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NASZE MARZENIA TO CTAS POŻVCZONY I AU OUR DREAM ARE l>ORROWED TIMf 

NASZE MARZENIA TO CZAS POŻYCZONY 
JAN FABRE 

Gdy byłem młody, Helena T roubleyn mieszkała w moim sąsiedztwie. Była uduchowioną, 

przesądną i samotną kobietą. Czasami ją odwiedzałem i słuchałem opowieści 

o jej wyimaginowanej córce. Pod koniec życia śpiew stał się dla niej sposobem na 

samotność. Czułem, że śpiewając, wypierała lęk przed śmiercią. 

Ludzki głos jest dla mnie czymś głębokim, czymś co materializuje ludzką duszę. A głos 

prowadzi niemal automatycznie do opery. Głos to muzyka. 

Rozpocząłem pracę nad historią Heleny Troubleyn podczas tournee ze spektaklem 

The Power of Theatrical Madness. Podczas Adelaide Festival w Australii w 1984 r. 

po raz pierwszy usłyszałem muzykę Eugeniusza Knapika - Wyspy na orkiestrę 

smyc;zkową. Byłem nią głęboko poruszony, odniosłem wrażenie, że kryje się w niej 

niezwykła tęsknota i pragnienie. 

Po powrocie do Europy postanowiłem odwiedzić Eugeniusza Knapika i poprosić go 

o skomponowanie muzyki do The Minds of Helena Troubleyn. Nie było łatwo, jednak 

po lekturze libretta Eugeniusz zgodził się wziąć udział w tej przygodzie. Następne 

dziesięć lat stało się dla mnie i Eugeniusza bogatą i twórczą podróżą przez Polskę, 

Belgię i Francję - tworzyliśmy świat „niebieskiej godziny" i uniwersum Heleny 

Troubleyn. 

Muzyka Eugeniusza Knapika do The Minds of Helena Troubleyn posiada niezwykłą 

wewnętrzną moc. Piękne, pełne siły partie śpiewu, głos jako wyraz ukrytych 

i sprzecznych potrzeb. Partie chóralne mają energię i dynamikę bijącego serca. Można 

odczuć, że muzyka ta została napisana, by dać świadectwo. 

Pierwsze dwie części trylogii wystawilismy na początku lat 90-tych: Das Glas im Kopf 

wird vom Glas miała premierę we Flemish Opera w Antwerpii w 1990 r., a Silent 

Screams, Difficult Dreams podczas Documenta IX w Kassel w 1992 r. W 1995 r. 

Eugeniusz Knapik ukończył pracę nad muzyką do trzeciej i ostatniej części trylogii 

- La liberta chiama la liberta. 

Jestem dumny, że La liberta chiama la liberta jest obecnie prezentowana polskiej 

publiczności w ramach li Festiwalu Opery Współczesnej, przygotowywanego przez 

Operę Wrocławską. Życzyłbym sobie, by ta światowa prapremiera sceniczna stała 
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się hołdem dla wielkiego talentu Eugeniusza Knapika, którego uważam za jednego 

z najważniejszych współczesnych kompozytorów. Praca, którą wspólnie wykonaliśmy 

nad The Minds of Helena Troubleyn jest dla mnie niezwykle cenna i mam nadzieję, że 

w przyszłości uda nam się ujrzeć całą trylogię w pełnej realizacji scenicznej . 

. A.n twerpia, 8 wrze' nia 2010 r. 

ALL OUR DREAMS ARE BORROWED TIME 
JAN FABRE 

Helena Troubleyn was a woman who used to live in my neighbourhood when I was 

a young man. She was a spiritual and superstitious woman, who lived alone. I somet imes 

visitecl her and listened to the stories about her imaginary daughter, stories she used 

to tell with a strong sense for cletail. At the end of her life she was always singing as 

to chase away the loneliness. I recognized that singing as a sort of repudiation 

of the fear of death. 

The human vo ice is something ver·y profound to me, it's the materia lization of the human 

soul. And the voice leads you almost automatically to opera. The voice is music. 

I started to wr ite the imaginary story of Helena Troubleyn wh ile I was on tour wi th 

The Power of Theatrical Madness. At the Ade laide Festival in Australia in 1984 I heard fo r 

the very first time the music of Eugen iusz Knapik - Island for strings. The music moved 

me deeply, I had the feel ing that a kind of craving, a strong desire was hiding in it. 

Back in Europe, I decided to visit Eugeniusz Knapik and ask him to compose the music for 

The Minds of Helena Troubleyn. 

I took some serious persuasiveness but after Eugeniusz had read the libretto, he decided 

to JOin the adventure. The next ten years were an incredible rich and creative journey 

that Eugeniusz and I made together, spending time both in Poland, Belgium and France, 

creating the world of the 'hour blue', creating th e universe of Helena Troubleyn. 

The music that Eugeniusz Knapik wrote for The Minds of Helena Troubleyn has a strong 

inner force. Beautiful, forceful passages for the human voice: the voice as an expression 

of a n interna! u rge, fu 11 of contrad ictions. The chorus passa ges are written very dynam ica I ly, 
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Das Glas im Kopfwird vom Glas I reż. J. Fabre I Flemish Opera Antwerpia I 1990 

they have the energy of a pum ping heart. You can sense that his music is written out of 

a mental need to give a testimony. 

We have staged the first two parts of the trilogy in the early nineties: Das Glas im 

Kopf wird vom Glas, whose world premie re took place at the Flemish Opera in Antwerp 

in 1990, and Silent Screams, Difficult Dreams, with its world premiere during 

Documenta IX at Kassel in 1992. In 1995 Eugeniusz Knapik finished the music of the th ird 

and final part, La liberta chiama la liberta. 

I am very honoured that La liberta chiama la liberta is now being presented to the Polish 

public in a production of Wrocław Opera House on the occasion of the 2nd Festival 

of Contemporary Opera. I wish it to be the celebration of the great talent of Eugen iusz 

Knapik, whom I consider to be one of the most important contemporary composers. 

The work we did together on The Minds of Helena Troublcyn is very precious to me and 

I do hope that in the future we can complete the trilogy and see the work in its entirety 

Antwerpen, Stli of Sep tember 2010 
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KNAPIK. NA DRODZE DO OPERY 
KRZYSZTOF DROBA 

Jan Fabre - plastyk, rzeźbiarz, autor i reżyser teatralny, choreograf i scenograf, 

czołowy przedstawiciel nowej sztuki flamandzkiej, antwerpczyk. Wraz ze swoim 

teatrem występował na Adelaide Festival w Australii, gdzie usłyszał Wyspy na orkiestrę 

smyczkową Eugeniusza Knapika, grane przez Polską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją 

Jerzego Maksymiuka. Wyspy zostały napisane na zamówienie Musica Viva Australia 

i w Adelajdzie miały swoją premierę 8 marca 1984 r. Fabre zapamiętał muzykę 

i, szukając kompozytora do swoich projektów operowych, w końcu jesienią 1987 r. 

trafił do Knapika w Katowicach. „Szukałem muzyki - mówi Fabre - w której czuć 

wewnętrzna pasję. I znalazłem ją w Wyspach Knapika:· Autor Wysp propozycję Fabre'a 

przyjął i decyzja ta przesądziła o dalszej jego drodze twórczej na wiele, wiele lat. Dziś, 

po przeszło dwudziestu latach, kończy właśnie kolejne, olbrzymich rozmiarów dzieło 

operowe według Moby Dicka Hermana Melville'a, pisane dla Teatrn Wi ellkiego-Opery 

Narodowej. Ale wtedy podj\cie pracy z Fabre'em byfo czymś jak podpisanie cyrog1rafu 

- jeszcze nieświadome konsekwencji. Długoterminowego cyrografu z operą. 

Twórczość Knapika dzieli się - jak dotąd - na dwie fazy czy raczej dwa rozdz i ały : 

pierwszy - bez opery (tutaj ostatnim wybitnym ogniwem są właśnie Wyspy). 

i drugi - z operą. Za początek tego pierwszego można przyjąć Apotheosis O.M. na 

dwa fortepiany, utwór skomponowany wspólnie z kolegą szkolnym, Al eksandrem 

Lasoniem, a zainspirowany „wstrząsem", p rzeżytym na Warszawskiej Jesieni 

w 1969 r., podczas występu Johna Ogdona z Vingt regards sur /'Enfant Jesus Oliviera 

Messiaena. Początkom twórczości patronuje wi\C Messiaen, który potem poprzez 

dekady będzie się jakoś przewijać - to cieńszą, to grubszą nicią - w jego muzyce 

(nota bene także w jego repertuarze jako pianisty). W 1970 r. Knapik podjął studia 

pianistyczne i kompozytorskie w katowickiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. 

Trafił do klasy kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego, który - obok Messiaena - stał 

się dla niego postacią kluczową. Z utworów pisanych jeszcze pod okiem Góreckiego 

dzieło autonomiczne stanowi Sonata na flet solo (1972), żywa do dziś w repertuarze 

flecistów, i o rok późniejszy, pierwszy utwór z użyciem orkiestry, La f/ute de jade 

(z sopranem, do tekstów chińskich w przekładzie francuskim). We fletowej Sonacie 

na pierwszy rzut oka rządzi porządek strukturalny, jednak tak naprawdę chodzi tu 
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o narrację ekspresywną, uszeregowanie różnych kategorii ekspresji: m.in tranquillo 

e semplice legatissimo, inquieto, ben tenuto, sostenuto, molto marcato, energico, con 

espressione. Przy innej „treści" oznaczenia ekspresywne są te same, co w partyturach 

Góreckiego. Z kolei w La flute de jade o charakterze muzyki decydują subtelne, 

niedopowiedziane teksty wierszy chińskich, znajd ujące odpowiednik w zredukowanym 

materiale dźwiękowym partii orkiestry. Jest to cykl czterech pieśni, tym bardziej 

intrygujący, że na jego penultimie (w części Ili) w miejsce sopranu pojawia się solowy 

fortepian. To jeszcze czas terminowania u Góreckiego. Po latach powie Knapik 

o swoim profesorze: „Właśnie ta postać, ten człowiek, tenże pedagog i później mój 

przyjaciel ukształtował moje życie. Górecki dokonał rzeczy dla mnie największej, 

najwspanialszej - on uwartościował mój świat muzyczny:' 

Odnalezienie się młodego polskiego kompozytora, startującego w początkach lat 

70-tych, nie było tak oczywiste, jak w generacjach wcześniejszych. Dotąd każda 

z gen.eracji (w XX w.) chciała być nowoczesna, „doganiała Europ\''. I na początku lat 

70-tych panował jeszcze „terror awangardy" (sformułowanie Witolda Lutosławskiego). 

ale wiara w postęp i ekstensywny rozwój muzyki wyraźnie więdła. Parę lat później, 

gdy w świat wchodziło pokolenie Knapika, możliwości wyboru drogi były, ma się 

rozumieć, rozmaite, i w różne strony poszli młodzi. Jednak dla Knapika i jego kolegów 

z katowickiej uczelni -Aleksandra Lasonia i Andrzeja Krzanowskiego - był to powrót 

do „źródeł", czyli do melodii i harmonii jako naturalnych nośników muzycznej ekspresji. 

Ekspresja była jednym z tych terminów, które znalazły się na awangardowym indeksie 

słów nieprzyzwoitych (ekspresja, zwłaszcza jako wyraz emocji, uznawana była za 

coś w rodzaju pornografii). Odradzanie się muzyki przełamującej awangardowy 

paradygmat, powracającej do „źródeł" czyli do wyrażania świata ludzkich emocji 

(a nie rozwiązywania za każdym razem nowych strukturalnych „zadań"). znalazło 

sprzyjające miejsce na festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli 

(1975-1980). I to właśnie obecność Knapika z Krzanowskim i Lasoniem na tym 

festiwalu współkreowała fenomen stalowowolskiej formacji twórczej, nazwanej 

potem przez Andrzeja Chłopeckiego „pokoleniem stalowowolskim" i dookreślanym 

jako „nowy romantyzm". Mówi Knapik: „Były to lata niespełnionych nadziei 

modernizmu i powstawania jego postmodernistycznej hybrydy. Mało kto pamiętał 

o słynnym Boulezowskim haśle, by 'z harmonii, melodii i rytmu nie robić już muzyki'. 

