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dziedzinie mistrza dostrzec też trzeba dużą aktywność innych autorów różnych pokoleń .

WIELKIEJ LITERATURY

Wymieńmy

ARTUR BIELECKI

tytułów:

kilka

opera radiowa reprezentowana przez

(Przygoda króla Artura) czy Macieja

Od Króla Rogera do Madame Curie

Małeckiego

Grażynę

Pierścień

(Balladyna);

Bacewicz

wielkiej damy

Ryszarda Bukowskiego, W małym dworku Zbigniewa Bargielskiego, Kolonia kama Joanny
Bruzdowicz, Antygona Zbigniewa Rudzińskiego, Ignorant i szaleniec Pawła Mykietyna

Postawa kompozytorów dwudziestowiecznych i współczesnych wobec opery (lub ujmując

czy wreszcie niedawna, głośna premiera Madame Curie Elżbiety Sikory (15 listopada

problem szerzej: wobec teatru muzycznego) jest bardzo niejednolita. Niektórzy wyraźnie

2011 r. w Paryżu).

omijali ją w swojej twórczości (Witold

u innych zajmuje zaś niezwykle ważne

Zainteresowanie operą wśród polskich kompozytorów nie słabnie w ostatnich latach.

miejsce, jak w przypadku Krzysztofa Pendereckiego, by pozostać w kręgu kompozytorów

Znajduje to odzwierciedlenie m. in. w kolejnych premierach - a nawet specjalnych

Lutosławski),

polskich. W czasach narodzin gatunku, w epoce baroku, pisanie czy
oper

było niemalże

oczywiste (wielkim

wyjątkiem

przykładem

festiwalach - przygotowywanych przez Operę Wrocławską pod artystyczną dyrekcją Ewy

pozostaje tu Johann Sebastian Bach),

Michnik. Nierzadko są to światowe prawykonania. Na wrocławskiej scenie publiczność

się

powoli

zarysowywać

„operowa

w XIX stuleciu byli Giuseppe Verdi i Richard

Wagner.
Na

musieli

mogła oglądać

XX w., wraz z

odejściem

systemu dur-moll

też pożegnać wielką, dominującą tradycję

miłośnicy

belcanto (ona

„schronienie" w kanonie repertuarowym na operowych scenach
operą współczesną otworzyły się zupełnie

teatru muzycznego

zresztą znalazła stałe

całego świata).

takie dzieła, jak Matka czarnoskrzydłych snów Hanny Kulenty, La liberta

chiama la liberta Praszczałka

początku

by mnożyć.

wystawianie

w następnych epokach wśród kompozytorów zaczęła
specjalizacja", czego szczytowym

też

Przykłady można

ostatnią część

operowej trylogii Eugeniusza Knapika, Ester Tomasza

czy Ogród Marty Cezarego Duchnowskiego. W tym szeregu utworów

miejsce odrębne i znaczące z wielu powodów zajmuje

Pułapka

najnowsza opera skomponowana według dramatu Tadeusza

Zygmunta Krauzego, jego

Różewicza.

Przed

nowe perspektywy rozwoju. I trzeba przyznać,

Twórca muzycznego unizmu

że czołowi kompozytorzy dwudziestowieczni potrafili wspaniale kontynuować ten gatunek,

od takich arcydzieł, jak Peleas i Melizanda Claude'a Debussy'ego (prapremiera

Zygmunt Krauze, urodzony 19 września 1938 r. w Warszawie, to na tle współczesnej muzyki

w 1902 r.), Salome Richarda Straussa (1905), Zamek Sinobrodego Beli Bartóka (1919),

polskiej i światowej postać znacząca i wyjątkowa. Nie tylko wybitny kompozytor, wyrazisty

Król Edyp Igora Strawińskiego ( 1927) czy Król Roger Karola Szymanowskiego (1926).

nowator, który zadziwiająco wcześnie odnalazł „własny ton" i warsztatową dojrzałość.

poczynając

Swój
W 11

kompozytorzy polscy.

To również znakomity pianista, wykonujący utwory cudze i własne. Pianista jedyny

minionego stulecia dotyczyło to zarówno twórców działających w kraju, jak

w swoim rodzaju, którego swoistym znakiem firmowym jest projekt nazwany The Last

wyraźny wkład

połowie

również

za

granicą,

w rozwój opery

współczesnej wnieśli

na politycznej emigracji.

Przykładowo,

w latach 1959-1961

powstała

Recital,

łączący

w sobie elementy muzyczne i teatralne. Z Ostatnim recitalem artysta

opera Śmierć Don juana autorstwa przebywającego w Paryżu i Monachium Romana

występuje

Palestra, artysty oficjalnie zwalczanego w Polsce Ludowej, z librettem kompozytora według

i krótkich tekstów, w warstwie muzycznej zestawiając utwory współczesne z fragmentami

dramatu Oskara

Miłosza

(wykonanie sceniczne w 1991 r. w Wieliczce, Opera Krakowska,

pod kierunkiem Ewy Michnik, w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego).
Osobny

rozdział

tworzy wybitna

twórczość

sceniczna Krzysztofa Pendereckiego, stale

obecna na scenach operowych polskich i zagranicznych. Oprócz dorobku czołowego w tej
6

dzieł

od

lat, elementy teatralne

realizując

m. in. za

pomocą

gestu

kompozytorów od baroku i klasycyzmu aż po Strawińskiego. Podczas recitali

chętnie sięga

dzieł

kilkudziesięciu

do improwizacji, osnutej na pianistycznym kanonie („Moja improwizacja

Chopina jest skromną próbą osobistego zajrzenia do środka jego muzyki, próbą

przemienienia jego kompozycji zgodnie z moją wrażliwością i upodobaniami").
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także

Zygmunt Krauze to

też

jako wykonawca, jak
Warsztat Muzyczny,

zasłużony

do 1988 r., szczególnie

propagator muzyki

muzyczny organizator. W 1967 r.

stając się

zasłużyła się

Działał

jako

współtwórca

aktywnie we

wielokrotnie

założył

w promocji najnowszej muzyki:

napisało

kameralny

zespół

działająca

dała około

współczesnej twórczości

serii dwudziestu filmów,

trzystu

zatytułowanej

artysta

zapisał

Cisza i

dźwięk.

„muzykę

różne

na

muzyczny;

Nie dziwi zatem

obecność

kwestią oczywistą, jeśli się
osiemdziesiątych
„szkołą

wie,

rozdział twórczości

Współczesnej .

go w 1981 r. Gwiazda do libretta Helmuta Kajzera, która

jako kompozytor bardzo szybko osiągnął dojrzałość i oryginalność stylu, o czym świadczą

Peryta, na podstawie sztuki

do teorii unizmu w malarstwie
Zakładała

ona

sześćdziesiątych, tworząc

Władysława Strzemińskiego

małą zmienność

-

księżniczka

Alicji

Choińskiej

do której zawsze
pewne

pomysły,

przywiązywał wielką wagę,

z teatrem jako autor muzyki teatralnej,

nigdy nie

traktując jej

marginalnie. Niekiedy

idee zrodzone w trakcie pracy nad partyturami teatralnymi

później określone rozwiązania

inspirowały

reżyserów

francuskiego teatru, tak się wyraził o polskim

kompozytorze: „Zygmunt Krauze jest muzykiem, który posiada ten

niepojęty zmysł

teatralności".

powstała

skomponował operę

Iwona,

w

Polieukt z librettem

krąg

pięciu

tezę, że

kompozytor preferuje

wielkiej, nierzadko klasycznej literatury i wielkie, uniwersalne tematy.
fakt

znaczących

rozmiarów tych

aktach) i skłonność do

dużej

dzieł

(Polieukt

obsady wykonawczej

przykładowo

(wyjątkiem

tu trzecia wersja Gwiazdy). Stosunek do opery twórcy Warsztatu Muzycznego
śmiało określić jako

jest

można

afirmatywny.

Od pi eśn i do Pułapki
Trzydzieści

do

doświadczeń

Pułapki według słynnego

później,

na kompozytorski dorobek artysty, zwracamy natychmiast

operowych

doprowadziło

dramatu Tadeusza

Zygmunta

Różewicza . Dzieło

Poety

Krauzego
powstało

uwagę

na scenie w Bergen w Norwegii. Utwór ten uchodzi za bodaj najlepszy dramat

w twórczości scenicznej

na ogromne bogactwo tej twórczości. Bohdan Pociej w jednym ze swoich esejów, odnosząc

dzieła i życie

się

zostały

do doświadczenia Krauzego jako kompozytora, wyliczał po kolei

lat

w 1979 r., opublikowane zostało w "Dialogu" w 1982 r., a jego premiera miała miejsce rok

Na drodze do Pułapki

8

udziałem

iJorge Lavellego, według sztuki Polyeucte Pierre'a Corneille'a.

również uwagę

operą

z

różnych

w utworach autonomicznych. Współpracujący z nim Jorge

Lavelli, jeden z najwybitniejszych

Spoglądając

jest

komputerową

Daniel. W 2004 r.

Dobór autorów, tematów, inspiracji pozwala sformułować
Zwraca

związany

Stanisława Wyspiańskiego

koncepcję

koncepcje minimal music, jednego z ważnych nurtów w muzyce współczesnej .
od wielu lat

po

trzech

Burgunda do libretta Grzegorza jarzyny i kompozytora na podstawie sztuki

zdecydowanie

również

bogaty. Rozpoczyna

jest Balthazar (2001) z librettem Ryszarda

Witolda Gombrowicza. W roku 2010 r. Krauze

odejście

Dopiero w latach

doczekała się aż

chóralno-symfoniczną aż

śpiewaczki. Następną operą

od zasady kontrastów i konfliktów, tradycyjnych napięć i kulminacji, co zdaje się wyprzedzać
Artysta jest

artysty jest

- poprzez

elementów w utworze,

lubił.

wyjątkowo

prezesa Polskiego Towarzystwa Muzyki

jako nowator na tle muzyki lat

jednak nie jest to wcale

kompozytor opery nie

Obecnie operowy

także

nowatorskie

teatru", co przyczyniło się także do zainteresowania operą.

jednej tylko

w muzyce.

