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Richard Strauss 
ur. 11.06.1864 Monachium 
zm. 8.09.1949 Garmisch 

Życie Richarda Straussa było pasmem sukcesów, pełne sławy i twórczych 
zdobyczy. Ojciec, waltornista królewskiej orkiestry w Monachium wcześnie 
wprowadzał chłopca w dziedzinę muzyki, zabierając go od najmłodszych lat na 
próby orkiestrowe. W latach 1875-81 Strauss studiował teorię i kompozycję 
u F. W. Meyera, monachijskiego dyrygenta. Wówczas powstawały pierwsze jego 
utwory, m. in. Symfonia d-moll, Koncert skrzypcowy oraz Symfonia f-moll. 
Po krótkotrwałej asystenturze u Hansa von Biilowa w Meiningen, Strauss 
w 1885 roku został następcą słynnego dyrygenta. Rozpoczął wówczas również 
studia z dziedziny filozofii i estetyki. Przez trzy lata przebywał w Monachium 
jako trzeci dyrygent Opery Dworskiej, następnie obejmował funkcje 
dyrygenckie w Weimarze, w Monachium i w Berlinie. Odbywał też wiele 
podróży koncertowych, rozwijał działalność organizatorsko-publicystyczną, 

walczył o nową muzykę oraz o przypominanie zapomnianych wartościowych 
dzieł operowych. W latach 1901-09 był prezesem ogólnoniemieckiego związku 
muzyków, prowadził też w berlińskiej Akademie der Ki.inste klasę kompozycji 
(1917-1920), zaś w latach 1919-24 kierował Operą Wiedeńską. Od 1924 roku 
uznany za największego ówczesnego kompozytora niemieckiego, poświęcił się 
komponowaniu. W 1933 roku został mianowany przez ministra propagandy 
Trzeciej Rzeszy Josefa Goebbelsa prezesem Niemieckiej Izby Muzycznej, 
w roku 1945 wyemigrował do Szwajcarii. Ostatnie lata swego życia spędził 
w Garmisch. 

Kiedy Richard Strauss rozpoczynał swoją działalność kompozytorską, 
muzyka europejska była jeszcze pod dużym wpływem neoromantyzmu. 
Kompozytor zwrócił się ku najbardziej dla tej epoki charakterystycznej formie, 
mianowicie programowemu poematowi symfonicznemu. Podjął więc tradycję 
biorącą swój początek w symfonice Hectora Berlioza. Poematy Straussa są 
majstersztykami orkiestralnego kunsztu, plastycznej i realistycznej charaktery-

styki muzycznej, której służy dysonansowa harmonika i wyrazistość tematów. 
Poematy te mają specyficzny „straussowski" rozmach koncepcji i żywiołowość 
ruchu. W ciągu dziesięciu lat powstał cykl poematów symfonicznych: Don Juan 
1888, Makbet 1890, Śmierć i wyzwolenie 1890, Dyl Sowizdrzał 1895, Tako rzecze 
Zaratustra 1896, Don Kichot 1897, Życie bohatera 1898. 

Richard Strauss podążając tropem swojego wielkiego poprzednika, 
Richarda Wagnera niemal do ostateczności doprowadził proces chromatyzacji 
harmoniki dur-moll. W przeciwieństwie jednak do mistrza z Bayreuth był 
zawsze wielbicielem ścisłości formalnej i klarowności konstrukcji. Muzykę 
Straussa charakteryzuje niespotykana dotąd wirtuozeria instrumentacji i złożo
ność faktury. Brzmienie orkiestry staje się wielowymiarowe a bogactwo barw 
oszałamia słuchacza. Na początku XX wieku nastąpił kryzys neoromantyzmu 
jako idei estetycznej. Pojawili się kompozytorzy określani jako „burzyciele 
starego": Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Strawiński, Arnold Schonberg, 
Manuel de Falla, Sergiusz Prokofiew, Bela Bartók. Wielkość talentu Straussa 
uchroniła go przed załamaniem się w zetknięciu z nowymi tendencjami. W tym 
czasie kompozytor zwraca się ku twórczości operowej. Wystawiona w 1905 roku 
Salome i następnie w 1908 Elektra stanowiły prawdziwą rewelację artystyczną. 
Strauss zaprezentował w nich koncepcję psychologicznego dramatu 
muzycznego, który wywodził się z nurtu wagnerowskiego, lecz unowocze
śnionego i bardziej wyrafinowanego. Dosięgnął tym samym wyżyn mistrzostwa 
w odkrywczości brzmieniowej. 

Jego dzieła operowe w większym stopniu stanowią rodzaj 
udramatyzowanych poematów muzycznych, aniżeli są gatunkiem opery 
w tradycyjnym pojęciu. Wyraża się to w posługiwaniu się orkiestrą dla 
budowania napięcia dramatycznego akcji scenicznej, w śmiałości traktowania 
partii wokalnych polegających na załamującej się ustawicznie w schroma
tyzowanych skrętach frazy śpiewu, takich jak półśpiew półrecytacja, szept itp. 
Najdalej posunął się Strauss w harmonice pozostawiając daleko w tyle wagne
rowską chromatykę i sięgając po efekty śmiałe, fascynujące i oryginalne 
dochodzące aż do granic atonalności. Mroczny i dekadencki styl Salome i Elektry 
kontynuuje skomponowana w latach I Wojny Światowej Kobieta bez cienia 
uchodząca za najpełniejszą manifestację filozoficznego credo kompozytora. 
Osobny nurt w twórczości operowej Straussa stanowią dzieła, w których 
kompozytor zwrócił się w stronę stylizacji i uproszczenia środków wyrazu, czyli 
innymi słowy ku swoistemu neoklasycyzmowi. Najwybitniejszymi operami 
tego nurtu są Kawaler srebrnej róży, Ariadna na Naxos, Daphne, Arabella 
i Capriccio. 

