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POS T CA~D 
S:zanowni 'Pmistwo, 

dlaczego „Wonderful Town"? <Długo :zastanawiałem się, jakim ~iełem uczcić 

tak uroczystą okaxję , jale ponowne otwa·rc·ie teatru. Zdecydowało kilka powodów. 

'\'.O Teatrze 111uxyc:znym w Eodxi nigdy jes:zc:ze nie wystawiono :zadnego utworu 

Lem1a~·da Bernsteina. Ten amerykafis1<i lwmpo:zytor miał niexwyldy talent 

pisania mu:zyl<i przystępnej, a jednoc:ześnie ambitnej, takiej, lctórn satysfak

cjonuje i „xwy1dego" melomana, i konesera , potrafił - :z nad:zwyc.:zajnym 

poczuciem humoru - bawić się stylami i konwencjami. W Polsce w powszechnej 

świadomości funkcjonuje jako autor jednego dzieła - „West Side Story". 

C9/.iciałbym to :zmienić, bo 13ernstein wierzył, i ja :z nim, :ze itiuxylw nw.;ce 

:zmienić świat. 

W tym roku mija dwad.:zieścia jeden lat od śmierci tego wybitnego artysty 

nie tylko pianisty, dyrygenta i kompozytora, ale tak:ze niezrównanego 

popularyzatora nmxyki. I tutaj w grę weszły sentymenty: pierws.:zym obrazem 

obejr.:zanym prxe:ze mnie na lcasecie wideo był :zarejestrowany jeden .:z jego 

kapitalnych koncertów :z serii Young 'JJeople C9oncerts. Zafascynowany 

patrzyłem, jak ten wspaniały dyrygent potrafi cudownie opowiadać o muzyce, 

udowadniając wyfracxonym koneserom, .;ce o muzyce powa.;cnej wcale 

nie trzeba mówić nabo:znym sxepten1 i na kolanach. To wspomnienie ciągle 

budzi we mnie cieple uczucia. 

fł skorn Bernstein, to i 'Vlowy Jork - światowa stolica kultury. Lodzi trochę 

jesxcxe brakuje nawet do europejskiej stolicy 1cultury, ale wszystko przed nami. 

mamy natomiast swój łód:zki manhattan, a pierwszy krok , by na 'Północnej 

powiało atmosferą 13roadwayu, :został ju:z uczyniony: musicalowy koncert 

„13roadway, róg 'Północnej" cieszył się wielki ni powo~euiem ,u wid:zów. 

'JJorn na ciąg dalszy! / ~ 1 

~ ~~j OJi• 
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TRA D E MARK - A[ . u. s PA'!. or r 



ntnLl·ZnTODZY 
. KIEROWNICTWO MUlYCZNE LESŁAW SAŁACKI 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA ZBIGNIEW MACIAS 

CHOREOGRAFIA I RUCH SCENICZNY ARTUR ZYMEtKA 

SCENOGRMIA I' KOSTIUMY ILONA BINARSCR 

PROJEKCIE MICHAŁ JANKOWSKI 

PRZYGOTOWANlECHÓRU RO AN PANIUTA 

KIEROW NIK ODUlCJt . NDRZEJ REPETOWSKI 

REALIZACJA DŹWIĘKU UJ KASZ ZACHWIEJA, ROBERT PAWLAK 

RZYSZTOF OLEJNICzA 

~YSTENT DYlYGENTA ELŻBIETA TOMAl.A 
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' 
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ASYSTENT SCENOGRAFA EWA POS~. -
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PRZVGOTOWANIE RUCHOWE CHPRU AN ETA GORAL-CIESLlKIEWICZ 

PIANIŚCI-KOREPETYTORZY SOL~TÓW DANUTA ANTOSZE,WSKA 

KATARZYNA SAJDAK-WIDERA, EMIL JERZAK 
. . 

. INSPICJENCI GRAZVNA LINKE, MICHAŁ HAJDUl 

SUFLER ELZBIETA LITERACKA 



OBSADA 
Ruth Sherwood KINGA GŁOGOWSKA, AGNIESZKA GREINERT 

dziewczyna z prowincji marząca o karierze pisarki MART A SIEWIERA 

Eileen Sherwood BOGUMIŁA DZIEL-W A WROWSKA 
dziewcz11ia z prowincji marząca o karierze aktorki EMILIA KLIMCZAK 

SYLWIA STRUGIŃSKA-WOCHOWSKA 

Bob Baker PIOTR PŁUSKA, TOMASZ RAK 
redaktor pisma „ Tajfun Ilustrowany" 

Wrak PAWEŁERDMAN,MACIEJ MARKOWSKI 
były futbolista , narzeczony Helen 

Helen Wade 
aktorka 

Speedy Valenti 
właściciel klubu muzycznego Extasy 

Frank Lippencott 
kierownik działu spożywczego w supermarkecie Wa/green 

ALEKSANDRA DRZEWICKA 
ALEKSANDRA JANISZEWSKA 

ANDRZEJ ORECHWO 

MICHAŁ MIELCZAREK 
MARIUSZ ADAM RUT A 

Chick Clark SZYMON JĘDRUCH, MATEUSZ STACHURA 
dziennikarz, karierowicz, podrywacz 

Appopolous TADEUSZ LEWANDOWSKI 
właściciel kamienicy, malarz JANUSZ SKONECZNY 

Pani Wade ANNA BORZYSZKOWSKA 
matka Helen ELŻBIET A WALASZCZYK 

Przewodnik wycieczki PAWEŁ ERDMAN, PIOTR KOWALCZYK 

Redaktor I MACIEJ MARKOWSKI, MARIUSZ ADAM RUT A 

Redaktor II PAWEŁ ERDMAN, PIOTR KOWALCZYK 

Lonigan JANUSZ SKONECZNY 
polic;ant WALDEMAR WOJTOWICZ 

Policjant (solo) MICHAŁ MIELCZAREK 
MARIUSZ ADAM RUT A 

Policjant I (Pat) 

Policjant II (Dennis) 

Policjant III (Timothy) 

JANUSZ BERNAT 

MAREK PRUSISZ 

PIOTR ROSIK 

Policjant IV (Dan) GRZEGORZ TWARDO WSKI 

Człowiek- reklama PAWEŁERDMAN, PIOTR KOWALCZYK 

Wartownik nabrzeża MICHAŁ HAJDUK, DA WID SOBCZYK 

Kadet I MARCOS DE LIMA 

Kadet II JAROSŁAW TOMCZEWSKI 

Dzieciak z ulicy LUKASZ JÓZEFOWICZ, GRZEGORZ WOŻNICA 

Violet KAROLINA REJNUS, ANNA SZYMAŃSKA 
bezpruderyjna instruktorka tańca 

Strażak MAREK PRUSISZ 

Pijak I PIOTR ROSIK 

Pijak II CZESŁAW DRECHSLER 

Kucharz z włoskiej restauracji GRZEGORZ TWARDOWSKI 

Kelner z włoskiej restauracji BOGDAN SOKOŁOWSKI 

POSTACI Z PIOSENKI „STO SPOSOBÓW, BY ZWIAŁ NAM CHŁOP" 

Automobilista KAMIL CHMIELECKI 

Kibic 

Ratownik 

Zakochany 

TOMASZ ANTOSZCZYK 
JAROSŁAW TOMCZEWSKI 

LUKASZ JÓZEFOWICZ 

KRZYSZTOF BACZYŃSKI 

POSTACI Z OPOWIEŚCI RUTH 

Harry Mallory CZESŁAW DRECHSLER 

Sandra Mallory DOMINIKA CZARNECKA 

Rexford MICHAŁ HAJDUK, DA WID SOBCZYK 

Essie PATRYCJA LENARCZYK 

Danny PIOTR ROSIK 

Hamlet MAREK PRUSISZ 

Ofelia AGAT A OSTROWSKA 

POSTACI ZE SCENY BALETOWEJ W KLUBIE EXT ASY 

ALEKSANDRA FIET, DENISE HOEFLE, PAULINA POSZEPCZYŃSKA, KAROLINA REJNUS 
KRZYSZTOF BACZYŃSKI, PAWEŁ GRALA, MARCOS DE LIMA, JAROSŁAW TOMCZEWSKI 