że kiedyś

twórczości,

Współczesnej,

wczesne utwory fortepianowe, takie jak Trzy etiudy czy Monodia i fuga. Szybko

teatr

podczas pobytu w Paryżu współpraca zJorge Lavellim stała się dla niego

Zjednoczonych, wJaponii i na uczelniach europejskich.

unistyczną

muzykę symfoniczną, pieśni,

kompozycję swobodną (aleatoryczną),

gatunku opery w jego

wersji: od kameralnej, poprzez

analogię

i

i kameralną,

koncepcje muzyki i formy muzycznej (unizm), oryginalne korespondencje sztuk .. .".

jest cenionym wykładowcą, prowadził zajęcia w wielu ośrodkach akademickich w Stanach

zaprezentował się

solową

instrumenty -

kompozycję ścisłą

WIELKIEJ LITERATURY I IN THE CIRCLE OF GRAND LITERATURE

Towarzystwa Muzyki

władzach Międzynarodowego

pełnił też funkcję

zarówno

utwory ponad stu kompozytorów polskich

i zagranicznych. W dziedzinie upowszechniania
się również

współczesnej,

jego artystycznym kierownikiem. Grupa ta,

koncertów, a specjalnie dla niej

KR~GU

ZYGMUNT KRAUZE: W

ZYGMUNT KRAUZE

następujące

obszary:

Różewicza.

Oparty jest na wątkach biografii Franza Kafki, którego

wielokrotnie inspirowały polskiego poetę i dramaturga. Losy autora Procesu

tu ukazane w

przejmujący

sposób, zgodnie ze

stworzoną

przez

Różewicza
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teatru „realistyczno-poetyckiego".

Pułapka

porusza widza i czytelnika bardzo

głęboko,

a przy tym wymyka się jednoznacznym interpretacjom. Jak pisała Teresa

Krzemień

o dramacie

Różewicza:

„Z pozoru: biograficzna sztuka o genialnym

gruźliku,

KRĘGU

WIELKIEJ LITERATURY j IN THE CIRCLE OF GRAND LITERATURE

ZYGMUNT KRAUZE: IN THE CIRCLE OF GRAND LITERATURE
From King Rogerto Madame Curie

który przygotowywał świat na śmierć. W istocie - uniwersalna formuła losu artysty
The attitude of 20th century and present composers towards opera (or formulating the

zarażonego śmiercią".

Pułapki stało się

Impulsem do skomponowania opery na podstawie

dla Krauzego

obejrzenie tej sztuki przed kilku laty na festiwalu KONTAKT w Toruniu w reżyserii Petera
Gothara. Wcześniej kompozytor

napisał pieśni

do

wykonane na Zamku Królewskim w Warszawie w
ręcznie

stosownej zgody - w postaci

słów

Tadeusza

obecności

zapisanej karteczki,

Różewicza,

które

były

Poety. Po uzyskaniu jego

pieczołowicie

przechowywanej

przez kompozytora -w ciągu czterech miesięcy, głównie w lutym i marcu 2011 r. przebiegła
Libretto na podstawie dramatu opracowali wspólnie Grzegorz Jarzyna i Zygmunt Krauze,
dążąc do zachowania wszystkich

relacji między bohaterami, skracając tylko elementy opisu,

z zachowaniem podstawowej struktury sztuki. Pułapka Krauzego jest operą w jednym akcie
o dość długim czasie trwania (około stu minut). Na

całość składa się piętnaście

Obrazów

(zgodnie ze strukturą dramatu). Obsada obejmuje głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę
W orkiestrze kompozytor

używa

m. in. gitary elektrycznej, akordeonu,

fortepianu i specjalnie "rozstrojonego" pianina. Zwraca także uwagę rola chóru, który
potraktowany został wszechstronnie: włącza się do akcji, ale śpiewa również ukryty, a jego
partia momentami pozostaje asemantyczna (wykonuje wtedy pojedyncze sylaby). Partie
w operze

pełni

dialog, mniejsze znaczenie ma aria (monolog). Punktem

wyjścia dla kompozytora jest tekst, słowo. „Głos w operze traktuję jako rzecz najważniejszą"

- twierdzi Zygmunt Krauze. To, co nowe w muzyce, twórczy eksperyment, zawsze go
pociągało.

W dziele operowym szuka nowych sposobów na ekspresję słowa, a ten proces

poszukiwania
Warto

właściwego

przywołać

tu

Lutosławski),

for others, it is of utmost importance, including Krzysztof

Panderecki, to stay in Polish composers circle. When the genre was born, in baroque, writing
or even staging operas was obvious (Johann Sebastian Bach remains an exception), in the next
epochs, among composers "an opera specialization" started to outline, of which a culminating
example in 19th century were Giuseppe Verdi and Richard Wagner

sposobu staje

słowa

się właśnie

takim twórczym eksperymentem.

kompozytora z wywiadu, przeprowadzonego przez

Strzeleckiego: „W muzyce staram
i które staram się wykreować".

się wyrazić

skomplikowane emocje, które

had to farewe ll a great, dominating tradition of bel canto (it did, however, find a permanent
"shelter" in the repertoire canon of opera stages around the world). New development
perspectives opened for the contemporary opera. lt must be admitted, that main 20th century
composers could continue the genre tremendously, starting from masterpieces such as Pe!leas

and Melisande by Claude Debussy (world premiere 1902), Salome by Richard Strauss (1905),
Duke Bluebeard's Castle by Bela Bartók (1919), Oedipus the King by Igor

(1927)

or King Roger by Karol Szymanowski (1926)
Polish composers contributed to the contemporary opera significantly. In the second half
of the past century it related to both working in country and abroad, during political

są

Pawła

we mnie

with in the People's Republic of Poland, created Donjuan's Death during his stay in Paris and
Munich, with composer's libretto based on the drama by Oskar

Miłosz

(stage performance

in 1991 in Wieliczka, the Opera in Cracow, conducted by Ewa Michnik, directed by Waldemar
Zawodziński)

A separate chapter is created by the magnificent stage works by Krzysztof Penderecki,
constantly present on opera stages in Poland and abroad Apart from the output
of this prominent master in this field, the activity of other authors of different generations
is ought to be noticed. Several titles are: radio opera presented by

(King Arthur's Adventure) or by Maciej
10

Strawiński

emigration. For example, between 1959 and 1961 Roman Palestra, an artist officially fought

solowe są liczne, odpowiadają głównym postaciom dramatu.
Kluczową rolę

opera (Witold

In the begin ning of 20th cen tury, along with the decl ine of dur-moll system, music theatre lovers

praca nad partyturą opery.

symfoniczną.

problem wider: towards music theatre) is very diverse. Some, in their work, clearly avoided

Małecki

Grażyna

Bacewicz

(Balladyna); The Ring of the Creat Lady
11
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ZYGMUNT KRA UZE

Antigone

Country House

by Zbigniew Bargielski, The

by Zbigniew Rudziński,

or finally a recent, famed premiere of

Pena/ Colony

he is also known for co-creating a series of twenty films, entitled

Silence and sound

He was

by Paweł Mykietyn,

active in executive board of The International Society for Contemporary Music, repeatedly

Elżbieta Sikora, first staged on l Sth

held the function of a director of The Polish Society for Contemporary Music He is also

Ignoramus and Madman

Madame Curie by

by Joanna

of November 2011 in Paris. Examples to be named

a valued lecturer in many academic facilities in the United States of America, Japan and

The interest of opera among Polish composers did not fade in recent years. lt is refiected in,

European academies.

inter alia, further premieres, even festivals prepared by the Wrocław Opera under artistic

As a composer Krauze reached his maturity and original style very quickly, proved

direction of Ewa Michnik. Not seidom are these the world premieres. On Wrocław's stage

by his early grand piano compositions, such as

1hree etudes or Monady and fugue

He also

Mather of Black-Winged Dreams by Hanna

quickly appeared as an innovator in the field of music from the sixties by creating, through

the last part of opera trilogy by Eugeniusz Knapik,

analogy to the theory of unism in painting, created by Władysław Strzemiński, a similar

Ester by Tomasz Praszczałek, and Martha's Garden by Cezary Duchnowski. Among these works,

concept in music lt established as little fiuctuation of elements in composition as possible,

Trap by Zygmunt Krazue,

receding from the rule of contrasts and confiicts, traditional tensions and culminations,

the audience could watch art pieces such as The
Kulenty,

La liberta chiama la /iberta -

a separate and, for many reasons, a meaningful place is taken by The
his most recent opera, based on the drama by Tadeusz Różewicz.

which appears to be an overtake of the

minimal music

conception, an important stream

in the contemporary music

Creator of music unism

Finally, Zygmunt Krauze is an artist associated with theatre for many years, author of theatrical
music, treated as of great importance, never marginally Sometimes single ideas, born while

Zygmunt Krauze, born on 19th ofSeptember 1938 in Warsaw, is an important and extraordinary
working on theatrical scores, inspired certain solutions in autonomie compositions later
figure in Polish and world music Not only is he an outstanding composer, expressive innovator,
on. Jorge Lavelli, one of the most outstanding directors of French theatre, who cooperates
who found his "own tone" and workshop maturity surprisingly early, but also an excellen t
with him, said about the Polish composer "Zygmunt Krazue is a musician, who possesses
pianist, performing both his and other people's compositions. A pianist one of a kind, whose
characteristic "brand" is a project named The

Last Recital,

this unimaginable sense of theatricalness".
combining musical and theatrical

elements. The artist has been performing this project for dozens of years, realising theatrical

On the way to

The Trap

elements with, inter alia, gestures and short texts, putting together, in the music layer, modern
compositions and fragments of works from baroque and classicism all the way to Strawiński.