Na podstawie: Richard Specht, Richard Strauss und sein Werk, Leipzig, Wien, Zurich 1921, 
E.P Tak &co Verlag 
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Magia srebrnej róży i jej kawalera 

Kawaler srebrnej róży, Komodie far Musik, jak nazwał to dzieło Strauss 
uwiodła, oczarowała i ujęła widzów w dniu prapremiery, 26 stycznia 1911 roku 
i od tej pory zachwyca po dziś dzień. Opera jest o miłości od pierwszego 
wejrzenia i o bolesnej nostalgii nad przemijającym czasem. Jak każda rasowa 
komedia, niesie w sobie nader poważne przesłanie, jednakże cała galeria typów 
i typków, misternie plecione intrygi i przezabawne perypetie sprawiają, że lekka 
forma libretta w połączeniu z przebogatą muzyką daje niezapomniane wrażenia. 

Sympatia Straussa dla rokoka w Kawalerze srebrnej róży może zadziwiać 
tylko tych, którzy nie dostrzegają paraleli miedzy okresami jego rozkwitu 
a latami la belle epoque poprzedzającymi rok 1914. Tylko w takiej aurze marzeń 
i pożegnań z ową epoką mogła zakwitnąć srebrna róża. Librecista Hugo von 
Hoffmannstahl i Strauss oczywiście upiększyli czasy terezjańskie, wywołując 
obraz złotego Wiednia, który tylko udaje, że takim był. Po antycznych 
tragediach, jakie Strauss przedstawił w swych poprzednich operach Salome oraz 
Elektrze, tak pisze do Hoffmannstahla: „ ... następnym razem napiszę operę 
mozartowską!" Hoffmannstahl po rozważeniu treści opery komicznej o Casa
novie, następnie o Semiramidzie według Córki przestworzy Calderona tak pisze 
do Straussa: "W ciągu trzech spokojnych popołudni sporządziłem kompletny, 
zupełnie nowy scenariusz operowy z jaskrawo komicznymi postaciami 
i sytuacjami i niemal pantomimicznie przejrzystą akcją. Sposobność do 
zaprezentowania liryki, dowcipu, humoru a nawet małego baletu. Czas: Wiedeń 
za Marii Teresy.( ... ) Scenariusz powstał naprawdę w trakcie rozmowy z hrabią 
Harrym Kesslerem. Postacie zjawiły się i zagrały swoje role, zanim znaleźliśmy 
dla nich imiona: Buffo, Stary, Młoda, Dama, Cherubin. Miejscem tych owo
cnych rozmów był Weimar. Pojechałem zaraz do Berlina bez jednej notatki 
oprócz wykazu postaci skreślonego naprędce na odwrocie jadłospisu i z fabułą 
w głowie". „Niech Pan zaraz wraca do domu i przyśle mi możliwie szybko 
pierwszy akt!" Odpisał Strauss natychmiast. 

Praca zaczęła się Sturmisch bewegt, czyli z werwą, tak jak zawadiacko 
zarysowany jest początek wstępu orkiestrowego. „Wczoraj otrzymałem pier
wszy akt i jestem po prostu zachwycony! pisał Strauss z Garmisch. To doprawdy 
arcyświetne, tak wyrafinowane, że może zbyt wyrafinowane dla gawiedzi, ale to 
nic. Środkowa część, Antichambre, niełatwa do skonstruowania, ale jakoś dam 
sobie radę. Mam przecież przed sobą całe lato. Scena końcowa cudowna! 
Przymierzałem sięjuż dzisiaj do niej. Chciałbym, żeby to było już gotowe. Finał 
aktu zachwycający. Krótko i węzłowato. Morowy z Pana chłop! Kiedy dostanę 
resztę? Wszystkie postacie znakomite, wyraźnie zarysowane. Niestety, potrze
bni będą dobrzy aktorzy. Zwykli śpiewacy operowi tym razem nie wystarczą ... " 

Projekt scenografii do III aktu autorstwa Alfreda Rollera 

5 



6 

Po kilku tygodniach korespondencja przestała być tak sielankowa 
~ pojawi1!' się drobne różnice zdań, kiedy nastąpiły poważniejsze trudności 
1 pewne meporozumienia natury osobistej i artystycznej. Ujawnia to zaskakująca 
swą bezpośredniością korespondencja pomiędzy Hoffmannstahlem a hrabią 
Kesslerem: „Gdybym tylko miał bardziej artystycznie wyrafinowanego kompo
zytora ... " Jednak w miarę jak poeta zapoznawał się z muzyką, stopniowo 
wygładzały się wzburzone fale, zachwycony Strauss zaś pisał: „Jest Pan Da 
Pontem i Scribe'em w jednej osobie!" 