BANDA 
klarnet 
trąbki 

puzony 

oraz 

JACEK DELONG 
WOJCIECH WOLNIAK, DAMIAN MICHALUK 
JACEK PIETRZAK, BERNARD ZDONEK 
MARCIN WOJSZNAROWICZ, PAWEŁ LISIECKI 
ADAM ZIEMIAŃSKI 

MIESZKAŃCY GREENWICH VILLAGE, TURYŚCI, PRZECHODNIE, POLICJANCI, KADECI, TANCERZE 
GOŚCIE KLUBU EXTASY 

CHÓR, BALET, ORKIESTRA TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 
TAN CERZE SZKOL Y TAŃCA CUBE DANCE JAROSŁAW A TOMCZEWSKIEGO 

dyrygent LESŁAW SAŁACKI 



STRESZCZENIE LIBRETTA 
AKT PIERWSZY 

W Greenwich Village, artystycznej dzielnicy Nowego Jorku, przewodnik oprowadza turystów po Christopher 

Street, apowiadając barwną historię tego miejsca i przypominając jego sławnych mieszkańców (Christopher Street). 

Pojawia się Ruth Sherwood wraz ze swoją piękną młodszą siostrą Eileen. Dziewczęta przyjechały z Columbus 

w stanie Ohio, marząc o zdobyciu sławy w wielkim mieście: Ruth chce zostać pisarką, Eileen aktorką. Od Greka 

Appopolousa, niedocenionego malarza, wynajmują mieszkanie w suterenie, opuszczone właśnie przez Violet, 

dziewczynę bardzo lekkich obyczajów. Pobyt w wynajętym pokoju okazuje się piekłem: co chwila wstrząsają 

nim detonacje - rezultat podziemnych eksplozji na budowie metra, dziewczęta mają też niespodziewanych 

gości - pijaków poszukujących panny Violet, poprzedniej lokatorki. Z opresji ratuje je sąsiad, były futbolista 

o przezwisku W rak. Ruth i Eileen zastanawiają się, czy dobrze zrobiły, opuszczając rodzinny stan (Ohio). 

Następnego ranka dziewczęta ruszają na podbój Nowego Jorku, ale spotykają je same porażki i upokorzenia - nie 

potrafią odnaleźć się w realiach wielkiego miasta. Eileen próbuje zainteresować producentów swoim talentem, 

im bardziej jednak się stara, tym większe budzi zainteresowanie swoją urodą. Nawiązuje też znajomości: 

poznaje Franka Lippencotta - kierownika działu spożywczego w Walgreen (supermarkecie z barem szybkiej 

obsługi), dzięki któremu obie mają co jeść, i Speedy Valentiego, który obiecuje jej występ w swoim klubie. 

Sąsiad Ruth i Eileen, Wrak, oraz jego narzeczona, aktorka Helen Wade, proszą dziewczęta, by przez jakiś czas 

przechowały u siebie chłopaka: w Nowym Jorku pojawiła się matka Helen, która nic nie wie o niezalegalizowanym 

związku córki. Nim Ruth i Eileen zdążyły coś powiedzieć, Wrak wprowadził się do ich kuchni. 

Eileen oznajmia Ruth, że zaprosiła na kolację jednego ze swoich nowych znajomych, Franka Lippencotta. 

Ruth porównuje umiejętność roztaczania uroku przez siostrę z własnym, pozbawionym romantyzmu talentem 

w odstraszaniu mężczyzn, tak skutecznym, że mogłaby napisać książkę (Sto sposobów, by zwiał nam chłop). 

Ruth zjawia się w redakcji „Tajfuna Ilustrowanego'', gdzie spotyka Boba Bakera. Bob zapałał sympatią do Ruth, 

ale odradza jej publikowanie opowiadań. Twierdzi, że pobyt w Nowym Jorku to strata czasu i pieniędzy -

wielu przed nią zrobiło to samo i niczego nie osiągnęło. Niezrażona Ruth zostawia trzy opowiadania Bakerowi 

z nadzieją, że je przeczyta. Rzeczywiście, redaktor czyta i włosy jeżą mu się na głowie ... 

Eileen niespodziewanie odwiedza Frank Lippencott. Dziewczyna ponawia zaproszenie na kolację i uświa

damia sobie, że bardzo jej się ten nowy znajomy podoba. Nieoczekiwanie przychodzi także Bob Baker po

szukujący Ruth. Jego także Eileen zaprasza na wieczór. Gdy Włoch z sąsiedniej restauracji proponuje jej kawę, 

Eileen dochodzi do wniosku, że przyjazd do Nowego Jorku nie był złym pomysłem (Chyba zakochałam się) . 

Helen chce, by W rak wyprowadził się od dziewcząt, nie wie tylko, skąd wziąć pieniądze na nowe lokum. 

Ostatecznie Wrak wynosi z mieszkania obraz namalowany przez gospodarza, Appopolousa; obraz jest nic 

niewart, ale rama piękna. Helen ma go zastawić w lombardzie. Wrak zostaje sam i śni o minionej chwale (Futbol). 

Ruth i Eileen przygotowują kolację, na której ma zjawić się także Chick Clark, dziennikarz, którego Eileen poznała 

w windzie i którego prosiła o pracę dla Ruth. Goście przychodzą, ale rozmowa nie klei się - Clark i Lippencott 

wyczuwają w sobie rywali w rozgry"vce o względy Eileen (Pogawędka). Atmosfery nie poprawiają niespodziewani 

goście: Appopolous, który odkrywa zniknięcie swojego obrazu, Helena z Wrakiem, którzy przychodzą schronić 

się przed matką, i sama pani Wade. Na skutek kolejnej podziemnej detonacji Frank Lippencott wylewa sobie wino 

na ubranie i obrażony v.rychodzi. Baker tłumaczy Ruth, że powinna zacząć pisać o sprawach, które są jej bliskie, 

Ruth jednak nie przyjmuje krytyki i zniechęcony Bob również wychodzi, marząc o tej jednej jedynej (Cichy ktos'). 

Dzwoni telefon: Ruth otrzymuje zlecenie od redaktora gazety, w której pracuje Chick Clark. Dziewczyna 

ma udać się do portu i przeprowadzić wywiad z kadetami, synami brazylijskich milionerów, którzy właśnie 

przypłynęli do Nowego Jorku. Ruth zachwycona wybiega, a tymczasem Clark daje do zrozumienia Eileen, 

że telefon został zaaranżowany tylko po to, by dziennikarz mógł zostać z nią sam na sam. Na zakończenie tego 

udanego wieczoru zjawia się policjant i aresztuje Eileen za kradzież obrazu Appopolousa. 

Ruth nie może poradzić sobie z brazylijskimi kadetami: nie znają angielskiego, ale bardzo podoba im się 

dziennikarka oraz modny latynoamerykański taniec (Conga!). 



AKT DRUGI 

Eileen w więzieniu czuje się znakomicie: zachwyceni nią policjanci prześcigają się w usługach (Droga 

Eileen). Ruth, która dostała pracę w klubie u Speedy Valentiego, przynosi jej ubrania, Robert Baker 

obiecuje zebranie pieniędzy na kaucję. Ruth napisała reportaż o Brazylijczykach i skarży się, że nie 
został on wydrukowany w gazecie Chicka Clarka. Nie wie oczywiście, że nikt tam na ten tekst nie 

czekał. .Ofiarowuje kopię Bakerowi. 

Helen, która spodziewa się dziecka, postanawia przedstawić Wraka matce i wz1ąc z nim ślub . 

Appopolous chce pomóc parze i wmawia pani Wade, że Wrak to człowiek zamożny, kolekcjoner 

dzieł sztuki. Wszystko się udaje - wieczorem w Extasy mają odbyć się zaręczyny. Tymczasem Ruth 

chodzi po ulicach Greenwich Village z reklamą klubu (Swing). 

