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Roman Statkowski 

MARIA 
opera w trzech aktach 

libretto na podstawie poematu A NTONI EGO MALCZEWSKI EGO 

kierownictwo muzyczne 

LUKASZ BOROWICZ 
inscenizacja i reżyseria 

MICHAEL GI ELETA 
scenografia 

)AMES M ACNAMARA 
kostiumy 

FABIO TOBLIN I 
choreografia 

EMIL W ESOLOWSKI 
multimed ia 

ANDRZEJ Gouw1NG 
światła 

PI OTR MI SZKIEWICZ 

asystent dyrygenta 

)AKUB KoNTZ, Snw1A A NNA )AN IAK 
asystent reżysera 

M AGDALENA SzLAWSKA, M AGDALENA BUDE)KO 
przygotowan ie Chóru 

A NNA MICHALAK 
przygotowanie solistów - pianiści korepetytorzy 

LIANA KR ASYUN -KORUNNA, DOROTA ARTYKIEWICZ-SKRLA 

O BSADA 

MARIA Izabela Matuła 

WACŁAW Paweł Skałuba 

MIECZNIK Leszek Skrla 

WOJEWODA Krzysztof Szumański 

PACHOLĘ Jakub Monowid 

ZMORA Leszek Kruk 

ROTMISTRZ Jacek Batarowski 

ADIUTANT Krzysztof)an Brzozowski 

KOZAK Krzysztof Rzeszutek 

KOZAK Rafał Sambor 

MASKA Leszek Kruk 

SZLACHCIC Witalij Wydra 

BALTYCKI T EATR TAŃCA, 

CHóR I ORKI ESTRA OPERY BALTYCKE) 

Łukasz Borowicz - dyrygent 



Szanowni Państwo, 
Jest mi niezmiernie miło, iż kolejny miesiąc w sezonie artystycznym 2012/2013 w Operze Bałtyckiej został otwar
ty dziełem wybitnym. Dodatkowym powodem do zadowolenia jest fakt, iż premiera opery Maria Romana Stat
kowskiego odbywa się w ramach Festiwalu Solidarity of Arts, jednego z najważniejszych wydarzeń na Pomorzu, 
w który od czterech lat zaangażowana jest także Grupa LOTOS. 

Podejmowane przez Operę Bałtycką działania, w tym wybór wybitnych, a często nieznanych szerokiej publiczno
ści dzieł i prezentacja ich w nowych, zaskakujących aranżacjach, jest dla nas najlepszym dowodem, że inwestycja 
w kulturę najwyższej próby jest opłacalna i przynosi rozległe korzyści nie tylko dla każdej ze stron, ale przede 
wszystkim daje wielką satysfakcję . 

Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje strategię społecznej odpowiedzialności, w której jednym z priorytetów 
jest integracja z lokalnym otoczeniem. Zaangażowanie w działalność artystyczną wynika z naszego przekonania 
o celowości i skuteczności współdziałania firmy z twórcami i animatorami kultury w celu zachowania dziedzictwa 
kulturowego oraz rozwoju naszego regionu. 

Zmierzmy się z Marią w reżyserii Michaela Gielety i próbą odczytania tego dzieła przez pryzmat najważniejszych 
wydarzeń lat 80-tych. Zaczęły się one w Gdańsku, a miały historyczne znaczenie dla ruchów wolnościowych na 
całym świecie. Będzie to ważna, trudna operacja dla twórców i okazja dla Grupy LOTOS do dalszego doskonalenia 
współdziałania ze światem i ludźmi kultury. 

Życzę Państwu interesujących refleksji i silnych przeżyć artystycznych. 

PAWEL OLECHNOWICZ 
PREZES GRUPY LOTOS 
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MARIA 
Kiedy niestrudzony odkrywca polskich zapomnianych dzieł, Łukasz Borowicz nagrał płytę z operą Romana Stat
kowskiego Maria , której libretto powstało w oparciu o romantyczny poemat Antoniego Malczewskiego, postano
wiłem , że jak najszybciej wystawię to dzieło w Operze Bałtyckiej . Wyobrażałem sobie trudności z przeniesieniem 
na scenę kresowych klimatów z odległych czasów i myślałem o inscenizacji w duchu Moniuszki, Sienkiewicza 
i Matejki, czyli „ku pokrzepieniu serc". Uważam , że na naszych scenach od czasu do czasu powinny istnieć takie 
zacne obrazki wbrew wszelkim modom i tendencjom. Długo by tłumaczyć dlaczego wciąż tak myślę, mimo że sam 

przecież często przenoszę stare libretta we współczesne realia. 

I oto młody, bardzo obiecujący, angielski reżyser polskiego pochodzenia Michael Gieleta ubiegł moje zamiary 
i wystawił Marię na ciekawym bardzo festiwalu operowym w irlandzkim Wexford, gdzie odniósł swoją brawurową 
inscenizacją wielki sukces . Czujny, jak zawsze w takich przypadkach, kiedy polska sztuka jest doceniana w świecie , 

dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn przekonał mnie, że warto ten spektakl pokazać w Gdań

sku i pomógł nam nawiązać z Wexford ścisłą i owocną w tej sprawie współpracę. 

Ponieważ inscenizacja nawiązuje wprost do stanu wojennego i realiów gdańskich, wydawało nam się sensowne 
zaproponować tę premierę jako jedno z wydarzeń festiwalu Solidarity of Arts, który kolejny już rok będzie budował 
pomost pomiędzy różnymi rodzajami artystycznej aktywności, pomiędzy historycznymi podziałami i orientacjami 
światopoglądowymi, a którego nazwa, wymyślona przez niżej podpisanego, miała na celu odbudowanie właści

wego znaczenia , tak świętego dla nas niegdyś, słowa SOLIDARNOŚĆ. 

Dla nas ta premiera ma jeszcze dodatkowy wymiar w sztuce budowania mostów. Mam na myśli przymierze pomię
dzy Operą Bałtycką a Grupą LOTOS, mające na celu wspieranie sztuki operowej w Trójmieście. Bez tego przymie

rza realizacja Marii byłaby niemożliwa . 

MAREK WEISS 
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AKT PIERWSZY 

SCENA PI ERWSZA 

Wszechmocny Wojewoda dowiaduje się o sekretnym małżeństwie 
syna Wacława z córką podwładnego i politycznego przeciwnika, 
Miecznika. Widząc w tym upadek monarchistycznych aspiracji 
własnej rodziny, Wojewoda zwraca się po raz kolejny do Zmory, 
tajemniczego asystenta od zadań specjalnych, z planem zgładze
nia młodej żony Wacława , Marii. Wpierw jednak, planuje przyję
cie, mające na celu zaprezentowanie światu swojego poczciwego 
i łagodnego wizerunku. 

Radosne celebracje w pałacu zostają na chwilę przyćmione piosnką 
pałętającego się za oknem Pacholęcia . Jego kryptyczne mememto 

mori zostaje zignorowane przez Wojewodę i jego służalczych gości. 

Na przyjęciu pojawia się , zawsze krytycznie nastawiony wobec 
ojca, Wacław. O dziwo, Wojewoda decyduje się zaakceptować mał
żeństwo syna i pozwala Wacławowi dołączyć do frakcji politycz
nej Miecznika. Po skończonych bojach, zaprasza syna i synową do 
swojego domu. 

Wacław, wzruszony empatycznymi słowami ojca, zaczyna wierzyć 
w przemianę Wojewody. Jego dobrotliwy uśmiech w trakcie przyję
cia zwodzi też resztę gości. 

Miecznik nie przestaje martwić się o kondycję zasmuconej. wytę
sknionej za Wacławem Marii. Nie wie też, jak powiedzieć jej o pró
bach anulowania przez Wojewodę w Watykanie małżeństwa Marii 
i Wacława. 

Maria robi co może , by udowodnić ojcu, że nie poddaje się melan
cholii i apatii, ale prośbę ojca, by sama zrezygnowała z tego mał
żeństwa, odrzuca z pasją. 

Jeden z ludzi Zmory przynosi im zadziwiająco przyjazny list od 
Wojewody, pełen komplementów dla Marii i przeprosin dla Miecz
nika. Maria próbuje wierzyć w pokojowe intencje Wojewody, ale 
Miecznik widzi w nim kolejny dowód manipulacyjnych gierek Wo
jewody. List zapowiada rychły powrót Wacława. Co też po chwili 
okazuje się prawdą. 