Przy drugim akcie współpraca uległa pewnemu zahamowaniu. Wprawdzie 
Strauss uważał w czasie lektury, że jest on wspaniały aż do wejścia Barona lecz 
później uznał, że jest „mdły, ospały i brak mu napięcia dramatycznego". Od tej 
pory kompozytor stanowczo wziął cugle w swoje ręce: „Trzy dni śniegu, deszczu 
1 mgły spowodowały, że dojrzała we mnie dziś decyzja, której nie chce dłużej 
przed panem ukrywać. Niech Pan teraz posłucha, jak wyobrażam sobie drugi 
akt. .. " Po czym rozwinął wszystkie wydarzenia począwszy od wejścia Ochsa 
i pojedynku z Octavianem. „Jeszcze jedno: ponieważ musi Pan i tak gruntownie 
wszystko przerobić, proszę jeszcze raz zrewidować cały dialog Barona z Zofią, 
gdyż nie staje na poziomie pierwszego aktu ... " 

Trzeci akt otrzymał Strauss w kilku odcinkach i znów miał zastrzeżenia: Nie 
podoba ~i się d~spozycja ostatniego fragmentu. ( ... ) Wejście Marszałk~wej 
1 następująca po mm scena muszą stanowić punkt kulminacyjny, napięcia muszą 
być maksymalnie skoncentrowane. Dopiero po zniknięciu Barona i całego tłumu 
wszystko ma rozpłynąć się w liryzmie i powrócić do łagodnych linii. „Pańskie 
zmiany i komprymacje są doskonałe, odpisywał Haffinannstahl, trzymam się ich 
dokładnie, staram się tylko, by poszczególne zwroty (szczególnie w ustach 
Barona) ująć możliwie charakterystycznie i komicznie. Mam nadzieję, że jest 
pan zadowolony. Praca nad tym dziełem była dla mnie miła tak, że niemal mi 
smutno, iż już muszę napisać pod nim „Kurtyna". 

~ako~czon~ dzieło miało już wszystko z wyjątkiem tytułu. Długo obaj 
panowie uzywah tytułu roboczego Ochs von Lerchenau, nastepnie Die Frau 
Marschallin, Quinquin, Mariandl i wreszcie Strauss pisał do Alfreda Rollera: 
,,Rosenkavalier nie podoba mi się wcale, mnie się podoba Ochs! Lecz co począć? 
Hoffinannstahl lubi to, co subtelne, eteryczne, moja żona też się upiera przy 
Rosenkavalier. A więc Rosenkavalier! Niech go diabli wezmą!" 

W ko~cu ~rze~nia 191 O partytura była gotowa. W Drezdeńskiej Semperoper 
przy reahzaCJI dzieła spotkały się takie osobowości, jak dyrygent Ernst von 
Schuch, (o którym w programie operowym nie było nawet wzmianki) reżyser 
leg~nda: Max Reinhardt oraz wiedeński scenograf Alfred Roller, którego 
projekty na długie lata stały się modelem i doskonałym źródłem inspiracji dla 
jego artystycznych nastepców. 

scena z drugiego aktu Kawalera srebrnej róży 
baron Ochs von Lerchenau (Karl Perron, leży) w pałacu von Faninala 

Prapremiera okazała się więcej niż sukcesem, organizowano specjalne pociągi 
do Drezna, w Semperoper musiano nawet zainstalować specjalny urząd 
pocztowy. Swymi walcami Kawaler srebrnej róży dotarł niemal pod 
przysłowiowe strzechy jak żadna inna opera. Powstała też szalona moda: 
restauracje zmieniały swe nazwy na „Rosenkavalier", serwowano w nich dania 
i desery a la Rosenkavalier,jak grzyby po deszczu pojawiły się kwiaciarnie' o tej 
nazwie (na przemian z nazwą „Pod srebrną różą"), pojawiły się serwisy 
porcelanowe, nowe gatunki róż, konie wyścigowe, serwetki dziergane z postacią 
Octaviana w centrum i wiele innych, jakbyśmy to dzisiaj określili „gadżetów" 
o nazwie „Rosenkavalier". W 1926 roku powstał film o tym tytule, ckliwa 
opowieść o samotnej młodej kobiecie, która wyzwoliwszy się z okowów 
klasztornego wychowania zostaje zmuszona przez rodziców do małżeństwa ze 
sławnym, ale już leciwym feldmarszałkiem. Film pełen rozdętych krynolin 
i drętwych scen reżyserował sam Robert Wiene, autor arcydzieła kinematografii 
„Gabinet doktora Caligari". Jednak jego Rosenkavalier okazał się mizerniutkim 
filmikiem, który Hoffinannstahl uznał jako dyletancki i prostacki, zaś Strauss, 
mimo iż osobiście zilustrował obraz muzycznie, nie skomentował go nawet 
wzruszeniem ramion. Aktualnie film ten dostępny jest w formacie DVD. 

Na podstawie: Ernst Krause, R. Strauss, Warszawa 1883, PWM 
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Kawaler srebrnej róży - Streszczenie 
libretta 

Aktl 
Marszałkowa, księżna von Wenderberg, dama po trzydziestce przeżywa upojną 
noc w ramionach swego siedemnastoletniego kochanka, Octaviana, hrabiego 
Rofrano zwanego pieszczotliwie Quinquin. Bojąc się powracającego z 
polowania męża, pośpiesznie przebiera go w strój pokojówki. 
Niespodziewanym gościem okazuje sięjednak baron Ochs von Lerchenau, nieco 
grubiański kuzyn, posiadacz ziemski, prowincjusz o wysokich aspiracjach 
towarzyskich. Oznajmia jej, że właśnie zdecydował się poślubić Sophie, 
piętnastoletnią córkę pana Faninala, zamożnego dostawcy wojskowego, również 
marzącego o wejściu w wyższe sfery towarzyskie. Octavian, który nie zdążył 
wymknąć się z sypialni Marszałkowej, natychmiast wpada w oko lubieżnemu 
Baronowi, któremu plany małżeńskie zupełnie przy tym nie krępują. 