Oburzony Appopolous, który odkrył fakt, że jego obraz oddano do lombardu, każe siostrom 

natychmiast wyprowadzić się. Do zmartwionej Ruth przychodzi Baker: pokłócił się z szefem, 

uważa bowiem, że tekst o Brazylijczykach jest świetny, a szef nie chce go wydrukować. Udało mu 

się natomiast załatwić zwolnienie Eileen, która w towarzystwie Lonigana wraca do mieszkania 

na Christopher Street. Wkrótce zjawia się także Chick Clark, zapraszając Ruth do redakcji, ale nikt 

mu już nie wierzy. Siostry postanawiają wrócić do domu (Ohio). 

Nadchodzi Speedy Valenti z gazetą w ręku. Na stronie tytułowej znalazło się zdjęcie Ruth z Brazy

lijczykami! Teraz dziewczęta nie mogą już wrócić do Ohio. Valenti, który uważa, że to świetna 

reklama, proponuje Ruth występ dziś wieczorem w Extasy. Nawet Appopolous jest poruszony 

i wstrzymuje eksmisję. 

Wieczorem przed klubem Baker opowiada dziewczętom, że został wyrzucony z pracy - pokłócił się 

z szefem o artykuł Ruth. Eileen, która zorientowała się, że siostra kocha Boba, uświadamia Bakerowi, 

dlaczego tak walczył o tekst Ruth. Po prostu jest w niej zakochany (To miłość!). 

W Extasy, przy karcianym stoliku, dochodzi do gangsterskich porachunków (scena baletowa). 

Gdy zapada spokój, w klubie zjawia się również Chick Clark, który przekazuje Ruth wiadomość, 

że otrzymała legitymację prasową i że ma zacząć pracę w jego redakcji od poniedziałku. Uszczęśliwione 

dziewczęta wchodzą na scenę i śpiewają starą piosenkę z Ohio (Piosenka fałszywych nut). Goście 

klubu są zachwyceni i domagają się bisu. Siostry nie pozwalają się długo prosić (To miłość!). 



LESŁAW SAŁACKI kierownictwo muzyczne 

Ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie R. Czajkowskiego. Dodatkowo kształcił się 

na kursie dla dyrygentów, prowadzonym przez S. Comissione i M. Carry w Mannes College of Music w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. Debiutował z Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną w Poznaniu, z którą 

pracował do 1992 r., najpierw jako dyrygent, potem jako jej dyrektor naczelny i artystyczny. W tym samym 

czasie pracował także z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. W latach 1986-1988 był szefem-dyrygentem 

Orkiestry Radia i Telewizji w Pristinie w Jugosławii. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. był dyrektorem 

Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, w 1993 r. - kierownikiem muzycznym Operetki Warszawskiej, w latach 

1994-1998 - dyrygentem Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, a w latach 1997-1998 - dyrygentem Teatru 

Wielkiego w Łodzi. W tym czasie współpracował także z Operą i Operetką w Krakowie, Operą Śląską w Bytomiu 

i Teatrem Muzycznym w Łodzi, a także z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Debreczynie na Węgrzech. 

Od 2007 r. jest kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego w Łodzi. Współpracuje 

również z agencjami artystycznymi z Niemiec, Austrii, Szwecji i Hiszpanii. 

Ma w swoim repertuarze utwory muzyki symfonicznej, opery i operetki oraz dzieła 

oratoryjno-kantatowe. Dyryguje także utworami muzyki współczesnej. 

ZBIGNIEW MAC IAS inscenizacja i reżyseria 
Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, dyrektor artystyczny Teatru 

Muzycznego w Łodzi, juror Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 

im. A. Sari i Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej 

i Musicalowej im. I. Borowickiej. 

Był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery 

Wrocławskiej i Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od 1992 r. jest solistą Opery 

Narodowej w Warszawie. Występował na prestiżowych festiwalach operowych: 

w Xanten w Niemczech, Bregenz w Austrii, Carcassonne we Francji, Wexford 

w Irlandii i Beijing Music Festival w Chinach. W Teatrze Muzycznym w Łodzi 

wystąpił w rolach: Michała w Miłości cygańskiej F. Lehara, Poety w Poemacie 

księżycowym H. Czyża, Tewjego w Skrzypku na dachu J. Bocka (w dwóch 

realizacjach), tytułowej w musicalu Zorba J. Kandera, Jowisza w Orfeuszu 

w piekle J. Offenbacha i Don Kichota w musicalu Człowiek z La Manchy M. 

Leigha (Złota Maska w 1998 r.). 

Wziął udział (z zespołem Opery Narodowej w Warszawie) w nagraniach płytowych Halki i Strasznego 

dworu S. Moniuszki oraz Aidy G. Verdiego, z zespołem Teatru Roma - w nagraniu musicalu Koty A. Lloyda 

Webbera (kolejna złota płyta), nagrał także cztery płyty solowe: Opera Arias, Taki piękny wieczór ... z utworami 

operetkowymi i musicalowymi, Ballady żeglarskie oraz Kochałem paniq ... Romanse, pieśni i ballady. 

Jako reżyser zadebiutował w Nov.rym Teatrze w Słupsku - jego inscenizacja Skrzypka na dachu J. Bocka 

została owacyjnie przyjęta przez publiczność i znakomicie oceniona przez krytykę. W Teatrze Muzycznym 

w Łodzi wyreżyserował przedstawienia dwóch operetek F. Lehara: Krainy uśmiechu, cieszącego się dużym 

powodzeniem u widzów, oraz Wesołej wdówki, którego premiera była wydarzeniem: po raz pierwszy w Łodzi 

wystawiono operetkę w plenerze - na dziedzińcu Pałacu Poznańskich , na tle neobarokowej pałacowej fasady. 

Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Łodzi. 

• 
ARTUR ZYMEŁKA choreografia i ruch sceniczny 

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureat 

Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku i w Stuttgarcie. W latach 1991-1995 był dyrektorem 

baletu Opery na Zamku w Szczecinie. Począwszy od 1996 r. pracował jako tancerz w teatrach w Niemczech 

(w Erfurcie, Berlinie, Kilonii), w 2002 r. został choreografem w Opernhaus w Erfurcie. Gościnnie jako 

choreograf współpracował z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi, 

Teatrem Wielkim w Poznaniu, jako pedagog - z Operą Wrocławską. Jego choreografia do Popołudnia fauna 

C. Debussy' ego uzyskała nagrodę na festiwalu, poświęconym W. Niżyńskiemu, zorganizowanemu przez 

Theatre de l'Espace de Pierre Cardin w Paryżu. Jest autorem wielu spektakli baletowych; są to m.in.: Bhakti 

do muzyki hinduskiej (Sankt Petersburg), Mozart i Salieri do muzyki W. A. Mozarta (Warszawa), Tolerancja 

w trzynastu obrazach do muzyki kompozytorów współczesnych, czy El spirito del bandoneon do muzyki 

A. Piazzolli (Erfurt). W Teatrze Muzycznym w Łodzi przygotował choreografię do przedstawień 

Krainy uśmiechu i Wesołej wdówki F. Lehara oraz wyreżyserował koncert Broadway, róg Północnej, 

do którego także stworzył choreografię. Jest również autorem spektaklu baletowego All That 

Jazz Between Us (2008 r.). 