Dziś wiemy, że był to czas przewartościowania i próba poszukiwania alternatywy dla 

obowiązującej wówczas rzeczywistości muzycznej". 
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W okresie stalowowolskim, czyli w drugiej połowie lat 70-tych {za „późnego Gierka") 

pisze Knapik swe najważniejsze przed Wyspami utwory: Le Chant na sopran solo 

i orkiestrę do słów Paula Valery'ego (1976). również do tekstu Valery'ego Tak jak 

na brzegu morza na zespół instrumentalny i taśmę (1977). Corale, interludia e aria 

na flet, klawesyn i zespół smyczków (1978), Kwartet smyczkowy (1980) i Partitę 

na skrzypce i fortepian (1980). To jeden ciąg dzieł wybitnych, świadectw nie tyle 

dojrzewania artystycznego, co artystycznej dojrzałości. Wszystkie spotyka dobre, 

jeśli nie entuzjastyczne przyjęcie. „Utwór zwraca uwagę oryginalnością i zwięzłością 

idei konstrukcyjnej, wyrazistością i prostotą dramaturgii, wreszcie - bardzo 

odpowiedzialnym stosunkiem do tekstu poetyckiego" - pisał Olgierd Pisarenko o Le 

Chant. „Muzyka spotyka się tu z I iteraturą nie na płaszczyźnie naiwnego, ilustracyjnego 

obrazowania treści semantycznych, lecz najbardziej ogólnego, filozoficznego sensu" 

- recenzował Tak jak na brzegu morza Leszek Polony. „Najczystszej wody muzyka 

duchowa {. .. ) wspaniałe i głęboko poruszające potwierdzenie wielkiego talentu 

i niezwykłej indywidualności tego młodego twórcy" - zachwycał się Bohdan 

Pociej Corale, interludia e aria. A Kwartet smyczkowy uzyskał najwyższą notę na 

Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1984). zaś o Particie 

Tadeusz A. Zieliński napisał, że „zasługuje z pewnością na miano arcydzieła'.' 

Przez tych pierwszych kilkanaście lat muzyka Knapika stopniowo odchodziła 

od swobodnie traktowanego materiału 12-dżwiękowego i podążała ku szeroko 

pojmowanej tonalności, a za nadrzędny nośnik ekspresji przyjęła melodię. Ów czynnik 

melodyczny stopniowo nabierał coraz większego znaczenia i przeradzał się w śpiew. 

Idea śpiewu konkretyzowała się teraz nie tylko w utworach z głosem wokalnym, 

ale przenikała do muzyki czysto instrumentalnej {śpiew instrumentalny jako punkt 

docelowy w Corale ... czy konkluzja formy Kwartetu smyczkowego). W momencie, gdy 

Fabre zgłosił się ze swoim projektem, twórca Wysp był - sam może jeszcze nie bardzo 

zdając sobie z tego sprawy - przygotowany do podjęcia operowego wyzwania. 

Trylogia - The Minds of Helena Troubleyn: I. Das Glas im Kopf wird vom Glas 

(1988-1989). li. Silent Screams, Difficult Dreams (1990-1992), Ili. La liberta chiama 

la liberta (1993-1995) - projekt o rozmiarach iście wagnerowskich wymagał 

od kompozytora przestawienia się na inny czas, na „długi dystans". Język muzyczny 

Knapika wraz ze swym potencjałem dramaturgiczna-ekspresywnym musiał odnależć 

się w nowych dla siebie trwaniach/czasach, w wielkich formach. Już wcześniej łączono 

Knapika z nurtem „nowego romantyzmu", teraz te romantyczne filiacje w jego muzyce 

jeszcze bardziej się wzmocniły. I w końcu to one nadały kierunek ewolucji języka 
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i potrzebną do utrzymania gigantycznej konstrukcji operowej siłę. Ale czy operowej? 

Trylogia to około siedem godzin muzyki gęstej, intensywnej, dopracowanej w każdym 

szczególe - na wielką orkiestrę symfoniczną, wielki chór mieszany, chór chłopięcy 

i solistów - w gatunku bardziej oratoryjno-kantatowym niż operowym. We wszystkich 

partiach wokalnych {sola, chóry) szanowana jest prozodia tekstu i zachowana zasada 

sylabiczności. W partiach solowych {Heleny i Przyjaciółek w języku niemieckim, 

li Ragazzo we włoskim) dominuje typ śpiewu lirycznego o ciągłej, rozwiniętej frazie 

melodycznej; partie chóralne {w języku angielskim) mają najczęściej charakter 

chorałowy (nota contra notam). Rolę co najmniej równorzędną wobec głosów 

wokalnych pełni orkiestra symfoniczna. Soczyste symfoniczne brzmienia z przewagą 

barw ciemnych, dominacja temp wolnych, silnie schromatyzowana harmonika 

w orkiestrze i w opozycji do niej diatonika chorałów-hymnów w chórze - to wszystko 

buduje muzyczny odpowiednik „Stunde Bla u" {„nierealnego czasu w szczelinie między 

dnien;i a nocą") i rozgrywający się w niej dramat Heleny. 

Przed nami przeszło dwie godziny muzyki rozpiętej między ekstatycznymi 

kulminacjami a depresyjnymi wycofaniami. I zakończenie na potężniejącym akordzie 

C-dur. Akordzie-apoteozie wolności. 

A co z trupem Heleny? 

KNAPIK. ON THE ROAD TO OPERA 
KRZYSZTOF DROBA 

Jan Fabre is a visual artist, sculptor, playwright, theatre director, choreographer and stage 

designer, a leading representative of the new Flemish art, an Antverpian. Appearing with 

his theatre at the Adelaide Festival in Australia, he heard ls/ands for string orchestra 

by Eugeniusz Knapik, played by the Polish Chamber Orchestra under Jerzy Maksymiuk. 

lslands was commissioned by Musica Viva Australia and there, in Adela ide, had its 

premiere on 8 March 1984. Fabre remembered the music and, seeking a composer for 

his operatic projects, at last, in the autumn of 1987, caught up with Knapik in Katowice. 

..I was looking for music - says Fabre - in which an interior passion can be felt. And 

I found it in lslands by Knapik". The author of lslands accepted the proposa l made by 

Fabre and the decision determined his continuing artistic JOurney for many, many years. 

Today, after mare than twenty years, he is putting the finishing touches to a further 

operatic work of vast scale, based on Moby Dick by Herman Melville and written for the 
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Teatr Wielki-Opera Narodowa. Back then, however, undertaking to work with Fabre was 

rather like signing, as yet unaware of the consequences, a pact (cirogrphum) with the 

Devil. A long-term pact with opera. 

The work of Knapik divides - thus far - into two phases, or rather two chapters: a first 

without opera (here the final outstanding element is /slands itself) and a second with 

opera. The beginning of the first may be seen as Apotheosis OM. for two pianos, a work 

composed jointly with a fellow pupil, Aleksander Lasoń, and inspired by a 'shock' 

experienced at Warsaw Autumn in 1969, during a performance of Vingt regards sur 

!'Enfant Nsus by Olivier Messiaen by John Ogdon. Th us it is that the origins of his oeuvre 

fali under the patronage of Messiaen , who will in his later music (in his repertoire 

as a pianist tao) somehow weave through the decades - here a thinner thread, here 

a thicker. In 1970 Knapik took up the study of the piano and composition at the State 

Higher School of Music in Katowice, landing in the com position class of Henryk Mikołaj 

Górecki, who will become - besides Messiaen - a key fig u re for him. Of the pieces written 

while stil I under the eye of Górecki, ma king a mark for its autonomy is Sonata for solo 

flute (1972), stili alive today in the repertoire of flautists, followed a year later by the 

first piece to use an orchestra, La f/Ute de jade (with soprana, to Chinese texts translated 

into French). A first glance at the Sonata for fiu te suggests a structural order reigns, yet 

at issue here is an expressive narration, a lining up of various categories of expression, 

among them tranquillo e semplice legatissimo, inquieto, ben tenuto, sostenuto, molto 

marcato, energico and con espressione. With different 'content' we find expressive 

meanings the same as in scores by Górecki. In La flute de jade in turn the character of 

the music is determined by the subtle, less than fully revealed texts of the Chinese poems 

finding their equivalent in the reduced sonie materia! falling to the orchestra. This is 

a cycle of four songs, all the mare intriguing given the fact that for its penultima (in part 

Ili) a solo piano appears in place of the soprana. This is stili the time of apprenticeship 

with Górecki. Years la ter Knapik says of his teacher : "Th is very figure, this man, that same 

teacher, and later my friend, shaped my life. Górecki did the greatest, most wonderful 

things for me - he gave values to my musical world". 

That a young Polish composer setting out in the early years of the 1970s would find 

fulfilment was not as self-evident as for earlier generations. Until then, every generation 

[in the 20th century) had wanted to be modern, to 'catch up with Europe'. And at the 

beginning of the 1970s there stili reigned the 'terror of the avant-garde' [the words of 

Witold Lutosławski). but Faith in progress and the extensive development of music had 

clearly withered A few years la ter, when the generation of which Knapik was part entered 
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the world, the opportunities to choose a path were, as a matter of course, various and 

the young went their different ways However, for Knapik and his Katowice schoolmates 

- Aleksander Lasoń and Andrzej Krzanowski - it was to be a return to 'sources', that is, 

to melody and harmony as natura I means of conveying musical expression. 'Expression' 

was one of those terms found in the avant-garde index of indecent words (the idea was 

seen, particularly if understood as articulation of emotion, as a kind of pornography). The 

revival of music breaking the avant-garde paradigrn and returning to these sources, that 

is, music for expressing the world of human emotions (and not solving new structural 

'tasks' every time) found a favourable place at a festival held in Stalowa Wola, Young 

Musicians to a Young City ( 1975-80) And it is precisely the presence of Knapik alongside 

Krzanowski and Lasoń at this festival which helped create the phenomenon that was 

the Stalowa Wola artist ic grouping, later named by Andrzej Chłopecki 'the Stalowa Wola 

generation' and further defined as 'new Romanticism'. Knapik sa ys: "Those were years of 

the u~fulfilled hopes of modernism and the appearance of its postmodernist hybrids. Few 

remembered the famous Boulezo wski slogan: 'of harm ony, melody and rhythm no longer 

make music'. Today we know that this was a time of revision and an attempt to seek an 

alternative to the musical reality then binding". 

lt is at the time of Stalowa Wola, in the second ha lf of the 1970s (the 'late Gierek'). 

that Knapik writes his most important pieces prior to /s/ands: Le Chant for soprana solo 

and orchestra to the words of Paul Valery (1976). As on the Seashore for instrumental 

ensemble and tape, also to a text by Valery (1977). Corale, interludia e aria for flute, 

harpsichord and string ensemble [1978). String Ouartet [1980) and Partita for violin and 

piano [1980). This is a sequence of outstanding works, testimonies less to a maturing 

artistically than to artistic maturity itse lf. All meet a good if not enthusiastic reception. 

"The piece draws the attention with the originality and concision of the structural idea, 

the clarity and simplicity of the dramatic tension and, finally, a great responsibility for 

the poetic text", wrote Olgierd Pisarenko of Le Chant. "Music here meets literature not 

on the piane of naive, illustrative portrayal of semantic con tent, but on that of the most 

broad, philosophical meaning", commented Leszek Polony reviewing As on the Seashore. 

"Spiritual music of the first order ( .) a wonderful and deeply moving confirmation of the 

great talent and extraordinary individuality of this young artist", enthused Bohdan Pociej 

with regard to Corale, interludia e aria. String Ouartet took first place at the UNESCO 

International Rostrum of Composers in Paris [1984), while of Partita Tadeusz A. Zieliriski 

wrote: "it certainly deserves to be called a masterpiece". 
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Silent Screams, Difficult Dreams I reż . J. Fabre I Staatstheater Kassel I 1992 
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Over the first decade or two, the music of Knapik little by little left behind freely 

approached 12-tone materia! and headed for broadly understood tonality and adopting 

melody as a superior means of conveying expression. That melodie factor gradually took 

on ever greater meaning and ca me to be song. The idea of song materialised now not 

only in pieces with a vocal part, but spread to music purely instrumental (instrumental 

song as destination in Corale .. „ and the conclusion of the form of String Ouartet) At 

the moment at which Fabre carne forward with his project, the author of lslands was 

- though perhaps not fully appreciating it himself - prepared to take up the operatic 

challenge. 