Baron prosi Marszałkową o pomoc w wyznaczeniu posłańca, ponieważ według 
starowiedeńskiego zwyczaju oświadczając się, należy posłać ukochanej srebrną 
różę. Księżna postanawia, że to Octavian zostanie owym posłem miłości, po 
czym rozpoczyna swój typowy dzień, czyli poranne audiencje. W sypialni 
pojawia się galeria najprzeróżniejszych postaci, wśród których znajdujemy trzy 
nobliwe sierotki, fryzjera, modystkę, handlarza zwierząt, włoskiego śpiewaka, 
notariusza negocjującego z baronem, parę włoskich intrygantów Valzacchiego i 
Anninę, którzy wywołują spore zamieszanie. W pewnym momencie 
Marszałkowa pozbywa się wszystkich gości, zostaje sama. Wspominając 
minioną młodość zastanawia się nad fenomenem mijającego czasu. Obrazy 
przeszłości wprawiająją w dziwny nastrój , w którym melancholia miesza się ze 
stoicką akceptacją przemijania. Octavian nie pojmuje nastroju swej starszej 
kochanki, która w pełnych rezygnacji słowach oznajmia mu swe przeczucie, że 
ich rozstanie jest kwestia najbliższych dni. 

Akt II 
Odziany od stóp do głów w srebro Octavian przybywa do domu Faninala, gdzie 
Sophie z drżeniem serca oczekuje niezwykłego posłańca . Gdy Octavian wręcza 
jej srebrną różę wraz z rytualna sentencją „Mit is die Ehre wiederfahren" 
zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, oczywiście z wzajemnością. 
Wzajemna fascynacja młodych budzi sprzeciw i gniew nie tylko Faninala, ale też 
i potencjalnego kandydata na męża, Barona Ochsa. Kiedy Sophie poznaje 
osobiście swego zalotnika, znajduje w nim prowincjonalnego gbura, który budzi 
w niej tylko odrazę. Octavian bez pardonu demaskuje Barona jako podstarzałego 
lowelasa, łowcę posagów i wyzywa go na pojedynek, podczas którego 

tchórzliwy Ochs poddaje się zaraz po lekkim zranieniu w_ rekę. Ostat~czni~ 
kompromituje się w oczach Sophie. Faninal wyprasza Oct_aviana z domu i grozi 
Sophie klasztorem. Tymczasem Baron szybko odzyskuje dobry humor, gdy 
dowiaduje się od włoskiej intrygantki Anniny, że „pokojówka Mariandl" 
zaprasza go na schadzkę do pobliskiej oberży. 

Akt III 
W przebraniu pokojówki Octavian p~bywa z Baronem do gospody, gdzie już 
czeka przygotowany na tę okoliczność dyskretny apartamencik, w którym czeka 
kolacja i nie tylko. „Mariandl" broni się przed zalotami Ochsa szczebiocząc, że 
jest niewinną panienką a pan Baron jedn~ nogą na śl~b?ym ko bier~~· Baro~a to 
nie zraża, ale niepokoi go zbyt uderzające podobienstwo pokojO\yeczki do 
Octaviana Rofrano. Nieświadomy, że jest ofiarą misternego spisku, Baron z 
przerażeniem konstatuje, że jego romantyczny wieczór staje się ~oraz bar~i~j 
upiorny. Wynajęci przez Valzacchiego ludzie raz po raz przeryw_aj~ ~u umizgi, 
Annina okryta wdowim welonem zjawia się z gromadką dzieci i odgrywa 
rozdzierającą scenę porzuconej małżonki, ze ścian i mebli wyłaniają się ponure 
zjawy i upiory. Przerażony Ochs wzywa policję, jednak Komisarz me chce 
wierzyć w ani jedno jego słowo. Przybycie Faninala i Sophie do reszty po~ąża 
Ochsa, który już sam zaczyna wierzyć, że postradał zmysły. Tylko Korrus~ 
domyśla się, że to wszystko jest farsą i ośmiesza barona do końca. Przybycie 
Marszałkowej uspokaja wzburzone emocje wszystkich o?ecnych, ~aś ona sa~a 
widzi już namacalne spełnienie targającego nią przeczucia rozstama. Rozumie, 
że traci Octaviana, gdyż lata jej młodości przeminęły i już nie ma prawa walczyć 
o kochanka. 
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Jakub Gwit, Dariusz Hibler, Adrian Laszuk, 
Janusz Lewandowski, Michał Marszałek, Marcin Scech 

Muhamed 
Marcelina Kieć 

W pozostałych rolach 
Bartosz Gajda, Dariusz Kotlarz, 
Tomasz Łuczak, Jarosław Zadon 

Orkiestra i Chór 
Opery na Zamku w Szczecinie 

Dyrygują 
Piotr Deptuch, Warcisław Kunc, Eckart Manke 

Przygotowanie muzyczne 
Piotr Deptuch, Anna Pawluk, David Serebrjanik 

Inspicjent 
Maria Malinowska-Przybyłowicz, Izabela Mielczarek 

Tłumaczenie libretta na wyświetlaczu 
Bożena Wimmelsdorf 

Spektakl zrealizowano przy współpracy z Operą Bałtycką w Gdańsku 
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Realizatorzy 
Kierownictwo muzyczne 

Warcisław Kunc 

Reżyseria 

Gunter Mayr 

Scenografia 

Jacek Mocny 

Kostiumy 

Małgorzata Słoniowska 

Współpraca muzyczna 

Eckart Manke 

Przygotowanie chóru 

Małgorzata Bornowska 

Asystent dyrygenta 

Dawid Sadowski 

Asystent reżysera 

Jakub Gwit 

Warcisław Kunc - dyrygent 
W latach 1992-2004 dyrektor naczelny i artystyczny w szcze
cińskiej Operze na Zamku. Sprawował kierownictwo 
muzyczne w ponad 50 spektaklach operowych, operetkowych 
i musicalowych. Z jego inicjatywy powstały Letnie Sezony 
Operowe organizowane od 1993 r. na dziedzińcu Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest też twórcą Wielkiego 
Turnieju Tenorów. Jako dyrygent występował w Hiszpanii, 
Litwie, Niemczech, Austrii, Rosji, Szwajcarii. W sezonie 

2004/5 dyrektor artystyczny Festiwalu Vivat Moniuszko w czasie którego na 
scenie Opery na Zamku zaprezentowano wszystkie opery Moniuszki. Prowadzi 
również działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Poznaniu - filia 
Szczecin. Powołany ponownie na Dyrektora Opery na Zamku w czerwcu 2007. 