ILONA BINARSCH scenografia i kostiumy 

Projektuje scenografię i kostiumy dla filmu, teatru dramatycznego, muzycznego, 

lalkowego i teatru tańca. Zaczęła od filmu - jeszcze jako studentka zaprojektowała 

dekorację wnętrz i kostiumy do filmu T. Tryzny Czy można się przysiqść? W 2001 r. 

została stypendystką Lwowskiej Akademii Stuk Pięknych w pracowni szkła i projek

towania biżuterii. W tym samym roku jej praca dyplomowa (kostiumy i scenografia 

do sztuki Ubu król, czyli Polacy A. Jarry' ego) zdobyła główną nagrodę na IV Konkur

sie im. Z. Strzeleckiego na najlepszy dyplom ze scenografii, przyznawaną przez Mię

dzynarodową Organizację Scenografów, Techników i Architektów Teatru. Uznanie 

przyniosły jej m.in.: projekty kostiumów do spektaklu Iwona księżniczka Burgunda 

W. Gombrowicza w reżyserii A. Tyszkiewicza (Teatr im. J. Szaniawskiego w Wał

brzychu), za które otrzymała nagrodę na XXXI Opolskich Konfrontacjach Teatral

nych; scenografia i kostiumy do przedstawienia 36,6 (Teatr Strefa Ciszy w Poznaniu) 

oraz oprawa plastyczna spektaklu Świetliki (Białostocki Teatr Lalek) - oba uhonorowane nagrodą ministra 

kultury. Jako projektant kostiumów współpracowała z M. Znanieckim przy tworzeniu trzech spektakli w jego 

reżyserii: dwóch superprodukcji Opery Wrocławskiej - inscenizacji oper G. Donizettiego Napój miłosny i Otel

la G. Verdiego oraz musicalu Producenci M. Brooksa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Dla Teatru Telewizji 

zaprojektowała m.in. kostiumy do poetyckiego przedstawienia Umarli ze Spoon River w reżyserii J. Ptaszyń

skiej. Współpracowała także z E. Wycichowską: przy spektaklu Polskiego Teatru Tańca ... a ja tańczę oraz 

I Tu w Teatrze Logos w Łodzi. Jej instalacje i kolaże były eksponowane na wielu \".')'Stawach, m. in. w Galerii 

Miejskiej w Zakopanem (w piątą rocznicę śmierci W. Hasiora) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY 

w Krakowie. W roku 2006 otrzymała stypendium artystyczne miasta Poznania za osiągnięcia w dziedzinie 

projektowania scenografii i kostiumów. Rok później na zaproszenie Festival Internacional Cervantino w Gu

anajuato w Meksyku przygotowała scenografię i kostiumy do spektaklu Historia de un Amor. Film Ewa w reży

serii A. Sikory i I. Villqista, do którego zaprojektowała kostiumy, został nagrodzony na X Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty (2011). 
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LEONARD BERNSTEIN I „WONDERFUL TOWN" 
Leonard Bernstein (1918-1990) to w historii amerykańskiej muzyki drugiej połowy XX w. jedna z najbardziej 

wpływowych postaci. Jego kariera trwała blisko pięć dekad, jako dyrygent, pianista i kompozytor osiągnął 

światmvy rozgłos. 

Komponując muzykę Wonderful Town, Leonard Bernstein - miał wówczas trzydzieści pięć lat - był już ważną 

postacią amerykańskiej sceny muzycznej. Głośno stało się o nim dziesięć lat wcześniej, gdy jesienią 1943 r. 

na koncercie w Carnegie Hall, dyrygując New York Philharmonic, zastąpił chorego Brunona Waltera. Ten 

błyskotli"'Y debiut odbił się szerokim echem, ale nie był to jednorazo"'Y sukces. Jego dalsza kariera rozwijała 

się szybko i konsekwentnie. 

Urodził się w Lawrence w stanie Massachusetts w rodzinie żydowskich imigrantów. Jego rodzice przenieśli się 

z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej tuż przed pierwszą wojną światową. Wykształcony 

na Harvard University, a następnie w Curtis Institute, już pod koniec lat trzydziestych XX w. komponował, 

\vystępował jako pianista i próbował sił jako dyrygent. W 1943 r. został asystentem Artura Rodzińskiego 

w New York Philharmonic, dwa lata później był już dyrektorem muzycznym założonej przez Leopolda 

Stokowskiego New York City Symphony Orchestra, a kolejny rok później przygotował amerykańską 

prapremierę (na festiwalu w Tangelwood) opery Peter Grimes Benjamina Brittena. Koncertował na całym 

świecie, dyrygując ro.in. utworami Gustava Mahlera, Aarona Coplanda, Jeana Sibeliusa i Johannesa Brahmsa, 



zyskując coraz większą popularność. Był pierwszym amerykańskim dyrygentem prowadzącym przedstawienia 

w Teatro alla Scala w Mediolanie (Medea Luigiego Cherubiniego z Marią Callas w roli tytułowej , 1953). Później 

wielokrotnie dyrygował przedstawieniami operowymi w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku (m.in. 

Falstaffem Giuseppe Verdiego w reżyserii Franca Zeffirellego i Fideliem Ludwiga van Beethovena w reżyserii 

Ottona Schenka) oraz w Staatsoper w Wiedniu. W 1957 r. wrócił do New York City Philharmonic, kierując 

tym zespołem do 1969 r. W latach sześćdziesiątych XX w. zyskał wielką popularność dzięki swoim audycjom 

pn. Young People's Concerts, które pokazywała amerykańska telewizja i które były transmitowane do wielu 

krajów europejskich. Występował z czołowymi zespołami orkiestrowymi, m.in. z Israel Philharmonic, 

NBC Symphony Orchestra (zaproszony do współpracy przez samego Artura Toscaniniego), Chicago 

Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra czy Royal Danish Orchestra, był inicjatorem wielu akcji 

artystycznych, stworzył m.in. noszący aktualnie jego imię Creative Art Festival. Dokonał też wielu nagrań, 

m.in. dla Deutsche Grammophon. 

N ie sposób wymienić całej listy nagród, którymi został uhonorowany, 

doktoratów honoris causa czy tytułów przyznanych przez zagraniczne 

rządy. W 1985 r. w uznaniu wszystkich osiągnięć przyznano mu 

Nagrodę Grammy, za swoją działalność popularyzatorską zdobył 

jedenaście Nagród Emmy, jego teksty om uzyce zostały opublikowane 

w wielu językach. 

Kompozycje Leonarda Bernsteina charakteryzowała mistrzowska 

biegłość i naturalna swoboda łączenia krańcowo różnych rodzajów 

muzyki. W symfoniach pojawiały się jazzowe rytmy, piosenki 

z musicali, jak choćby w On the Town (u nas znanego z wersji filmowej 

pt. Na przepustce), pozornie łatwe, zaskakują nieoczekiwanymi 

zwrotami melodii i harmonii, niezwykłymi rozwiązaniami metrycz

nymi i rytmicznymi. Bernstein słynął z ogromnej ilości stylis

tycznych inspiracji i zapożyczeń, czerpanych zarówno od kla

syków jak i ekspresjonistów, od twórców amerykańskich i euro

pejskich, ale jego eklektyzm - niezwykle inteligentny - ma wiele 

uroku. Jego dzieła, zwłaszcza musicale tworzone dla Broadwayu -

On the Town, Wonderful Town, Kandyd i West Side Story - miały 

wielki wpływ na kształtowanie nm·vych związków między muzyką 

klasyczną a popularną. 

Bernstein wiele uwagi poświęcał sprawom pokoju na świecie. 

W roku 1985 głośne było jego tournee „Podróż dla pokoju": 

w czterdziestą rocznicę wybuchu bomby atomowej wraz z European 

Community Orchestra wystąpił w Atenach i Hiroszimie. W grudniu 

1989 r. dyrygował IX Symfonią. Ludwiga van Beethovena podczas 

uroczystości z okazji upadku Muru Berlińskiego. W zespole orkiestry 

znaleźli się obywatele obu krajów niemieckich i przedstawiciele 

czterech mocarstw, które dokonały podziału Berlina na strefy 

okupacyjne. Koncert ten, transmitowany do ponad dwudziestu 

krajów, zgromadził stumilionową publiczność. 

W 1953 r., gdy na Broadwayu odbyła się premiera Wonderful Town, 

miał już Bernstein w swoim dorobku sporą listę kompozycji - od dzieł 

przeznaczonych dla sal filharmonicznych, po muzykę lżejszą, pisaną 

dla teatru muzycznego, która - co oczywiste - miała o wiele większą 

popularność: balet Fancy Free (stworzony dla Jerome' a Robbinsa), 

jednoaktową operę komiczną Trouble in Tahiti {1951), komedie muzyczne On the Town (1944) i Peter Pan 

(1950). Największy sukces - West Side Story (1957) - był jeszcze przed nim. 

