muszą się zabić? I to wszystko ukryte pod zimną doskonałością mistrza? ... Rzadko kiedy
Grieg przemawiał tak ostro. Ale chyba dopiero wtedy, w latach dziewięćdziesiątych zrozumiał, że Ibsen posłużył się jego
geniuszem dla własnych, niezrozumiałych dla Griega celów. Najważniejsze, że muzyka została napisana, i to genialna muzyka,
a łączne dzieło dwóch twórców odniosło sukces i przez wiele lat święciło triumfy na scenach świata. Także i w Polsce. Potem
jednak popadło, poza muzyką, w zapomnienie i bardzo rzadko zjawia się na scenach. A chyba szkoda, bo jest to jeden
z najpiękniejszych pomników, jakie literatura postawiła kobiecie, miłości, a postać Peer Gynta, bohatera bynajmniej nie
pozytywnego, z powodzeniem wytrzymuje konkurencję takich bohaterów literackich, jak Don Juan, Don Kichot, Faust czy
Hamlet. Z tym, że postać Peerajest nam dziś znacznie bliższa, bardziej zrozumiała, znana, powszechna, niemal swojska. Podczas
gdy spotykamy jeszcze czasem starszych doktorów Faustów z uroczą Małgorzatką, ale raczej rzadko, gdy Don Kichoty stanowią
już dziś gatunek całkiem wymierający, a Don Juany... Cóż z tego, że jest ich, nas tak wielu, kiedy z przyczyn obiektywnych
działalność ich jest bardzo ograniczona? A tymczasem Peerów jest mnóstwo wkoło nas i w nas. Oto kilka charakterystycznych
cech tego bohatera: Peer kłamie, wciąż kłamie. Wymyśla niestworzone historie, ale przy tym jest poetą. Te pojęcia są czasem tak
sobie bliskie. Kocha naturę, bardzo kocha matkę, ma wdzięk, kocha kobiety, przepada za nimi. Jest okropnie leniwy, ale również
bardzo ambitny, uważa, że jest stworzony do czegoś lepszego. Choć jest oportunistą, idzie na kompromisy i staje po stronie
silniejszego, ale zawsze zostaje wierny sobie, swojemu ,ja" i tak bardzo kocha życie ... Nie można powiedzieć, że jest zbyt
nieśmiały, skromny czy cichy. ( . . .) Smutny jest powrót Peera Gynta do kraju. Mieszkańcy przechowują niesławną o nim pamięć.
Zbliża się godzina obrachunku z życiem. Zgłasza się Odlewacz Guzików, który ma polecenie przetopienia Peera na guziki. Już nie
tylko o zbawieniu nie ma mowy, ale i o piekle, gdzie trudności z opałem nakazują przyjmować tylko okazałych grzeszników.
Żenujące świństwa Peera nie kwalifikują go nawet do piekła. Broni się kurczowo przed hańbą ostateczną. Walczy o piekło. Chce
udowodnić, że zmarnował życie, że nagrzeszył wiele. Brak świadków, brak dowodów.
Prezentację muzyki chcemy Państwu urozmaicić fragmentami dramatu w przekładzie Zbigniewa Krawczykowskiego.
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