Looking at the composing output of Zygmunt Krauze our attention is immediately drawn

During recitals, he willingly uses improvisation based on the pianistic canon ("My improvisation

by a great diversity of his works. Bohdan Pociej in one of his essays concerning composing

of Chopin's work is a modest attempt of personal insight into his music, an attempt to convert

experience of Krauze enumerated the following sp he res: "music for different instruments - solo

his compositions in accordance with my sensitivity and preferences").

and cham ber, symphonic music, songs, music theatre, strict and chance (aleatoric) composition,

Krauze is also a meritorious propagator of modern music, both as a performer and music

innovative conceptions of music and music form (unism), original

organiser. In 1967 he founded a group Music Workshop by becoming its artistic manager.

Therefore, the presence of opera genre in his artistic output does not surprise, however,

That group, working till 1988, had served especially well in the promotion of newest music:

it is not such an obvious matter, provided that you know the cornposer did not always like

playing around three hundred concerts, and over one hundred composers, both Polish and

opera. Not unti l the eighties, while staying in Paris, did the cooperation with Jorge Lavelli

foreign, wrote compositions especially for those. In the sphere of popularising modern activity,

became "a theatre school", what was also a reason of his interest in opera.

12

arts' correspondence . ".
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Nowadays, the opera chapter of Krauze's artistic output is exceptionally rich. lt begins with

Earlier, the composer wrote songs to Tadeusz Różewicz words, and these were performed

The Star

at The Royal Castle in Warsaw, in attendance of the Poet. After being granted a proper

(1981) with libretto by Helmut Kajzer; it had three different versions cham ber,

choral-symphonic and computerized with only one performer.
(2001) with libretto by Ryszard Pe ryta after the drama

Yvonne, Princess of Burgundy
composition

Polieukt

based

Balthazar is

Daniel

the next opera

by Stanisław Wyspiański.

permission by him - a handwritten piece of paper, carefully kept by the composer - in four
months time, mainly in February and March of 2011, working on the score was in progress.

carne into being in 2004, libretto by Grzegorz Jarzyna,

The libretto based on the drama was prepared by both Grzegorz Jarzyna and Zygmunt

201 O Krauze composed

Krauze, aiming to preserve all relations between characters and shortening elements

on Witold

Gombrowicz's drama.

In

opera with libretto by Alicja Choińska and Jorge Lavelli after

Polyeucte,

of description and commentary, while keeping the basie structure of the drama intact. Krauze's

the drama by Pierre Corneille.

The Trap is an opera in one act of considerable length (around one hundred minutes), which

Selection of authors, themes and inspirations allows us to formulate a thesis, that

consists of fifteen Tableaus (coherent with the drama's structure), destined for solo voices,

the composer definitely prefers a circle of big, often classical literature and vast, universal

mixed choir and symphonic orchestra. In the orchestra the composer uses, inter alia, electric

themes. Moreover, the size of those works is an interesting fact

(Polieukt

for example

guitar, accordion, grand piano and a piano not tuned to the sound. Attention is also drawn

is an opera in five acts) and the tendency for a large cast (an exception is the third version

to the choir, treated with versatility: it joins the action, but also sings hidden, and its part

of

The Star).

The attitude towards opera of the creator of Music Workshop can be safely

described as affirmative.

becomes asemantic at moments (it performs singular syllables, then) Solo parts are numerous,
they match to the main characters of the drama.
In opera the dialogue has the key role, while aria (monologue) has less meaning. The basis

From songs to

The Trap

for a composer is the text, a word. "I treat voice in an opera as the most important matter"

lhirty years of opera experience brought Zygmunt Krauze to

The Trap based on the

- claims Zygmunt Krauze. What always tempted him was what's new in music, a creative
famous

drama by Tadeusz Różewicz. The masterpiece was written in 1979 was published in "Dialogue"

experiment. In opera, he seeks new ways of words expression, and that process of searching
the right way becomes a creative experiment. The composer's statement from the interview

in 1982, and its premiere took place a year later on the theatre stage in Bergen, Norway.
lhis composition is said to be the best drama in the stage output of Różewicz. lt is based
on plots of Franz Kafka's biography, whose works and life repeatedly inspired the Polish
poet and dramatist. Fortunes of the author of

The Trial were

made by Paweł Strzelecki is worth mentioning: "In music, I try to express complicated
emotions, which are inside me and which I try to create".

presented in a moving way,

according to the conception of "realistic-poetic" theatre created by Różewicz.

The Trap moves

its spectators and readers very deeply, as well as it slips from unequivocal interpretations.
As Teresa Krzemień wrote about the drama: "Seemingly: a biographical work about a brilliant
consumptive, who prepared the world for death. Actually: a universal formula of artist's
fate infected with death".
The impulse to compose an opera based on

The Trap

was, for Krauze, watching this

drama few years back during the CONTACT festival in Toruń, directed by Peter Gothar.

14
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STRESZCZENIE LIBRETTA

STRESZCZENI E LIBRETTA I THE TRAP. SUMMARY OF THE LIBRETTO

V

RODZICE
ARTUR BIELECKI

Sypialnia rodziców. Noc. Ojciec i matka
I

OBRAZ

że

MIODEK
służąca, częstuje chłopczyka

miodem („Dobry

miodek? Co, robaczku?"). Franz boi się (,,Taty się boję ..."). Służąca pociesza zalęknionego
Franz tuli

się

do Józi.

opinię

Scena rozgrywa

się

po kilkunastu latach, Franz jest już

dorosły.

W domu trwa rodzinny

obiad. Rodzeństwo Franz i Ottla szepczą do siebie, powstrzymują śmiech „ . Ojciec
krytykować

śmiech

i do

żony

Franza
o

zupę.

(„Oczywiście

Franzowi nie smakuje"), ma pretensje do córki

Franz próbuje

przemówić

do ojca, ale ten

każe

mu

milczeć

i wciąż go krytykuje. W pewnym momencie Franz przestaje jeść, chowa się pod stół.

nieszczęsne zaręczyny,

narzeczone„ .").

że

Franz jest wielkim pisarzem, ale ojciec

Franza i Felicji, jest rodzina i wielu

siostry Franza. Ojciec Franza z podziwem patrzy na
Franz stoi ze

spuszczoną głową.
powiedział

wychodzą

Ili

się

nożem

jego szyi. Franz

z krzykiem.

zostanę „ .

nawet nie wiem, czy jestem

Zostaje tylko Franz i Greta,
się

zwierzęciem, spętanym, zapędzonym

z Felicją i zakłada

Felicji („Greto,

proszę usiąść

tu,

jej i szuka u niej ratunku („Nie jestem narzeczonym, jestem

pierścionek

do tego pokoju jak do

rzeźni").

na palec Grety. Greta próbuje zdjąć

pierścionek

Zrywa

pierścionek

z palca, rzuca go. Wychodzi.

VII

Felicja i Franz, w hotelowym pokoju. Felicja podejmuje

SZAFA

raz jeszcze ofiarowuje mu

Sklep z meblami. Na scenie szafa i trzy łóżka. Franz ijego narzeczona Felicja oglądają meble.
Felicja zwraca uwagę na szafę („Jaka piękna szafa, patrz") i planuje zakup wszystkich mebli
(„Będziesz żyła

przeprosić i pożegnać").
OBRAZ

ze mną czy z szafą").

Felicja nadal wylicza potrzebne meble, a Franz pyta ją, czy przeczytała Sonatę
Kreutzerowsk9.

przyjaciółka

ja"). Wszyscy

WYJEŻDŻAM

IV

do ich mieszkania. Franz patrzy na to zupełnie inaczej

OBRAZ

krytykuje syna (,,Nasz syn nie jest

do restauracji, nawet Felicja (,,Ja tu nie

(„Pan po prostu się boi"), zdziera

i dotyka

i rozmawia z nią, podczas gdy
najważniejsze:

tylko jedno

Franz śpi i przeżywa koszmarną wizję senną . Widzi we śnie, że ojciec ostrzy nóż. „Duszyczka"
chłopca

gości

rodzice narzeczonych,

dla niego

narzeczoną?!").

rannym

Franza pyta o baranka ofiarnego. Ojciec chwyta

Ojciec wobec

Felicję

gości,

słowo ...

zbyt wymowny,

zaręczyny

O BRA Z

o Franzu („Te

VI

BARANEK OFIARNY - SEN

budzi

Ojciec w to nie

to podważa. Scenę kończy monolog Franza.

przy mnie"). Franz zwierza
O BRAZ

się

uważa,

cię kochają ...").

matka broni dzieci („Oni

Maxa, przyjaciela syna,

Odbywają się zaręczyny

zaczyna

o swoich dzieciach. Ojciec

ZARĘCZYNY

OBIAD

o

Matka przytacza

OBRAZ

li

O BRAZ

zupełnie obojętny,

wierzy, szczególnie ostro wyraża

Franz jest dzieckiem. Ma kilka lat. Józia,
chłopca .

jest im

rozmawiają

swoją miłość,

ale Franz

rozmowę.

Mimo postawy Franza

zasłania się chorobą („Chciałem Cię

Felicja wyjeżdża, Franz zostaje sam.

VIII

ZALOTY -JANA
Franz spostrzega

SŁOWIK

młodą dziewczynę, Janę Słowik, pomywaczkę, córkę

szewca. Wypytuje

o nią swojego przyjaciela, Maxa. Chce, by przyjaciel zaanonsował go jej ojcu jako kandydata
na
16

męża

dziewczyny.
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ODPYCHAM SEN

0BRAZXlll

Monolog - wiersz Franza.

U FRYZJERA

OBRAZ IX

Franz, Fryzjer i Józek-Wyrostek. Franz siedzi, Fryzjer rozrabia
zaręczyn

OŚWIADCZYNY

z panną

Słowik.

mydło.

Wchodzi elegancki Klient, którym zajmie

Gratuluje Franzowi

się

Wyrostek. Fryzjer
popędza

goli dalej Franza. Wyrostek poddaje Klienta brutalnej rewizji osobistej i
W warsztacie szewca pojawia się Max, aby zapowiedzieć małżeńskie plany Franza wobec

(„Raus! Raus!"), rysuje mu na plecach

gwiazdę

nakładają

Dawida. Te dwie sceny

Jany. Szewcowa dziękuje Maxowi za bukiet kwiatów. Max anonsuje zamiary małżeńskie

się na siebie. Klient się czołga, Wyrostek brutalnie wyrzuca go z ~akładu. Fryzjer

Franza. Szewc zgadza się na małżeństwo Franza zJaną. Słychać dźwięki marsza wojskowego.

kontynuuje golenie Franza, Wyrostek podaje informację z gazety o wypowiedzeniu wojny

OBRAZ X

Serbii. Fryzjer, poruszony wiadomością, zacina Franza.