Historia powstania Wonderful Town jest burzliwa. Reżyser George Abbott powiedział później: „Przy żadnej 

innej pracy, w którą byłem zaangażowany, nie było tylu pełnych krzyku histerycznych debat, rozgoryczenia 

i napięcia" . Abbott w 1950 r. przeczytał scenariusz napisany przez Fieldsa i Chodorova według ich własnej 

komedn Moja siostra Eileen, opartej na opowiadaniach Ruth McKinney pod takim samym tytułem. 

Zaintere owal się nim, ale zaproponował autorom wprowadzenie p wnych zmian, których ci nie chcieli 

jednak zaakceptować. Do roli Ruth została zaangażowana Rosalind Russell, ówczesna gwiazda kina, muzykę 

skomponować mieli Leroy Anderson i Arnold Horwitt. Gdy zbliżał się termin rozpoczęcia prób, a partytura nie 

była gotowa, postanowiono zatrudnić trójkę znaną z szybkiej pracy przy On the Town: Leonarda Bernsteina, 

Betty Comden i Adolpha Greena. „Telefon od George'a Abbotta zawsze zapowiadał niezwykłe wydarzenia" 



- wspominała Betty Comden. „Pod koniec 1952 r. George zadzwonił do mnie z pytaniem, czy moglibyśmy 

z Adolphem napisać teksty piosenek dla Rosalind Russel do musicalu opartego na sztuce Moja siostra Eileen. 

Adolph przebywał wówczas w Paryżu. Zadzwoniłam do niego i poprosiłam, żeby natychmiast wracał. George 

zapytał, czy bylibyśmy w stanie napisać teksty w ciągu czterech tygodni, ponieważ po tym czasie Rosalind 

Russell miała inne zobowiązania, zapytał także, czy moglibyśmy wskazać kompozytora. Pomyśleliśmy 

o Leonardzie Bernsteinie, wiedząc, że właśnie wrócił z podróży poślubnej, i wspomnieliśmy o nim niepewnie 

George'' owi. Abbott powiedział: „Zapytajcie go natychmiast!" Mieliśmy wątpliwości, czy Lenny będzie 

zainteresowany. Wiedzieliśmy, że obiecał swojemu mentorowi Siergiejowi Kusewitskiemu, że po On the Town 

powróci do poważnej pracy i nigdy, nigdy nie napisze już musicalu. Zdążyliśmy dopiero wejść do mieszkania 

Lenny' ego i zacząć rozmowę, kiedy zadzwonił telefon. To był George, który nie lubił tracić czasu i wypytywał 

niecierpliwie: „A więc tak czy nie?". Ku naszemu zdziwieniu Lenny bez chwili zastanowienia powiedział „tak". 

On zawsze lubił krótkie terminy, ale cztery tygodnie na stworzenie partytury to było niezwykłe v.ryzwanie. 

Napisana w roku 1940 sztuka Josepha Fieldsa i Jerome' a Chodorova opowiadała o przygodach dwóch dziewcząt 

z Columbus w stanie Ohio, które w połowie lat trzydziestych przybyły do Nowego Jorku w poszukiwaniu słav.ry 

i fortuny. Byliśmy zdecydowani, by przenieść akcję w lata pięćdziesiąte. Pewnego razu jednak Lenny zagrał 

na pianinie znaną melodię z lat trzydziestych i wtedy przestaliśmy mieć wątpliwości." Partytura powstała 

w ciągu umówionych czterech tygodni. 

Fields i Chodorov planowali musical w starym stylu, z ciepłą i sentymentalną fabułą, Comden, Green i Bernstein 

natomiast postanowili ożywić akcję, skontrastować postaci i wprowadzić elementy satyry, by na tle ponurych 

czasów „polowania na czarownice" komisji MacCarthy' ego szczególnie podkreślić atrakcyjność Greenwich 

Village, barwnego miejsca tolerancji i różnorodności. Gdy pokazali swoje dzieło, zaczęły się kolejne kłopoty. 

Różnice zdań spowodowały, że w trakcie prób panowała pełna podejrzeń atmosfera konfliktu. Emocje wzrosły, 

gdy Donald Saddler zaproponował choreografię, a przed premierą nastąpił v.rybuch. Fields i Chodorov wieszczyli 

przedstawieniu katastrofę i domagali się drastycznych zmian. Poddana pełnej stresu atmosferze i przeciążona 

pracą Rosalind Russel straciła głos dzień po premierze i nie mogła v.rystąpić w kolejnych przedstawieniach. 

Wpłyv.ry z biletów powoli zaczęły jednak pokrywać koszty produkcji. 

Mimo że Wonderful Town stał się na Broadwayu wielkim hitem (pięćset pięćdziesiąt dziewięć przedstawień, 

osiem Nagród Tony: dla najl~usicalu, dla kompozytora, librecistów, choreografa, reżysera, scenografa, 

aktorki i kierowni uzycznego\_ rozdźwięk między pisarzami a resztą zespołu nigdy nie zniknął. 
-~ .. ..., ·.) >:I '~ 

JOSEPH FIELDS I JEROME CHODOROV 
Autorzy tekstów mówionych w Wonderful Town - Joseph Fields (1895-1966) i Jerome Chodorov (1911-2004) 

często pracowali razem. W latach trzydziestych i czterdziestych XX w. stworzyli scenariusze wielu filmów, 

w tym adaptacji hitu Broadwayu, musicalu Louisiana Purchase (1941). Ich największym wspólnym sukcesem 

stała się sztuka lvioja siostra Eileen, v.rystawiona na Broadwayu w 1940 r„ która posłużyła później za podstawę 

libretta Wonde1ful Town (1953). Napisali także scenariusz filmu iVIoja siostra Eileen, wyprodukowanego 

w 1942 r„ oraz wielu innych filmów, popularnych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych . Później ich drogi 

rozeszły się: Chodorov dalej pisał scenariusze filmowe, ale na początku lat pięćdziesiątych musiał przerwać 

pracę, ponieważ znalazł się na czarnej liście Hollywood. 

Joseph Fields, syn aktora wodewilowego Lew Fieldsa i brat pisarzy Herberta i Dorothy Fields, zaczynał 

od artykułów o rewiach do magazynów muzycznych. W 1931 r. napisał scenariusz filmu 771e Big Shot i to 

właśnie w Hollywood Chodorov i Fields spotkali się po raz pierwszy. Fields został później współautorem 

scenariusza filmu Mężczyźni wolą blondynki (1949) z Marylin Monroe i Jane Russell. 

BETTY COMDEN I ADOLPH GREEN 
Betty Comden (1919-2006) i Adolph Green (1915-2002) to jeden z najlepszych amerykańskich duetów 

piszących teksty piosenek, zarówno dla Broadwayu, jak i dla filmu. W ciągu sześćdziesięciu lat wspólnej pracy 

współtworzyli ponad dwadzieścia musicali i dwanaście filmów. Oboje pochodzili z Nowego Jorku. Zaczynali 

jako wykonawcy rewiowi i po raz pierwszy spotkali się w 1938 r. w nocnym klubie The Revuers, gdzie jako 

akompaniator pracował także Leonard Bernstein. Wspólnie z Bernsteinem napisali On the Town (1944, 

wystąpili także w spektaklu), a później Wonderful Town (1953). Sukces On the Town doprowadził ich do 

Hollywood. Pierwszym scenariuszem dla fabr ki snów był scenariusz remake 'u sfilmowanego musicalu Good 

News (1947) . W następnych dekadach napi~i t~ksty wielu musicali, pokazywanych na Broadwayu i później 
sfilmowanych. Ich broadwayowskie hity to Bells Are Ringing (1956), Do Re Mi (1960), Hallelujah Baby (1967), 

Applause (1970), Lorel~t(l274) i On the Twentieth Cen tury (1978). Dla potrzeb filmu dokonali adaptacji On the 

Town ( 1949) i Bells Are Ringing (l 960), napisali także m.in. scenariusz Singin' in the Rain (Deszczowa piosenka, 

1952). 