Połączeni na nowo kochankowie spotykają się z aprobatą i gościn
nością Miecznika, snując plany na przyszłe życie . 

Tymczasem mężczyznom czas iść w bój. Po modlitwie i pożegna
niach, osamotniona Maria na nowo zostaje skonfrontowana z lę
kiem o przyszłość i życie Wacława . 

SCENA PI ERWSZA 

Wedle przykazań Wojewody. Zmora ze swoim szwadronem wdzie
ra się do opustoszałego domostwa Miecznika. Wywleczona z domu 
Maria ginie, a jej zwłoki zostają zatopione w stawie. 

S CENA DRUGA 

Wracający z bojów Wacław napotyka na drodze Pacholę . które in
formuje go o morderstwie Marii, oskarżając o nie ludzi Wojewody. 
Zdruzgotany Wacław ślubuje zakłamanemu ojcu zemstę. 

SCENA TRZECIA 

Wojewoda samotnie stara się przekonać własne sumienie o racji 
popełnionej zbrodni, gdy do jego komnaty wpada Wacław. Wspo
mnienie zamordowanej Marii każe mu darować ojcu życie, w za
mian niwecząc przyszłość rodu poprzez własne samobójstwo. 



Jarosław Mikołajewski 

Niedocieczona (słowo o Marii) 

Złość bierze na myśl, że w niepamięć odchodzą takie arcydzieła poezji lub - mówiąc prościej - tak wieloznaczne 
i tak cudowną polszczyzną opowiadane historie, jak Maria Antoniego Malczewskiego (1793-1826). Nie tak bardzo 
mnie i moich rówieśników, czytelników i pisarzy pokolenia pięćdziesięciolatków, to dziwi. My sami, ponarzekaw
szy sobie na szkolny Romantyzm, z entuzjazmem syna marnotrawnego wracamy dziś do poetyckiej frazy sprzed 
200 lat, w której melodii mieściła się narracja, tajemnica i cudowność świata , i sprawę z Marią traktujemy jak rzecz 
prywatną. Myślę przede wszystkim o bezsilnym gniewie klasyków naszej współczesności, którzy awangardową 
dykcję własnych świadectw dumy, samotności, rozpaczy, braterstwa z naturą, utraty życiowych pewności , zdrady 
uczuć i krwi wywodzą z tamtego, zapominanego dzisiaj języka. „Złoszczę się - mówiła niedawno wielka poetka 
Urszula Kozioł, która większość „powieści ukraińskiej" zna z dzieciństwa na pamięć - że jakiś idiota wyrzucił z lek
tur szkolnych Marię Malczewskiego. Cóż to za dzieło , co za postać! Rozmawiałam nawet z Wajdą i namawiałam , 

żeby nakręcił Marię. Prosiłam Miłosza , żeby go do tego namówił, zachęcałam Andruchowycza, żeby napisali na tej 
podstawie powieść ... " 
W czym leży uwodzicielskie, a nawet porywające piękno dzieła Malczewskiego, zrozumie to tylko ten, kto ją prze
czyta, podda się jej melodii i nawrotom symboli. Zachwytu, jaki płynie z jego lektury nie tłumaczy, rzecz jasna, 
sama fabuła , jakkolwiek atrakcyjna, przetaczana przez namiętności bohaterów i zwroty ojczystej historii, podana 
przez autora w 1825 roku, ze smakiem krwawej anegdoty, arystokratycznego pitavala. 
Bohaterami poematu są tytułowa Maria i Wacław. Mąż i żona szczęśliwi na tyle, na ile szczęście daje odwzajem
nione uczucie i gdy każde kocha więcej n.iż kochać woln.o i n.iż mogą siły. Ona jest piękną szlachcianką , on synem 
potężnego magnata. Ona jest półsierotą , mającą wsparcie w czułym ojcu Mieczniku, jemu ojciec-Wojewoda nie 
może darować mezaliansu. Życie młodych , którzy pobrali się w tajemnicy przed rodziną Wacława, płynie w dys-



komforcie rozstań. Wacław często wyjeżdża walczyć z Tatarami, 
pozostawiając żonę w stałości uczuć, ale też w poczuciu zagrożenia 
i w smutku po śmierci matki. I wszystkie te rzeczy i stany płyną 
obok siebie, pomimo rodzinnego konfliktu, do chwili gdy teść Ma
rii , który nie może się pogodzić z nieposłuszeństwem i, jak jest 
przekonany, upokarzającym losem syna, postanawia uknuć mor
derczą intrygę. Dla pozorów deklaruj e wolę pojednania, po czym, 
pod nieobecność Wacława, aranżuje karnawałowy korowód, który 
w upiornej grze masek wciąga Marię do zamkowego stawu. Dziew
czyna tonie, po powrocie w bitwy Wacław zastaje żonę martwą, 
opuszcza dom i gna konno przez stepy z pragnieniem zemsty. 
Miecznik umiera z rozpaczy. Takim oto obrazem wpisuje Mal
czewski los starca w kosmos pejzażu i historii : 

Znaleźli go w cmentarzu; przy córki i żony 
Przyległych dwóch mogiłach klęczał nachylony: 
Taż sama w ustach słodycz, a w czole sędziwość -
Taż sama bladość twarzy, ale oczu żywość -
Czapka, wąsy, dla Polski straszydło na wrogi -
I żupan ten sam czarny - tylko że gdy trwogi 
Odgłos z trąby wojennej dochodził daleki , 
Nie porwał się do korda - już spał - spał na wieki. 
I cicho - gdzie trzy mogił w posępnej drużynie; 

I pusto - smutno - tęskno w bujnej Ukrainie. 

Intryga „powieści ukraińskiej", z dramatem młodych , powalonych 
skutkami ojcowskiej arogancji, ma szekspirowską wielkość. W fak
turze narracji, gdzie tajemnica ziemi i pieśni splata się z fakta-

mi, a wyobraźnia z historią, Marii blisko jest do Waltera Scotta . 
W doskonałej harmonii epiki przemieszanej z liryką odnajdujemy 
w poemacie Malczewskiego geniusz Byron'a, którego polski poeta 
poznał osobiście. Smak zbrodni, której ofiara szuka sprawiedliwo
ści w niejednoznacznych pejzażach jest mickiewiczowski. Z dan
tejskich zaświatów wywodzi się śmiałość, by przekuć na poetycką 
fikcję żywą pamięć o wydarzeniu z życia wyższych sfer: o zbrodni 
popełnionej w 1771 roku przez Potockich na Gertrudzie Komorow
skiej, którą potajemnie zaślubił młody Stanisław Szczęsny. Jednak 
to nie powinowactwa i wzorce, nie fabuła stanowią ostatecznie 
o wielkości tekstu Malczewskiego, lecz język, tajemnica i bogac
two wykutego w nim świata. Znakiem tego pierwszego jest słynny 
incipit Ej! ty na szybkim koniu, gdz ie pędzisz, kozacze - bezimienna 
zaczepka, która z punktu porywa do opowieści . Próbą drugiego jest 
psychologiczna subtelność bohaterów, pejzaż, poboczne postaci 
i sceny. Sposób, w jaki wszystko ze wszystkim się splata i wszystko 
we wszystkim się gubi. Sceny czułości , nikczemności i trwogi , lę
ków uwiarygodnionych przez eteryczne, a przecież bezdyskusyjne 
przeczucia. Maria, Wacław i Miecznik nie tyle tkwią w rzeczywisto
ści , lecz-jak my sami, współcześni tylko sobie- błąkają się po nie j. 
Natura wspiera ich i odrzuca. Ich los przecina się z losem innych, 
którzy nie wiadomo, co znaczą : z jakimś kozakiem pędzącym Bóg 
wie dokąd , jakimś pacholęciem, rozżalonym na Bóg wie co. Nikt 
nikogo nie objaśnia, nie utrwala w tym, co wydaje się życiowym 
zadaniem. Pod uderzeniem ślepej nienawiści miłość jest chwilą, 
rodzina - rozpadem, dom - opuszczonym miejscem żałoby. Sceną , 

która bierze w posiadanie myśli czytelnika poematu, są mordercze 
maski, które „niedobranym chórem" śpiewają frazę z powszechne-
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go chóru, podejmowaną przez każde stworzenie z różną intencją, 
to złowrogą, to dramatyczną, to znów nabożną - że na tym świecie, 

Śmierć wszystko zmiecie. 
S zukając odpowiednich określeń dla zapomnianej dziś Marii, 
mam na podorędziu co najmniej kilka, które wydają się adekwat
ne: zmienna, niedocieczona, wysłowiona z niepojętą brawurą . Od
wieczna i współczesna w prawdzie zagubienia. Dlaczego jej wielo
znaczność , sekret i bajeczny język ulegają dziś zapomnieniu? Na 
rzecz jakich wartości? ... To już nie jest pytanie o dzieło, tylko o znie
cierpliwienie na złożoność i piękno. 