PUŁAPKA

OBRAZ XIV

U Ottli na wsi. W ogrodzie są Franz, Ottla, Elli i Valli. Siostry Franza pochylają się nad

IDŹ I ZOBACZ

bratem i śpiewają mu kołysankę.
piszczących

śpiewa kołysankę.

Pokój. Greta

Franz rozmawia z Ottlą. Mówi jej o swojej przerażającej wizji ogromnej szafy, pełnej
i duszących się ludzi („Byli w chałatach jak Żydzi ze wschodu ... nie mieli

powietrza"). Ottla marzy o tym, aby uspokoić brata (..Zamykasz się, zatrzaskujesz drzwi

Wchodzi Max, którego Franz

kobiety

(„Idź

do niej i zobacz"). Max mówi Grecie,

herbatę

i na

chwilę

gościa,

zostawia

że

który niepokoi

poprosił

o odwiedzenie

Franz umiera. Kobieta proponuje

się

dziwnymi

odgłosami

i hałasami

zza parawanu. Rozmawiają o Franzu. Greta pyta Maxa o zaloty Franza do szewcówny.

do świata, budujesz pułapkę, norę ... wpadasz w nią chory i udręczony..."). Franz
BOJĘ SIĘ

odpowiada siostrze: „Ja jestem pułapką".

OJCZE

Pojawiają się Oprawcy. Wskazują

Monolog - wiersz Franza.

giną

na Elli, Valli i Ottlę. Dziewczyny odchodzą za Oprawcami,

w ciemności. Franz tego nie widzi.

OBRAZ XV

OBRAZ XI

PORTRET OJCA

CZARNA ŚCIANA

Franz w mieszkaniu Rodziców.

Franz, Ottla, Elli, Valli, Oprawcy. Tłum więźniów.

W pokoju Franz i Matka. Na

Franz woła swoje siostry.

o

0BRAZXll
POŻAR

zgodę

na

natychmiast

ślub

panną Słowik.

porozmawiać

swoją książkę,
wyschnięty,

z

ścianie

wisi wielki portret Ojca. Franz chce

Matka mówi,

że

prosić

Rodziców

Ojciec jest chory. Franz chce z nim

w cztery oczy, nie wierzy w jego

chorobę.

Chce mu

wręczyć

która właśnie wyszła w tych dniach. Nagle wchodzi Ojciec, bardzo zmieniony,

skurczony. Udaje,

że

nie widzi Franza. W końcu

rozmawiają,

ale Ojciec mówi,

Na scenie piec, otwarte drzwiczki. Na podłodze leżą papiery, zeszyty, gazety. Do pokoju

że

wchodzi Max, Franz informuje go, że pali swoje utwory (..Żegnam się z nimi ... palę żywe

Do pokoju wchodzą tragarze z wielką szafą, tą samą, którą przed laty Franz i Felicja oglądali

istoty, słyszę płacz i krzyk ..."). Prosi przyjaciela o pomoc („Po mojej śmierci spal rękopisy").

w salonie meblowym. Tragarze

18

o wszystkim

dowiedział się już

od szewca i wyśmiewa Franza.
ustawiają szafę według

wskazówek Ojca,

wychodzą .
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Franz mówi teraz o swoim liście do Ojca, ale Ojciec nie zwraca na niego uwagi. Zajęty

wardrobe, look") and she plans to buy all the furniture to their apartment. Franz has a differing

jest obmyślaniem, ile osób można będzie schować w szafie („Ja mam na głowie całą

point of view ("Will you live with me, or that wardrobe"). Felice stili enumerates furniture they

rodzinę... gdzie tu wszystkich schować"). Ojciec wchodzi do szafy. Franz bierze Ojca

need, and Franz asks her if she has read The Kreutzer Sonata.

na ręce, a ten zachowuje się jak małe dziecko. Franz uspokaja Ojca, ale ten przestrzega
Franza i nasłuchuje („Oni już nadchodzą ... Oni idą po nas ...").

TABLEAU V
PARENTS

THE TRAP. SUMMARY OF THE LIBRETTO
TABLEAU I

Parents' bedroom. Night. Father and mother talk about their children. Father claims
he is unimportant for them, mother, however, defends their children ("They love you ...").
Father doesn't believe that, he speaks particularly harshly about Franz ("This damned

HO NEY
Franz is a chi Id Severa! years old. Josie, a servant, treats a boy with honey ("Delicious honeyl

engagement, nancees ..."). Mother adduces an opinion stated by Max, son's friend,
that Franz is a great writer, but father questions that. Franz's monologue ends the scene.

lsn't it babycakesl") Franz is scared ("I am afraid of my dad .. "). The servant comforts
the frightened boy Franz hugsJosie.

TABLEAU VI
ENGAGEMENT

TABLEAU li
Engagement of Franz and Felice is taking place, the family and many guests are there, fiancee's
DINNER

parents, Franz's sisters. Franz's father looks at Felice with admiration and talks to her, while

The scene takes place after severa! years, Franz is already an adult. There is a family supper

Franz stands with his head hung. Father criticises his son in front of the guests ("Our son isn't

in progress Siblings Franz and Ottla whisper to each other, holding back laugher ... Father

too eloquent, he said just one word ... for him the most important one is: me") Everybody

starts to criticise Franz ("Of course Franz does not like it"), he is displeased with his daughter

leaves, to go to the restaurant, even Felice ("I will not stay here ... I don't even know, if I am

laughing, and the soup his wife made. Franz tries to speak to his father, but he silences him

a nancee 11"). Only Franz and Greta, Felice's friend, are left ("Greta, please, sit here beside me")

and continues to criticise. At one point Franz stops eating and hides under the table.

Franz conndes to her and looks for help ("I am not a nance, I am a wounded anima!, shackled,

TABLEAU Ili
SACRIFICAL LAMB -A DREAM

shepherded to that room like to butchery"). He breaks the engagement with Felice and puts
a ring on Greta's nnger. Greta tries to take it off ("You are just scared"), strips it from her nnger
and throws it away. Greta leaves.

Franz is sleeping and having a nightmare. In his dream, he sees his father sharpening a knife.
Franz's Animula asks for a sacrincial lamb. Father grabs the boy and touches his neck with

TABLEAU VII

the knife. Franz wakes up screaming.

IAM LEAVING

TABLEAU IV
WARDROBE

Felice and Franz in a hotel room. Felice tries to make a conversation. Despite Franz's attitude,
she offers him her love again, but Franz makes excuses with a disease ("I wanted to apologise
and say goodbye"). Felice leaves, Franz stays alone.

Furniture store. Three beds and a wardrobe on the stage Franz and his nancee Felice are
looking at the furniture Felice's attention is drawn by the wardrobe ("What a beautiful

20
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TABLEAU VIII

TABLEAU XI

ADVANCES - JANA NIGHTINGALE

BLACK WALL

Franz spots a young girl, Jana Nightingale, a washer, daughter of a cobbler. He inquires

Franz, Ottla, Elli, Valli, Executioners. Crowd of prisoners.

his friend Max about her. He wants his friend to announce him to her father as a candidate

Franz calls his sisters.

for girl's husband.

TABLEAU Xll

PUSHING OFF THE DREAM

FIRE

Monologue - Franz's poem.

An oven with an open door at the stage Documents, notebooks and papers lie on the noor.
Max enters the room, Franz informs him, that he is burning his works ("I say goodbye to them ..

TABLEAU IX

I burn living creatures, I hear crying and screaming ..") He asks his friend for help ("After

PROPOSAL

my death, burn all the manuscripts").
Max appears in cobbler's workshop to announce Franz's marriage plans towards Jana.
Cobbler's wife thanks Max for the bouquet of nowers Max announces marriage plans made

TABLEAU XIII

by Franz. Cobbler agrees for Franz andJana to marry Sounds of a military march can be heard.

AT BARBER'S
Franz, Barber and Josef-Youngster. Franz sitting, Barber mixing soap He congratulates Franz

TABLEAU X

on the engagement with miss Nightingale. An elegant Client walks in, the next customer,

TRAP

who is attended by the Youngster. Barber continues to shave Franz. Youngster performs
At Ottla's, countryside. Franz, Ottla, Elli and Valli are in a garden. Franz's sisters bend over their

a brutal, personal search on Client and shouts ("Rausl Rausl"), he draws the Star of David

brother and sing him a lullaby

on his back. Those two scenes supenmpose. Client crawling, Youngster brutally throws him

Franz talks to Ottla. He tells her about his terrifying vision of a huge wardrobe, full of squeaking

out. Barber continues to shave Franz, Youngster conveys information from a newspaper, about

and suffocating people ("They were in gaberdines, like Jews from the east ... They didn't have
air to breathe") Ottla wishes she could calm her brother ("You are clamming up, closing the

r

declaring war to Serbia. Barber, moved by the message, cuts Franz.

I

door to the world, building a trap, a burrow .. falling into it, sick and tormented ...") Franz

TABLEAU XIV

answers: "I am the trap".

GO AND SEE

Executioners appear. They point at Elli, Valli and Ottla. Girls leave with them, disappear into the

A room. Greta sings a lullaby Max, whom Franz asked to see the woman ("Go to her and see"),

darkness. Franz doesn't see this.

enters. Max tells Greta that Franz is dying. The woman offers a cup of tea and leaves her guest
for a moment, who is startled by strange sounds and noises from behind the scene. They talk
about Franz. Greta asks Max about Franz's advances towards Cobbler's daughter.