Opierając: się na v.rydarzeniach z życi~ swoJego i swojej siostry Eileen, związanych ·z przeprowadzką w połowie 
- - -iat trzydziestych z Ohio do Greenwich Village, Ruth McKenney napisała kilka opowiadań. Na podstawie tych _ 

ppąwiadań :fJOW tała później sztuka teatralna, film, musical i program telewizyjny. · 

1935-1937 - seria krótkich opowiadań po raz pierwszy została opublikowana w piśmie „The New Yorker" 

1938 - opo iadania zostały v.rydane w tomie zatytułowanym Moja siostra Eileen 

1940 - dwa ostatnie rozdziały książki stały się podstawą v.rystawionej na Broadwayu sztuki lvloja siostra 

Eileen, która grana była przez trzy lata (osiemset sześćdziesiąt cztery przedstawienia) 

1942 - powstał film Moja siostra Eileen, w którym rolę Ruth zagrała Rosalind Russell 

1'~53 - na podstawie sztuki powstał musical Wonderful Town, grany przez rok na Brodwayu 

1955 - powstała sfilmowana, muzyczna wersja sztuki Moja siostra Eileen wyprodukowana przez Columbia 

Pictures (nie wykorzystano w niej muzyki z Wonderful J'own, musical Bernsteina nie trafił na ekran). 

f9,60 - powstał program telewizyjny zatytułowany Maja siostra Eileen (dwadzieścia sześć odcinków) 

Eileen Me Kenney i jej mąż, powieściopisarz i scenarzysta Nathanael West, zginęli w wypadku samochodowym 

cztery dni przed premierą Mojej siostry Eileen na Broadwayu. 



• 
GREENWICH VILLAGE - MIEJSCE DO ZYCIA 
Przez większość XX w. Greenwich Village (nazwana tak w nawiązaniu do dzielnicy Greenwich w Londynie) była 

miejscem azylu dla artystów i niespokojnych duchów z całego świata. W czasach kolonialnych zaczęła cieszyć 

się sławą jako dzielnica mieszkaniowa dla zamożnych, pod koniec XIX w. przekształciła się w dzielnicę domów 

czynszowych. Jej centralne położenie (południowo-zachodnia część środkowego Manhattanu) i niewysokie 

czynsze spowodowały, że na początku XX w. stała się atrakcyjna dla artystów, którzy pragnęli zamieszkać 

w Nowym Jorku. Greenwich Village zapewniała możliwość rozwijania wielu rodzajów działań artystycznych, 

nieprzerwanie działały tam teatry wodewilowe. Jednym z najważniejszych były Greenwich Village Folłies, 

gdzie zaczynali swoje kariery tancerze i muzycy, m.in. Martha Graham, uznawana za jedną z najważniejszych 

postaci wśród prekursorów współczesnego tańca, i kompozytor Cole Porter. W dzielnicy tej mieszkali też 

słynni amerykańscy pisarze: John Reed, autor Dziesięciu dni, które wstrzqsnęły światem, i Eugen O'Neill oraz 

niezwykła tancerka Isadora Duncan. 

Aktorzy, dramatopisarze, scenarzyści, malarze, poeci znajdowali w Greenwich Village pełną życia, barwną, 

twórczą atmosferę. W latach czterdziestych dzielnica ta stała się głównym miejscem spotkań pisarzy. To tutaj 

młody James Baldwin, który swoją twórczością wspierał działalność Martina Luthera Kinga, stawiał pierwsze 

literackie kroki, tu Dashiell Hammett i Lillian Hellman zaangażowali się w działalność polityczną. Postępowy 

ferment, który naznaczał działalność kulturalną mieszkańców Village, był źródłem nowych ruchów i idei, 

od awangardy do sztuki alternatywnej i ruchów politycznych. 

W połowie lat pięćdziesiątych Stany Zjednoczone stały się krajem dobrobytu. Rozrastała się biurokracja 

i administracja, rosły rzesze urzędników. Obraz amerykańskiego społeczeństwa (a zwłaszcza nowojorskiego), 

charakterystyczny dla tych lat, to wielkie korporacyjne biurowce, w których w identycznych biurach pracowali 

identyczni urzędnicy wykonujący codziennie w tych samych godzinach taką samą pracę. Po drugiej stronie, 

w opozycji do „białych kołnierzyków", znajdowali się artyści - grupa społeczna nie potrafiąca odnaleźć się 

w kapitalistycznym imperium. Ten brak przystosowania wymuszał poszukiwanie alternatywnych możliwości 

egzystencji, a takie oferowała Greenwich Village. To tam ukształtował się ruch, zjednoczony pod hasłem 
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„wrogości wobec świata ubrań z szarej flaneli i eleganckich aktówek". Jego wyznacznikiem stał się jazz 

w wykonaniu czarnoskórych muzyków - grających be-bop i cool. Idee ruchu propagowali entuzjaści tej muzyki 

(nazywani hipsterami) oraz bitnicy - pisarze określający siebie mianem pobitego pokolenia (Beat Generation), 

na czele z Allenem Ginsbergiem. Propagowane przez nich alternatywne możliwości egzystencji były wpisane 

w szeroko pojęte „nicnierobienie". Greenwich Village oferowała wiele takich miejsc, gdzie na przekór 

zapracowanej klasie średniej można było tracić czas: liczne bary, kawiarnie i kluby muzyczne. Z ideologii Beat 

Generation wyrósł później ruch hipisowski. 

W kolejnych dziesięcioleciach Greenwich Village w dalszym ciągu była miejscem, w którym rodziły się 

idee mające szeroki wpływ na amerykańską kulturę; w latach sześćdziesiątych był to ruch wyzwolenia 

homoseksualistów (Gay Liberation Movement). Na Christopher Street i w pubie Stonewall Inn wybuchły 

zamieszki, które dały początek temu ruchowi. Nazwa „The Village" wkrótce stała się powszechną nazwą 

gejowskich dzielnic w innych miastach (stąd też wziął swoją nazwę zespół The Village People). 

Swój status azylu dla artystów Village utrzymywała także w latach siedemdziesiątych. To wtedy w kawiarniach, 

nocnych klubach i na scenach teatrów rozpoczęło swoją karierę wiele popularnych postaci show biznesu: Joan Baez, 

Jackson Browne, Bob Dylan, Simon i Garfunkel, Nina Simone, Barbara Streisand czy zespół Mamas and Papas. 

Dzisiaj Greenwich Village zmieniła się, jest dzielnicą ludzi zamożnych, ale obecni mieszkańcy ciągle są dumni 

ze swojej niezwykłej historii i mają silne poczucie społecznej tożsamości. Mieszka tu wielu popularnych 

aktorów, takich jak Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Urna Thurman i Liv Tyler. 



ZLOTA ERA BROADWAYU 
Broadway, nowojorska arteria komunikacyjna, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Nowego 

Jorku i całych Stanów Zjednoczonych. To centrum nocnego życia, muzyki popularnej i główne miejsce 

prezentacji widowisk scenicznych. 