Eckart Manke - dyrygent 
Studiował nauczanie muzyki i dyrygenturę w Heidelbergu, 
Mannheim i we Frankfurcie nad Menem. Podczas studiów 
uczestniczył jako praktykant w festiwalach w Bayreuth. Swą 
karierę dyrygencka rozpoczął uczestnicząc w Frankfurt Feste 
oraz Biennale Monachijskim, wkrótce został dyrygentem 
w Stiidtischen Biihnen Osnabruck, nastepnie w Stadttheater 
Bem. Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi 

i teatrami operowymi w Europie, m. in. Nordwestdeutchen Philharmonie, Bemer 
Symphoniker, Loch Orchester Sonderhausen, Deutschen Kamrnerchor, operą 
w Budapeszcie, Gdańsku, Strassburgu, Burgas, Luksemburgu. Na stałe 
związany jest z Suedwestdeutsche Philharmonie Konstanz, tamże jest 
wykładowcą w miejscowej szkole muzycznej. 

Gunter Mayr- reżyser 
Studiował śpiew oraz grę aktorską w Wiedniu i Monachium. 
Jest założycielem Philharmonischen Chor Fiirstenfeldbruck, 
Meisterkonzerte Fiirstenfeldbruck, Monachijskiego Volks
theater. Był związany z teatrem Kleinen Komodie Miinchen. 
W latach 1979-1989 dyrygował Burgerhaus w Garching, 
od 1993 roku do 2004 w Stadthalle Germering. Był produ
centem operetek: Zemsta nietoperza J. Straussa, Boccaccio 
Franza von Suppe oraz oper: Czarodziejski flet W. A. Mozarta, 

Wolny strzelec C. M. Webera, Aida oraz Bal maskowy G. Verdiego, tudzież 
prapremiery najnowszej opery Hansa Possegi Der Brendan a także Carmen 
G. Bizeta, Sprzedana narzeczona B. Smetany, Rycerskości wieśniaczej 
P. Mascagniego i Pajaców R. Leoncavalla, które również reżyserował. Kawaler 
srebrnej róży R. Straussa jest jego drugą realizacją tego dzieła w Polsce, 
wcześniej pojawiło się ono na deskach Państwowej Opery Bałtyckiej. 

Małgorzata Born owska - dyrygent chóru 
Absolwentka szczecińskich szkół muzycznych oraz Akademii 
Muzycznej w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzyczne. 
W 2000 roku uzyskała wyróżnienie na dorocznym Konkursie 
Prac Magisterskich. Po studiach wróciła do Szczecina i przez 
dwa lata współpracowała ze szczecińskim chórem chłopięcym 
Słowiki oraz z chórem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
prowadząc zajęcia z emisji głosu. Od kwietnia 2005 roku 
związana z chórem Opery na Zamku, gdzie przygotowała takie 

premiery, jak: Rycerskość wieśniacza i Pajace, Wiedeńska krew, Rendez vous 
z Mozartem, Requiem Polskie, Kraina uśmiechu, Wesele Figara. 
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Magdalena Bary lak - sopran 
Współpracuje z teatrami operowymi w Krakowie, Bydgo
szczy, Bytomiu, Łodzi, Gdańsku, gdzie śpiewam.in.: tytułową 
Toskę w operze Pucciniego, Santuzzę w Rycerskości wieśnia
czej Mascagniego, tytułową Aidę i Abigail w Nabucco 
Verdiego i Marschallin w Kawalerze srebrnej róży Richarda 
Straussa. W 2004 r. wystąpiła w Paryżu w koncertowym 
prawykonaniu opery Zygmunta Krauzego Iwona, księżniczka 
Burgunda według W. Gombrowicza. Prowadzi także działal

ność pedagogiczną będąc asystentem na wydziale wokalno-aktorskim Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 

Lucyna Boguszewska - sopran 
Studia muzyczne ukończyła w roku 2001 na wydziale 
wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
w klasie śpiewu prof. Magdaleny Krzyńskiej. Debiutowała 
w 2000 r. jako Hrabina w Weselu Figara W.A. Mozarta. 
Od 2003 roku jest solistką Opery na Zamku w Szczecinie. 
Posiada na swoim koncie wiele występów zarówno w kraju jak 
i za granicą. W Operze na Zamku kreowała rolę m.in. Paminy 
w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta, Micaeli w Carmen 

G. Bizeta, Tytułową rolę w Mądrej C. Orffa, Hrabinę w Weselu Figara W.A. 
Mozarta. 

Barbara Kubiak- sopran 
Już w czasie studiów zadebiutowała na scenie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu partią Pierwszej Damy 
w Czarodziejskim flecie Mozarta ( 1986). Od 1987 r. jest na 
stałe związana z tą sceną. Odniosła wielki sukces wykonując 
tytułową partię w Aidzie Verdiego w Brukseli. Współpracuje 
z Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Dolnośląską i Operą 
Bałtycką w Gdańsku. Z zespołami tych scen artystka 
wyjeżdżała na liczne występy gościnne, m.in. do Belgii, 

Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie prezentowała się tamtejszej publiczności 
w takich kreacjach jak: Aida, Abigail w Nabucco, Leonora w Trubadurze, 
Madame Butterfly, Tosca. W swoim repertuarze posiada wiele partii z najsłyn
niejszych oper oraz m.in. "Requiem" Verdiego, War Requiem Brittena, IX 
Symfonię Beethovena, IV i VII Symfonię Mahlera, II Symfonię 
("Kopernikowską") i III Symfonię Góreckiego oraz Angelus Kilara. Wraz 
z chórem Polskie Słowiki oraz orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dokonała 
nagrania "Stabat Mater" K Szymanowskiego, z zespołem Opery Wrocławskiej 
Verdiego: Nabucco i Trubadur 

-~ 

' • 
Beela Miiller sopran 
Urodzona w Duisburgu, studiowała śpiew w Frankfurcie nad 
Menem pod kierunkiem takich mistrzów, jak Elsa Cavelti, 
Laura Sarti (Londyn) oraz Marlena Malas (Nowy Jork). 
W swojej artystycznej karierze związana była z Operą 
Kameralną w Wiedniu, współpracowała z teatrami operowymi 
w Pradze, Lucernie, Darmstadt, Linz, Marsylii, Nantes, 
Strassburgu oraz w Meiningen, Monachium, Zurychu 

i Bazylei. Od 2002 roku Beela Miiller wykonuje głównie partie operowe 
przeznaczone na sopran liryczny. 

Ivaylo Guberov- bas 
Pochodzi z Sofii, jest uczniem światowej sławy śpiewaka 
Nicolai Giaurowa (Modena). Na przełomie lat osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych zaangażowany w Stadttheater 
Bedln, jednocześnie studiował w klasie śpiewu szkoły 
muzycznej w Dreźnie pod kierunkiem profesora D. Hahna. 

" Kursy mistrzowskie w Operze Narodowej w Sofii i nastepne 
w Semperoper w Dreźnie znacząco wzbogaciły jego warsztat 
artystyczny. W latach 1992-2002 zaangażowany w Staats

theater w Kassel, jednocześnie występował gościnnie w Filharmonii w Kolonii, 
w Stadttheater Giessen oraz w Nationaltheater Mannheim. Najważniejsze role 
w jego dorobku to: Osmin w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Don Bartolo oraz 
Don Brasilio w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego, Masetto w Don Giovannim 
Mozarta, Papageno i Sarastro w Czarodziejskim flecie tegoż kompozytora. 

Paweł Izdebski - bas 
U rodzony w Warszawie, wraz z rodzicami wkrótce zamieszkał 
w Bostonie (USA) ukończył The Music Academy of West 
w Santa Barbara, Ukończył wydział Sztuk Pięknych i Śpiewu 
Scenicznego w bostońskim Konserwatorium, po czym 
kończył kursy mistrzowskie w Międzynarodowym Studio 
Opery w Zurychu. W 1995 roku zdobył 5 miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im Luciano 
Pavarottiego w Modenie. Debiutował w nowojorskim Lincoln 

Center w operze Phippe'a Glassa Upadek domu Usherów. Następnie grał 
w Trubadurze oraz Balu maskowym G. Verdiego, Eugeniuszu Onieginie 
P. Czajkowskiego, Czarodziejskim flecie Mozarta. Współpracuje 
z teatrami na całym świecie: USA, Meksyk, Japonia, Irlandia, Czechy, Holandia, 
Szwecja oraz Polska, gdzie ostatnio występował w Złocie Renu R. Wagnera 
w partii Fasolta. 
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Lubica Gracova - mezzosopran 
Ukończyła Konserwatorium Muzyczne w Bratysławie oraz 
klasę_ śpiewu i oratorium na Wydziale Sztuki w Uniwersytecie 
Wiedeńskim. Debiutowała na deskach Opery Kameralnej 
w Bratysławie, następnie występowała w Operze Kameralnej 
w Wiedniu, Operze w Graz, Teatrze Miejskim w Leoben. 
Uczestniczył tez w festiwalach operowych w St. Margarethen 
oraz w festiwalu Burg Lockenhaus. 

Katarzyna Hołysz - mezzosopran 
Jest absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej oraz 
laureatką kilku konkursów wokalnych, a także stypendystką 
Ministra Kultury. W styczniu 2003 r. otrzymała Medal Młodej 
Sztuki przyznany przez „Głos Wielkopolski". Od 2001 r. 
współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu, gdzie 
zaprezentowała się_ m.in. jako Eboli w Don Carlosie Verdiego, 
Fenena w Nabucco Verdiego, Adalgiza w Normie Belliniego. 
Od 2003 r. współpracuje również ze Staattsoper Chemnitz 

w Niemczech, gdzie wystąpiłam.in. jako Oktawian w Kawalerze srebrnej róży 
R.Straussa, Kompozytor Ariadna na Naxos R.Straussa, Idamante w Idomeneo 
Mozarta. W swej karierze koncertowej prezentuje się_ zwłaszcza w repertuarze 
niemieckim i francuskim. 

Rita Lucia Schneider- mezzosopran 
Rodowita wiedenka, studiowała śpiew (będąc jednocześnie 
związaną z Royal British Dancing SchoolNienna) u Hany 
Janku, u Petry Chiba oraz u Elizabeth Schwarzkopf. Zadebiu
towała rolą tytułową w musicalu Der Rattenfanger 
austriackiego kompozytora Martina Genahla, następnie 
zagrała rolę_ Anity w West Side Story L. Bernsteina. 
W repertuarze operowym debiutowała partią Berty w Adolfa 
Adama La Pupee de Nuremberg (Laleczka z Norymbergi) 

następnie wystąpiła jako Izabella w operze G. Rossiniego Włoszka w Algierze. 
Grała też Magdalenę_ w Rigoletcie Verdiego, Muzę_ i Nicolasa w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha, Cziprę_ w Baronie Cygańskim a także Octaviana 
w gdańskiej realizacji Kawalera srebrnej róży (2005), Dorabellę_ w Cosi fan tutte 
Mozarta, Księcia Orłowskiego w Zemście nietoperza Straussa w hanowerskiej 
realizacji tego dzieła. 