The trilogy entitled The Minds of Helena Troublevn, comprising Das Glas im Kopf wird vom 

Glas [ 1988-1989), Silent Screams, Difficult Dreams (1990-1992) and La liber ta chiama la 

liberta [1993-1995), was a project in scale truly Wagnerian, requiring of the composer 

a shift to different time, the 'long distance'. The musical language of Knapik and his 

drama.turgical and expressive potentia! had to find themselves again in endurances, 

or times, new to them, in grand forms. Knapik had earlier been linked with the trend 

of 'new Romanticism', yet these Romantic references in his music now grew stronger 

stili. In the end it was these which conferred direction to the evolution of the language 

along with the strength necessary to support a gigantic opera tie structure. And yeL is 

it operatic7 The trilogy is arou nd seven hours of music, music dense, intense, developed 

in every detail, for a great symphony orchestra, a great mixed chorus, a boys' chorus 

and soloists - in genre more oratorio-cantata than opera. In all of the vocal parts (solos 

and choruses] the prosody of the text is respected and the principle of syllabication 

retained. In the solo parts (Helena and the Girfriends in German, li Ragazzo in ltalian) 

a type of lyric song of a continuous, developed melodie phrase dominates; the choral 

parts (in English) have most often a plainsong character (nota contra notam). A role at 

least equal to that of the vocal parts is performed by the symphony orchestra. The rich , 

symphonic sounds with a preponderance of deep tones, the dominance of slow tempos, 

the intensely chromatized harmonics in the orchestra and, in opposition to this, the 

diatonics of the plainsong hymns in the chorus - all of this together builds the musical 

equivalent of 'Stunde Blau' ('the unreal time in the space between day and night') and 

the drama of Helena taking place within. 

More than two hours of music awaits us, spread between ecstatic culminations and 

depressive withdrawals. The close, on a C major chord, growing in strength. A chord 

playing paean to freedom. 

And w hat abo ut the corpse of Helena 7 
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GRANICE WOLNOŚCI 
Z EUGENIUSZEM KNAPIKIEM ROZMAWIA KRZYSZTOF DROBA 

Krzysztof Draba: Dwadzieścia kilka lat temu miałeś pozycję wybitnego, uznanego 

przez krytykę kompozytora. Choć młodego to już dojrzałego, o rozpoznawalnym, 

własnym języku i znaczącym dorobku. Choć dziś w akademiach muzycznych powstają 

pierwsze prace magisterskie o twojej twórczości, wtedy jeszcze nic nie wskazywało na 

to, że zainteresuje cię opera. 

Eugeniusz Knapik: Do połowy lat 80-tych opera jawiła mi się jako przeżytek, zamknięty 

w swej archaicznej konwencji rozdział historii. Nie sądziłem, że może się stać terenem 

moich zainteresowań, bo te lokowałem na diametralnie odmiennym biegunie 

- w muzyce kameralnej. I raptem ta propozycja Jana Fabre'a. Opera La Monnaie 

w Brukseli i Holland Festival. Szok. Nie miałem żadnego pomysłu na operę, żadnej 

koncepcji. Ale wczytywanie się w libretto i zagwarantowanie mi pełnej swobody 

nie tylko w sferze języka muzyki, ale i w kształtowaniu przestrzeni spektaklu (czasu 

i tempa scen), i wreszcie wyznanie Jana, że czeka na taką muzykę, jaką piszę, czyli 

- jak mówił - „ekspresyjną, pełną pasji", zaważyły na podjęciu przeze mnie operowego 

wyzwania. Libretto - bez dialogów, bez narracji, bez didaskaliów, wskazujących na 

jakąś konkretną przestrzeń i czas (określony tylko jako „niebieska godzina") - dawało 

mi sporo wolności, by wyrazić muzyką tę niesamowitą aurę. I jeszcze przesłanie 

libretta, idea, że warto i trzeba uruchamiać wyobraźnię, kierować się jej siłą w imię 

piękna. To łaknienie piękna, czyli czegoś, co jest w opozycji do zmaterializowanego 

świata, było mi bliskie i podziałało na moją wyobrażnię. 

K.D. Fabre to artysta totalny, wypowiada się nie tylko w teatrze, ale i w sztukach 

plastycznych, w działaniach dalekich od klasycznie pojmowanej sztuki. Nie sądzę, 

żeby właśnie jego sztuka była ci jakoś szczególnie bliska. Teatr Fabre' a i twoja muzyka 

to dwa różne światy. Tak to odbierałem podczas premier dwóch pierwszych oper 

w Antwerpii i Kassel. Wobec tego, w jakim zakresie znajdowałeś porozumienie 

z Fabre' em? 

E.K. Porozumienie następowało na płaszczyźnie czysto ludzkiej, w bliższych 

kontaktach z człowiekiem. Odkryłem w Janie wiele cech bardzo mi bliskich: wspólny 

typ wrażliwości na świat, podobna tęsknota za pięknem i harmonią, wiara w twórcze 

możliwości człowieka. Sztuka jest często kamuflażem, maską, którą przybiera artysta. 
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Maska ta potrzebna jest najczęściej, by ukryć pustkę i nicość duchowej przestrzeni. 

U Jana tej maski nie widziałem. Za jego rysunkami, jego teatrem - często trudnym 

do akceptacji i tworzonym na granicy prowokacji artystycznej - staf autentyczny, 

szczery i głęboki człowiek. To bardzo ważne, bo pozwoliło mi z czystym sumieniem 

nawiązać z nim współpracę. 

K.D. Spotkanie z Fabre' em wyznaczyło znaczącą cezurę w twojej twórczości! podzieliło 

na tę sprzed i tę po spotkaniu. Rzadko w życiorysach artystycznych mamy do czynienia 

z tak wyraziście wyodrębniającymi się rozdziałami. 

E.K. Po tak intensywnym doświadczeniu, po ogromnym wysiłku pobudzenia 

wyobrnźni i skonstruowaniu języka, który byłby adekwatny do mojego rozumienia 

i interpretacji libretta - po dziesięciu latach pracy nad trylogią nie mogło być inaczej. 

Opery stworzyły mnie na nowo. To znaczy, nie szukałem czegoś, co byłoby sprzeczne 

z moją naturą, przeciwnie, odkryłem coś, co jest jak najbardziej bliskie mojej naturze 

i człowieka, i artysty. Czułem, jak ten proces się krystalizuje we mnie i w mojej 

muzyce. Trzecia część trylogii, La liberta ... , jest najbliższa tego, do czego zmierzałem 

i co chciałem wyrazić. Zresztą gdzieś na poziomie bardzo ogólnym zbliżyliśmy się 

szybko. Pierwotnie zamówienie Jana było tylko na pierwszą część trylogii i myślałem, 

źe na tym się skończy, ale potem Jan zaproponował mi dalszą współpracę. 

K.D. Żebym dobrze zrozumiał - pierwsza i druga opera to jeszcze proces docierania 

się, niwelowanie dystansu, który dzielił cię od libretta. Dopiero La liberta ... jest 

pełnym porozumieniem, w trzeciej operze uzyskujesz poczucie spełnienia. Tracisz ten 

wcześniejszy dystans? 

E.K. Nie chcę ukrywać, że trzecią operę pisało mi się najlepiej. Na początku operowej 

drogi stałem przed taką ilością niewiadomych, taką ilością narastających lawinowo 

problemów, źe dopiero próby i konfrontacja ze sceną pozwalały na ich rozwiązywanie. 

Te doświadczenia były niezbędne, gromadziły się i z czasem procentowały, a współpraca 

z Fabre'em docierała się. l\Jie wiem czy efekt, czyli to, co powstało z tej współpracy, 

mieści się jeszcze w konwencji operowej. Jestem przekonany, źe czegoś takiego 

nie było przed nami. Tego rodzaju zjawiska artystycznego - teatru muzycznego, 

dramatu muzycznego nie potrafię przypisać do jakiegoś istniejącego terminu. To twór 

oryginalny, nie znam analogicznego przypadku. 

19 



LA LI BERTA CHIAMA LA LI BERTA I EUGENIUSZ KNAPIK 

K.D. Na czym polegała twoja praca, jej szczególność, specyfika? W co musiałeś włożyć 

największy wysiłek? 

E.K. Musiałem wykształcić, wypracować język muzyczny, który by udżwignął tę 

specyficzną narrację. To jest siedem godzin gęstej, intensywnej muzyki . Musiałem wziąć 

na siebie odpowiedzialność i odważyć się na wskrzeszenie czynnika melodycznego 

i harmonicznego o takiej potencji, która by utrzymała tę olbrzymią konstrukcję. W tym 

momencie musiałem też rozstać się z biegiem wydarzeń, który był udziałem muzyki 

tamtych lat. Jak zauważył krytyk „Art Press" po premierze Silent Screams, Difficult 

Dreams, opera ta jest „rodzajem manifestu („.) odmowy kontynuowania radykalnych 

eksperymentów i pochowania bez mów żałobnych walczącej współczesności". 

Pragnienie budowania świata adekwatnego do przesłań teatru Fabre'a poprowadziło 

mnie w stronę przeżyć człowieka, do świata ludzkich emocji. 

K.D. Wybacz, ale dla mnie postaci z libretta Fabre'a są bardziej alegoriami niż żywymi 

postaciami. 

E.K. I właśnie muzyka je emocjonalnie ożywia. Muzyką mogłem stwarzać je z krwi i kości. 

Wypełniać muzyką człowiecze łaknienie piękna, tęsknotę za światem wyobrażonym, 

poczucie potęgi i uniesienia w akcie kreacji, pożądanie władzy do szaleństwa włącznie. 

W emocje postaci wszczepiałem tkankę muzyczną . Rzecz nie polegała na ilustrowaniu 

libretta, lecz na stworzeniu szczególnej przestrzeni, nazywanej przez Jana „czasem 

pożyczonym", umieszczonym w pełnej niepokoju i ekstazy „niebieskiej godzinie", tej 

szczególnej chwili, w której odczuwamy równocześnie i strach i uniesienie. 

K.D. W La liberta„. bohaterce-protagonistce Helenie udaje się przekonać bliskich, 

że imperatywem egzystencji jest pełne wyzwolenie wyobraźni i całkowite 

podporządkowanie się jej. Potem jednak prze dalej, chce - ku swej zgubie - panować 

nad wszystkim, nad czasem, historią, śmiercią. A więc uzurpacja, brainwashing, 

manipulacja? 

E.K. W uruchomieniu ludzkich sił kreatywnych nie ma nic zdrożnego . Tego nie można 

n azwać manipulacją, bo to coś szlachetnego i dobrego. Sęk w tym, że i wyobraźnia 

ma pewne nieprzekraczalne granice, za którymi czai się pycha. Niestety, sprawy zaszły 

za daleko, Heleny w jej pysze nie da się powstrzymać, więc musi zginąć. I zginie 

z rąk Fressii, czyli unicestwi się sama, bo Fressia jest przecież bytem stworzonym z jej 

wyobraźni . Niemniej finał libretta jest pochwałą odwagi wyobraźni, tych ogromnych 

sił twórczych istniejących w każdym z nas. „Wolność przyzywa wolność" , śpiewa 

li Ragazzo. Tylko, że wolność ma granice. 
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K.D. A więc wolność jest wielką wartością, siłą, która potrafi zarażać, nawet śmiertelnie. 

Wchodząc na drogę wolności, nieuchronnie przekraczasz granice, wicher wolności 

nie zna granic, tu nie ma miejsca na rozsądek. I za to spotyka cię kara. Jeżeli chcesz 

żyć twórczo, skazany jesteś na przekraczanie tabu. I upadek. W tym jest tragizm. Tak 

odczytuję postać Heleny i tak odczytuję twój chóralny hymn do wolności, kończący 

operę. Poprzez apoteozę wolności prześwituje tragizm. Trochę podobnie, jak w Królu 

Rogerze, gdzie nie wiadomo, czy ostatnia pieśń Rogera jest hymnem zwycięstwa, czy 

porażki . 

E.K. I w La liberta ... jest tak samo. Swoim hymnem, jak go nazywasz, wcale nie chcę 

dać jednoznacznej odpowiedzi, odpowiedź każdy musi odnaleźć sam, poszukać 

w sobie. Zresztą sens zakończenia w dużym stopniu będzie zależał od inscenizacji 

i reżysera. 

K.D. Totalność wizji i działań Fabre'a wykluczała inne realizacje. Wydawały się 

niemo'żliwe nie dlatego, że scena u Fabre' a była tak zgodna z twoją muzyką, przeciwnie, 

że była z założenia w niezgodzie. Ja to nazwałem metodycznym rozstrojen iem, czyli 

wiązaniem elementów opery na zasadzie rozstrojenia, „dziwienia się sobie". Czy teraz 

Michał Zadara będzie chciał te warstwy zestroić/ 

E.K. Myślę, że tak. Znam już ogólną koncepcję Michała Zadary. W przypadku Fabre'a 

zgodziłem się na to, jak mówisz, rozstrojenie. Ale teraz narasta we mnie intrygujące 

pytanie, czy ta opera może funkcjonować bez teatru Fabre'a, czy możliwe jest 

odcięcie tej pępowiny. Głęboko wierzę w możliwość różnych inscenizacji. Inscenizacja 

wrocławska pokaże na ile - mam nadzieję - rozstrojenie można zestroić. Bardzo 

bym pragnął, żeby z tej sprzeczności - pomiędzy tym, co muzyczne, a co sceniczne 

- powstała najpiękniejsza harmonia. 