JAROSŁAW M IKOŁAJEWSKI (1960) - poeta, eseista, tłumacz, publicysta 
„Gazety Wyborczej". Mieszka w Warszawie. 



John Allison 

Michael Cie/eta 
reżyseruje Statl<owsl<iego 

Wydaje się niezwykłe, że ktoś tak głęboko świadomy swojego 
polskiego dziedzictwa, jak brytyjski reżyser Michael Gieleta, nie 

pracował jeszcze na polskich scenach, lecz trudno pomyśleć o bar
dziej fortunnym wyborze na debiut w Polsce niż Maria Romana 
Statkowskiego. Skąd jednak taki pomysł na inscenizację arcydzieła 

Statkowskiego, która przenosi akcję opery z siedemnastowiecznej 

Ukrainy do Gdańska z lat 80-tych i w której rywalizującymi ze sobą 

patriarchami zostają partyjny aparatczyk i przywódca Solidarności? 

Chociaż Gieleta podkreśla, że w spektaklu nie ma elementów auto
biograficznych, tym niemniej poprzez dziwne koleje losu zdarzyło 

się tak, że doświadczył on, oczyma dziecka, życia w ostatnich latach 

PRL-u. 
Gdy pojawiła się szansa reżyserowania Marii na festiwalu opero
wym w Wexford - jednym z najważniejszych światowych festiwali 

operowych słynącym z niestandardowego repertuaru - nie musiał 

szukać inspiracji daleko. Urodzony w Rzymie, znalazł się w Pol

sce w grudniu 1981 , gdy zamknięto granice państwa: „Pamiętam 
czołgi na ulicach i szarość tamtej zimy, która stała się naszą rze

czywistością na kilka lat. Wprawdzie Gdańsk odwiedziłem dopiero 

będąc dorosłym, ale obrazy tego, co tam się działo docierały wszę

dzie". Rodzina wyjechała dopiero w późnych latach osiemdzie

siątych, gdy podróżowanie znów stało się możliwe. „Pamiętam 

lato rozmów, wrażenie walącego się reżimu i zmieniającego się 

świata - zdawał się to być magiczny czas, chociaż widzę to przez 

pryzmat dziecięcych wspomnień . Impresje te zainspirowały bez 

wątpienia koniec Marii, gdzie świat sceniczny rozpada się na ka

wałki i postacie ze spektaklu schodzą na proscenium wyglądając 

jak współczesne zachodnie społeczeństwo. Ta dezintegracja świata 

i eksplozja koloru to coś co w tamtym okresie przeżyło pół Europy". 

Gieleta obserwował też jak wschodnioeuropejski teatr wczesnych 

lat dziewięćdziesiątych stracił napęd, który dawała mu aluzyjność 
polityczna: „przedtem każdy szekspirowski uzurpator reprezento

wał w oczach publiczności reżim, po upadku reżimu został, tak jak 

w krajach anglojezycznych, sam tekst. Mój spektakl to poniekąd 

powrót stylistyczny do tej aluzyjności". 

„Konieczne też jest zrozumienie, że jest to spektakl, który powstał 
w Wexford dla zachodniej publiczności. Koprodukcja z Gdańskiem 
pojawiła się na horyzoncie później . Nie chciałbym żeby moje wy-



bory artystyczne były mylnie interpretowane jako próby przypo
dobania się gdańskiej publiczności, albo że wplotłem w spektakl 
populistyczne elementy polskiego patriotyzmu. Koncepcja spek
taklu powstała całkowicie z myślą o publiczności anglojęzycznej , 

której znajomość historii tej części Europy jest selektywna. Świat, 
w którym osadzony jest poemat Malczewskiego i opera Statko
wskiego jest historycznie i kulturowo odległy, nawet dla współ
czesnych Polaków. Mimo tego, że w Irlandii mieszka obecnie 
ponad sto tysięcy Polaków i że łączy ich z Irlandczykami, prócz 
konserwatywnego katolicyzmu, wspólne dziedzictwo opresji przez 
obce mocarstwo, nie można oczekiwać, by ktokolwiek prócz 
garstki profesorów akademickich w Dublinie wiedział cokolwiek 
o siedemnastowiecznych wojnach granicznych, które miały miej
sce setki mil na wschód za Lwowem". 
„Nawet moje własne odczucia na temat polskiej wersji koloniali
zmu były nieco zawiłe i, dorastając w Anglii, gdzie postkolonialny 
rewizjonizm jest integralną częścią szkolnego curriculum, mia
łem wiele dyskusji rodzinnych - a korzenie rodziny mojej mamy 
są właśnie ze Lwowa - dotyczących egzaltowania romantycznego 
obrazu życia na Kresach w polskiej kulturze i pamięci narodowej . 
Wystarczy zdystansować się od polskiej tradycji literackiej a la Try
logia i spojrzeć na spuściznę literacką autorów ukraińskich czy 
rosyjskich, aby zrozumieć iluzoryczność polskiej próby monopoli
zacji pamięci . Tak jak świat zachodni zaczyna dopiero czytać i my
śleć o Afryce poprzez doświadczenie afrykańskich intelektualistów, 
tak Polacy muszą pożegnać się z nierealistycznym (i przecież nie
empirycznym) „wspomnieniem" Kresów i spojrzeć na historię tych 
terenów również z perspektywy narodu ukraińskiego , który przez 

700 lat był podbijany, kolonizowany i represjonowany przez obce 
siły. Nie byłem więc zainteresowany prezentowaniem na scenie 
tego rodzaju generycznego polskiego kresowego ubi sunt". 

Choć oddalenie się od oryginalnego okresu historycznego było ce
lowym zamiarem, współczesny kształt inscenizacji został tak na
prawdę zainspirowany kilkoma szczegółami opowieści : śmiercią , 

utopionej przez ludzi Wojewody, Marii i pasją , z jaką Wacław roz
waża zabicie ojca. „Jednym z kluczowych wątków tego utworu jest 
idea ojcobójstwa. Przywodzi to na myśl najmroczniejsze z grec
kich tragedii. W jakim stopniu desperacji trzeba być, żeby targnąć 
się na życie własnego ojca? 
Nie mogłem otrząsnąć się z wrażenia, że sposób w jaki ginie Ma
ria jest szokująco podobny do śmierci ks. Jerzego Popieluszki. 
Pracując nad ideą spektaklu, do głowy wciąż wracały mi obrazy 
morderstwa Popieluszki - jak został porwany, związany, wrzucony 
do bagażnika samochodu i utopniony, jak Maria, w stawie. Pierw
szoplanową była też niezwykła rola duchowości i religii, która tak 
w poemacie, w operze, jak i w historii społecznej Polski okresu lat 
osiemdziesiątych były przewodnim motorem działań i moralnym 
pryzmatem". W przedstawieniu Gielety występuje też postać księ
dza, w której nietrudno zobaczyć aluzję do Popiełuszki. 
Szarość PRL-u została oddana w scenografii jego stałego współpra
cownika, Jamesa Macnamary. „Zdecydowaliśmy z moim kostiu
mografem, Fabio Toblinim, że będziemy potrzebować kostiumów 
z epoki, wykonanych z nylonu, plastiku i wszystkich tych okropno
ści, które były wtedy noszone. Niedawno odbyłem poruszającą roz
mowę z panią , która prowadzi wydział muzealno-archiwalny Euro
pejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, która powiedziała mi, 