22
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REALIZATORZY I SOLISCI I PRODUCERS & SOLOISTS

FATHER I AM SCARED
Monologue - Franz's poem.
TABLEAU

XV

FATHER'S PORTRAIT
Franz in his Parents' apartment.
Franz and his Mother in a room. A big portrait of Franz's Father on the wali. Franz wants
to ask his parents for permission to marry miss Nightingale. Mother says that his Father is iii.
Franz wants to see him in private immediately, he doesn't believe in his sickness. He wants
to give him his book, which was recently published Father suddenly enters, much changed,
dried, and shrunk. He pretends not to see Franz. Eventually they talk, but Father says that
he knew about everything from the Cobbler and is mocking Franz.
Carriers enter the room with a big wardrobe, the same one that years before Franz and Felice
were watching in the furniture store. Carriers set the wardrobe according to Father's indications
and they leave. Franz tells about his letter to Father, but Father does not pay attention to him.
He is busy thinking, how many people can be hidden inside the wardrobe ("I have the whole
family to take care of .. how do I fit them inside"). Father enters the wardrobe. Franz picks
his father up, he behaves like a baby Franz calms his Father, but he wams Franz and listens
("They are coming .. Coming for us .. ")
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Urodzony 19

września

1938 r. w Warszawie, kompozytor i pianista.
i fortepian w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Paryżu, u Nadii Boulanger.
Znany jest przede wszystkim jako twórca muzyki unistycznej, której
zasady opierają się na teorii zaczerpniętej z malarstwa Władysława
Strzemińskiego (1893-1952). Muzyka ta nie posiada kontrastów, napięć
v
i
punktów kulminacyjnych w tradycyjnym rozumieniu, a jej forma jest
~
homogeniczna. Zygmunt Krauze jest autorem trzech oper, szeregu
-&
~
koncertów instrumentalnych oraz utworów symfonicznych i kameralnych.
Ponadto współpracował z architektami, tworząc muzykę przestrzenną,
którą prezentowano w Polsce, Austrii i Francji.
W 1966 r. otrzymał pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie dla wykonawców muzyki
współczesnej Gaudeamus, w Holandii. Od tej pory koncertuje jako pianista na całym świecie,
wykonując przede wszystkim repertuar współczesny. W 1967 r. założył zespół Warsztat Muzyczny,
którym kierował przez dwadzieścia pięc lat. Zespół wykonywał przede wszystkim utwory zamawiane
u kompozytorów z całego świata.
Od 1965 r. prowadzi seminaria, wykłady i kursy mistrzowskie dla kompozytorów oraz pianistów
w prestiżowych ośrodkach nowej muzyki, m. in.: Darmstadzie, Bazylei, Sztokholmie, Los Angeles,
Tokio, Jerozolimie i Hong Kongu. W 1982 r. pełnił funkcję visiting professor w Yale University.
W 1996 r. otrzymał tytuł profesora korespondenta na uniwersytecie Keimyung w Południowej
Korei. Od 2002 r. jest profesorem kompozycji w Akademii Muzycznej w Łodzi, a od 2006 r.
- w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Znaczna część jego artystycznej działalności skupiała się poza granicami Polski. W latach
1973-197 4 przebywał w Berlinie jako artysta rezydent na zaproszenie DAAD (Deutsche
Akademischer Austauschdienst). W 1982 r. na zaproszenie Pierre'a Bouleza został doradcą
muzycznym IRCAM w Paryżu. W latach 1983-1984 realizował i prowadził cotygodniowe audycje
muzyczne w Radio France Musique. Od roku 1970 - przez 1O lat - był członkiem komitetu
repertuarowego festiwalu Warszawska Jesień. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prezydenta
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Współczesnej. Ponadto, przez czternaście lat
był prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz w latach 2003-2006 prezesem
Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.
Za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. w 1975 r. - Srebrny Krzyż Zasługi,
w 1984 r. - tytuł "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres", przyznany przez Rząd Francuski,
w 1988 r. - nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 1989 r. - nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
Ponadto w 1999 r. został honorowym członkiem ISCM, w 2004 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi,
a w 2005 r. - nagrodę Dziedzictwa Ludzkości, przyznawaną przez UNESCO w Valparaiso (Chile).
W 2008 r. otrzymał tytuł Oficera Legii Honorowej. W 2010 r. został odznaczony złotym medalem
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 r.
został honorowym członkiem Związku Kompozytorów Polskich.
Studiował

_D

kompozycję

Born on 19th of September 1938 in Warsaw, Polish composer and pianist.He studied composition
and piano at the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw and with Nadia Boulanger in Paris.
He is known as a composer of unistic music, based on the theory of unistic art adopted from
the painting of Władysław Strzemiński (1893-1952) Unistic music lacks contrasts, tension and climaxes
in the traditional sense and its form is as homogenous as possible. He is an author of three operas,
several instrumental concertos, symphonic and chamber works. Together with architects he also
composed spatial music, which was presented in Poland, Austria and France.
Zygmunt Krauze won the First Prize of the Gaudeamus Competition in Holland in 1966. Since then
he has continued his carrier as a pianist peńorming mostly 20th century music. In 1967 he founded
Music Workshop ensemble, which commissioned works from over one hundred composers.
He served as its artistic director and pianist for over twenty five years.
Since 1965 he has given seminars as well as master classes of composit1on and contemporary music
performance both in Poland and abroad, including prestigious centers of new music like: Darmstadt,
Base!, Stockholm, Los Angeles, Tokyo,Jerusalem and Hong Kong In 1982 he served as a visiting professor
at Yale University. In 1996 he was nominated as an Eminent Corresponding Professor at Keimyung
University in South Korea. From 2002 he is professor of composition at the Music Academy in Łódź,
and from 2006 - at the Frederic Chopin Music Academy in Warsaw.
Many of his artistic activities took place outside Poland. Between 1973-1974 he was an artist in residence
in Berlin at the invitation of DAAD (Deutsche Akademischer Austauschdienst). In 1982 he was invited
by Pierre Boulez to become a musical advisor to IRCAM in Paris. Apart from that he was a member
of the repertoire committee of the Warsaw Autumn Festival for ten years and in 1987-1990 served
as president of the International Society for Contemporary Music. He also served as president of the
Witold Lutosławski Society and president of the Polish Section of the JSCM.
Among his honours and awards are: Silver Cross of Merit of Poland (1975), the Medal of Distinction
from Jeunesses Musicales in Poland (1979) and the title of 'Chevalier de l'Ordre des Arts et des
Lettres" in France (1984). In addition he received the Prize of the Ministry of Culture in Poland (1989).
In 1999 he became an honorary member of ISCM. In 2004 he received the Golden Cross of Merit and
in 2005 the UNESCO Heritage of the Humanity Award in Valparaiso (Chile) In 2008 he was appointed
by the President of the French Republic Officer dans 'l'Ordre National de la Legion d'Honneur'. In 201 O,
he was appointed by the Polish Ministry of Culture and Heritage gold medal 'Gloria Artis". In 2011
he became Honorary Member of the Polish Composers Union.
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Grzegorz Jarzyna, urodzony 1968 r. w Chorzowie, jest jednym
z najbardziej znanych polskich twórców teatralnych. Jego pojawienie
się zrewolucjonizowało polski teatr. Absolwent wydziału filozofii
UJ i reżyserii krakowskiej PWST. Od 1998 r. Dyrektor Artystyczny
TR Warszawa (dawniej Teatr Rozmaitości), jednej z najbardziej
innowacyjnych scen w Polsce; od 2006 r. także jego Dyrektor Naczelny.
Jarzyna ma na swoim koncie reżyserię tekstów klasycznych, które
poddawał śmiałej reinterpretacji (Bzik tropikalny wg Witkacego,
Magnetyzm serca na podstawie Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry),
adaptacji wielkich powieści europejskich (Doktor Faustus Tomasza
Manna, Ksi9żę Myszkin wg Idioty Fiodora Dostojewskiego), głośnych tekstów współczesnych
(Niezidentyfikowane szcz9tki ludzkie Brada Frasera, 4.48 Psychosis Sary Kane w Warszawie
i Dusseldorfie), a także oper (Cosi fan tutte Wolfganga A. Mozarta w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
Gracz Siergieja Prokofiewa w Opera de Lyon). Pasjonuje go łączenie gatunków, czego wyrazem
są spektakle: 2007: Macbeth według Williama Shakespeare'a (2005), niemal filmowa inscenizacja
rozgrywająca się na czterech planach, oraz Giovanni na podstawie Don Giovanniego Wolfganga
A. Mozarta i Don juana Moliera, przedstawienie będące połączen iem teatru dramatycznego i opery.
Międzynarodową reputację Jarzyny ustaliły zaproszenia jego spektakli na liczne festiwale i występy
gościnne w Europie i na świecie, m.in. w Avignionie, Edynburgu, Moskwie, St. Petersburgu,
Jerozolimie, Berlinie, Monachium, Wiedniu, Sztokholmie, Londynie, Dublinie, Toronto i Los Angeles.
W czerwcu 2008 r. jego Macbeth prezentowany był w Nowym Jorku, gdzie pod Brooklyn Bridge
dla tej inscenizacji powstała specjalna scena.
Jarzyna jest autorem wielu adaptacji, dwóch sztuk teatralnych: Medea Project i Areteia oraz dwóch
librett do oper Zygmunta Krauzego: Iwona, księżniczka Burgunda i Pułapka. W swoim dorobku
ma również kilka realizacji telewizyjnych: Bzika tropikalnego wg Witkacego, Historię wg Witolda
Gombrowicza oraz telewizyjną wersję spektaklu 2007: Macbeth.
Jego ostatnie spektakle to T.E.O.R.E.M.A. T. na podstawie twórczości Piera Paolo Pasoliniego
(premiera w lutym 2009 r.), Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej, którego premiera odbyła
się w Schaubuhne am Lehniner Platz w Berlinie (marzec 2009 r.) oraz Areteia, spektakl zrealizowany
w ramach projektu „Odyseja Europa", a przygotowany jako część programu „Europejska
Stolica Kultury RUHR.2010". W 2010 r. zrealizował w amsterdamskim teatrze Toneelgroep Fedrę
Jeana Racine'a.
Grzegorz Jarzyna jest laureatem wielu nagród, m. in. nagrody Ministra Spraw Zagranicznych
za wybitne zasługi dla Polski na świeci e (2002), Złotego Orderu z okazji 300-lecia St. Petersburga
(2004) oraz Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia
artystyczne w 2009 r. W 2007 r. za Medeę, zrealizowaną w wiedeńskim Burgtheater (2006), otrzymał
jedną z najbardziej prestiżowych nagród teatralnych obszaru niemieckojęzycznego - NestroyPreis. Jest dwukrotnym laureatem nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera
(1999 i 2009).

