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Modest Nikołaj Gogol 
Hanna Sibilski 
Sceriograf kostiumolog, chara teryzator a, llumaczka Miesi.ka I pracuje w Berlinie. Jest 
absolwent ą Fre1e Un1versita1 Berhn, na którym studiowała teatrologię, f1lmaznawstwn, 
hislo~ sztuki, slaw i stykę oraz sztukę aranżaq1 wnętrz i ogrodów w ujęciu historycznym_ 
Jest autor<ą kostwmow. scenografii i charakteryzaq1 do 1lkudzleslęciu spektakli oraz fil
mów kJnowych 1 telew1zy1nych. 
Wspó precowa a z tak1m1 rezyseram1 Jak· Walery ekrasow (widowiska), Michael K11er 1 Peter 
eglev1c (filmy fabularne) czy tez Fred Ap e (teall. musical) i Mare Giersz.al (teall) Ma w do

rob u równiez współprac~ z wyb1tnym1 operatorami - Edwardem KIOS1ńsk1m. Kf2ySztorem 
Pta<lem, Thomasem Mauchem 
Jej polskie realiz.aqe teatralne to min. Fausl JW Goelh~o i Czaror1Zie1sKr świa l baletu 
w Baltyck1m Teatrze Or.lmatycznym w· osza11n1e. Dd1azd F. Ap ew Tea1rze Rozrywki w Cho
rzowie, Zimny prysznrc F Apke w Tea1rze Powszechnym w Radomiu 1 Teatrze 1;omed1a 
w Warszawie. Bóg mordu Y. Rezy w Teatrze 1m_ Juliusza Słowaclaego w Krakowie i Teatrze 
Pol 1m w SzczectO>e . . ~ogut w rosole S. Jo 1ca w Kra owskim Teatrze Scena STU_ 
Często ollzymuje od rezyserów propozycje zagrania charakterystyczn eh epizodów ak 

torskich Jato t umaczka przygotowywała polskie wersie 1ęzykowe 1nsceruzaq1 dramatow 
Rene Pollescha I Larsa Norena. 

Natalia Draganik 
Absolwentka Panstwowe1 Sz oly Baletowe) w Lodzi, Akademii Muzyczne) w rakcwie (kla 

sa fortepianu pro!_ Ewy Buko1emsk1e1l Stypendystka szwaicars 1e1 fundaq1 Pm Helvella, 
potsta stypencJystl<a presliżowe90 Oancełłeb Schołarsll1p 2004 w W1ednru oraz programu 
MobłłeAcademy 2007 I Warszawa 
UczestnJCZka wielu pro;ektów łwćrczych prowadzonych przez wybitnych tancerzy 1 cho 
reogralów Pracowała z takimi choreografami lilk Palle Oyrvau, Meł1ssa Monteros, Michael 
Schumacher. David Zambrano. łnnakl Azpdlaga, Thomas Hauert Yossl Berg. Nigel Charnoc 
oraz rezyseram1 P!Dtrem uuszczyńsk1m 1 Pawłem Szkotak m Wspóltwlirczym I prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego, autor a choreograf11 do spe•takb W/larever you wrsl!, Db
CDJf!ZycznoS(;_ NIC, Manr/esl Poza pracą scenlcmą zaJmU)e się Intensywnie Pfacą pedago
giczną Na scenie amera1ne1 Teatru Wielkiego w Poznaniu przygotowała choreografię do 
spe taklu Kamedra o memei zonie 

Marek Rydian 
lłezyser I realizator śv 1atel. Absolwent Pohtechn1 .I PoznańskieJ u. - ończył speqal1zaqę 

techrn .1 5w1etlne1 na wydziale etettrycznym Z Teatrem Wielkim w Poznaniu wsp61pracuie 
ad ro u 1987 Stworzy! utaj św1aUa mm do Ga"'1y, Mocy przeznaczema Madame Bu!lerfly, 
Ardy 1 wielu 1nnyeh. lącznie ponad pięćdzies~c1u spek.tał.h Oo jego sukcesów nalezą r<iw 
rnez zagraniczne reahzac1e sw1atel, min_ Czarna maska (Mos wa. Petersburg), Don Pas
quale (Luxemburg), Moc przeznar:zema, Ele era. Falslaff (Haga. Rotterdam) 



Leniwy i wcale już niemłody Podkoliosin za namową 
żonatego przyjaciela i przebiegłej swatki daje się 
wciągnąć w małżeńską intrygę. Jego przyszłą żoną ma 
zostać 27-letnia kupiecka córka Agafia Tichonowna, 
która do małżeństwa ma podejście bardzo pragmatycz
ne. Mimo to roi się wokół niej wielu zalotników 
w różnym wieku, którzy z niesłabnącym zaangażowaniem 
próbują zdobyć jej względy. Podkoliosin ma jednak 
coś, czego nie mają inni absztyfikanci - odpowiednią 
pozycję społeczną. Ma on także i wątpliwości, które 
póki co skutecznie są zagadywane przez jego przyja
ciela Koczkariowa, aranżującego kolejne spotkania. 
Kiedy oczarowana już Agafia szykuje się do ślubu, 
narzeczony daje drapaka,_ 