-""-

że osiemnastoletnia polska młodzież w dniu dzisiejszym nie ma 
pojecia o realiach tamtych czasów. Publiczność po czterdziestce 
rozpozna odtworzone sceny stania w kolejce po chleb lub czekania 
po dwie godziny na mrozie na autobus , który nigdy nie przyjechał. 
Jako reżyser jestem daleki od manipulowania cierpieniami innych 
dla efektu teatralnego. Doświadczenia polskiego społeczeństwa 
tamtego czasu widzę jako psychologiczny punkt odniesienia, fim
damentalny w zrozumieniu mores współczesnej Polski. Wizualny 
język, jaki staraliśmy się stworzyć, nosi wpływy włoskiego neore
alizmu i oczywiście wielkich polskich filmów późnych lat siedem
dziesiątych. Artyści , tacy jak Wajda, Kieślowski , Holland, Falk, 
Bugajski, byli dla nas bezpośrednim źródłem inspiracji; jestem 
pewien, że gdańska publiczność rozpozna te fragmenty o wiele 
łatwiej niż publiczność z Wexford! Jak można by zapomnieć 
znaczenie filmu Holland Zabić księdza, który można było wtedy 
dostać tylko na nielegalnych taśmach z tak zwanego Zachodu!" 
Gieleta, godząc w sobie kilka tożsamości, odczuwa „głęboką więź 
duchową z Anglią". Teatr brytyjski postrzega jako „niegasnące 

źródło inspiracji. Przy całym szacunku, który mam dla polskiej 
i włoskiej tradycji teatralnej, nic nie może równać się z Londynem. 
Zapoznanie się z brytyjską progresywną sceną operową, szczegól
nie w English National Opera, stało się dla mnie, jako młodego 
człowieka, artystycznym azymutem". 
Obok pracy w teatrze dramatycznym w Royal Shakespeare Compa
ny, w National Theatre i na West Endzie, kariera operowa Gielety 
rozpoczęła się od asystentur w Covent Garden i Glyndebourne. De
biutował w State Theatre w Pretorii w 2005 własną produkcją Łucji 
z Lammermooru. Obecnie wydaje się , że pracuje więcej w teatrze 

operowym niż dramatycznym. „To taki leitmotiv mojego życia. Po 
wyreżyserowaniu dwóch sztuk z rzędu, świat operowy żegna się ze 
mną na wieki. A po dwóch produkcjach operowych, towarzystwo 
teatralne myśli , że zarzuciłem reżyserowanie sztuk. W idealnym 
świecie chciałbym pracować tyle samo w obu dziedzinach. Gdy do
rastałem, moimi bohaterami byli reżyserzy, którzy poruszali się 
swobodnie pomiędzy gatunkami; Peter Hall, Nicholas Hytner, Tre
vor Nunn, Richard Eyre, Jonathan Kent potrafią po prostu dobrze 
opowiadać historie, poprzez same słowa lub poprzez połączenie 
słów i muzyki". Gieleta sam ostatnio cieszył się podobnym przej
ściem poprzez gatunki w klimacie Mozarta: od Czarodzitjskiego 

fletu w Chicago Opera Theatre do sztuki Amadeusz w Maltz Jupiter 
Theatre na Florydzie. W najbliższym czasie najprawdopodobniej 
będą zajmować mu coraz więcej czasu poważne projekty operowe 
w Santa Fe, Wexford, Houston i St. Louis. 
Wexford odegrało ważną rolę w karierze Gielety i bez współpra
cy z festiwalem prawdopodobnie nie natrafiłby na operę Statkow
skiego. „Po sukcesie Pocałunku Smetany w Wexford, David Agler 
chciał mnie zaprosić ponownie i dał mi kilka pomysłów, trzy z czte
rech polskich oper, które mu chodziły po głowie. Jedną z nich była 
Maria , która była dla mnie objawieniem, głównie dzięki wspania
łemu nagraniu Łukasza Borowicza. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, 
że właśnie on będzie dyrygował produkcją w Gdańsku . Trudno też 
nie widzieć w tym jakiegoś metafizycznego zrządzenia losu, że 
spektakl będzie grany kilometr od Gdańskiej Stoczni pod patrona
tem Festiwalu Solidarity of Arts. Oczywiście , jestem też nieco onie
śmielony odpowiedzialnością moralną za używanie archiwalnych 
fotografii z Gdańska dla celów artystycznych. Magicznym momen-



tern w Wexford było , gdy polski ambasador w Dublinie na premie· 

rze dostrzegł, wśród użytych przez nas archiwalnych zdjęć, siebie 

samego w grupie strajkujących studentów. Było to, oczywiście, 

i dla niego i dla nas emocjonujące odkrycie. Takie surrealne mo· 

menty łączenia się życia z rzeczywistością teatralną są chyba naj· 

wyższą nagrodą , o jaką można by prosić. Już pierwsza moja podróż 

do Gdańska na rekonesans z Operą Bałtycką była pełna epifanii. 

W taksówce z lotniska James Macnamara i ja widzieliśmy te same 

dźwigi stoczniowe, które przedstawiliśmy na scenie w Wexford. 

Przeszły nas dreszcze. James rozumie te sprawy lepiej niż koledzy 

z Europy Zachodniej, gdyż pochodzi z RPA, sam zaangażowany 

był jako młody artysta w walkę z apartheidem i nie jest mu obca 

debata dotycząca roli sztuki w czasach przemian politycznych. Tak, 

mamy pewne szczególne poczucie odpowiedzialności i używamy 

obrazów z przeszłości, aby nawiązać dialog z teraźniejszością, nie 

po to, żeby manipulować emocjami naszej publiczności". 

jo HN ALusoN - redaktor czasopisma „Opera" i krytyk muzyczny „SundayTelegraph". Urodził się w Cape Town w RPA , gdzie studiował i zdobył 
stopień doktora , jednocześnie pracując jako pianista oraz asystent organisty w katedrze w Cape Town . W 1989 roku przeprowadził się do 
Londynu i od tego czasu pisze dla wielu międzynarodowych wydawnictw. jest autorem dwóch książek i dostarczył rozdziały do wielu innych 

publikacji . Przed rozpoczęciem pracy w „Sunday Telegraph " współpracował przez dziesięć lat z gazetą „Times". 



LUKASZ BOROWICZ 

KIE ROWNICTWO 

MUZYCZNE 

Dyrektor artystyczny Polskiej 

Orkiestry Radiowej od marca 

2007 roku. Urodził się w 1977 

roku w Warszawie. Studiował w klasie Bogusława Ma

deya w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie. Tam też, pod kierunkiem Antoniego Wita, 

uzyskał tytuł doktora w dziedzinie dyrygentury. W latach 

2005-06 pełnił funkcję asystenta Kazimierza Korda 

w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Wcześniej (2002-

-05) był asystentem Antoniego Wita w Filharmonii Naro

dowej, a w sezonie artystycznym 2000-01 Ivana Fischera 

w Budapest Festival Orchestra. Od 2006 roku Lukasz 

Borowicz pełni funkcję pierwszego dyrygenta gościnnego 

Filharmonii Poznańskiej. Był wielokrotnym stypendystą 

Ministerstwa Kultury oraz laureatem nagród na czterech 

konkursach dyrygenckich: w Trydencie (1999) , Atenach 

(2000) , Porto (2002) i Bambergu (2004) . W styczniu 2008 

został wyróżniony Paszportem Polityki, a w paździer

niku 2011 nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej. Borowicz 

dyrygował wieloma orkiestrami, m.in.: Royal Philharmo

nic Orchestra, BBC Scottish SO, Konzerthausorchester 

Berlin, Komische Oper Berlin, NDR Radiophilharmonie 

Hannover, MDR Sinfonieorchester Leipzig, Dtisseldorfer 

Symphoniker, Wiener Volksoper, Orkiestrą Opery w Mar

sylii, I Pomeriggi Musicali (Mediolan) , Praską Orkiestrą 

Symfoniczną FOK i większością polskich orkiestr symfo

nicznych. 
Jako dyrygent operowy zadebiutował w Teatrze Wielkim

-Operze Narodowej prowadząc Don Giovanniego Mozarta. 

Zrealizował tam także Orfeusza i Eurydykę. Kolejne jego 

produkcje to m.in. Don Giovanni, Eugeniusz Oniegin 

i Halka w Operze Krakowskiej, Czarodziejski flet, Rusał

ka, Zamek Sinobrodego oraz Dydona i Eneasz w Teatrze 

Wielkim w Lodzi, Król Roger w Operze ABAO w Bilbao. 