Bom in 1968, playwright, stage director, head and artistJC d1rector of TR Warszawa, theater company
set by himself. He studied philosophy and directing in Cracow. jarzyna is one of the best-known stage
directors ever to come from Poland. His first play, Tropical Craze after Stanisław Ignacy Witkiewicz, was one
of the most famous theatrical debuts in Poland and marked the beginning of a new era in Polish theatre.
He has directed over tewnty theater and opera productions, staged, among others, at the Schaubuhne
in Berlin, the Burgtheater in Vienna and the Tonelgroupe in Amsterdam.
jarzyna has staged and radically reinterpreted classic drama Tropical Craze accordmg to Stanisław
Ignacy Witkiewicz, Magnet1sm of the Heart based on Aleksander Fredro's Maiden Vows, adapted major
European novels (Thomas Mann's Doctor Faustus, Prince Myshkm according to Fyodor Dostoyevsky's
The /diot), directed famous contemporary plays (Brad Fraser's Unidentified Human Remains, Sarah
Kane's 4.48 Psychosis in Warsaw and Dusseldoń, Dorota Masłowska's No Matter How Hard We Tned)
and well-loved operas (Wolfgang A Mozart's Cosi fan tutte at the Grand lhetre in Poznań and Serge1
Prokofiev's Gamb/er at Opera de Lyon). His readiness and enthusiasm for cutting across genres have
resulted in 2007 Macbeth according to William Shakespeare (2005), an al most cinematic production with
the action taking place on four separate sets, TE.OREM.A.Tbased on 7heorema by Pier Paolo Pasolini
and Giovanni based on Mozart's Don Giovanni and Moliere's Don juan, a production melding dramatlC
theatre and opera.
jarzyna's intemat1onal reputation was established with the invitat1on of his productions to numerous
festivals and guest peńormances on stages m Europe and beyond, mel ud mg Moscow, jerusalem, Berlin,
Munich, Vienna, Stockholm, London, Dublin, Toronto, Wellington, Avinion, Los Angeles and New York.
In june 2008 Macbeth was shown on a purpose-built stage under the Brooklyn Bndge in New York,
4.48 Psychosis was presented at the Edinburgh International Festival, Giovanni inaugurated the Balt1c
House festival in St. Petersburg and peńormed on Holland Festlval in 201 O.
He has also directed severa! telev1sion productions: Tropical Craze according to Witkiewicz, History
according to Witold Gombrowicz, the TV version of 2001: Macbeth and concerts - 49. International
Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn (2006).
Jarzyna is the author of librettos to operas with music by Zygmunt Krauze - Yvone, Princess of Burgundy
based on the drama by Witold Gombrowicz (2006) and The Trap based on the drama by Tadeusz
Różewicz (commissioned for the World New Music Days, Wrocław 2014), and dramas - Areteia (2009),
written for the project ' European Capital of Culture RUHR.2010", and Medea Pro1ect, peńormed
m 2006 at the Burgtheater in Vienna, which won him the Nestroy Preise, the most important theater
award in the German-speaking region.
Jarzyna has won numerous pnzes and distinctions, including the award of the Minister for Foreign Affairs
for his outstanding contnbution to promoting Poland intemationally (2002), a Gold Medal
commemorating the St. Petersburg Tricentennial (2004) and the Award of the Ministry of Culture
and National Heritage for exceptional artistic achievements in 2009.
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TOMASZ SZREDER

z

EWELINA PIETROWIAK

C)

W 1982 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie
w klasie dyrygentury symfoniczne-operowej prof. Stanisława Wisłockiego.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Szombathely na Węgrzech
i w Wiedniu. Odbył również staże w instytucjach kultury w Monachium jako
stypendysta Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki.W czasie studiów
założył i prowadził do 1984 r. Studencką Orkiestrę Kameralną, a w latach
1984-1991 pracował jako asystent i dyrygent w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Od 1990 do 1995 r. był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii
Kieleckiej. Obecnie, od 1996 r„ jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem
w Operze Wrocławskiej.
W dorobku artystycznym ma nagrania telewizyjne, radiowe i płytowe (m.in. Tosca Giacomo
Pucciniego z zespołem Opery Wrocławskiej), a w swoim szerokim repertuarze wykonawczym
posiada najważniejsze dzieła muzyki symfonicznej, operowej i oratoryjno-kantatowej. Dyrygował
w większości polskich filharmonii, a także za granicą: w Niemczech, Belgii, Danii, Stanach
Zjednoczonych oraz na Ukrainie i Litwie.
Za jedno ze swych najważniejszych dokonań zawodowych artysta uważa realizację premiery
Hagith Karola Szymanowskiego w 2005 r. na scenie Opery Wrocławskiej. Dzieło to zostało wydane
na DVD w 2007 r. Jako jeden z nielicznych dyrygentów poprowadził wykonanie całej tetralogii Richarda
Wagnera Pierścień Nibelunga (2006). Była to druga powojenna realizacja tego monumentalnego cyklu
we Wrocławiu.
Pod kierownictwem muzycznym Tomasza Szredera zespół Opery Wrocławskiej wykonał także
m.in. Carmen Georgesa Bizeta (2007), Jutro Tadeusza Bairda i Kolonię karn9 Joanny Bruzdowicz (2008).
W 2010 r. artysta poprowadził na wrocławskim Stadionie Olimpijskim megawidowisko Turandot
Pucciniego, a w 2012 r. obejmie kierownictwem kolejną superprodukcję Opery Wrocławskiej,
Bal maskowy Giuseppe Verdiego.
In 1982 he graduated from the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw, class of symphony and
opera conducting of Prof. Stanisław Wisłocki. He took part in master courses in Szombathely (Hungary)
and Vienna. He also trained in Munich on a grant from the Bavarian Ministry of Culture and Art.
During his time as a student he formed and led (untił 1984) the Student Chamber Orchestra, and from
1984 to 1991 he worked as an assistant and conductor in the Grand Theatre in Warsaw. From 1990
to 1995 he was a general and artistic director of the Philharmonic in Kielce. Currently, starting from 1996,
he works as a music director and conductor in the Wrocław Opera.
His works include many recordings for the television, radio and on disc, (e.g. Tosca by Giacomo Puccini
produced with the Wrocław Opera) and his repertoire encompasses all major works of symphonic,
opera and oratorio and cantata music. Tomasz Szreder has conducted in most philharmonic houses
in Poland as well as abroad, i.e. in Genmany, Belgium, Denmark, the United States, Ukraine and Lithuania.
His major artistic achievement is the production of Karol Szymanowski's opera Hagith staged in 2005
by the Wrocław Opera and recorded on DVD in 2007. Szreder is one of few conductors who led the production
of the entire Ring of the Nibelung cycle (2006) by Richard Wagner. This was the first post-war production
ofWagner's monumental work in Wrocław.
He also conducted other works for the Wrocław Opera, a.o. Carmen by Georges Bizet (2007),
Tomorrow by Tadeusz Baird and The Pena/ Colony by Joanna Bruzdowicz (2008). In 2010 artist led
the Wrocław Opera orchestra during opera megaproduction on the Wrocław Olipmic Stadium - Turandot
by Puccini and in 2012 he will conduct the next one wich will be Giuseppe Verdi's A masked bali

V)

LU

a

f-

LU
V)

a

z<(
z

o

F
u
LU

o::

o
~

L.L

<(

o::

lJ

o
z

LU

u

V)

~

o::

LU

V>

>-

N

LU

o::