Po rąbka . 4 sierpnia 2010 r. 
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THE LIMITS OF FREEDOM 
EUGENIUSZ KNAPIK GIVES AN INTERVIEW TO KRZYSZTOF DROBA 

Krzysztof Droba: Twenty or so years ago you were in the position of an outstanding 

composer, recognised by the critics. Though young, already mature, with a language 

recognisably your own and a significant body of work. At academies of music the first 

master's theses are being written on your work. Back then there was stili nothing to 

indicate you would become interested in opera. 

Eugeniusz Knapik Until the middle of the eighties opera appeared to me a rei ie, a chapter 

of history closed within its own archaic convention. l'd not considered it could become 

a field for my interests, because I placed these at a diametrically different pole, in cham ber 

music. And suddenly that proposal from Jan Fabre. The Opera La Monnaie in Brussels and 

Holland Festival. A shock. I had no id ea for opera, no conception. But going over the 

libretto and being guaranteed complete freedom not only in the sphere of the language 

of the music, but also in the shaping of the space of the performance (the time and pace 

of the scenes). and finally Jan's confession that he is waiting for the kind of music that 

I write, meaning - as he put it - 'expressive, full of passion', determined my decision on 

taking on the operatic challenge. The libretto - without dialogues, without narration, 

without stage directions painting to some specific space and time (defined only as the 

'blue hour') - gave me qui te a lot of freedom to express this uncanny air through music. 

And then there is the message of the libretto, the idea that it is worthwhile and necessary 

to fire up the imagination, be directed by its power in the name of beauty. This craving 

for beau ty, or for a something which is in opposition to the materialised world, was dear 

to me, and it worked on my imagination. 

K.D. Fabre is a total artist, expressing himse lf not only in thratrf, but Jlso in the fin arts, 

in activities far from art as classically understood. I don't think his particular art has been 

especially close to you. The theatre of Fabre and your music are two different worlds. 

This is what I perceived at the premieres of the two first operas in Antwerp and Kassel. 

Considering this, how did you find a common ground with Fabre? 

E.K. Agreement carne on a purely human piane, in close relations with the person . 

I discovered in Jan many qualities which were very dear to me: a shared kind of sensitivity 

to the world, a similar longing for beau ty and harmony, faith in the creative potentia! of 

man. Art is often a camouflage, a mask assumed by the artist. This mask is most often 
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needed to hicie the emptiness and nothingness of the spiritual sphere. With Jan I didn't 

see this mask. Behind his drawings, his theatre - often difficult to accept and created 

on the limits of artistic provocation - stood an authentic, sincere and dee·p person. This 

is very important, because it allowed me to begin collaborating with him with a elear 

conscience. 

K.D. The meeting with Fabre marked a significant turning-point in your work, dividing it 

into that before the meeting and that after. lt's rare in artistic lives that we have to deal 

with such clearly distinguished chapters. 

E.K. After such an intense experience, after such great effort rousing the imagination 

and fqrmulating a language which would be appropriate to my understanding and 

interpretation of the libretto and after ten years of work on the trilogy it couldn't 

be otherwise. The operas remacie me. This is to say I sought nothing which would be 

contrary to my nature - quite the opposite: I discovered something which is actually 

closest to my nature, as a person, and as an artist. I experienced the way in which this 

process crystallised in me and in my music. The third part of the trilogy, La liberta .. , 

comes closest to what I was aiming for and wanted to express. In any case, somewhere 

at a very general level we quickly drew closer. Originally Jan's commission was for the 

first part of the trilogy only and I thought it wo u Id end with this, but then Jan suggested 

further collaboration. 

K.D. To be sure that I understand: two first operas were just a process of adjustment, 

eliminating the distance dividing you from the libretto. Only La liberta ... is full agreement; 

in thr thirrł op ra you gain a ense of fulfilment, fullness. You lose the earlier distance. 

Is that right? 

E.K. I don't want to hicie the fact that the writing of the third opera went best of all. 

At the beginning of the operatic path I stood before such a number of unknowns, such 

a number of rapidly growing problems that only rehearsals and confrontation with the 

stage allowed their resolution. These were necessary experiences; they accumulated and 

in time brought a return, and collaboration with Fabre gelled. I don't know whether 

the effect, that is, what carne about through the collaboration, actually fits within the 

operatic convention. I am convinced that nothing like this carne before us. This type of 
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artistic phenomenon, musical theatre, musical drama ... l'm unable to match it to any 

existing term. lt's an original creation - I know of no analogous case. 

K.D. In w hat did your work consist, its particularity, specificity7 Above all, in what did you 

have to invest that great effort7 

E.K. I had to shape, develop a musical language which would carry this unique narrative. 

Th is is seven hours of dense, intense music. I had to take on the responsibility and dare to 

revive a melodie and harmonie factor of such po ten cy it would support such an enormous 

structure. I had also in this moment to part with, say goodbye to the course of events 

which was a part of the music of those years. As a critic for "Art Press" observed following 

the premiere of Silent Screams, Difficult Dreams, this opera is "a kind of manifesto (.) 

of refusal to continue rad i cal experiments and bury without fu nera I addresses a militant 

present". The desire to bu i Id a world appropriate to the messa ges of Fabre's theatre led me 

toward the experiences of man, to the world of human emotions. 

K.D. Forgive me, but I perceive the characters from Fabre's libretto mare as allegorical 

representations than living figures. 

E.K. And it is precisely the music which animates them emotionally. I could create them, 

through music, from blood and bone. Fili them through music with the human craving 

for beauty, the longing for an imagined world, the sense of power and elation in the act 

of creation and the desire for authority, up to and including madness. I grafted a musical 

tissue in to the emotions of the characters. lt is not the illustration of the libretto, but the 

creation of a particular space that Jan called 'borrowed time', set in a 'blue hour' filled 

with anxiety and ecstasy, in that peculiar time in which we sense simultaneously both 

dread and rapture. 

K.D. In La I/berta ... the heroine and protagonist, Helena, manages to convince those 

close to her that the imperative of existence is full liberation of the imagination and 

complete submission to it. Later, however, she pushes further and wants - to her ruin -

to reign over all, over time, history, death. Which means what: usurpation, brainwashing, 

manipulation7 

E.K. There's nothing indecent in setting off human creative forces. lt cannot be called 

manipulation because it issomething noble and good. The problem is that imagination also 

has certain limits which cannot be crossed and beyond which lurks pride. Unfortunately 

matters went too far, and Helena in her pride cannot be stopped, so she must die. And 

she dies at the hands of Fressia, meaning she destroys herself, as Fressia is after all a being 
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formed of her imagination. Nonetheless, the finale of the libretto is praise for courage of 

the imagination, of these vast creative forces existing in each of us. "Freedom summons 

freedom", sings li Ragazzo. Yet freedom has limits. 

K.D. And so freedom is a great value, a force that is able to infect. Sometimes fatally. 

In following the road of freedom you inevitably overstep the limits - the whirlwind of 

freedom knows no limits; there is no place here for reason. And for this you meet with 

punishment. lf you want to live creatively, you are condemned to breaking a taboo. And 

a fali. In this is the tragedy. This is how I read the character of Helena and how I read 

your choral hymn to freedom which closes the opera. The tragedy can be seen behind 

the glorification of freedom. In a man ner somewhat sim i lar to King Roger, where I don't 

know whether Roger's fina I song is a hymn of victory or defea t. 

E.K. And it is the same in La I/berta ... I had no wish to give an unambiguous answer in 

his hymn as you call it; each must find the answer alone, and search within himself. 

Besideś, the meaning of the conclusion will depend to a large degree on the staging and 

director. 

K.D. The totality of Fabre's vision and work excluded other approaches. They seemed 

impossible not because the stage with Fabre was in such agreement with your music, 

but because, on the contrary, it carne from a premise in disagreement. I called this 

a methodical removal of tuning, meaning a binding of the elements of the opera on the 

principle of tuning being lost, a 'surprising of oneself'. And now Michał Zadara will want 

to tune these layers7 

E.K. I think so. I already know Michał Zadara's general conception. In the case of Fabre 

I agreed with this removal of tuning as you put it. But growing in me now is th e intriguing 

question of whether this opera can function without Fabre's theatre, whether the 

umbilical cord can be cut. I do believe deeply in the potentia! for different productions. 

The production in Wrocław will show - I ho pe - how much of this removal of tuning may 

be tuned. I would very much want that between the musical and the theatrical - from 

this contradiction - the most beautiful harmony comes in to being. 

Po rą bka, 4 August 2010 

25 



LA LI BERTA CHIAMA LA LI BERTA I EUGENI USL KNAPIK 

STRESZCZENIE LIBRffiA TRYLOGII 
JAN FABRE 

THE MINDS OF HELENA TROUBLEYN 

TRYLOGIA EUGENIUSZA KNAPIKA I JANA FABRE 

The Minds of Helena Troubleyn opowiada historię powstania potęgi, panowania 

i upadku Heleny Troubleyn (..troubleyn" w staroholenderskim oznacza „pozostawać 

wiernym"). która żyje w świecie własnej wyobraźni i snów. Pomimo daru przewidywania 

przyszłości Helena tworzy instrumenty własnej zagłady. 

Główni bohaterowie zostają przedstawieni w pierwszej części trylogii - Das Glas im 

Kopfwird vom Glas(1990). li Ragazzo „con la luna e la stel la sui la testa" L.z księżycem 

i gwiazdami na głowie"), któremu zawsze towarzyszy sowa, symbolizująca siły 

i anarchię natury, jest twórcą świata, który zamieszkuje Helena; rzuca w niebo 

nożyczki, które pozostają tam niczym gwiazdy. li Ragazzo doradza Helenie, pomaga 

jej i obserwuje jej fantazje. Otoczenie Heleny gardzi i odrzuca dziwny świat, w którym 

ona żyje. Pogrążona w myślach, Helena szczotkuje swoje długie, jasne włosy. Starannie 

i cicho zapala długie rzędy świec, jedną po drugiej. Każda świeca to przysięga - być 

znów dzieckiem, przynieść ulgę w samotności. Ludzie wokół Heleny, poruszający 

się z szybkim rytmem rzeczywistości, wciąż gaszą te świece. Ich krytyczny stosunek 

zastępują w końcu szacunek i podziw, gdy Helenie udaje się urzeczywistnić fantazje 

i stworzyć dziewczynę Fressię, której imię pochodzi od włoskiego słowa freccia 

(strzała). Za pomocą Fressii Helena ma nadzieję odzyskać swoje dzieciństwo. Fressia, 

chroniona przez uzbrojonych strażników wyobraźni, jest powszechnie uwielbiana. 

Dziewczyna w ciszy czesze i obcina włosy Heleny, do chwili, gdy ta ma wizję, w której 

widzi, jak upada i umiera. Jej włosy opadają jak śnieg. 

Pewnego dnia świat Heleny się zawali. Pozostanie jedynie cisza. 

W części drugiej - Silent Screams, Difficult Dreams (1992) - operze w czterech aktach, 

Helena osiąga szczyty władzy. Otwiera swój świat dla poddanego jej otoczenia. 

Jego członkowie podziwiają Helenę i jej dzieło - Fressię. Są zafascynowani nowymi, 

tajemnymi mocami i brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Granice między słyszeniem 

a widzeniem, między dniem wczorajszym a jutrem, między życiem a śmiercią 

zniknęły. Helena jest przekonana, że poznała istotę śmierci. Lekceważy wszystko, co 
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już było i zapewnia swoje otoczenie, że wszystko na świecie jest możliwe. Smutny 

cyrk maszeruje w kondukcie; radosny li Ragazzo - żonglując nożyczkami - zajmuje 

miejsce w tyle. Przestrzega Helenę, że tajemnicy śmierci należy szukać w samym 

życiu. Helena zwraca uwagę swego otoczenia na tego dziwnego, młodego człowieka 

niosącego zwierzę na ramieniu. Pyta przyjaciół, jakie zwierzę widzą i każe im użyć 

wyobraźni - wszystko jest możliwe. Pomimo ostrzeżeń li Ragazza, Helena, 

w towarzystwie Fressii i przyjaciół, podąża dalej w głąb ciemnego świata, pełnego 

luster i odbić. W lustrach przyjaciele Heleny spotykają twarzą w twarz swoją przeszłość, 

która, przybierając przerażające kształty, podchodzi niebezpiecznie blisko. Przerażeni 

ludzie zaczynają szlochać i zawodzić. Stanowczo i z przekonaniem, Helena oświadcza, 

że chce pozbyć się przeszłości i historii. Przepełniona gniewem, rozpoczyna walkę 

ze swymi przeciwnikami; walkę, którą początkowo wygrywa. Historia zaśmiewa się 

na śmierć, by powrócić do życia nieco później, uśmiechnięta i silna, niczym Feniks 

odradz'ający się z popiołów. Do li Ragazza, sceptycznego obserwatora tych zdarzeń, 

należy ostatnie słowo. Przepowiada on koniec panowania Heleny i jej niezwykłego 

świata marzeń. 