W TW-ON dyrygował także baletami: j ezioro łabędzie, Ba

jadera, Swięto wiosny, Sen nocy letniej. Dyryguje recitalami 

i nagrywa z polskimi i międzynarodowymi gwiazdami 

opery, takimi jak: Ewa Podleś , Piotr Beczała , Mariusz 

Kwiecień , również Samuel Ramey. 

W ramach koncertów i nagrań z Polską Orkiestrą Radio

wą Lukasz Borowicz wykonuje wiele zapomnianych dziel 

operowych, jak Flis Moniuszki , Bezdomna jaskółka Laksa 

(EDA Records) oraz wydane na płytach kompaktowych 

przez Polskie Radio: Maria Statkowskiego, Przygoda kró
la Artura Bacewicz i Monbar czyli Flibustierowie Dobrzyń

skiego, a podczas Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van 

Beethovena, we współpracy z Polskim Radiem: Lodoiska 
Cherubiniego, Berggeist Spohra, Euryanthe Webera, Ma

ria Padilla Donizettiego i L'amore dei tre re Montemez

ziego. W listopadzie 201 O roku poprowadzi! koncertowe 

wykonanie opery Giovanna d:i\rco Verdiego w Filharmo

nii Poznańskiej. W Operze Bałtyckiej dyrygował spekta

klami Czarodziejskiego fletu oraz poprowadzi! koncertowe 

wykonanie opery I due Foscari Verdiego. 

Dla wytwórni Chandos nagrał komplet koncertów 

skrzypcowych Grażyny Bacewicz (sol. Joanna Kurkowicz), 

a dla wytwórni CPO nagrywa komplet dziel symfonicz

nych Andrzeja Panufnika z Polską Orkiestrą Radiową 

oraz Konzerthausorchester Berlin. Płyta Piotra Beczały 

Heart's delight, nagrana z Royal Philharmonic Orchestra 

dla wytwórni Deutsche Grammophon, uzyskała w Polsce 

status Złotej Płyty. Nagrania Łukasza Borowicza zostały 

nagrodzone BBC Music Orchestra! Choice (08/2010) , 

BBC Music Opera Choice (07 /2013) , dwukrotnie Diapa-

son d'Or (03/2010, 06/ 2013) oraz dwukrotnie nagrodą 

Fryderyka (2007, 2010), a także nominowane do Midem 

Classical Awards (2008) i Preis der Deutschen Schallpla

tenkritik (2009). 

MICHAEL GIELETA 

INSCENIZACJA 

I REŻYSERIA 

Zdobywał doświadczenie pra

cując z wieloma wybitnymi 

artystami teatru europejskie-

go: w mediolańskim Instytucie Teatralnym pracował 

pod okiem Giorgio Strehlera, Luki Ronconiego oraz 

Franco Zeffirellego. Podczas studiów na Uniwersytecie 

Oxfordzkim mentorowali mu Richard Eyre, Thelma Holt 

oraz Cameron Macintosh. Jest jednym z absolwentów 

programu reżyserskiego w National Theatre w Londynie, 

gdzie wśród jego mentorów znaleźli się Dyrektor Artysty

czny tej instytucji - Nicholas Hytner, a także David Hare, 

Alan Bennett, Katie Mitchell, Howard Davies oraz Kevin 

Spacey. Jako reżyser teatralny zrealizował ostatnio pra

premierę sztuki Lingua Franca autorstwa Petera Nichol

sa (Finborough Theatre w Londynie oraz 59E59 Theater 

w Nowym Jorku) , pierwsze wznowienie operetki Bitter 

Sweet Noela Cowarda z Sian Phillips (Bard Summersca

pe, Nowy Jork) , Amadeusza (Maltz Jupiter Theatre, Flory

da) , Artystę schodzącego po schodach Toma Stopparda (Old 

Red Lion) , Naszą klaS{: (Roma Teatra Festival), Mimi and 
the Stalker (Theatre 503) , Le Mariage oraz Fragile! (Arcola 

Theatre), Hortensia and Museum of Dreams (Finborough 

Theatre). Współpracował z wieloma uznanymi reżysera

mi przy takich produkcjach jak Absolutely! (perhaps) Piran

della w reżyserii Franco Zeffirellego (West End), Burza 

w wykonaniu The Royal Shakespeare's Company, Heart

break House z udziałem Christophera Morahana (Chiche

ster Festival Theatre) , a także wznowienie Arkadii autor

stwa Stopparda. W teatrze muzycznym wyreżyserował 

między innymi Company Stephena Sondheima (Oxford 

Playhouse, z udziałem Rory'ego Kinneare'a), Last Song of 

the Nightingale (New End Theatre, z nominowaną za tę 

rolę do TONY AwARD Tracie Bennett) oraz kolejne dzieło 

Sondheima - brytyjską premierę kultowego Anyone Can 

Whistle (Bridewell Theatre, z udziałem Janie Dee). Na 

jego własne adaptacje składają się między innymi Last 

Train From Berlin Kurta Weilla (Chichester Festival The

atre), Huśtawka Cy Colemana (Bridewell Theatre), oraz 

nowa adaptacja Dyrektora teatru Mozarta, która wystawio

na będzie latem 2014 na festiwalu operowym w Santa Fe. 

Spośród jego produkcji operowych wymienić należy: 

Czarodziejski flet (Chicago Opera Theater) , Hubilka oraz 

Maria (Wexford Opera Festival), The kiss (St. Louis Opera 

Theater), Jolanta (Yale Opera), Manon (Cape Town Ope

ra), Lucja z Lammermooru oraz Cav/Pag (State Theatre, 

Pretoria) . Współpraca reżyserska w operze: Dama pikowa 
z udziałem Karity Mattila w reżyserii Franceski Zambello 

(The Royal Opera House, Covent Garden) , Katia Kabano

wa w reżyserii Nikolausa Lehnhoffa (Glyndebourne Fe

stival Opera) oraz Carmen w reżyserii Davida McVicara 

z udziałem Anne-Sophie von Otter. 

Jest jednym z profesorów Royal Acaderny of Dramatic 

Art w Londynie, współpracuje regularnie z Yale School 

of Opera, Royal College of Music oraz Birmingham Con

servatoire. Jest jednym z głównych reżyserów Akademii 

Szekspirowskiej w Royal Academy of Dramatic Art. 

Jako dyrektorem artystyczny The Cherub Company 

w Londynie wyreżyserował i wyprodukował wiele, nagra

dzanych po obu stronach Atlantyku, spektakli. 

}AMES MACNAMARA 

SCENOG RAF IA 

Jeden z wiodących południo

woafrykańskich scenografów 

i projektantów przestrzeni. 

Pracuje na wielu płaszczy

znach, odnosząc sukcesy w teatrze dramatycznym oraz 

operowym w kraju oraz na arenie międzynarodowej, pro

jektując narodowe i międzynarodowe wydarzenia oraz 

zmiany przestrzenne istniejących obiektów. 

Do jego ostatnich prac zalicza się wysoce popularna re

alizacja musicalu Starlight Express (Joburg Threatre) oraz 

realizacje: Pocałunku (St Louis Opera), Czarodziejskiego 

fletu (Chicago Opera Theatre), Marii dla Wexford Festival 

Opera, musicalu Evita (Montecasino Theatre, Johannes

burg), nowojorskiej wersji londyńskiej inscenizac ji Lin

gua Franca Petera Nicholsa (w ramach Brits Off Broad

way), ceremonii otwarcia i zamknięcia Pucharu Swiata 

w Johannesburgu oraz ceremonie otwarcia i zamknięcia 

dla AFCON (Soccer City). 

Poprzez lata swej kariery James projektował scenogra

fie , kostiumy oraz światło dla licznych produkcji w RPA, 

między innymi dla wysokobudżetowych musicali (The 
Budy Holly Story, Retutn to the Forbidden Planet, The Fan

tastic) oraz oper ( Lucja z Lamermooru, Rycerskość wieśnia
cza oraz Pajace). Jako scenograf operowy zadebiutował 

cieszącą się uznaniem krytyki produkcją Pocałunku dla 

Wexford Festival Opera. 