Reżyser teatralny i operowy, scenograf. Absolwentka Wydziału Reżyserii
warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza,
Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Państwowej Szkoły
Muzycznej pierwszego stopnia, studentka Studiów Podyplomowych
na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Zadebiutowała
Pokojówkami Jeana Geneta w warszawskim
Teatrze Ateneum. Na tej scenie zrealizowała · również Sonatę
jesienn9 Ingmara Bergmana, Trash story czyli sztukę niepamięci
Magdaleny Fertacz oraz Kasta la vista Sebastiana Thierry'ego.
Reżyserowała
między
innymi
w zielonogórskim
Teatrze
im. Leona Kruczkowskiego, w warszawskim Laboratorium Dramatu i w Teatrze Syrena.
Do swoich spektakli projektuje scenografię. Za scenografię przedstawienia Teatru Wierszalin
w Supraślu pt. Wierszalin. Reportaż o końcu świata otrzymała nagrodę dla najlepszego scenografa
XIV Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek. Jest również laureatką Nagrody im.
Zbigniewa Krawczykowskiego przyznanej przez Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie za dobrze
rokujący początek pracy zawodowej oraz indywidualnej nagrody za reżyserię spektaklu Kasta la vista
na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie.
W teatrze operowym zadebiutowała w sezonie 2007/200B realizacją Jutra Tadeusza Bairda
w Operze Wrocławskiej. Realizację tę powtórzyła w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 201 Or. na scenie
Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyreżyserowała Halkę Stanisława. Moniuszki, a w Operze Wrocławskiej
Matkę czarnoskrzydłych snów Hanny Kulenty.
W 2010 r. za swoje realizacje operowe została nominowana do Paszportu „Polityki" w kategorii
Muzyka Poważna. Od grudnia 2011 r. dyrektor artystyczna Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Theatre and opera director, set designer. Graduated from Directing Department at the Aleksander
Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw, Architecture Department at the Poznań University
ofTechnology, the State School of Music, first level, and a postgraduate student at the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw.
She debuted in The Maids by Jean Genet at the Ateneum Theatre in Warsaw. On that stage she also
acted out Autumn Sonata by Ingmar Begman, Trash story that is an art of oblivion by Magdalena Fertacz
and Kasta la vista by Sebastian Theirry. She directed, inter alia, in the Leon Kruczkowski Theatre in Zielona
Góra, in the Drama Laboratory in Warsaw and the Mermaid Theatre. She designs the scenography
for her shows. She received an award for the best set designer of the XIVth International Meetings
of Puppet Theatres in Toruń, for the scenography for the spectacle entitled Wierszalin. Reportage
of the world's end staged in the Wierszalin Theatre. She was also awarded by the rector of the Theatre
Academy in Warsaw with the Zbigniew Krawczykowski Award, for a well prognosticating beginning
of professional work and an individual prize for directing Kasta la vista spectacle during the All-Poland
Festival of Comedy Talia in Tamów.
In opera she debuted during 2007/2008 season with Tomorrow by Tadeusz Baird in the Wrocław
Opera. She re-staged it in the Grand Theatre in Poznań. She directed Halka by Stanisław Moniuszko
in 201 Oon the stage of the Baltic Opera in Gdańsk, and in the Wrocław Opera - The Mather of BlackWinged Dreams by Hanna Kulenty.
In 201 Oshe was nominated for Paszport Polityki award for her operatic realisations, in the 'Classical Music'
category. She has been an artistic director in the Ludwig Solski Theatre in Tarnów since Decem ber 2011
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Artysta plastyk, absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarka,
uznana w kraju i za granicą projektantka scenografii i kostiumów teatralnych.
Od 1988 r. związana z Operą Wrocławską . Brała udział w ponad stu
dwudziestu realizacjach operowych i baletowych, dla których projektowała
kostiumy i dekoracje. Z okazji jubileuszu dwudziestolecia współpracy
artystki z Operą Wrocławską kostiumy jej autorstwa wystawiane były na
wystawie zatytułowanej „Kostiumeria" we wrocławskim Ratuszu. W 2008
i 2009 r. kostiumy Małgorzaty Słoniowskiej prezentowane były na VI
i VII Gali Międzynarodowego Konkursu Off Fashion w Kielcach. Natomiast
w grudniu 2008 r. w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, w ramach
ekspozycji „W przestrzeni Uniwersum/ labiryncie śmierci - Inscenizacje plastyczne oper Krzysztofa
Pendereckiego" prezentowano kostiumy, zaprojektowane przez artystkę do wrocławskiej inscenizacji
Raju utraconego K. Pendereckiego. W zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach znajdują się kostiumy
autorstwa Małgorzaty Słoniowskiej do Kantaty o kawie i Kantaty chłopskiej J. S. Bacha, wystawionych
w Operze Wrocławskiej . Artystka współpracowała z licznymi scenami operowymi i teatralnymi w kraju
i na świecie, tworząc kostiumy i scenografię dla Opery Wrocławskiej (tu m.in. do Pierścienia Nibelunga
R. Wagnera, Opowieści HoffmannaJ. Offenbacha, Raju utraconego K. Pendereckiego), Teatru Wielkiego
w Łodzi (m.in. Don Pasquale i Impresario w opalach G. Donizettiego}, Stadttheater Gorlitz (m.in. Student
żebrak K. Millockera, Pietruszka I. Strawińskiego), Opery Lwowskiej (m.in. Straszny dwór S. Moniuszki),
Opery Bałtyckiej w Gdańsku (m.in. Kawaler srebrnej róży R. Straussa), Opery śląskiej w Bytomiu (m.in.
Carmina Burana C. Orffa), Opery na Zamku w Szczecinie (m.in. Magia czarów M. Ravela) oraz Teatru
Muzycznego w Gliwicach (m.in. Hrabina Mariza E. Kalmana). Artystka została odznaczona Brązowym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Ma łgorzata S łoniowska is a visual artist and graduate of the Wrocław Academy of Art and Design,
and a painter and a designer of scenography and theatrical cost umes, acknowledged at home and abroad.
Since 1988 she has been linked with Wrocław Opera. The artist has taken part in over one hundred twenty
opera and ballet productions, designing costumes and scenery. For the 20th an niversary of the collaboration
with Wrocław Opera, costumes of her creation were displayed at an exhibition entitled Kostiumeria
at Wrocław Town Hall. In 2008 and 2009 costumes by the artist were presented at the 6th and 7th Gala
of the International Off Fashion Contest in Kielce, while costumes of her design for the Wrocław production
of Paradise Lost by K. Penderecki were presented in Decem ber 2008 at the Centre for Polish Scenography
in Katowice, as part of the exhibition ' In the space of the Universum/ labyrinth of death: The artistic product1on
of the operas of Krzysztof Penderecki'. Costumes authored by Małgorzata S ł oniowska for The Coffee
Cantata and The Peasant Cantata by J S Bach, staged at Wrocław Opera, are to be found in the collections
of the Silesian Museum in Katowice. Małgorzata Sloniowska has collaborated with numerous opera
and theatre stages at home and abroad, creating costumes and scenography for Wrocław Opera
(a.o. Der Ring des Nibelungen by R. Wagner, The Tales of Hoffmann by J Offenbach and Paradise Lost
by K. Penderecki), the Grand Theatre in Łódź (a.o. Don Pasquale and L'impresario in angustie by G. Donizetti},
Stadttheater Gorlitz (a.o Der Bettelstudent by K. Millocker and Petrouchka by I. Stravinsky), the Lviv
Theatre of Opera and Ballet (ao The Haunted Manor by S Moniuszko), the Baltic Opera in Gdańsk
(a.o. Der Rosenkavalier by R. Strauss), the Silesian Opera in Bytom (a.o Carmina Burana by C. Orff), the
Castle Opera in Szczecin (a.o. 1he Sorcerer's Apprentice by M. Ravel) and the Music Theatre in Gliwice
(ao. Grafin Mariza by E. Kalman) The artist has been decorated w1th the Bronze and Silver Cross of Merit
and honoured with the Bronze "Gloria Artis Medal for Service to Culture'

KRZYSZTOF PAŃTAK
Projekcje wideo
Video projections
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BOŻENA KLIMCZAK
Ruch sceniczny
Stage movement

ANNA GRABOWSKA-BORYS
Przygotowanie chóru
Choir master
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MARIUSZ GODLEWSKI*

baryton I baritone
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BARBARA BAGIŃSKA

~

mezzosopran I mezzo-soprana
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JACEK JASKUŁA

baryton Ibaritone

<
N

-Q,

DOROTA DUTKOWSKA

mezzosopran I mezzo-soprana
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ŁUKASZ

JOANNA MOSKOWICZ

ELŻBIETA KACZMARZYK-JANCZAK

ROSIAK

baryton I bantone

sopran I soprana

mezzosopran I mezzo-soprana
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EDWARD KULCZYK

TOMASZ RUDNICKI

tenor Itenor

bas-baryton I bass-bantone
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WIKTOR GORELIKOW

ALEKSANDRA KUBAS

bas I bass

sopran I soprana

*GOŚCINNIE I SPECIAL GUEST

KATARZYNA HARAS

RAFAŁ

mezzosopran I mezzo-soprana

tenor Itenor

MAJZNER

DYREKCJA I ZESPOŁY I MANAGEMENT AND STAFF

DYREKCJA, KIEROWNICTWO I ZESPOŁY OPERY WROCŁAWS K IEJ
MANAGEMENT AND STAFF OF THEOPERA OF WROCŁAW

SOLIŚCI ŚPIEWACY I SO LOISTS

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and artist1c d1rector

Soprany I Sopranos

Matra Brzezińska I Ewa Czermak I Aleksandra Kubas
Evgeniya Kuznetsova I Anna Lichorowicz I Anastazja Lipert
Joanna Moskowicz I Iwona Handzlik I Aleksandra Makowska
Ewa Vesin* !Jolanta 2.murko

Mezzosoprany I Mezzo-sopranos
Ewa Michnik
Tomasz Szreder
Tadeusz Zathey
Bassem Akiki

Barbara Bagińska I Anna Bernacka I Dorota Dutkowska
Katarzyna Haras I Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak !Jadwiga Postrożna
Iryna Zhytynska

Tenory I Tenors

Łukasz

Kierownik muzyczny I Music di rector

Tomasz Szreder

Barytony I Baritones

Scenograf I Set designer

Małgorzata Słoniowska

Jacek Jaskuła I Michał Kowalik I Zygmunt Kryczka
Maciej Krzysztyniak I Łukasz Rosiak
Marcelo Andres San Martin

Basy I Basses

Wiktor Gorelikow I Marek Paśko I Bartosz Urbanowicz
Janusz Zawadzki I Radosław Żukowski

Bas-baryton I Bass-bantone

Tomasz Rudnicki

Zastępca

dyrektora I Deputy d1rector

Janusz

Pełnomocnik dyrektora ds. finansowych The chief accou ntant, fina ncial department

Główny Księgowy

Dyrygenci I Conductors

Asystenci

reżysera

Ewa Michnik

I Assistant d1rectors

Słoniowski

Kazimierz Zalewski

Hanna Marasz
Adam Frontczak*

Pełnomocnik dyrektora ds. wykonywania czynności prawnych
w zakresie zwykłego zarządu - Główny specjalista ds. prawnych
Assoc1ate counsel

Marzena Malinowska

Pełnomocnik dyrektora ds. inwestycyjnych
Opera director's proxy of investment

Kazimierz Budzanowski

Asystent dyrektora I Assistant to general and art1stic director
Specjalista ds. Public Relation I PublJC Relation manager

Mateusz Wiśniewski

Główny

specjalista ds. marketingu
Marketing manager

Marek

Kierownik działu koordynacji pracy artystycznej
Art1stic operations manager

Krystyna Preis

Kierownik działu promocji i obsługi widzów
Audience and promotion service manager

Anna Leniart

Kierownik działu służby pracowniczej
Personal department manager

Grażyna Lis-Galasińska

Kierownik działu płac i ubezpieczeń
Human resources manager

Halina Głodek-Zadka

społecznych

ARTYŚCI GOŚ CINN I I GUESTS

Pieńkowski

Kierownik działu księgowości
Accountig department manager

Ewa Masłek

Rzecznik prasowy I Press spokeswoman

Elżbieta

Inspicjenci I Deputy stage managers

Adam Frontczak
Julian Zychowicz
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Gaj I Andrzej Kalinin I Nikolay Dorozhkin
Edward Kulczyk I Rafał Majzner I Aleksander Zuchowicz