Trzecia część The Minds of Helena Troubleyn - La liberta chiama la liberta (1995) 

- to opera w pięciu scenach. Pierwsza z nich opisuje spór między przyjaciółkami 

Heleny, dotyczący sposobu, w jaki doświadczają one świata marzeń, w którym 

się znajdują. Na krótko wracają one do czarnego podziemia, które tak bardzo je 

przerażało. W międzyczasie rozpoczyna się rozmowa Heleny z li Ragazzo, którego 

słowa zawierają ukrytą wiadomość dla Fressii. li Ragazzo instruuje ją, w jaki sposób 

powinna doprowadzić do upadku Heleny. Spisek li Ragazzo i Fressii, zasugerowany 

już pod koniec części drugiej, zostaje tu rozwinięty, jakkolwiek podświadomie i nie 

wprost. Helena, przeczuwając, że nie zostało jej już dużo życia, w trwającej kilkanaście 

minut arii sporządza swój duchowy testament. Mówi, jak malejemy, jak stajemy się 

niczym nieskończenie cienka nić. Powoli umiera i zapada w wieczny sen. Następuje 

po tym długa cisza. Fressia, która uosabia ciszę, oddala się coraz wolniej, aż znika 

i milknie na zawsze. Następnie pojawia się feeria barw, podczas której chór oddaje 

cześć Helenie. Nikt nigdy nie zapomni, jak Helena, wbrew wszelkim radom i samej 

rzeczywistości, niczym nieograniczona, słuchała swego wewnętrznego głosu. Jedynie 

pozostając wierną własnej świadomości, Helena mogła doświadczyć wspaniałego 

bogatego życia wewnętrznego, którego publiczność doświadcza dzięki tej trylogii. 

Świat Heleny Troubleyn„. 
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A SUMMARY OF THE LIBRETIO OF THE TRILOGY 
JAN FABRE 

THE MINOS OF HELENA TROUBLEYN 
A TRILOGY BY EUGENIUSZ KNAPIK AND JAN FABRE 

The Minds of Helena Troubleyn tel Is the story of the rise to power, the su premacy, and the 

fali of Helena Troubleyn - 'troubeyn' is Old Dutch for 'staying faithful' - who lives in the 

world of her imagination and dreams. Despite her ability to predict the future she creates 

the instruments of her own destruction. 

In the first part of the trilogy, Das Glas im Kopf wird vom Glas (1990), the protagonists 

were introduced. li Ragazzo 'con la luna e la stella sulla testa' ('with the moon and the 

stars on his head'), who is always accompanied by an owi, represents the anarchy of 

nature. He is the creator of the world in which Helena dwells; he throws sc issors up in 

the sky where th ey remain as if they were stars. li Ragazzo advises Helena, assists her, and 

observes her fantasies. Helena's entourage scorns and rejects the strange world in which 

she lives. Lost in thought Helena co mbs her long blond hair. Carefully and silently she 

lights long rows of candles, one by one. Each candle stands for a vow: to be a chi Id aga in, 

to relieve her solitude. The people around Helena, who run with the too-swift rhythm 

of reality, extinguish the candles time and again. Their critical attitude finally gives way 

to respect and admiration when Helena succeeds in shaping her fantasies by crea ting 

the girl Fressia - the name Fressia is a derivation of the ltalian word freccia (arrow). 

Through this child of her spirit Helena hopes to recapture her own childhood. Fressia, 

who is protected by the armoured guards of imagination, is universally praised. Silently 

she combs and cuts Helena's hair, until the woman has a vision in which she sees herself 

collapse and die. Hair flutters down as if it were snowing. 

One day Helena 's world will collapse. Only silence will rema in. 

In the second part Silent Screams, Difficult Dreams [1992), an opera in four acts, Hela na 

has reached the pinnacle of power. She opens her world to her entourage, who has 

submitted to her. lts members look up to Helena and her creation, Fressia. They are 

fascinated by the new and secret experience of strange powers and boundlesness. The 

boundaries between hearing and see ing, between yesterday and tomorrow, between 

life and death have disappeared. Helena is convinced she knows the essence of death. 

She disregards what has ever been and she assures her entourage that everything 
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is possible in her world. A sad circus marches in a fu nera I procession; a cheerful li Ragazzo, 

who is juggling with scissors, takes up the rear. He warns Helena that the secret of death 

should be looked for in life itself. Helena calls her entourage's attention to this strange 

young man who is carryi ng an animal on his shoulder. She asks her friends which anima I 

they see and urges them to use their imagination : everything is possible. 

Despi te li Ragazzo 's admonitions Helena, accompanied by Fressia and by her friends, 

keeps wandering deeper into a dark world filled with mirrors and reflections. In these 

mirrors Helena's friends come face to face with their own past which takes on threatening 

shapes and comes terrifyingly close. Panicstricken people start to weep and wa il. 

Forcefully and with conviction Helena announces that she wants to dispose of the past 

and history. Besid e herself with anger she joins battle with her opponents, which she 

defeats at first History laughs itself to death, only to come back to life a little later, 

smiling and powerful, like a phoenix that is barn again from its ashes. li Ragazzo, who 

has observed everything sceptically, has the final say. He pred ic ts the end of Helena's 

supremacy and of her strange dream world. 

The third part of The Min ds of Helena Troubleyn, La liber ta chiama la liber ta [ 1995) is an 

opera in five acts. The first describes Helena's girlfriends' disagreement about the way 

they experience the dream-world they stili find themselves in. Th ey return for a short 

time to the black underworld which had frightened them so much. In the meantime 

a dialogue begins between Helena and li Raga zzo, whose words conta in a hidden 

message for Fressia . li Ragazzo gives her instructions as to how she should bring about 

Helena 's downfall. Th is consp iracy between li Raga zzo and Fressia, which has al ready been 

hinted at the end of part two, is naw deve loped further, although stili only implicitly and 

subliminally. Helen a, sensing that her life has not much longer to run, makes her spiritua l 

testament in the course of an aria lasting severa I minutes. She says one becomes smaller, 

as inexpressibly slender as a thread down which the stairs may slid e. Slowly she dies and 

pa sses into the realm of eternal sleep. This is followed by a long silence. Fressia, who 

represents silence, moves more and more slowly until she vanishes, and remains forever 

sil ent A festival of colour naw takes place, in which the chorus pays tribute to Helena. No 

one will ever forget how Helena, aga inst all advice and aga inst reality itself, gave herse lf 

the absolute freed om of listening to her inner vo ice. lt was on ly by remaining faithful to 

her consciousness that Helena could lead that wonderfully rich inner li fe into wh ich this 

tril ogy has given the audience a glimpse. 

The world of Helena Troubleyn ... 
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STRESZCZENIE LIBRETTA LA LIBERTA CHIAMA LA LI BERTA 
KRZYSZTOF DROBA 

SCENA 1 

Przyjaciółki , Chór, Balet 

Spełnia się pragnienie Przyjaciółek, żeby, tak jak Helena, przekroczyć rzeczywistość i stworzyć 

swój własny świat - są zachwycone stanem, w którym się znalazły (Es trifft mich ein Splitter/ 

Traumtrunkener weisser Vergangenheit?/ Wo ich verwunderbar bin/ Durch Schónheit/ Im Auge 

meines Herzens). Chór wtóruje im pytaniami o naturę śmierci, życia, miłości (What is death?/ 

What is life?/ What is love?). by następnie przestrzec, że z przyjemnością nierozerwalnie 

związane jest zło (We know or we think that we know/ that in evil/ is found all pleasure). 

Następuje gwałtowna scena baletowa, obrazująca namiętność i zło. Po niej wracamy do świata 

trwających w uniesieniu Przyjaciółek. Scenę kończy refleksja Chóru nad zależnością życia 

i śmierci (W hat is death?/ Destruction or Salvation/ Or is it like evaporation/ of a drop of 

water/ Water becomes a cloud/ or an ocean]. W kodzie Chór, który symbolizuje wieczność, 

głosi apoteozę czasu-historii (History never dies/ On both sides/ lt facies in and out/ but never 

dies). 

SCENA 2 

Helena, li Ragazzo 

Pierwsze ich spotkanie w trylogii operowej. Quasi-dialog: z jednej strony 11 Ragazzo 

z przesłaniem o miłości, z drugiej Helena, która jest bezgranicznie zapatrzona we własną moc. 

Helena pragnie zapanować nad wszystkim, również nad li Ragazzo. Pojawia się Fressia z łukiem 

w ręku i strzałą wymierzoną w serce Heleny. 

SCENA 3 

Helena, epizodycznie Przyjaciółki i li Ragazzo 

Wielki monolog Heleny - Fressia i li Ragazzo zasiali w niej niepokój, i teraz miota się pomiędzy 

skrajnościami. Z jednej strony jej własna, ograniczona cielesność, z drugiej euforia władzy 

nad życiem. Uspokaja się, gdy staje przed swoim przeznaczeniem (In der Landschaft meiner 

Seele weht/ so einsam das bioncie Haar). które uosabia Fressia, zadająca jej śmierć (In einem 

meiner Traume/ sah ich mich selber sterben/ Und jetzt ist die Zeit gekommen]. 11 Ragazzo 

kieruje do Heleny swoje ostatnie, pełne miłości słowa. Helena z Fressią w tle pozostaje sama 
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w oczekiwaniu na śmierć (Mein Kind, dein fróhliches Lachen/ folgt mir leise im Schlaf/ Im 

ewigen Schlaf). Fressia, pozostająca wcześniej w oddaleniu, wypuszcza strzałę w serce Heleny. 

SCENA 4 

Cisza. Na scenie Fressia, która, nie mogąc istnieć bez Heleny - Uest przecież tworem jej 

wyobraźni) - rozpływa się w nicość. 

SCENA 5 

Chór, Przyjaciółki, li Ragazzo 

Przechodzenie z ciemności w jasność. Chór - początkowo w kulisach - stopniowo pojawia się 

na scenie, komentując dramat, który się właśnie rozegrał. Czyn Heleny będzie zapamiętany, 

będzie żyła w pamięci innych jako wolny, poszukujący duch (Helena, you will always be a live/ 

in the minds of others/ for the Rest of time/ Your soul full of freedom/ Your soul is wandering/ 

and searching in other minds). 

Operę Wieńczy partia li Ragazzo, który na potężniejącym w Chórze i orkiestrze akordzie C-dur, 

nakazuje szukanie odpowiedzi, dlaczego wolność przyzywa wolność (Cavalieri dell' arcobaleno/ 

Fatelo cresere/ Dopo tutto, e tutto Io stesso/ Ognuno fa un gioco/ diverso, ecco tutto/ E'la 

ricerca alla domanda perche/ La liberta chiama la liberta). 

A SUM MARY OF THE LIBRETIO LA LI BERTA CHIAMA LA LI BERTA 
KRZYSZTOF DROBA 

SCENE 1 

Girlfr1ends, Choir, Ba llet 

A Gir lfriends' desire is fulfl lled; like Helena they can surpass reality and create their own world. 

Girlfriends indulge in the beauty of a dimension, which they have achieved [Es trifft mich ein 

Spl itter/ Traumtrunkener weisser Vergangenheit?/ Wo ich verwundbar bin/ Durch Schćinhei t/ Im 

Auge meines Herzens]. Choir JOins with questions about the nature of death, life, love [What 

is death7/ What is life?/ What is love7) to warn that all pleasure is bound with evil (We know 

or we think that we know/ that an evil/ is found all pleasu re) A violent ballet scene fol lows as 

a imag ination of passion and evil. After that, we come back into the world of Girlfriends who 

remain in ecstasy. The scene ends in a reflection articulated by Choi r about the dependence 

of life on death (What is death? Destruction or salvation/ Or is it like evaporation/ of a drop 
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of wa ter/ Wa ter becomes a cloud/ or an ocean). In the coda, Choir, which stands for eternity, appears 

with an apotheosis of time and history [History never dies/ On both sides/ lt facies in and out/ 

but never dies) 

SCENE 2 

Helena, li Ragazzo 

Their first encounter is the operatic trilogy_ Quasi-dialogue: on one hand, li Ragazzo with a message 

of love, on the other, Helena with immense confidence in her own power, which arouses in her 

a desire to take control of everything, also of li Ragazzo. Freccia appears with a bow in her hand 

and an arrow aimed at the Helena's heart 

SCENE 3 

Helena, Girlfr iends and li Ragazzo in episodes 

A great monologue of Helena - Freccia and li Rag azzo have filled her with anxiety; naw she hovers 

between the extremes: her own sensuality and euphoria of power over life_ She ca lms down w hen 

she faces her destiny [In der Landschaft meiner Seele weht/ so einsam das bioncie Haar) th at is 

Freccia, who will take her life [In einem meiner Tra u me/ sah ich mich selber sterben/ Und jetzt ist 

die Zeit gekommen). li Ragazzo speaks to Helena while Freccia remains in the background waiting 

to meet her death (Mein Kind, dein fróliches Lachen/ folgt mir leise im Schlaf/ Im ewigen Schlaf)_ 

Freccia shoots Helena right into the heart with an arrow_ 

SCENE 4 

Silence. On stage Freccia, who can not exist without Helena (as a creation of her imagination), melts 

away into nothingness. 