Amerykański musical, nowa forma dramatu muzycznego, był efektem łączenia rozmaitych struktur i konwencji 

teatralnych oraz stylów muzycznych. Rewie, operetki i komedie sytuacyjne z początku XX w. były głównym 

fundamentem dzisiejszego musicalu. Większość pierwszych musicali opowiadała banalną historię. Dialogi 

przerywane były piosenkami, bohaterami byli najczęściej wyfraczeni dandysi, a po schodach obowiązkowo 

przechadzały się girlsy strojne w pióra. Jerome Kern (Statek komediantów, 1927), George Gershwin (O tobie 

śpiewam, 1931 ), Richard Rodgers (Oklahoma!, 1943; Południowy Pacyfik, 1949), Cole Porter (Kiss me, Kate!, 

1948) i lrvin Berlin (Annie Get Your Gun, 1946) to twórcy, których dzieła wywarły ogromny wpływ na rozwój 

musicalowej fo rmy. Zrewolucjonizowali oni produkcje Broadwayu, nadali nowy kierunek musicalowi, tworząc 

specyficzną formę ludowej opery Nowego Świata. Akcja sceniczna zespalała grę aktorską i śpiew, na scenie 

pojawiło się prawdziwe życie, a muzyka oddawała ducha i atmosferę Ameryki. W ciągu wielu lat musical robił 

imponującą karierę, zmieniał również swoją formę, wchłaniając i przetwarzając nowe trendy. Na Broadwayu 

premiera goniła premierę, pojawiali się coraz to nowi twórcy, ale na miano kamieni milowych gatunku 

zasłużyło zaledwie kilka tytułów. 

W 1956 r. wystawiono My Fair Lady - dzieło życia Fredericka Loewego. Po latach krytyk „Timesa" 

Cecil Smith napisał, że w stuletniej historii operetki i musicalu były tylko cztery utwory, które wstrząsnęły 

światem: Orfeusz w piekle, Zemsta nietoperza, Wesoła wdówka i My Fair Lady. Lata pięćdziesiąte to także 

okres wielkich triumfów Leonarda Bernsteina. Po sukcesie Porterowskiej Kiss me, Kate!, będącej przeróbką 

Poskromienia złośnicy Szekspira, Bern-stein postanowił zaadaptować dla teatru muzycznego Romea i Julię. 

Powstał musical wszechczasów, spopularyzowany dodatkowo przez wersję filmową z Natalie Wood i z choreo

grafią Jerome'a Robbinsa, która na dziesięciolecia stała się wzorem dla choreografów całego świata. 

West Side Story w sposób szczególny wyraża ideę Bernsteina oddania muzyką klimatu współczesnej mu Ameryki. 

W roku 1964 wystawiono na Broadwayu jeden z najsłynniejszych musicali: Skrzypka na dachu Jerry' ego Bocka. 

Bock to gwiazda nowej fali. Musicali napisał kilka, ale nieśmiertelność zapewnił mu ten jeden. Skrzypka na 

dachu wystawiano na całym świecie, tylko w pierwszych kilku latach po premierze w trzydziestu dwóch krajach 

i w szesnastu językach. Broadwayowska premiera Skrzypka na dachu odbyła się osiem miesięcy po premierze 

Hello, Dolly! Jerry' ego Hermana. Akcja, podobnie jak w My Fair Lady, osadzona była w końcu XIX w. 

w Nowym Jorku i okolicach. Musical odniósł wielki sukces, głównie dzięki piosenkom Jerry' ego Hermana, 

spośród których tytułowy przebój zyskał niewiarygodną popularność . Warto jeszcze odnotować kolejne wielkie 

nazwisko z tych lat: John Kander i jego trzy głośne dzieła: Zorba, Kabaret i Chicago. O ile w przypadku Kabaretu 

i Chicago filmowe wersje przyćmiły nieco wersje sceniczne i zyskały rozgłos, któremu pomógł deszcz Oscarów, 

o tyle z Zorbą było inaczej: najpierw powstał film Michaela Cacoyannisa z rewelacyjną kreac.ią Anthony'ego 

Quinna i muzyką Mikisa Theodorakisa, a dopiero potem musical, którego libretto również oparto na powieści 

Nikosa Kazantzakisa Grek Zorba . 

I jeszcze jeden wielki przebój musicalowej sceny z lat sześćdziesiątych : Człowiek z La Manchy Mitchella 

Leigha, którego libretto wykorzystuje wątki Don Kichota Miguela Cervantesa. Ale nie tylko literackie korzenie 

zdecydowały o tym, że dzieło to stało się dziełem jego życia. Musical Leigha jest utworem jednolitym, 

niedzielonym na akty i sceny, orkiestra nie oddziela aktorów od widowni, a całości nie wieńczy happy end, 

co do dziś jest rzadkością we wszystkich amerykańskich produkcjach. To także połączenie musicalu z teatrem 

dramatycznym. 

Koniec lat sześćdziesiątych przyniósł kolejny głośny utwór - musical Hair Galta MacDermota. Hairprzedstawia 

wyidealizowany obraz życia dzieci-kwiatów, w którym króluje beztroska, niechęć do przemocy, równość 

rasowa i klasowa, a przede wszystkim przyjaźń. Hair, który rozpoczął swoją karierę w Greenwich Village, stał się 

objawieniem; na scenie pokazano wszystko to, czym w latach sześćdziesiątych żyła amerykańska młodzież, do głosu 

doszła krytyka stosunków społecznych i problemy polityczne. Szok, jaki wywołał ten utwór, był porównywalny 

z tym, jaki czterdzieści lat wcześniej wywołał Statek komediantów J ereme ' a Kerna, który poruszał tematkonfliktów 

na tle rasowym i rozłam między białą a czarną społecznością Ameryki. 

Po Hair rola amerykańskiego musicalu zaczęła maleć. Wydarzeniami, choć już nie tak głośnymi, stały się tylko 

premiery A Chorus Line Marvina Hamlischa (1975) i Rent Jonathana Larsona (1996). 



CIEKAWOSTKI NA TEMAT OHIO 
Gdyby Ruth i Eileen nie porzuciły w 1935 r. Columbus w stanie Ohio dla jasnych świateł Nowego Jorku, ich życie 

mogłoby być zupełnie inne. Oto kilka ciekawostek dotyczących stanu, z którego pochodziły. 

• 1839 - Cha,rles Goodyear z Akron opracował technologię produkcji gumy 

• 1847 - W miasteczku Milan urodził się Thomas Alva Edison, który wynalazł żarówkę i fonograf 

• 1852 - Ohio było pierwszym stanem, które wprowadziło w życie prawo chroniące pracujące kobiety 

• 1869 - W. F. Semple z Mount Vernon opatentował gumę do żucia 

1879 - Cleveland to pierwsze miasto na świecie oświetlone elektrycznie 

• 1891 - John Lambert z Ohio City wyprodukował pierwszy amerykański automobil 

• 1900 - Harry M. Stevens z Ohio sporządził pierwszego hot doga 

• 1936 - W Cleveland dorastał Jesse Owens, który na olimpiadzie w Berlinie zdobył cztery złote medale 

• 1938 - Roy J. Plunkett z New Carlisle wynalazł teflon 

Akron było pierwszym miastem, w którym zaczęto używać samochodów policyjnych 

• Cincinnati jako pienvsze miasto na świecie miało zawodową straż pożarną 

• Neil Armstrong z Wapakoneta był pierwszym człowiekiem na Księżycu 

• Bracia Wright, twórcy pierwszego aeroplanu, pochodzili z Dayton 

• Wielu znanych ludzi urodziło się w Ohio, m.in. aktorzy Clark Gable i Paul Newman, 

reżyser Steven Spielberg, malarz Grant Wood i słynna kobieta-strzelec wyborowy Annie Oakley 

• Siedmiu prezydentów Stanów Zjednoczonych pochodziło z Ohio: Ulysses S. Grant, 

Rutherford B. Hayes, James A. Garfield, Benjamin Harrison, William McKinley, William H. Taft 

i Warren G. Harding 

• Pięćdziesiąt procent ludności Stanów Zjednoczonych żyje w odległości pięciuset mil od Columbus 

• Ohio jest znane jako Buckeye State* 

*buckeye - odbyt. W Stanach Zjednoczonych każdy stan ma przynajmniej jeden przydomek. 
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SOLIŚCI - ŚPIEWACY 
soprany: Mieczysława Andrzejak*, Kamila Cholewińska-Lendzion, Aleksandra Drzewicka, Bogumiła Dziel-Wawrowska• 

