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ROCK-OPERA 

w ·szEśCIU OBRAZACH z PROLOGIEM 

".„ Czy widzieliście okręt co .leci przez morza, 
Maszty jego czarne jak krzyże cmentarne 
A żagle z krwawej purpury ! 
Tam na nim u steru blady żeglarz stoi, 
I czuwa nieruchomie bezsenny .„" 

RICHARD WAGNER 



AUTORZY I REALIZATORZY: 

SYLW ESTER BI RAGA 
reżyseria, choreografia, scenografia 

SYLWESTER BIRAGA 
MICHAŁ STASZCZAK 
libretto na motywach opery "Tułacz Ho.len der" R. Wagnera 

POKOLENIE 
muzyka 

MICHAL STASZCZAK 
kierownictwo muzyczne 

MONIKA WASILEWSKA 
przygotowanie wokalne 

MARTYNA RAPP 
przygotowanie taneczne 

ALDONA FIGURA · 
asystent reżysera 

MICHAŁ JAWORSKI 
organizacja .pracy 
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SPEKTAKL SPONSOROWANY PRZEZ: 

Fundację Piotra Biichnera S® 
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Firmę Handlową "ZETKA" 

'-.,_ 

~ 

OBSADA: 
Holender - MICHAŁ STASZCZAK 

Mefista - MARTYNA RAPP 

Mefisto - ARTUR PONTEK 

Daland - ~ MARIUSZ KRZEMIŃSKI 

Senta .. '- MONIKA WASILEWSKA PAWEŁ 
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Agnieszka Aleksy, Agniesżka Archacka, Małgorzata Bednarczyk 

Paulina Czerwińska, Magda Chabowska, Joanna Jakubowska 

Agnieszka Łysakowska, J\nQa Qzg~k. Monika Pajączkowska 

Martyna Rapp, J~st-vRa Ra8zio. 
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Zespół składa serdeczne podziękowania 

Firmom i Osobom, które okazały pomoc przy 

realizacji spektaklu. 





POKOLEN.IE 
MACIEK KRYSZCZUK gitara 

WOJTEK ZAWADZKI gitara basowa 

ZBYSZEK CHABIN instrumenty klawiszowe 

PAWEŁ ŚWIĘTONIOWSKI perkusja 

MICHAŁ STASZCZAK śpiew 

Zespół POKOLENIE istnieje od 1988 roku. 
Lokalną popularność zyskał dzięki licznym garażowym 

nagraniom, oraz dzięki udziałowi w małych festiwalach. 
W tym roku ukazała się kaseta z pierwszym 
studyjnym materiałem Pokolenia pod tytułem 

TAKI . JEST NASZ ŚWIAT 
Średnia wieku zespołu 16 lat. 

Managerem zespołu jest Paweł Trzebiatowski. 
Obecnie Pokolenie pracuje nad nowymi utworami. 
-Próby zespołu odbywają się w Klubie STODOŁA 

w Warszawie przy ulicy Batorego 10. 

OKRĘT WIDMO 
„Na szerokim oceanie szaleje huragan. Wicher świszcze 

nam w uszach i rozbija na piane fale wzburzonego oceanu. 
Dzikie głosy miedzianych instrumentów, zapowiadają ukaza
nie się strasznego okrętu. Oto zbliża się z żaglami jak krew 
czerwonemi. To podnosi się, straszny na górze płynącej, to 
znów z szybkością strzały przerzyna wzburzone fale. Czyż 

to jest jeden z żywych okrętów Skandynawskich, czy też 

krzyk ten wychodzi z serca tego bladego marynarza, 
stojącego na przodzie okrętu ? Okr~.t ucieka, leci wiecznie 
i unosi nas z sobą w ciemną no·c i udręczenie.- Ale morze 
uspokaja się, pocieszająca i słodka melodja ucisza żywioły. 

Głos że to z ziemi pochodzący ? mówi o ukojeniu, temu 
nieszczęśliwemu, skazanemu na tę przeklętą wędrówkę ? 
Nieszczęsny pochyla się w straszliwą próżnię fal i nieba. 
Na sklepieniu niebieskim błyszczy gwiazda i obiecuje mu 

. wyzwolenie. Promyczek przemijając ginie natychmiast. Zraz -
paczony !marynarz puszcza się na poszukiwanie gwiazdy, 
wśród wzmagającej się nawałnicy „." 

(Edward Schure: „Ryszard Wagner jego twórczość i ideały", 
tłum . Emilija Węsławska, Warszawa 1904) 



INFORMACJA O FUNDACJI BUCHNERA 
FUNDACJA BOCHNERA. założona została przez Piotra BLlchnera, 
szwajcarskiego biznesmena polskiego pochodzenia, znanego 

- z aktywnej działalności na rzecz kraju, w którym się urodził. 

Dr Piotr · BUchner jest Dyrektorem N Generalnym Przedstawicielstwa 
szwajcarskiej firmy farmaceutycznej ?OLGO BASEL SA w· War
szawie. Od lat prowadząc liczne interesy w Polsce, sponsoruje 
różne przedsięwzięcia społeczne, .kulturalne i naukowe. 
W celu rozszerzenia swej · działalności Piotr BUchner stworzył 

Fundację, której zadaniem jest upowszechnianie porskiej myśli 
naukowej, dorobku kulturalnego oraz dzieł sztuki poza granica
mi kraju. Intencją Fundatora jest niesienie pomocy polskiej 
gospodarce, nauce i kulturze w szczególności przez umożliwie

nie poznania światowych osiągnięć w tych dziedzinach. Celowi 
temu służyć będzie przyznawanie przez Fundację stypendiów 
krajowych i zagranicznych, nagród; finansowanie przedsięwzięć 

mającycil znaczenie dla polskiej gospodarki, badań naukowych 
i ich wdrożeń oraz przedsięwzięć kulturalnych, propagowanie 
osiągnięć polskiej gospodarki, nauki, kultury i sztuki za granicą. 

W maju 1990 roku przy Fundacji BUchnera powstał Dom 
Aukcyjny "POL -SWISS AIRT". Specj~lizuj~ się w organizowaniu 
aukcji sztuki dawnej, przede wszystkim malarstwa. 