SCENE 5 

Choir, Girlfriends, li Ragazzo 

A passage from darkness into light_ Choir - initially off stage - gradually comes on stage, 

commenting on drama, which has happened. The Helena's effort will stay in common memory as 

a free and searching spirit [Helena, you will always be a live/ in the minds of others/ For the rest of 

time/ Your soul full of freedom/ Your sou l is wandering/ and searching in oth er minds). The opera 

ends in a C major chord, gaining power in the choir and orchestra with li Ragazzo looking for 

an answer why freedom calls out freedom [Cavalieri dell'acrobaleno/ Fatelo crescere/ Dopo tutto, 

e tutto Io stesso/ Ognuno fa un gioco/ diverso, ecco tutto/ E' la ricerca alla domanda perche/ La 

liberta chiama la liberta) 
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EUGENIUSZ KNAPIK 
Kompozytor I Composer 

Urodził się w 1951 r. w Rudzie Śląskiej. W latach 1970-1976 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach kompozycję 

u Henryka Mikołaja Góreckiego i fortepian u Czesława Stańczyka. 

W 1976 r. otrzymał nagrodę na X Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. 
Jeszcze przed ukończeniem studiów rozpoczął pracę dydaktyczną 

w katowickiej uczelni, której obecnie jest profesorem i kierownikiem 
Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W latach 2002-2008 
pełnił funkcję Rektora. 
Jako pianista koncertuje w kraju i za granicą, ceniony za interpretacje 

muzyki fortepianowej XX w. Nagrał m.in. dla firmy Vifon wielki cykl fortepianowy Vingt Regards sur 
/'Enfant Jesus Oliviera Messiaena. W latach 80-tych współpracował z Kwartetem Śląskim. Wystąpił 
na wielu festiwalach, m.in. Warszawskiej Jesieni, Saint Denis, Octobre en Normandie, Encontros 
Gulbenkiande Musica Contemporanea w Lizbonie, a także w Concertgebouw w Amsterdamie. 
Za swoje kompozycje zdobył wiele nagród m.in. li nagrodę za Le chant na Konkursie Młodych ZKP 
w 1976 r., Ili nagrodę za Concerto Grosso na Konkursie Muzyki Kameralnej w Wiedniu w 1977 r. 
i I nagrodę za Corale, interludia e aria na Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej 
Woli w 1979 r. 
Na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w 1984 r. w Paryżu jego Kwartet smyczkowy 
zajął pierwsze miejsce. W 1985 r. otrzymał w Katowicach Nagrodę „Śląskiej Polihymnii" za twórczość 
kameralną. W tym samym roku przyznano mu w Warszawie Nagrodę Artystyczną I stopnia 
im. Stanisława Wyspiańskiego za Wyspy. W 1997 r. Związek Kompozytorów Polskich przyznał 

Knapikowi swą doroczną nagrodę. W tym samym roku został także laureatem dorocznej nagrody 
Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Katowic. Odznaczony 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", Nagrodą 

im. Wojciecha Korfantego oraz Nagrodą im. Juliusza Ligonia. Jest członkiem honorowym Związku 
Kompozytorów Polskich. 
W 1988 r. na zamówienie Gerarda Mortiera, dyrektora opery La Monnaie w Brukseli, rozpoczął 
komponowanie trylogii operowej The minds of Helena Troubleyn do tekstu Jana Fabre. Prapremiera 
I części cyklu - Das Glas im Kopf wird vom Glas- odbyła się w 1990 r. we Flemish Opera w Antwerpii. 
Część li, Silent Screams, Difficult Dreams, miała swą premierę dwa lata później, w ramach 
festiwalu Documenta IX w Kassel. Estradowe wykonanie obszernych fragmentów 111 części cyklu 
La liberta chiama la liberta odbyło się podczas koncertu finałowego Warszawskiej Jesieni w 1996 r. 
Kompozytor współpracował z Janem Fabre'em, m.in. nad spektaklami baletowymi: The Sound of 
One Hand Clapping (premiera w Operze Frankfurckiej w 1991 r.), Da un'altra faccia del tempo 
(premiera w 1993 r. w Brukseli), Ouando la terra si rimette in movimento (premiera w 1995 r. w Het 
Nationale Ballet w Amsterdamie) i Three Solos(premiera w De Singel w Antwerpii w 1996 r.). Obecnie 
na zamówienie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie pracuje nad operą Moby Dick. 
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Born in 1951 in Ruda Śląska. In 1970-1976 he studied with Henryk Mikołaj Górecki [composition) and 
Czesław Stańczyk (piano). In 1976 he was a prize-winner at the 10th Festival of Polish Piano lnterpretation 
in Słupsk. Before graduating, he started teaching at the Academy of Music in Katowice, where he is 
nowa professor and the head of the Com position, Conducting and Music Theory Divisi on (sin ce 1996). 
He was the Rector in 2002-2008. 
As a pianist, highly regarded for his 20th cen tury piano music interpretations, he performs in Poland and 
abroad. He recorded Vingt REgards sur /'Enfant Jesus by Messiaen for Vifon. In 1980s he collaborated 
with the Silesian Quartet. Many times he has performed at Warsaw Autumn International Festival of 
Contemporary Music, Saint Denis, Octobre en Normandie in Rouen, Encontros Gulbenkian de Musica 
Contemporanea in Lisbon as well as at Concertgebouw in Amsterdam. He has won many prizes for his 
creative output, among others the 2nd prize for Le Chant at the Polish Composers' Union Competition 
for Young Composers in 1976, the 2nd prize for Concerto Grosso at the Cham ber Music Competition in 
Vienna in 1977 and the lst prize for Corale, interludia e aria at the Young Musicians for a Young Town 
Festival in Stalowa Wola in 1979. 
At the UNESCO International Composers' Tribune in Paris in 1984, his String quartet was placed 
first. In 1985 in Katowice he was awarded the "Silesian Polihymnia Prize" for chamber music. In the 
same year in Warsaw he won the 1 st class Stanisław Wyspiański Artistic Award for lslands. In 1997, 
in recognition of his opera tie output. he was granted the annual Prize of the Polish Composers' Un ion. 
In the same year he won the Minister of Culture and Arts Award. In 1999 he was granted the Award 
of the Mayor of the City of Katowice. 
In 1988, Eugeniusz Knapik started work on the opera tri logy The Minds of Helena Troubleyn to the 
libretto by Jan Fabre, comm issioned by Gerard Mortier, the director of the La Monnaie Opera House 
in Brussels. The premiere of the lst part of this cycle - Das G/as im Kopf wird vom Glas - took place 
in the Flemish Opera House in Antwerp in 1990. The 2nd part - Silent Screams, Difficult Dreams - had its 
premiere du ring the Docurnenta IX Festival in Kassel. The stage performance of extensive fragments of 
the 3rd part of the cycle - La liberta c/71ama Ja I/berta - was included in the programme of the Warsaw 
Autumn International Festival of Contemporary Music in 1996. 
The composer continues his collaboration with Jan Fabre, which has resulted in, among others, four 
ballet spectacles: The Sound of One Hand Clapping (premiered at the Opera House in Frankfurt in 1991), 
Da un'altra face/a del tempo (premiered in Brussels in 1993), Ouando la terra si rimette in movimento 
(premiered at the Het Nationale Bal let in Amsterdam in 1995), and Three So/os (premiered at De Singel 
in Antwerp in 1995). At present Knapik is working on the Moby Dick opera, commissioned by Teatr 
Wielki-Opera Narodowa. 
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JACEK KASPSlYK 
Kierownik muzyczny I Music Director 

Dyrektor muzyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
dyrektor artystyczny Filharmonii Wrocławskiej. 
Studiował dyrygenturę, kompozycję i teorię muzyki w warszawskiej 
Akademii Muzycznej [1975). W tym samym roku zadebiutował w Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej. W 1976 r. został pierwszym gościnnym 

dyrygentem Deutsche Oper am Rhein w Dusseld'orfie, a w 1977 r. otrzymał 
Ili nagrodę w prestiżowym Konkursie Herberta von Karajana. W następnym 
roku zadebiutował w Berlinie i Nowym Jorku. 

W 1978 r. został pierwszym dyrygentem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
a w 1980 r. jej dyrektorem. Razem z orkiestrą odbył wiele europejskich tournee (w tym debiut 
w londyńskiej Royal Festival Hall). 
W 1982 r. przeprowadził się do Londynu, gdzie regularnie dyrygował orkiestrami: Phil harmonia, LSO, 
LPO i RPO, jak również orkiestrami Halle, Royal Liverpool Philharmonic, Bournemouth Symphony, 
Ulster Orchestra, Royal Scottish National, BBC Scottish i National Orchestra of Walses, z którą 
zadebiutował na BBC Proms. 
W Europie dyrygował orkiestrami: Bayerische Rundfunk, RSO Berlin, Orchestre Nationale Paris, 
Wiener Symphoniker oraz filharmoniamii w Oslo, Sztokholmie, Rotterdamie i Pradze, a także 
Chamber Orchestra of Europe, z którą odbył tournee po Australii·. W latach 1991-1995 był pierwszym 
dyrygentem i dyrektorem artystycznym Nord Nederlands Orkest w Holandii, a w latach 1996-1998 
pierwszym gościnnym dyrygentem Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
Dyrygował w operach i filharmoniach całego świata, m.in w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Nowej 
Zelandii, Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, !Danii i innych. 
Od 2006 r. Jacek Kaspszyk jest artystycznym dyrektorem i pierwszym dyrygentem Filharmonii 
Wrocławskiej, a w styczniu 2009 r. został nominowany dyrektorem muzycznym NOSPR-u, z którym 
w sezonie 2009/2010 odbył tournee po Wielkiej Brytanii. Współpracuje też z Sinfonia Varsovia, 
z którą występuje regularnie na festiwalach m.in. La Folie Journee we Francji, Hiszpanii, Japonii oraz 
Chopin i jego Europa w Warszawie. 
Jacek Kaspszyk ma duży dorobek fonograficzny, m.in. nagrodzone nagranie li Signor Bruschino 
Gioacchina Rossiniego z Warszawską Operą Kameralną, Concerto Lugubre Tadeusza Bairda 
z NOSPR-em, które otrzymało „Edison Prize". Nagrywał z wieloma orkiestrami londyńskimi, m.in. 
Philharmonia, LSO, LPO, RPO dla Collins Classics. Jego nagranie Strasznego Dworu Moniuszki z Operą 
Narodową wydane przez EMI w 2004 r. zdobyło Platynową Płytę, Król RogerSzymanowskiego wydany 
przez CD Accord został nominowany przez „BBC Music Magazine" w 2006 r. w kategorii Płyta Roku 
i wysoko oceniony przez „Grammophone", którego krytyk o Jacku Kaspszyku napisał: „we wszystkim, 
nawet w najmniejszych detalach, osiągnął absolutnie wszystko''. 
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Music director of the Polish National Radio Symphony Orchestra, Artistic Director of the Wroclaw 
Philharmonic. 