Był scenografem-rezydentem Teatru Narodowego w Pre

torii aż do jego zamknięcia w 1996 roku. 

Został nagrodzony prestiżowym Stypendium Haneko

ma w 1992 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru. 

W tym sa mym roku jego scenografia Romea i Julii otrzy-

mała Vita Award za Najlepszą Scenografię, a Return to 

the Forbidden Planet został uhonorowany regionalną Vita 

Award w 1998. 

Do innych ważnych spektakli zrealizowanych przez Ja

mesa w RPA należy The American Poppess oraz multime

dialny spektakl taneczny Julia z Jeannette Ginslov. 

Do jego brytyjskich spektakli zaliczają się Fragile! oraz 

Le Marriage w Arcola Theatre, Mimi and the Stalker 

w uhonorowanym nagrodą Oliviera Theatre 503 oraz 

Lingua Franca w Finborough Theatre. 

James projektowa ł także scenografie dla produkcji te

lewizyjnych. Niektóre z nich to: The Face of Africa, The 

South African Music Awards oraz High School Musical. 

W ostatnich latach James był zatrudniony jako główny 

projektant przy wprowadzaniu nowych produktów na 

rynek przez firmy, takie jak między innymi: MillerCoors, 

Microsoft, Coca-Cola, Cartier, Virgin Atlantic Airways 

oraz BMW. 
James prowadzi wykłady gościnne na Wydziale Tech

nologii Rozrywki na Tswane University, Open Window 

Art Academy, Boston House College oraz South Afri

can School of Film, Television and Dramatic Art. Należy 

także do Panelu Doradczego Wydziału Technologii Roz

rywki Tswane University. 

W najbliższych planach ma współpracę przy The Impresa
rio o{ Le Rossignol dla The Santa Fe Opera w sezonie 2014. 



FABIO TOBLINI 

K OSTIUMY 

Zaprojektował kostiumy do 

produkcji operowych w Natio

nale Reisopera (Nederlands), 

Landestheater (Austria) , Wex

ford Festival Opera (Irlandia). W USA pracował dla: San

ta Fe Opera, Opera Theatre of St. Louis, Gotham Cham

ber Opera, Portland Opera. Na Broadway'u pracował 

przy musicalu Romeo i Julia. Na OffBroadway'u praco

wał przy spektaklach muzycznych: Hedwig and the Angry 

lnch, Batboy the Musical , Freckleface Strawberry, The Divi

ne Sister. W teatrze dramatycznym projektował kostiumy 

do klasycznych i współczesnych spektakli w wybitnych 

regionalnych teatrach w USA, w tym: Hartford Stage, 

Old Globe, Alley Theatre, Children's Theatre Company, 

American Players Theatre, Long Wharf, Guthrie, Ford's 

Theatre, Goodspeed Musicals oraz Studio Theatre. Pra

cował również przy musicalach pokazywanych w różnych 

miastach USA: The Creature from the Black Lagoon, Jesus 

Christ Superstar, Farne , Godspell. l nscenizacja nowego 

musicalu Reel to Real, dla którego projektował kostiumy, 

pierwotnie zrealizowana w Pekinie, pokazana została na 

Festiwalu w Edynburgu w 2010. jest autorem scenografii 

do spektakli baletowych: Diversions łba Andersena oraz 

Dziadek do orzechów, grany co roku w Ballet Arizona. To

blini został nagrodzony m.in. Irene Sharaff Young Ma

ster 2008, Lucille Lortel Nomination 2001 , Connecticut 

Critics Circle Award 2012. 

-
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EMIL WESOŁOWSKI 

CHOR EOGRAFIA 

Absolwent Państwowej Szko

ły Baletowej w Poznaniu 

(1966) . Początkowo występo· 

wał w balecie Opery Poznań

skiej (1966-73). Kiedy zaś Conrad Drzewiecki organizo-

wał w Poznaniu autonomiczny Polski Teatr Tańca , zapro

sił go jako solistę, a w 1976 mianował pierwszym solistą 

nowego zespołu. Stworzył tam szereg kreacji tanecznych 

w choreografiach Drzewieckiego, był też pierwszym 

wykonawcą roli Jazona w balecie Medea Teresy Kujawy. 

Występował z Polskim Teatrem Tańca w wielu krajach 

Europy, wziął też udział w kilku filmach baletowych 

Drzewieckiego. Współpracował jako pedagog z poznań

ską Szkołą Baletową , prowadził zajęcia baletmistrzow

skie z zespołem Polskiego Teatru Tańca, przygotowywał 

swoje pierwsze choreografie dla teatrów dramatycznych. 

W sezonie 1979 /80 kierował baletem Opery Wrocław

skiej, a następnie Teatru Wielkiego w Poznaniu. W po

łowie 1982 związał się z warszawskim Teatrem Wielkim 

jako szef baletu i solista. Początkowo wykonywał tu jesz

cze trzy znaczące role charakterystyczne: Złą Wróżkę 

Carabosse w Śpiącej królewnie Gusiewa , Wdowę Simone 

w Córce źle strzeżonej Ashtona i Przełożoną w Balu ka
detów Lichine'a. W 1985 ustąpił z funkcji kierowniczej 

i poświęcił się pracy choreograficznej w balecie, operze 

i teatrach dramatycznych. W latach 1995-2006 był po

nownie dyrektorem baletu Teatru Wielkiego-Opery Naro

dowej , a od początku 2007 do jesieni 2008 - dyrektorem 

artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu. Potem po

nownie związał się z baletem warszawskim i obecnie jest 

etatowym choreografem Polskiego Baletu Narodowego 

w Teatrze Wielkim. Jest wykładowcą wydziału aktorskie

go warszawskiej Akademii Teatralnej. 

Jego kolejne autorskie prace choreograficzne dla zespo

łów baletowych, to: Quattro movimenti (Schaeffer, Opera 

Wrocławska, 1980); Ballada (Chopin , VII Łódzkie Spo· 

tkania Baletowe, 1983); Trytony (Rudziński, Teatr Wielki 

w Warszawie, 1985); Gry (Debussy, Teatr Wielki w War

szawie, 1989; a później także: Teatr Wielki w Łodzi, 

Polski Teatr Tańca i Opera Wrocławska); Mozartiana 

(Czajkowski, Polski Teatr Tańca, 1990); Legenda o Józefie 

(Strauss, Teatr Wielki w Łodzi, 1991 i Teatr Wielki 

w Warszawie, 1992); Dies irae (Maciejewski , Teatr Wiel

ki w Warszawie, 1991); Święto wiosny (Strawiński, Teatr 

Wielki w Warszawie, 1993); Romeo i Julia (Prokofiew, 

Opera Narodowa , 1996; Opera Bałtycka w Gdańsku, 

2000 i Teatr Wielki w Poznaniu, 2008); Clio's Triumph 

(Sapiejewski, Washington Ballet, 1997); tryptyk baleto

wy: Harnasie, Powracające fale i Krzesany (Szymanowski, 

Karłowicz i Kilar, Opera Narodowa, 1997); Harnasie (Szy

manowski, Teatr Wielki w Poznaniu, 1998); Cudowny 
mandaryn (Bartók, Opera Narodowa, 1999); Święta wio

sna (Strawiński/ Mieczkowski , Opera Narodowa, 2001) ; 

Powracające fale (Karłowicz, Teatr Wielki w Poznaniu, 

2003) ; Spartakus (Chaczaturian, Opera Narodowa , 2006) ; 

Chopinart (Chopin, Opera Bałtycka, 201 O); Pocałunki 

(Bach, Polski Balet Narodowy, 2010), Chopinart+ (Cho

pin, Opera Bałtycka, 2012), Kain i Abel (Panufnik, Polski 

Balet Narodowy, 2012). 