Szczucka

•ws p ółpraca

I cooperat1on

Soprany I Sopranos

Magdalena Barylak I Lada Biriucov I Agnieszka Bochenek-Osiecka
Maria Bulgakova I Barbara Kubiak I Galina Kuklina I Dorota Wójcik
Marta Wyłomańska I Agata Zubel

Tenory I Tenors

Rafał Bartmiński I Krzysztof Bednarek I Sergey Drobyshevsky
Steven Harrison I Zdzisław Madej !Janusz Ratajczaki
Marek Szymański I Adam Zdunikowski

Barytony I Bantones

Mariusz Godlewski I Bogusław Szynalski

Basy I Basses

Piotr Nowacki I Adam Palka

Pedagog wokalny I Vocal teache r

Ewa Czermak

Korepetytorzy solistów I Solo1sts' coaches

Katarzyna Pawłowicz I Yaryna Rak !Justyna Skoczek
Olesya Tutova I Ivan Zhukov

• współpraca I cooperat1on
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ORKIESTRA I ORCHESTRA

CHÓR I CHO IR

Koncertmistrz-solista
Concert master-soloist

Adam Czermak

Kierownik chóru I Choir master
Akompaniator chóru I Coach

Katarzyna

Koncertmistrz
Concert master

Stanisław

Soprany I Sopranos

Z-cy koncertmistrza
Assistants concert master

Igor Solonenko I Tomasz Stocki

I skrzypce I l st viol in

Joanna Bryła I Henryk

Alicja Grabowy I Ewa Jaskuła I Agnieszka Józefczyk
Maria Kamyczek I Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak I Kinga Krzywda
Beata Marciniak-Kozłowiecka !Joanna Marszałek
Kinga Mazurkiewicz-Pala I Anna Patrys-Trajnowicz
Katarzyna Słowińska I Bronisława Sobierajska
Katarzyna Szafarska I Małgorzata Walczyk- Cegiełkowska
Małgorzata Węgrzyn-Krzyżosiak I Beata Wiszniewska

Alty I Altos

Urszula Czupryńska I Beata Gąs ior
Jolanta Górecka IJoanna Grabowska-Piekarska
Monika Kusz I Barbara Mach
Jolanta Michalak-Lechowska I Ryszarda Nawdziun
Sabina Szkwarek I Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz I Anna Wojciechowska

Tenory I Tenors

Iwan Andrunyk I Piotr Bunzler I Lesław Kijas
Marcin Klarman I Przemysław Sawicki I Bolesław Słowiński I Wojciech

Czermak

Kozioł

I Michał Krzyżosiak
Anna Majewska I Monika Piruta
li skrzypce I 2nd violin

liona Borek I Katarzyna Łozowska
Justyna Nawrat I Rafał Olszewski
Estera Piec !Justyna Piękoś
Anna Szczerbińska I Andrzej Tom

Altówki I Violas

Andrzej Jakimowicz I Marek Kamiński I Szymon Kruk
Elżbieta Siedlecka I Andrzej Szykuła I Romuald Żarejko
Barbara Żarejko

Wiolonczele I Cellos

Anna Dynda I Krystyna Marche! I Maciej Miłaszewicz
Lidia Młodawska * !Jakub Myślak I Dariusz Piecha

Kontrabasy I Double basses

Wiesław

Fortepian I Klawesyn I Organy I Celesta

Katarzyna Pawłowicz I Yaryna Rak !Justyna Skoczek
Olesya Tutova I Ivan Zhukov

Keyboard instruments

Justyna Skoczek I Olesya Tutova

Flety I Flutes

Izabela Chudy I Monika Ledwolorz I Tadeusz Witek
Maciej Strasiński I Urszula Szostak I Konrad Wojtowicz

Rożek

angielski I English horn

Mirosław Wiącek

Klarnety I Clarinets

Mariusz Bałdyga I Rafał Dynda I Mateusz Maszyński
Przemysław Polak

Fagoty I Basoons

Dariusz Bator I Andrzej Kuprianowicz I Kasper Lechowski
Tomasz Wieczorek

Waltornie I French horns

Trąbki

I Trumpets

Andrey Kontorin I Tomasz Kuboń IJerzy Porębski
Krzysztof Pros kień I Adam Szybiak I Sławomir Trojanowski
Sławomir Wagner I Adam Wolny
Dawid Głogowski I Paweł Spychała
Tomczyk I Mirosław Wenc

Puzony I Trombones

Jacek Makowski I Fryderyk Mizerski
Wiktor Rakowski I Grzegorz Rymarczuk

Tuba I Tuba

Grzegorz Pastuszka

Perkusja I Percussion

Karol

Harfa I Harp

Bożena

Inspektor orkiestry I Orchestra inspector

Wiktor Rakowski
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Basy I Basses

Sławomir Baranowski I Mieczysław Chodaczek I Marek Ciepły
Wojciech Dereń I Marek Gierczak I Marcin Grzywaczewski
BartoszJachim I Marek Klimczak I Marek Kłosowski IJerzy Szlachic
Andrzej Zborowski

Inspektor chóru I Choir inspector

Katarzyna

Papała !Jarosław

Paszko I Zbigniew Wojciechowski

Trendewicz

Kierownik baletu I Ballet master

Bożena

Pedagog baletu I Teacher

Ałła

Akompaniator baletu I Coach

Stanisław

ws półpraca

I cooperation

Klimczak

Abesadze
Gal

I Tancerka I l st dancer

Nozomi lnoue

I Tancerz I 1st dancer

Sergii Oberemok

Soliści

I Soloists

Zespół

I Corps de ballet

Inspektor baletu I Ballet inspector

•

Słowińska

BALET I BALLET

Koryfeje I Coryphees

Jędrzej

Maćkowska

Stasik I Bartosz Żołubak

Kaczmarczyk I Dariusz Kaczorowski
Krzysztof Kafka I Ireneusz Szykuła

Oboje I Obces

Anna Grabowska-Borys

• współpraca I cooperation

Oleksandr Apanasenko I Tomasz Kęczkowski I Dajana Kłos
Marta Kulikowska de Nałęcz* I Piotr Oleksiak I Paweł Oleksiak
Łukasz Ożga I Anna Szopa I Paulina Woś I Petr Zaionchkovskiy
Kamila Dykta I Anna Gancarz I Anatolij lvanov I Liliya lvanova
Neda Kalember I Zofia Knetki I Magdalena Kurilec I Andrzej Malinowski
Adam Piątek I Sylwia Piotrowicz I Radosław Rusiecki I Karolina Woźniak
Martyna Wójcik I Monika Wyrębska
Nicole Banasiak I Paula Krawczyk I Dominika Królak*
Magdalena Lis I Martyna Muskała
Paweł

Oleksiak
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MECENAT

KIEROWNICTWO TECHNICZNE I TECHN ICA L CREW

ml DOLNY
IW SLĄSK

Kierownik techniczny
Techn1cal manager

Henryk Lidtke

Kierownik zespołu pracowni dekoracji i kostiumów
Decorat1ons and costumes atelier manager

Zbigniew Francuz

Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych
Storage (costumes) and dressing room manager

Krystyna Baros

Kierujący zespołem elektryków oświetlenia sceny
Stage hghting management

Łukasz Różewicz

Kierownik sekcji akustycznej
Acoustic manager

Jerzy Gałek

Asystent scenografa ds. technicznych
Techrncal assistant to set designer

Jan Romanowski

Kierownik pracowni malarskiej
Scenic painting manager

Elżbieta Kocowska

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej
Men's costumes atelier manager

Waldemar Krawczyk

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej
Women's costu mes atelier manager

Elżbieta Chmielewska

Kierownik pracowni perukarskiej i charakteryzatorskiej
W1gs and makeup atelier manager

Grażyna Matuszak

Brygadzista pracowni modystycznej
Milliner atelier

Maria Grzesiak

Brygadzista pracowni szewskiej
Shoes atelier

Bogusław Nowicki

J

PATRONAGE

Ministerstwo

INSTYT\JOA KULTURY

Kultury

SAMORZĄDU

WOJEWÓDZTWA
OOLN~LĄSKIEGO

i Dziedzictwa
Narodowego .

SPONSORZY

ZŁOC I

J

20 16

GOLD EN SPO NSORS

KGHM
POLS KA MI E DŻ S. A .

LEXUM
EUROPEJSKIE
KLINIKI OKULISlYCZNE

SPONSORZY J SPO NSORS

Główny energetyk I Chief power engineer

#:.

y VICTORIA

Q

Qubus Hotel'

****

Scandic

WROCLAW

WROCl.AW

Green House
Restaura nt & Bar

Ireneusz Esz

PATRONAT MEDIALNY J MED IA PATRO NAGE

Opracowanie graficzne I Graph1c design
Wydawca I Publ ished by
Redakcja I Editing

Nakładem Opery Wrocławskiej
©Opera Wrocławska
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INTER/Af!Y

Małgorzata Niciarz
Opera Wrocławska 2011
Aneta Gołąbek
Weronika Lisiecka

CAFE OPERA

-, . , . ,, :~

Zakup instrumentów muzycznych dla Opery Wrocławskiej dofinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Purch ~e of 1nstruments for the Wrocł aw Opera has been co-financed by Marshall Department of Lower Silesia Vo1vodesh1p.

DWUTYGODNIK

ruc mu1 (lH
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""" TAURON
POLSKA ENERGIA

TRADYCYJNE METALE NOWOCZESNOŚCI

KGHM POLSKA MIEDŻ S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
tel. (+48 76) 74 78 800
fax (+48 76) 74 78 809
www.kghm.pl

I

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

OPERA WROCŁAWSKA

I UL. ŚWIDNICKA 35 I WROCŁAW
I TEL./ FAX 71 370 88 81

TEL. 71 370 88 80

OPERA@OPERA.WROCLAWPL
WWW.OPERA.WROCLAWPL