He studied conducting, composition and music theory at the Music Academy in Warsaw (1975) The same 
year he made his debut at The Grand Theatre - National Opera. In 1976 he was appointed as the Principal 
Guest Conductor of the Deutsche Oper am Rhein in Dusseldorf and in 1977 he won the 3rd Pri ze at the 
prestigious Herbert von Karajan Competition. Next year he made his debut in Berlin and New York. 
In 1978 he became the Principal Conductor of the Polish National Radio Symphony Orchestra and in 
1980 - its Director. With the orchestra he toured extensively throughout Europe (including the debut at 
the Royal Festival Hall in London) 

In 1982 he moved to London where he regularly conducted the following orchestras: the Philharmonia 
Orchestra, the London Symphony Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, the Roya l Philharmonic 
Orchestra as well as the Halle Orchestra, the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, the Bournemouth 
Symphony Orchestra, the Ulster Orchestra, the Royal Scottish National Orchestra, the BBC Scottish 
Orchestra and the BBC National Orchestra of Wales, with whom he made his debut at the BBC Proms. 
In Europe he has conducted such orchestras as the Bayerische Rundfunk, the Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, the Orchestre Nationale in Paris, the Wiener Symphoniker and also the Oslo, Stockholm, Rotterdam 
and Prague Philharmonics as well as the Chamber Orchestra of Europe, with whom he toured Austral ia. 
In 1991-1995 he was the Principal Conductor and artistic director of the Noord Nederlands Orkest in the 
Netherlands and in 1996-1998 he was the Principal Guest Conductor at the Warsaw Philharmoni c. 
Hi conducted in philharmonics and opera houses of countries all round the World among them in USA, 
Canada, China, Japan, New Zeland, Germany, France, England, ltaly and others. 
In 2006 Jacek Kaspszyk became the Artistic Director and the Principal Conductor of the Wrocław 
Philharmonic, and in January 2009 he was appointed as the Music Director of the Polish National Rad io 
Symphony Orchestra, with whom he toured Great Britain in the 2009/2010 season He also collaborates 
with the Sinfonia Varsovia, with whom he regularly performs at festiva ls, among others La Falle Journee 
in France, in Spain, Japan as well as Chopin and his Europe in Warsaw. 
Jacek Kaspszyk has an extensive recording output, among others an award-winning recording 
of li Signor Bruschino by Gioacchino Rossini with the Pol ish Chamber Opera and the recording 
of Concerto Lugubre by Tadeusz Baird with the Polish National Radio Symphony Orchestra, which won 
"The Edison Pri ze" Many recordings with London orchestras are also worth mentioning: the Phil ha rmonia 
Orchestra, the London Symphony Orchestra, the London Ph ilharmonic Orchestra, the Royal Philharmonic 
Orchestra for Collins Classics. His recording of The Haunted Manorby Moniuszko with the Polish National 
Opera by EMI Classics in 2004 was awarded with a Platinum Record, King Roger by Szymanowski 
by CD Accord was nominated in 2006 for The Record of the Year and critically acclaimed by the 
"Gramophone magazine", whose critic wrote of Kaspszyk: "In everything, even the tiniest details, 
he achieved absolutely everything". 
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JAN FABRE 
Autor libretta I Author of libretto 

Autor sztuk teatralnych, reżyser, choreograf i scenograf. Studiował 

w Municipal Institute of Decorative Arts w Royal Academy of Fine Arts 
w Antwerpii. W latach 1976-1980 debiutował jako autor dramatów. 
W latach 80-tych zajął się reżyserią i scenografią teatralną : wyreżyserował 

i zaprojektował scenografię do Das Glas im Kopf wird vom G/as 11990) 
i Silent Screams, Difficult Dreams (1992) - pierwszej i drugiej w;ść 
trylogii The Minds of Helena Troubleyn do muzyki Eugeniusza Knapika. 
Jan Fabre jest także malarzem, rzeźbiarzem i performerem. Zasłynął 

między innymi realizacją artystycznych projektów, wypełniających wielkie przestrzenie 
miasta. W 2008 r. w Luwrze artysta wystawiał swoje prace (wystawa indywidualna). 
Jest także reżyserem filmów: The fight (1979), The Meeting I Vstrecha (1997), The Problem (2001). 
W roku 1992 otrzymał nagrodę „Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Beeldende Kunst". 
W 2004 r. został odznaczony orderem „Grand Officer in the Order of the Crown of Belgium", 
a w 2007 r. - „Commander in the Order of Leopold li''. 
Jan Fabre współpracuje z wieloma prestiżowymi festiwalami: Salzburger Festspiele, Vilnus Festival 
i z artystami: Chanta! Akerman, Wolfgangiem Rihmem, lvaną Kozic, Artemisem Stavridim, 
Eugeniuszem Knapikiem. 
Charakterystyczną cechą jego twórczości jest poruszanie tematów, związanych z przemocą, 
pożądaniem, pięknem, erotyką i ciałem człowieka. 

Playwright, director, choreographer and stage designer. He studied at the Royal Academy of Fine Arts 
in Antwerp. In 1976-1980 he was making his debuts as a playwright. In 1980s he took up directing 
and stage designing: he directed and prepared stage design for Das Glas im Kopf wird vom Glas (1990] 
and Silent Screams, Difficult Dreams (1992) - the 1 st and the 2nd part of The Minds of Helena Troubleyn 
trilogy with the music by Eugeniusz Knapik. 
Jan Fabre is also a painter, sculptor and performer. He became famous among others by filling great city 
spaces with artistic projects. In 2008 Fabre exhibited his works (an individual exhibition) in the Louvre. 
He also directed fi lms: The fight (1979). The Meeting I Vstrecha (1997), and The Problem [2001 ). 
In 1992 he was awarded the "Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Beeldende Kunst Prize". In 2004 
he was awarded "Grand Officer in the Order of the Crown of Belgium", and in 2007 - "Commander in the 
Order of Leopold li". 
Jan Fabre has been collaborating with many prestigious festivals: the Salzburger Festspiele, 
the Vilnus Festival, and with artists: Chanta! Akerman, Wolfgang Ril1111, Ivana Kozic, Artemis Stavridi, 
Eugeniusz Knapik. 
A characteristic feature of his output is raising the issues of violence, desire, beauty, eroticism 
and human body. 
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MICHAŁ ZAOARA 
Reżyser I Director 

Studiował teatr i politykę w Swarthmore College, oceanografię 
w Woods Hole, reżyserię w PWST w Krakowie. 
Był asystentem i współpracownikiem Małgorzaty Szczęśniak, Kazimierza 
Kutza, Jana Peszka i Armina Petrasa. 
Reżyserował w teatrach: Wybrzeże w Gdańsku, Starym w Krakowie, 
Współczesnym we Wrocławiu, Narodowym w Warszawie, Współczesnym 
w Szczecinie, Maxim Gorki w Berlinie, HaBima w Tel Awiwie, 
Capitol we Wrocławiu. 

Laureat „Paszportu Polityki" w 2007 r. Autor filmów niezależnych i instalacji wideo. 
Obecnie pracuje nad adaptacją nieistniejącej powieści Brunona Schulza Mesjasz (Schauspielhaus 
w Wiedniu). 

He studied theatre studies and political science at Swarthmore College, oceanography at the Woods 
Hole, directing at the State Theatre School in Kraków. He has been an assistant and collaboratorto 
Małgorzata Szczęśniak, Kazimierz Kutz. Jan Peszek and Armin Petras. 
He directed at Teatr Wybrzeże in Gdańsk, Teatr Stary in Cracow, Teatr Współczesny in Wrocław, 
Teatr Narodowy in Warsaw, Teatr Współczesny in Szczecin, the Maxim Gorki Theatre in Berlin, 
the HaBima Theatre in Tel Awiw, Teatr Muzyczny Capitol in Wrocław 
He was awarded "The Polityka Passport" in 2007. He is the author of independent films 
and video installations. 
At present he is working on an adaptation of a non-existent novel Messiah by Bruno Schulz 
(Schauspielhaus in Vienna). 
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ROBER! RUMAS 
Dekoracje 
Set Designs 

TOMASZ WYGODA 
Choreografia 
Choreography 

MAREK MOS 
Dyrygent 
Conductor 

JULIA KORNACKA 
Kostiumy 
Costume Design 

ARTUR SIENICKI 
Reżyseria ~wia tcł 

Llghting Design 

BASSEM Al<IKI 
Dyrygent 
Conductor 

ANNA <lRABOWSKA-BORYS 
Przygotowanie Chóru 
Opery Wrocławskiej 
Wrocław Opera Choir Master 

MAŁGORZATA PODZlfLNY 
Przygotowanie Chóru Chłopięcego 
Filharmonii Wroclnwskiej 
Wrocla w Philharmonic Boys' Choir Master 

ŁUKASZ KORCZAK 
Asystent reżysera 
Assistant Oircctor 
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AGNIESZKA FRANKÓW - ZELAZNY 
Przygotowanie Chóru 
Filharmonii Wrocławskiej 
Wrodaw Phllharmon1c Choir M;istcr 

MONIKA TROPPER 
PrLygotowJnie Chóru Dziecięcego 
Opery WroclaWSc~iej 

Wrocław Opt1a Ch1ldrtn'> l'holr Mast'1 
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LADA BIRIUCOV 
Sopran I Soprana 
Helena Troubltyn 

ANNA GANtARZ 
Tancerka I Dancer 
Fressia 

l<RZYSZfOf CABAN 
Baryton I Bari to m· 
li Ragazzo 

MAR IA BOULGAKOVA 
Sopran I Soprana 
Helena Troubleyn 

MARTYNA MUSKAŁA 
Tancerka I Dancer 
Fressia 

MARIUSL GODLEWSKI 
Baryton I Ba c i t on ~ 
li Ragazzo 

ALEKSANDRA KUBAS 
Sopran I Soprana 
I Przyjaciółka I 1 st Fr1 end 

BARBARA BAGIŃSKA 
Mezzosopran I Mezzo-soprana 
li Przyjaciółka I 2nd Friend 

KATARZYNA HARĄS 
Mezzosopran I M~no-s.o p rano 
Ili Przyjaciółka I Jrd Friend 

SOLIŚCI I SOLOIS1S 

JOANNA MOSKOWIC2 
Sopran I Soprana 
I Przyjaciółka I 1 st Fri t nd 

!RYNA ZHYlYNSKA 
Mezzosopran I Mezzo-soprana 
li Przyjaciółka I 2nd Friend 

GALINA KUKLINA 
Sopran I Soprana 
111 Przyjac iółka I 3 rd Fr i end 
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DYREKCJA, KIEROWNICTWO I ZESPOŁY OPERY WROCŁAWSKIEJ 
MANAGEMENT AN O STAFF OF THE OPERA OF WROCŁAW 

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and Artistic Director 

Zastępca dyrektora I Deputy Director 

Pełnomocnik dyrektora ds. finansowych - Główny Księgowy 

The Chief Accountant, Fi na ncial Department 

Dyrygenci I Conductors 

Kierownik muzyczny ! ivlusic Director 

Scenograf I Set Designer 

Pełnomocnik dyrektora ds_ wykonywania czynności prawnych 
w zakresie zwykłego zarządu - Główny specjalista ds. prawnych 
Associate Counsel 

Pełnomocnik dyrektora ds. inwestycyjnych 
Opera Director's Proxy of lnvetrnent 

Główny specjalista ds. marketingu 
Marketing Manager 

Kierownik działu koordynacji pracy artystycznej 
Artistic Operations Manager 

Główny specjalista ds. impresariatu 
International Artistic Work Manegcr 

Kierownik działu promocji i obsługi widzów 
Audience and Pro motion Service Manager 

Kierownik działu służby pracowniczej 
Personal Department 

Kierownik działu płac i ubezpieczeń społecznych 
Human Resources Manage r 

Rzecznik prasowy I Press Spokeswoman 

Inspicjenci I Deputy Sta ge Managers 

Asystent reżysera I Assistant Director 
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Ewa Michnik 

Janusz Słoniowski 

Kazimierz Zalewski 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zathey 
Bassem Akiki 

Tomasz Szreder 

Małgorzata Słoniowska 

Marzena Malinowska 

Kazimierz Budzanowski 

Marek Pieńkowski 

Krystyna Preis 

Paweł Marzec 

Anna Leniart 

Grażyna Lis-Galasińska 

Halina Głodek-Zadka 

Elżbieta Szczucka 

Adam Frontczak 
Julian Żychowicz 

Hanna Marasz 
Adam Frontczak' 

• współpraca I coopera t1on 

DYREKCJA I ZESPOŁY I M/\NAGEMENI AND STAff 

SOUSCI SPIEWACY I SO LOISTS 

Soprany I Sopr<Jnos Ewa Czermak I Aleksandra Kubas I Evgeniya Kuznetsova 
Aleksandra Lemiszka I Anna Lichorowicz I Anastazja Lipert 
Joanna Moskowicz i Iwona Rutkowska I Aleksandra Makowska 
Ewa Vesin I Jolanta Żmurko 

Mezzosoprany I Mezzo-sopranos 

Tenory I Tenors 

Barytony I Bariton es 

Basy I Basses 

Bas-barytun I Bass-baritone 

ARTYŚCI GOSCINNI I GUESTS 

Barbara Bagińska I Anna Bernacka I Dorota Dutkowska 
Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak I lryna Zhytynska 