od reżyserki 
N1edok0ńczona opera Modesta Musorgskiego. ktlifeJ libretto CIJ)1era si~ na Otenku N1kola-
1a Gogola, urywa się w na1c1ekawszym momencie orned" Gogola. tut przed przybyoem 
do Agah T1chonowny andyóatów na meta Byleby - moim zclani m • niepowetowaną 
st r atą przerywanie pektaklu w tym m1e1scu Dlatego postanowiłam dokonczyć opow1esc 
Musorgskiego dr matem Gogola w związku z tym spektakl s~tada s1e z dwóch częścr 
p1erwsze1 według opery Modesta Musor9sl:iego. śpiewanej w JęzyhJ 01y91nalu 1 clrug1e1. 
opow1ada1ące1 óatszy ciąg perypet fT1llosnych Pod ol10sma, juz w oparciu o eks N1k0la-
1a Gogola, granej po po1s u w tłumaczeniu Juliana Tuwima. Pierwsza czi:sć rozgrywa sif: 
, XIX w1eczne1 Rosv. natomiast w drug•!'] przenostmy a qę do WSJJólczesneJ Pols 1. o a-

zuje się, iz trącająca na pierwszy rzut o a myszką opowieść o ozenku 1est nadal a tuatna, 
a gogo'ows ie typy funkcjonują w < ażdeJ epoce 
wszystkich zainteresowanych ich dzis1eiszym1 wc:ieleniarru serdecz111e zapraszam na 
spekta I. w tórym wystąpoą zarówno sohscr Tea ru Wiei 1ego Jak 1 aktorzy Teauu Pols 1ego 
w Poznaniu 

Monika Oobrowlańska 

Krzysztof Słowiński 
O ryqent 1 planista lJJ'odzony v. Poznaniu. Stud1owal w Hochschule ftlr Musr w lon11 
w klasie dyrygentlJJ'y prof. vol era Wangenheuna oraz w Akadem11 Muzycznei w Warsmw1e 
1•1 klasie lonepranu prol lana Ek:1e<a. a także jako s ypendysta Fundac11 Kasc1uszk:owsk1ei 
- w Indiana Unives1ty School or Music w Bloom1ngton w Stanach Zieanoczonych pod hertJ11 -
k1em prof. GyOlgy SeM Prowadzi dz1alaln0ść pianrstyczną w wielu kra1ach Europy oraz 
dyrygencką - glowme w n•emieckreh teatraeh operowych Posiada obszerny repertuar ope
rowy oraz symfoniczny. Wspófpracowal z wieloma polskimi orkrestrami. w tym m.in. z Naro
dową Orktes rą Symfoniczną Polskiego Radia. Sinfonią arsov1a. Potską Dr 1est1ą Radiową. 

oraz z ta 1m1 artystami iak Jonas aufmann. tv an l.Conigheltl. onstanty Andrzej KUi a. Alvaro 
P1ern. Adam a owicz czy The Rascher QuartetL w sezonie 199912000 pelmf otlow1ązk1 
dyrektora muzycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu, w latach 2000·2003 byl dyrektorem 
artystycznym Opery BaltyctieJ w Gdańsku. Od ro u 2009 wspólpracu1e ponownie z Teauem 
W nn w Poznaniu, gdzie objął kierownictwo muzyczne sceny meralneJ W 2012 roku 
w wydawnictwie fonograhcznym oux ukazała ię plyta Krzyszto fa Slow1risk1eyo z llec1stą 
Lu aszem Olugoszem 1 Or ·1esuą Kame1a1ną f 11narmon11 NarodoweJ. 

Monika Dobrowlańska 
Pots a rezyser a urodzona w Poznaniu. Absolwentka studiów teatrolog1cznych (zakań
czanych doktoratem) 1 slawisty 1 na Ruhr-unrversitat w Bochum oraz podyplomowei lasy 
rezyser•1 w mos 1ews 1e1 GITtS. Od 2002 1 me 1es1 związana na ' stale z zadnym teatrem 
Regularnie współpracuje z teatrami w Niemczech. P<Jtsce, we Wloszech oraz z artystami 
z B1aloruSL Obecnie m1esz.Jca w Berhn1e. Jednym z naicenme1szych dośwladezeń ksztal u-
1ących J!'J spojrzenie na teatr byl staz rezysers 1 oraz wspófPfaca z Theater an det Ruhr 
w 1.4ulherm. zalozonym przez Rolle< ta Cltlłlego Zreahzowala m.in. spektakle Woyzeck G. Buch
nera, Pamr11tni warraw wg N Gogola. Sprci,•1ozdanie da A ademu F. Kafki, Sy1uac1e rodzmne 
B. Srbl1anovit, Trzy st0s1ry IV akt wg A. Czechowa. Ilf P Malone w swoiei pracy artystycznej 
z powodzeniem łączy tradyqę teatru polskiego, n emiec<:ego i roSyjS<iego. Je1 spekta le 
w1elokrotn•e otrzymywały zaproszenia nam ędZynarodowe lesllwale teatralne 
Od 2006 roku wspó pracuje regularnie z Teatrem Potsk1m w Poznaniu Wyrezyserowa a tam 
Dcg1yw~e G Sp~ó (2006), sztukę Mamma Medea T lanoye (2007), Myl<wfl P Row11:k ego 
(2009). llodz1e1 O. Lohet (2010) oraz ilczne czytania sceniczne Na sceme Teatru Wielkiego 
w Poznaniu zreahzowala Ophe/111 PrasQuala, co było Jej rezysersk1m de!J1utem operowym. 
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dyrektor Michał Znameck1 a. 
z-ca dyrektora ds. artystycznych Renata Borowska-Juszczyńska c 
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ekonom1czno-adm1mstracy1nych Ryszard Markow a. 
z-ca dyrektora ds. technicznych Jacek Wenzel Cli 
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