Przygotował choreografie do wielu spektakli operowych, 

zarówno na scenie warszawskiej, jak też w innych tea

trach polskich i zagranicznych; m.in. w inscenizacjach 

Mariusza Trelińskiego: Madame Butterfly Pucciniego 

(Warszawa, Waszyngton, Sankt Petersburg, Tel Awiw, 

Walencja) , Król Roger Szymanowskiego (Warszawa, Wro

cław), Otello Verdiego (Warszawa), Oniegin Czajkowskie

go (Warszawa) , Don Giovanni Mozarta (Warszawa, Los 

Angeles, Wrocław), Dama pikowa Czajkowskiego (Berlin, 

Warszawa, Łódź, Tel Awiw), Andrea Chenier Giordana 

(Poznań, Waszyngton, Warszawa) i La Bohtme Pucci

niego (Warszawa, Waszyngton). W teatrach muzycznych 

i dramatycznych pracował też z takimi reżyserami, jak: 

Laco Adamik, Henryk Baranowski, Kazimierz Dejmek, 

Mikołaj Grabowski, Jerzy Gruza, Jerzy Grzegorzewski, 

Adam Hanuszkiewicz, Bohdan Hussakowski, Krystyna 

Janda, Ryszard Peryt, Maciej Prus, )eróme Savary, Marek 

Weiss-Grzesiński, Krzysztof Zaleski i Krzysztof Zanussi; 

szczególnie owocna okazała się wieloletnia współpraca 

choreograficzna artysty z Januszem Wiśniewskim przy 

jego kolejnych autorskich przedstawieniach teatralnych 

i operowych. W 1998 zadebiutował też w Operze Naro

dowej jako reżyser, wystawiając dla Ewy Podleś Semira

midę Rossiniego. Do pracy reżyserskiej powrócił później 

jako dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu, 

realizując tam z powodzeniem Straszny dwór Moniuszki 

i musical Skrzypek na dachu; z kolei w Operze Bałtyckiej 

reżyserował Barona cygańskiego Straussa. 

Emil Wesołowski został odznaczony Krzyżem Oficer

skim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej, 

Srebrnym Medalem .Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne za

sługi dla oświaty i wychowania. jest laureatem Nagrody 

ZAiKS-u za całokształt pracy artystycznej i honorowym 

obywatelem miasta Poznania. W 2011 roku, z okazji 

45-lecia pracy artystycznej, otrzymał od Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Złoty Medal .Zasłużony Kul

turze - Gloria Artis". 
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ANDRZEJ 

GOULDING 

M ULTIMEDI A 

Studiował scenografię i pro

jektowanie kostiumów na wy-

dziale Projektowania dla Te

atru w Central Saint Martins w Londynie. 

Autor projekcji video do spektakli: The Machine (Man

chester International Festival) Relative Values (Theatre 

Royal Bath), Othello (Singapore Rep Theatre), Joshua 
(Opera North), Carousel (Chatelet Theatre, Barbican The

atre) , Silent Night (Philadelphia Opera, Minnesota Ope

ra) , Our House Concert (Savoy Theatre), Amadeus (Maltz 

Jupiter Theatre, Florida), Peter Pan (Sherman Theatre, 

Cardiff) , Mass Observation (Almeida Festival), DNA (Hull 

Truck. Tour) , Maria (Wexford Opera House) , Orlando 

(Glasgow Opera House, Festival Theatre Edinburgh), 

Enlightenment (Hampstead Theatre), The Last Witch 
(Royal Lyceum Theatre, Edinburgh) , The Pros, The Cons 

and a Screw (Derby Theatre), The Snow Queen (Derby 

Theatre) , Speed the Plow (Old Vie Theatre), Humble Boy 
(Royal and Derngate) and Varjak Paw (Linbury Studio, 

UK Tour). Autor animacji do spektakli: Ghost the Musical 

(Manchester Opera House, Piccadilly Theatre, UK Tour 

2013), Love Never Dies (Adelphi Theatre), Alice's Adventu
res in Wonderland (Royal Opera House London). 

Współpraca scenograficzna: Ghost the Musical (Manche

ster, London, New York, UK Tour 2013) , Matilda the Mu

sical (Courtyard Theatre Stratford, Cambridge Theatre 

London, Shubert Theatre New York), The Lord of The 
Rings Musical (Princess of Wales Theatre, Drury Lane 

London). 

,. 
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PIOTR MISZKIEWICZ 

SWIATLA 

Oświetleniowiec, pasjonat te

atru, związany z Operą Bał

tycką od 1987. Zrealizował 

światła do spektakli opero

wych w reżyserii Marka Weissa, m.in. Don Giovanni, 

Wesele Figara, Czarodziejski flet Mozarta, Ariadna na Na
xos i Salome Straussa, Makbet Verdiego, Madame Curie 

Sikory, Carmen Bizeta, Skrzypce Rotszylda Fleischmanna. 

Współpracował jako realizator świateł do spektakli lza

dory Weiss, m.in. 4<(4, Romeo i Julia, Out, Czekając na .. . , 

Cool Fire, Sen nocy letniej oraz do spektaklu Wojciecha 

Misiuro Tamashii oraz Sen , a także Chopinart Emila Weso

łowskiego. W Operze Bałtyckiej przygotował także świa

tła do Halki Moniuszki w reżyserii Eweliny Pietrowiak. 

Gwałtu na Lukrecji Brittena w inscenizacji Petera Teli

haya, Traviaty w reżyserii Karoliny Sofulak oraz Graczy 

Szostakowicza w reżyserii Andrzeja Chyry. 



IZABELA MATULA 

SOPRAN I M ARIA 

Studiowała teorię muzyki 

oraz ś piew (w klasie Seme

na Shkurhana) na Akademii 

Muzycznej w Krakowie. Ak

tualnie pracuje pod kierunkiem Neila Semera. 

Wzięła udział w Międzynarodowym Kursie Operowym 

.Oper Oder-Spree" w Beeskow, kursie u prof. Charlesa Kel

lisa, prof. Heleny Łazarskiej oraz prof. Teresy Berganzy. 

jest laureatką konkursów wokalnych: I nagrody w kon

kursie o stypendium Fundacji Yamaha .YAMAHA Scho

larship Award 2007" (Akademia Muzyczna w Katowicach) , 

I nagrody w IX Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym 

.w kręgu słowiański ej muzyki wokalnej" (Akademia Mu

zyczna w Katowicach , 2007), Grand Prix w Międzyna

rodowym Kursie Operowym .Oper Oder-S pree" w Bees

kow (Niemcy, 2005) , li nagrody w XIII Międzynarodo

wym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym 

Sączu (2009) , I nagrody na konkursie .Oper Schloss 

Laubach" (2009) , Ili nagrody w konkursie Wilhelm Sten

hammar International Music Competition (2010) . Artyst

ka reprezentowała Polskę w konkursie . BBC Cardiff Sin

ger of the World" w 2009 roku. Izabela Matula często 

występuje w repertuarze oratoryjnym. W 2010 zaśpiewała 

w Filharmonii Krakowskiej w VII I Symfonii Krzysz

tofa Pendereckiego, w Zielonej Górze w li Symfonii Ma

hlera , na Wawelu w li Symfonii Mikołaja Góreckiego 

podczas uroczystości obchodów 600-tnej rocznicy Bitwy 

pod Grunwaldem. Wielokrotnie miała okazję wykonywać 

też dzieła Krzysztofa Pendereckiego przez niego dyrygo

wane, takie jak Siedem bram Jerozolimy, Credo, VII/ Sym-

fonię, Kadisz. Doskonale sprawdza się również w repertu

arze operowym. W sezonie 2008/09 wystąpiła w Operze 

Krakowskiej w Diabłach z Loudun Pendereckiego oraz 

jako Małgorzata w Fauście Gounoda. W roku 2010 poja

wiła się na tej samej scenie jako Micaela w Carmen Bi

zeta. Podczas 14. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van 

Beethovena wystąpiła w wersji koncertowej opery Eury
anthe Webera wydanej na płycie CD. 

W lipcu 2009 ukazał się jej debiut fonograficzny z pie

śniami Szymanowskiego. Sezon operowy 2010/2011 za

i naugurowała występem w roli Liu w operze Turandot 
Pucciniego w Teatrze Operowym w Saarbrticken. 

Na początku 2011 roku odbyła trzymiesięczne tournee 

po USA wraz z Maestro Bogusławem Dawidowem i Fil

harmonią Opolską . W czerwcu 2011 wystąpiła na Festi

walu Gwiazd Białych Nocy w Petersburgu pod dyrekcją 

Velerego Gergieva śpiewając najnowsze dzieło Krzyszto

fa Pendereckiego Powiało na mnie morze snów. 