Anna Dzionek-Kwiatkowska', Agnieszka Gabrysiak, Aleksandra Janiszewska, Emilia Klimczak, Halina Pitry-Ptaszek' 
Sylwia Strugińska-Wochowska, Elżbieta Walaszczyk', Anna Walczak' •mezzosoprany: Anna Borzyszkowska, Kinga Głogowska• 

Jolanta ~zella*, alt: Marta Siewiera• •tenory: Szymon Jędruch, Sylwester Kostecki*, Maciej Markowski, Michał Mielczarek' 
lV!ariusz Adam Ruta*, Adam Sobierajski*, barytony: Grzegorz Piotr Kołodziet, Piotr Kowalczyk, Krzysztof Leszczyński', Zbigniew Macias• 

Andrzej Orechwo*, Piotr Płuska, Tomasz Rak, Mateusz Stachura• • basy: Tadeusz Lewandowski*. Grzegorz Szostak* 
oraz: Danuta Łopatówna• •aktorzy śpiewacy: Agnieszka Greinert*, Andrzej Fogiel, Bartosz Gajda*, Patryk Pawlak', Janusz Skoneczny 

aktor: Paweł Audykowski• 

BALET 
soliści: Elżbieta Niezgodzka, Karolina Rejnus •koryfeje: Dominika Antoszczyk, Paulina Poszepczyńska, Tomasz Antoszczyk 

Krzysztof 13aczyński, Kamil Chmielecki, Robert Sarnecki• zespół baletowy: Justyna Cieplucha, Zuzanna Di n ter-Markowska, Aleksandra Fiet 
Denise Hoefle, Magdalena Ponimasz, Małgorzata Timofiejew, Angelina Wieliczko, Dorota Wiśniewska, Marcos de Lima 

Agata Biernat', Paulina Chochulska*, Marta Humka', Kaja Surdy', Irina \Vasilewskaja', Magdalena Zawadzka', Siergiej Basałajew• 
Michał Chyliński ', Paweł Grala*, tukasz Józefowicz', Gintautas Potockas', Łukasz Tomaszewski*, Jarosław Tomczewski* 

CHÓR 
soprany: Anna Drechsler, Katarzyna Jankowska-Wójcik, Elżbieta Lechańska, Patrycja Lenarczyk, Agata Ostrmvska •alty: Dominika Czarnecka 

Renata Jankowska, Ewa Pietras, Katarzyna Smoleń, Anna Szymańska• tenory: Maciej Kubalczyk, Marek Prusisz, Piotr Rosik 
Grzegorz Twardowski• basy: Janusz Bernat, Czesław Drechsler, Dawid Sobczyk, Bogdan Sokołowski, Waldemar Wojtowicz 

ORKIESTRA 
I skrzypce: Joanna Binkowska (koncertmistrz), Krzysztof Wójcikowski, Wojciech Jagiełło, Małgorzata Pniak, Dorota Karpińska 

Paulina Justyna» Paweł Więckowski*, Marcin Orlowski', Łukasz Jóźwicki', Piotr jakubowski*, Adriana Pacześniak' 
II skrzypce: Janusz Karpiński, Aldona Wrocławska, Ewa Ławniczak, Paweł Kornacki, Kamil Powrózek', Małgorzata Matwij* 

altówki: Anna Święch, Julianna Kryska, Maria Tomala', Dorota Stera*, wiolonczele: Grażyna Kopytek, Tomasz Kaprot, Stefan Ślęczkowski 
Krzysztof ł.atwiński', Emanuela Kubik*, Katarzyna Michaluk', kontrabasy: Andrzej Okraska, Bartosz Stępień flety: Aleksandra Strasińska 

Urszula Kubacka• oboje: Jakub Onasz, Paweł Żebrowski , Zofia Sybilska-Sierant •rożek angielski: Jakub Onasz, Paweł Żebrowski 
klarnety, saksofony: Mariusz Grzelak, Artur Modrzejewski, Tomasz Żeno, Jacek Dołong', Adam Wojtasik', fagot: Arkadiusz Jóźwiak 

waltornie: Krzysztof Durczewski, Krzysztof Biskupski • trąbki: ·w ojciech \N olniak, Bernard Zdonek, Damian Michaluk*, Jacek Pietrzak• 
Marcin Król' •puzony: Marcin Wojsznarowicz, Paweł Lisiecki, Adam Ziemiański*, Emil Nocuń', tuba: Marcin Wojsznarowicz 

perkusja: Ewa Bieżan, Ignacy Brzezicki, Małgorzata Baranowska*, Ilona Drozd*, fortepian, instrumenty klawiszowe: Danuta Antoszewska 
Katarzyna Sajdak-Widera, Stefan Ślęczkowski, harfa: Helena Stiksova-Padkowska •gitary: Albin Brzeziński*, Jacek Dulikowski ' 

gitara basowa: Andrzej Okraska• akordeony: Waldemar Zybała', Andrzej Ceglarek' 

INSPICJENCI 
Grażyna Linke, Michał Hajduk 

SUFLERKA 
Elżbieta Literacka 

ELEKTRYCY 
Wojciech Pietrzyk, Marek Czajkowski, Ryszard Rybczyński, Adam Zamana 

AKUSTYCY 
Łukasz Zach wieja, Robert Pawlak, Krzysztof Olejniczak 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Jerzy Szymczak, Jacek Żyliński, Jacek Augustyniak, Stefan Ciekański, Jan Głębski, Sławomir Kaźmierak, Bartłomiej Kupryjańczyk 

Roman Magin, Andrzej Matuszewski, Ryszard Orylski, Jan Pawłowski , Robert Rześny, Paweł Wąsowski, Marek Zientałak 

•współpraca 

GARDEROBIANE 
Krystyna Tybura, Krystyna Chorąży, Jolanta Defińska, Grażyna Jaworska, Bogumiła Pypno, Angelika Pietrzyk 

PLASTYK 
Jerzy Mika 

BIBLIOTEKARZ MUZYCZNY 
Barbara tuczak 

PRACOWNIA KRA WIECKA 
Róża Barylska. Wanda Pasikowska, Elżbieta Adamowicz, Teresa Owczarek, Jolanta Potoniec 

PRACOWNIA PERUKARSKO-FRYZJERSKA 
Małgorzata Strzelczyk, Beata Nowak, Małgorzata Pawenta-Olczak, Małgorzata Pelikant, Teresa Rogula' 

Barbara Rosik,Grażyna Wachiilska* (nakrycia głowy) 

DZIAŁ SPRZEDAŻY BILETÓW I OBSŁUGI WIDZOW 
Iwona Rogozińską, Henryka Rybicka, Sebastian Patora 

DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY 
Jolanta Sławir1ska, Agata Bednarek, Ryszard Czajka, Krzysztof Karbowiak 

KSIĘGOWOŚĆ 
Jolanta Bujalska, Małgorzata Kwikert, Bożena Musiałek, Jadwiga Olczak, Renata Wojtczak, Marzena Wolska 

SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH 
Małgorzata Grotowska 

SPECJALISTA ds_ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH 
Wiesław Ciszewski 

® 

S.A. 

www .ariadna.com.pl 



Barnk Polski 

CASH&CARRY 

www.kateringpalacowy.pl 
PAŁAC POZNAŃSKICH 

ul. Ogrodowa 15 
tel. 042 254 90 34 

515 270 400 
515 270 500 

Naszym celem jest Wasze bezpieczeństwo 

• Ochrona fizyczna: 
- obiektów, terenów i obszarów 
- osób 

Koncesjonowane Biuro Ochrony 
93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243 
e-mail:magnum@lodz.home.pl 

www. magnumochrona.P.I 
tel./fax 42 649 15 02 

- parkingów, wystaw, targów i pokazów, z systemem 
całodobowej kontroli pracowników ochrony 

• Konwojowanie wartości pieniężnych, 
• Monitorowanie i elektroniczna ochrona obiektów 
• Zabezpieczenia techniczne: 

- doradztwo i montaż systemów alarmowych i zabezpieczeń 
- konserwacja, naprawy i bieżąca eksploatacja 

• Doradztwo i obsługa firm w zakresie planów ochrony i zabezpieczeń 
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