Adam Woźniak - baryton 
Ukończył wydział wokalny Szkoły Muzycznej w Poznaniu. 
Jeszcze podczas nauki został laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Łodzi 
(1996). W tym samym roku rozpoczął pracę_ w Poznańskim 
Teatrze Muzycznym. Jednocześnie z występami na scenie 
(E.Kalman: Księżniczka czardasza, J.Kander - Zorba, 
J.Strauss - Zemsta nietoperza), podjął aktywną działalność 

koncertową, dając dziesiątki koncertów rocznie w Polsce, Niemczech, Austrii 
i Szwajcarii. Od roku 1999 został solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Występował na tej scenie w takich operach jak: Straszny dwór, Krakowiacy 
i górale, Żydówka, Borys Godunow i Tosca. Od sezonu 200112002 Adam 
Woźniak regularnie występuje na scenach teatrów operowych Poznania, 
Bydgoszczy, Gdańska i Szczecina, nie będąc związanym stałym kontraktem 
z żadną ze scen. Do grona postaci stworzonych przez siebie we wcześniej 
wymienionych spektaklach dołączył jeszcze: Walentego w Fauście, 
Ch.Gounoda, Lunę_ w Trubadurze i Nabucca w Nabucco G.Verdiego, cztery 
wcielenia demona w Opowieściach Hoffmanna J.Offenbacha. Nadal chętnie 
i często kreuje też swąsztandarowąpostać Scarpia w Tosce G. Pucciniego. 

Jeanette Bożałek-sopran 
Ukończyła Wydział Dyrygentury Chóralnej Akademii 
Muzycznej w Warszawie i studia wokalne, w Łódzkiej 
Akademii Muzycznej. Uczestniczyła w Kursach Mistrzow
skich w Weimarze, oraz brała udział w kursach interpretacji 
muzyki oratoryjno-kantatowej. Jeszcze jako studentka 
zadebiutowała w Łódzkim Teatrze Wielkim w Jasiu i Małgosi 
Humperdincka, następnie w Teatrze Wielkim w Warszawie 
w Parsifalu Wagnera. Potem wystąpiła tam, między innymi, 

jako Frasquita w Carmen Bizeta, Tebaldo w Don Carlosie Verdiego, Sophie 
w Kawalerze Srebrnej Róży R. Straussa (w reż. P. Pizziego ), Yvette w La Rondine 
Pucciniego, jako Władysław w Królu Ubu Pendereckiego, Masza w Damie 
Pikowej Czajkowskiego, Papagena w Czarodziejskim Flecie. Jej repertuar 
operowy obejmuje także m. in. Zerlinę_ w Don Giovannim i Blondę_ 

w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta, Olimpię_ w Opowieściach Hoffmanna 
Offenbacha, Norinę_ w Don Pasquale Donizettiego, Oscara w Balu Maskowym 
G. Verdiego. 



Katarzyna Oleś-Blacha 
W 2001 roku ukończyła z wynikiem celującym Wydział 
Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie. Od paź
dziemika2001 r. pracuje jako asystent w Katedrze Wokalistyki 
AM w Krakowie. Jest laureatką wielu krajowych i między
narodowych konkursów i festiwali. Od 2001 związana z Operą 
Krakowską, gdzie debiutowała w partii Królowej Nocy 
w Czarodziejskim flecie Mozarta. Współpracuje również 

z Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Teatrem Wielkim 
w Łodzi oraz Operą na Zamku w Szczecinie. Ma w repertuarze role: Małgosi 
w Jasiu i Małgosi Humperdincka, Hanny w Strasznym dworze Moniuszki, 
Olympii w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Rozyny w Cyruliku sewilskim 
Rossiniego, Adeli w Zemście nietoperza Straussa, a także partię solową 
w Mesjaszu Haendla. W swoim repertuarze ma też utwory oratoryjne Bacha, 
Purcella, Haendla, Mozarta, Orffa oraz pieśni Liszta, Straussa, 
Szymanowskiego, Strawińskiego. Z zespołami Opera Nova w Bydgoszczy 
i Teatru Wielkiego w Łodzi odbyła kilka toumee po Niemczech, Szwajcarii, 
Austrii, Holandii, Belgii. Prowadzi działalność koncertową w kraj u i za granicą. 

Joanna Tylkowska sopran 
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczna w Bydgo
szczy w 2002 roku, uczestniczyła w wielu kursach 
mistrzowskich w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów 
debiutowała partią Paminy w Czarodziejskim flecie W. A. 
Mozarta w Operze na Zamku w Szczecinie w 2003 roku. 
W tym samym roku śpiewała w Requiem Mozarta oraz 
podczas wielkiej gali "Opera Night" w Szanghaju. Ma w swym 
dorobku takie partie, jak: Księżna Ceprano w Rigoletcie 

Verdiego, Zofia w Halce Moniuszki, Iwona w operze Z. Krauzego opartej na 
motywach Gombrowiczowskiej "Iwony księżniczki Burgunda" w Theatre 
Sylvia Monfart w Paryżu w 2004 roku, Eurydyka w Orfeuszu i Eurydyce Ch. W. 
Glucka, partię tytułową w Mądrej C. Orffa, Serpina w La serva padrona 
Pergolesiego, Francesca Cagliari w Wiedeńskiej krwi J. Straussa oraz Zuzanna 
w Weselu Figara W. A. Mozarta. 