Łukasz Gaj I Andrzej Kalinin I Nikolay Dorożhkin 
Ivan Kit I Edward Kulczyk I Rafał Majzner 
Aleksander Zuchowicz 

Jacek Jaskuła I Zygmunt Kryczka I Maciej Krzysztyniak 
Piotr Płuska I Łukasz Rosiak 

Wiktor Gorclikow I Damian Konieczek I Marek Paśko 
Janusz Zawadzki I Radosław Żukowski 
Tomasz Rudnicki 

Soprany I Sopranos Magdalena Barylak I Lada Biriucov I Maria Bulgakova 
Jana Dolezilkova I GalinJ Kuklina I Edyta Kulczak 
Aleksandra Kurzak I Georgina Lukacs I Maja Sfoniowska 
Dorota Wójcik I Marta Wyłomańska 

Mezzosopran I Mezzo-soprana Edyta Kulczak 

Tenory I Tenors Alexandru Badea 
Rafał Bartmińsk i J Krzysztof Bednarek I Luis Chapa 
Steven Harrison I Karol Kozłowski I John Horton Murray 
Janusz Ratajczak I David Righeschi I Arnold Rutkowski 
Marek Szymański I Leszek Świdziński I Paweł Wunder 
Adam Zdunikowski I Mario Zhang 

Barytony I Baritones Mariusz Godlewski I Adam Kruszewski 
Jerzy Mechliński I Maciej Ogórkiewicz I Artur Ruciński 
Nabil Suliman I Bogusław Szynalski 

Basy I Basses Andrzej Klimczak I Piotr Miciński I Janusz Monarcha 
Piotr Nowacki I Wojtek Śmiłek I Bartosz Urbanowicz 

Kontratenor I Countertenor Sebastian Kaniuk 

Pedagog wokalny I Vocal Teacher Ewa Czermak 

Korepetytorzy solistów I Soloists' Coaches Barbara Jakóbczak-Zathey· 
Katarzyna Pawłowicz I Justyna Skoczek 
Olesya Tutova I Nadezda Gordeeva 
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ORKIESTRA I ORCHESTRA 

Ko n certm istrz-sol ista 
Concert Master-Soloist 

Koncertmistrz 
Concert Master 

Z-cy koncertmistrza 
Assistants Concert Master 

I skrzypce I 1st Violin 

li skrzypce I 2nd Violin 

Altówki I Vio las 

Wi olonczele I Ce llos 

Kontrabasy I Double Basses 

Fortepian I Klawesyn I Organy I Celesta 

Keyboard lnst ru ments 

Flety I Flutes 

Oboje I Oboes 

Rożek angielski I English Horn 

Klarnety I Clarinets 

Fagoty I Basoons 

Waltornie I French Horns 

Trąbki I Trumpets 

Pu zony I Trombonts 

Tuba I Tuba 

Perkusja I Percu ,,,,1on 

Harfa I Ha rp 

Inspektor orkiestry I Orchestra lnspec tor 
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Adam Czermak 

Stanisław Czermak 

Igor Solonenko I Tomasz Stocki 

Joanna Bryła I Henryk Kozioł 
Agata Krauz-San Martin I Michał Krzyżosiak 
Anna Majewska I Jan Szczerek 

liona Borek I Katarzyna Łozowska 
Justyna Nawrat I Ra fał Olszewski 
Estera Piec I Justyna Piękoś 
Ann a Szczerbińska I Andrzej Tom 

Andrzej Jakimowicz I Marek Kamiriski I El ż bieta Siedlecka 
Andrzej Szykuła I Romuald Żarejko I Barbara Żarejko 

Anna Dynda I Krystyna Marchel I Maciej Miłaszewicz 
Lidia Młodawska I Jakub Myś l ak I Dariusz Pi echa 

Wiesław Kaczmarczyk I Dar iusz Kaczorowski 
Krzysztof Kafka I Ireneusz Szykuła 

Nadezda Gordeeva I Katarzyna Pawłow icz 

Justyna Skoczek I Olesya T utova 

Izabela Chudy I Dorota lmienińska 
Monika Ledwo lorz I Tadeusz Witek 

Krzysz tof Olearczyk I Maciej Strasińsk i I Konrad Wojtowicz 

Mirosław Wiącek 

Mariusz Bałdyga I Rafał Dynda I Mateusz Maszyński 
Przemysław Polak I Jadwiga Rym arczuk 

Dariusz Bator I Józef Czi chy 
Andrzej Kuprianowicz I Tomasz Wieczorek 

Andrey Kontorin I Jerzy Porębski I Krzysztof Proskień 
Adam Szybiak I Slawomir Trojanowski• 
Sławomir Wagner I Adam Wolny 

Paweł Fi coń I Dawid Głogowski I Paweł Spych ała 
Arkadiusz Ta biś I Miroslaw Wenc 

Jacek Makowski I Paweł Mali czowski I Fryderyk Mizerski 
Wiktor Rakowski I Grzegorz Rymarczuk 

Grzegorz Pastuszka 

Karo l Papała I Jarosław Paszko I Zbi gniew Wojciechowski 

Bożena Trendewicz I Magdalena Czopka 

Wiktor Rakowski 
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CHÓR I CHOIR 

Kierownik chóru I Choir Master 

Akompaniator chóru I Coach 

Soprany I Sopra nos 

Alty I Altos 

Tenory ! Tenors 

Baryton I Bariton 

Basy I Basses 

Inspektor chóru I Choir lnspector 

BALET I BALLET 

Kierownik baletu I Ballet Mas ter 

Pedagog baletu I Teacher 

Akompaniator baletu I Coach 

I Tancerka I 1st Dancer 

I Tancerz I 1st Dancer 

Soli ści I Soloists 

Koryfeje I Coryphees 

Zes pół I Corps de Ballet 

Inspektor baletu I Ballet lnspector 

DYREKCJA ł ZESPOŁY I MANAGEMENl AND STAff 

Anna Grabowska-Borys 

Alina Pełka 

Alicja Grabowy I Ewa Jaskuła J Agnieszka Józefczyk 
Maria Kamyczek I Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak I Kinga Krzywda 
Beata Marciniak-Kozłowiecka I Kinga Mazu rkiewicz-Pala 
Pau lina Poblocka J Katarzyna Słowińska I Bronisława Sobierajska 
Katarzyna Szafarska J Fabina Szkwarek 
Małgorzata Walczyk-Cegidkowska 
Małgorzata Węgrzyn-Krzyżosiak I Beata Wiszn iewska 

Urszu la Czu pryńska ' I Beata G<1sior 
Jolanta Górecka I Joanna Grabowska-Piekarska 
Beata Kaczmarska-Staszak I Monika Kusz I Barbara Mach 
Jolanta Michalak-Lech owska I Ryszarda Nawdziun 
Ewa Wadyriska-Wąsikiewicz I Anna Wojci echowska 

Iwan Andrunyk I Sławomir Baran owski 
Piotr Bunzler J Oleksandr Gerasymyuk J Lesław Kijas 
Marcin Klarman J Robert Kopa I Łukasz Łukaszka 
Bolesław Słowiński I Wojciech Stasik 

Marcelo Andres San Mart in 

Andrzej Adrianowicz I Mieczysław Chodaczek 
Marek Ciepły I Marci n Grzywaczewski I Bartosz Jachim 
Marek Klimczak I Marek Kłosowski I Jerzy Szlachic 

Katarzyna Słowińska 

Bożena Klimczak 

Ałła Abesadze 

Stanisław Gal 

Nozomi łnou e 

Sergii Oberemok 

Oleksandr Apanasenko I Tomasz Kęczkowski 
Marta Kulikowska de Nałęcz I Piotr Oleksiak I Paweł Oleksiak 
Anna Szopa I Pa ulina Woś 

Dajana Al - Makosi I Kamila Dykta 
Anna Gancarz I Sławomir Herta I Anato lij lvanov 
Liliya lvanova I Neda Kalember I Zofia Knetki 
Łukasz Ożga I Adam Pi ą tek I Sylwia Piotrowicz 
Michał Skrzeczkowski J Slawomir Herta 

Aleksandra Fiet I Paula Krawczyk J Magdalena Lis 
Martyna Muskała I Roman Płotkowiak I Weronika Stroińska 
Olga Waśkowiak I Monika Wyrębska 

Paweł Oleksiak 
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KIEROWNICTWO TECHN ICZNE I TECHNICAL CREW 

Kierownik techniczny 
Technical Manager 

Ki erown ik zespołu pracowni dekoracji i kostiumów 
Decorations and Costumes Atelier Manager 

Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych 
Storage (Costumes) and Dressing Room Manager 

Kierujący sekcją oświetlenia sceny 
Stage Lightning Management 

Kierownik sekcji akustycznej 
Acoustic Manager 

Asystent scenog rafa ds. technicznych 
Tech ni ca I Assistant to Set Designer 

Kierownik pracowni malarskiej 
Scenic Painting Manager 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Men's Costumes Ate lier Manager 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Women's Costumes Atel ier Manager 

Kierownik pracowni perukarskiej i charakteryzatorskiej 
Wigs and Makeup Atelier Manager 

Brygadzista pracowni modystycznej 
Milliner Atelier 

Brygadzista pracown i szewskiej 
Shoes Atel ier 

Główny energetyk I Chief of Power Engineer 

Projekt I Des ign 
Opracowa nie graficzne I Graphic design 
Przygotowanie i druk I Desk Top Publish ing 
Wydawca I Publ ished by 

Na kładem Opery Wrocławskiej 

<!:>Opera Wrocławska 
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Henryk Lidtke 

Zb igni ew Francuz 

Krystyna Baros 

Łukasz Różewicz 

Jerzy Gałek 

Jan Romanowski 

E l żbieta Kocowska 

Waldemar Krawczyk 

Elżbieta Chmielewska 

Grażyna Matuszak 

Maria Grzesiak 

Bogusław Nowicki 

Ireneusz Esz 

Angelika Siwon 
rvi a łgorza ta Niciarz 
PUH SEMATA Sp. z o.o. 
Opera Wrocławska 201 O 

MECENAT I PATRONAGE 

OO LNY 
SLĄSK 

INSTYTUCJA KULTU A.V 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚU\SKIEGO 

li FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY 

20 16 

DZIĘKI WSPARCIU BUDŻETU WOWOJEWÓDllWA DOLNOSlĄSKIEGO ORAZ GMINY WROCŁAW 
2ND FESTIWAL OF CONTEMPORARY OPERA HAS BEEN FINANCED WITH BUDGET OF LOWER SILESIA 
AND THE DISTRICT OF WROCŁAW 

SPONSORZY I SPONSORS 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
N rodowego. 

~URON 
POLSKA ENERGIA 

SPONSOR li FESTIWALU OPERY WSPÓŁCZESNEJ 
SPONSOR Of 2ND FEST IWAL OF CON TFMPORARY OPERA 

Scandic 
WROCLAW 

SPONSORZYI SPONSORS 

Q 
Qubus łloter 

**** WROCL>\W 

Green House 
Resraurant & Gar 

PATRONI MEDIALNI I MEDIA PATRONAGE 

POLSKA~ 

trade tran 

ITIVI p t1#·3!.Y4 

;1. kulturaonlim·: µ1 

I I I I ' 11\f. J 
' I k• • > ,r 

W 2010 r. zostały zakupione instrumenty dla Orkiestry Opery Wrocławskiej ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
The pu rrhase of instruments fo r The Wrocta w Opera Orchestra in 2010 was financed 
by The Min istry of Culture and Nationa l Heritage. 



KUP FOTEL DLA OPERY 

Opera Wrocławska, wzorem najsłynniejszych teatrów operowych świata takich 

jak: Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Covent Garden w Londynie, konty

nuuje akcję pod nazwą „Kup fotel dla Opery". 

Proponujemy Państwu wykupienie fotela na widowni naszego teatru. Każdy, 

kto przeznaczy na ten cel kwotę 5.000 zł, wpisze się do ekskluzywnego grona 

Przyjaciół Opery, mogących się poszczycić posiadaniem miejsca z tabliczką ze swoim 

nazwiskiem lub nazwą firmy. Lista Fundatorów zostanie również umieszczona 

na specjalnej tablicy wmurowanej w widocznym miejscu w budynku Opery. 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KUPNA FOTELI UZYSKAĆ MOZNA 

POD NUMERAMI TELEFONOW: 

TEL: + 48 71 370 88 80 I TEUFAX: + 48 71 370 88 81 

E-MAIL: OPERA®OPERA.WROCLAW.PL 

KONTO OPERY: 

8ANK PKO BP 81 1020 5226 0000 6002 0190 5058 I Z DOPISKIEM „KUP FOTEL DLA OPERY" 
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