VIP Premiera 

Jest to inicjatywa Opery na Zamku w Szczecinie, mająca na celu 
konsolidację różnych środowisk wokół ważnych wydarzeń artystycznych 
i społecznych. Tradycjąjest, iż wyboru laureata dokonuje Kapituła składająca się 
z beneficjentów wcześniejszych dedykacji, rektorów wyższych uczelni 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Opery na Zamku. 

Pierwszą VIP Premierą był spektakl „Baron cygański" w 2000 roku 
dedykowaną prof. Janowi Lubińskiemu - Kierownikowi Zakładu Genetyki 
i Patomorfologii PAM. Kolejnymi laureatami byli: Anna Augustynowicz, prof. 
Kazimierz Kałucki, prof. Jan Szyrocki, Marzenna Górska i prof. Janina 
Jasnowska. 

Głównymi celami VIP Premiery jest zwrócenie uwagi na działalność 
wielu wybitnych osób z regionu, których niezwykłe umiejętności i działania 
w ten właśnie sposób są nagłaśniane i doceniane. Zamysłem organizatorów jest 
również uczynienie z premier Opery na Zamku wydarzeń kulturalno
towarzyskich na skalę regionu Pomorza Zachodniego, jak również konsolidacja 
środowisk nauki i kultury, wykształcenie przekonania o doniosłości premier 
w naszym mieście, zwiększenie zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi 
w regionie oraz wzrost zainteresowania przedsięwzięciami artystycznymi Opery 
na Zamku. 

Tegorocznymi laureatami VIP Premiery są panowie: Kapitan 
Żeglugi Wielkiej Marcin Raciborski - Kierownik Biura ds. Organizacji 
Regat 2007' oraz Pan Tomasz Banach - pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Regat The Tall Ships' Ra ces 2007. 

Decyzja Kapituły podyktowana została wysokim uznaniem członków 
dla sprawności i wysokiego poziomu organizacji, zjakązostało przeprowadzone 
wydarzenie Regaty The Tall Ships' Races 2007. 
Regaty wielkich żaglowców w Szczecinie były wielkim, niezapomnianym 
wydarzeniem, które rozsławiło Szczecin w Polsce i za granicą. Wziąwszy pod 
uwagę złożoność problemów związanych z przygotowaniem Regat, skalę 
przedsięwzięć, stopień komplikacji nieuniknionych procedur formalnych, 
natężenie zdarzeń nieprzewidzianych, zagrażających wykonaniu niezbędnych 
zadań - przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia jest dowodem niezwykłego 
talentu liderów nadzorujących pracę zespołów odpowiedzialnych za wykonanie 
zadania. Kapituła VIP Premiery uznała, iż zaangażowanie oraz ogromna praca 
osób kierujących przygotowaniami i realizacją The Tall Ships' Races 2007 
zasługują na uhonorowanie dedykacją tegorocznej VIP Premiery. 
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Spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Mecenat 2007" 

Opera na Zamku oferuje Państwu zakup abonamentów: 
Meloman /w cenie 125 zł/ 

upoważniający posiadacza do wstępu na 5 spektakli Opery na Zamku w sezonie artystycznym 
2007/2008 z możliwością wybrania dowolnego miejsca na widowni .* 

Szczęśliwy Wiek /w cenie 100 zł/ 
upoważniający uczniów, studentów, emerytów i rencistów do wstępu na 5 spektakli 

Opery na Zamku w sezonie artystycznym 2007/2008 z możliwością wybrania 
dowolnego miejsca na widowni. 

• Abonamentem nie są objęte premiery i spektakle gościnne na scenie naszego teatru 

Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki zaprasza wszystkich chętnych na spotkania 
z operą światową do Klubu Melomana (Opera na Zamku sala nr 1 O) w każdą środę. 

SMOiO powstało w 1994 roku, skupia ponad 1 OO melomanów, którzy chętnie dzielą się swą 
wiedzą na temat światowych arcydzieł operowych. W Klubie Melomana mile widziany jest 
każdy, kto chce posłuchać pięknej muzyki , obejrzeć rejestrację fascynujących scenicznych 

produkcji krajowych i światowych , spotkać z gwiazdami wielkich scen. 

Reklama w Operze 
Opera na Zamku oferuje powierzchnie reklamowe w swoich wydawnictwach oraz na słupach 

ogłoszeniowych . Oferty i zapytania należy kierować: promocja@opera.szczecin.pl 

Opera n a Zamku 

Dział Informacji i Marketingu 
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. /+48/ 91 4348104, fax /+48/ 91 4334007 

promocja@opera.szczecin.pl, www.opera.szczecin.pl 

Rezerwacja biletów 
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-18.00, tel. /+48/ 91 4888333, tel. /+48/ 91 4348106 

rezerwacja@opera.szczecin.pl 

Kasa biletowa 
czynna od wtorku do piątku w godzinach 12.00-18.00 

oraz w dni wolne od pracy dwie godziny przed rozpoczęciem spektaklu. 
tel. /+48/ 91 4348106 

Opracowanie programu: Żywia Karasińska Fluks 
Okładka: reprodukcja plakatu, autor - Ryszard Kaja 

ilustracje ze zbiorów czasopism archiwalnych Książnicy Pomorskiej 

ul. Wyszyńskiego 30 • 70-203 Szczecin 
tel: +48 (091) 481 77 OO• fax: +48 (091) 481 77 01 

email: szczecin@campanile.com.pl 
www.campanile.com.pl 
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