Od sezonu 2012/ 13 współpracuje z teatrem w Krefeld

·Moenchengladbach, gdzie wykonuje partię Marii w Ma 
zepie Czajkowskiego, Rosalindy w Zemście nietoperza 

Straussa, Siostry Angeliki w Suor Angelica Pucciniego 

i Hrabiny w Weselu Figara Mozarta . 

PAWEL SKAŁUBA 
TENOR I w ACLAW 

Ukończył z wyróżnieniem 

Akademię Muzyczną w Gdań

sku w klasie Piotra Kusiewi

cza . Debiutował w 1996 jako 

Ernesto w Don Pasquale na scenie Opery Bałtyckiej, któ

rej jest solistą. W 1993, jako jedyny Polak i najmłodszy 

uczestnik, został finalistą I Międzynarodowego Konkur

su Wokalnego im. Placido Dominga w Paryżu . W 1997 

roku z okazji obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska , miał 

zaszczyt wystąpić w Watykanie w Bazylice Swiętego Pio

tra, biorąc udział w koncercie pod dyrekcją Jerzego Katle

wicza w obecności Papieża Jana Pawła li. Wiele koncer

tuje i nagrywa. Za dotychczasowe osiągnięcia otrzymał 

nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki . Był 

stypendystą firmy Yamaha . W roku 2000 był nominowa

ny do pres tiżowej nagrody polskiego przemysłu fono

graficznego Fryderyk za płytę z nagraniami kanonów 

Stanisława Moniuszki. Do tej samej nagrody została 

nominowana jego płyta z pieśn iami polskimi , nagrana 

w roku 2006. Popularność przyniosły mu także koncerty 

Trzech Polskich Tenorów. W 2002 został zdobywcą I na

grody IV Międzynarodowego Turnieju Tenorów w Szcze

cinie. Koncertuje także w Kanadzie (Mississauga Living 

Arts Center) i USA (Chicago Symphony Center). Choć 

na stałe związany jest ze sceną Opery Bałtyckiej , współ

pracuje także z teatrami i filharmoniami w Polsce i za 

granicą. Występuje jako: Ismael w Nabuccu, Alfred w Tra
viacie, Stefan w Strasznym dworze, Pinkerton w Madama 

Butterfly, Rudolf w Cyganerii, Edwin w Księżniczce cza rda
sza, Eisenstein w Zemście nietoperza, Pollione w Normie, 

Książę w Rigoletto, Sandor Barinkay w Baronie cygańskim, 
Don Ottavio w Don Giovanni, Leński w Eugeniuszu Onie

ginie, )ontek w Halce, Narraboth w Salome, Pierre w Ma
dame Curie (spektakl zarejestrowany i wydany na nośn i 

ku DVD przez firmę DUX), Don Jose w Carmen. 
W roku 2006 wziął udział w światowej prapremierze 

mega produkcji pt. <;:a /ra , autorstwa Rogera Watersa 

(Pink Floyd) . W tym samym roku ukazała s i ę solowa pły

ta artysty pt. Polish Songs entuzjastycznie przyjęta przez 

~ 

krytykę oraz słuchaczy, czego dowodem stała się nomi

nacja do nagrody Fryderyk za rok 2006. Dokonał również 

wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. W 2010 

roku otrzymał Medal .Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

LESZEK SKRLA 

BARYTON I MIECZN IK 

Ukończył z wyróżnieniem 

Wydział Wokalno-Aktorski 

Akademii Muzycznej im. Sta

nisława Moniuszki w Gdań

sku, gdzie kształcił się pod kierunkiem Andrzeja Kosec

kiego oraz Piotra Kusiewicza. W 1987 roku został wyróż

niony na XXII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 

im. A. Dworzaka w Karlovych Varach, a w roku następ

nym na Konkursie Wokalnym im. Ady Sari w Nowym 

Sączu. 

Debiutował na scenie Opery Bał tyckiej w Gdańsku w roli 

Figara w Cyruliku sewilskim Rossiniego. Występuje bar

dzo często jako solista koncertów oratoryjnych w kraju 

i za granicą (Niemcy, Belgia, Francja, Dania, Hiszpania, 

Holandia , Szwa jcaria, Izrael) . Współpracuje z uznanymi 

dyrygentami jak np.: Maksymiuk, Pijarowski, Salwarow

ski, Bugaj , Florencio, Silva, Kaspszyk, Kozłowski , Katle

wicz, Michniewski, Buman, Straszyński, Wojciechowski. 

Brał udział w festiwalach .Warszawska j es i eń", „Wrati

slavia Cantans", . Musica Polonia Nova", .Viva il Canto" 

oraz wielokrotnie w Bydgoskim Festiwalu Operowym. 

W swoim dorobku artystycznym posiada ponad 30 pierw

szoplanowych partii barytonowych w operach Verdiego 

(Ma kbet, Rigoletto, Traviata, Emani, Zbójcy), Puccniego 

(Tosca, Cyga neria , Madame Butterejly), Mozarta (Wesele 

Figara, Czarodziejski flet, Don Giovanni) , Bizeta (Carmen), 
Wagnera (Tannhauser), Rossiniego (Cyrulik sewilski), Mo

niuszki (Straszny dwór, Halka, Verbum nobile), Donizet

tiego (Don Pasquale), Straussa (Salome) , Sikory (Madame 

Curie; spektakl zarejestrowany i wydany na nośniku DVD 

przez firmę DUX), Szostakowicza (Gracze). 
W sezonie 2001/2002 artysta został uhonorowany Nagro

dą Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za 

kreację partii Wolframa w operze Wagnera Tannhauser. 
W 2005 roku został zaproszony przez Teatro Massimo 

w Palermo do zaśpiewania tytułowej roli w Królu Rogerze 

Szymanowskiego. W roku 2006 inaugurował sezon arty

styczny w Operze .Nova" w Bydgoszczy ś piewając partię 

Uroka w Manru Paderewskiego (spektakl za rejestrowany 

i wydany na nośniku DVD przez firmę DUX). W sezo

nie 2008/2009 artysta dokonał premierowego nagrania 

opery Moniuszki Paria pod dyrekcją Warci sława Kunca . 

Z okazji inauguracji gmachu Opery Krakowskiej został 

za proszony do wykonania partii Ojca Grandiera w operze 

Diabły z Loudun Pendereckiego w reżyserii Laco Adami

ka. W sezonie 2009 /201 O uczestniczył w nagraniach oper 

Moniuszki Flis i Verbum nobile pod batutą Warci sława 

Kunca. W roku 2010 wziął udział w inauguracj i Bydgo

skiego Festiwalu Operowego, kreując postać Barnaby 

w operze Gioconda Ponchiellego w reżyseri i Krzysztofa 

Nazara. 

Leszek Skrla zajmuje s i ę także pracą pedagog iczną - jako 

profesor kształci młodych wokalistów na Wydziale Wo

kalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

i Gdańsku. 

KRZYSZTOF 

SZUMAŃSKI 

BAS I WOJ EWODA 

Studiował w Akademii Mu

zycznej im. Fryderyka Chopi

na w Warszawie oraz Natio

nal Opera Studio w Londynie. Uczestniczył w kursach 

mistrzowskich Ileany Cotrubas, Catherine Malfitano, 

Alana Opie, Berndta Wiekla i Geralda Finleya. Po uda

nych przesłuchaniach w Royal Opera House został człon

kiem jette Parker Young Artists Programme w londyń

skiej Covent Garden. 

już jako student rozpoczął działalność artystyczną w Pol

sce i za granicą. Zaraz po ukończeniu studiów zaśpiewał 

partię Abnera w oratorium Athalia Haendla z European 

Baroque Academy pod dyrekcją Paula McCresha . 

W latach 2006-08 występował w Covent Garden jako 

Zuniga w Carmen, Narumov w Damie pikowej, Sciarrone 

w Tosce i wielu innych. Dyrygenci, z którymi współpra

cował to m.in. Antonio Pappano, Seymon Bychkov, Ivor 

Bolton, Sir John Elliot Gardiner, Bernhard Haitink czy 

Mikko Frank. 

W latach 2008-13 był członkiem ensemble w Deutsche 

Oper Berlin , gdzie występował m.in. jako Figaro (Wesele 
Figara), Alidoro (Kopciuszek ), Paolo Orsini (Rienzi) . jest 

również częstym gościem na festiwalu w Wexford w Ir

landii . 

Współpracuje z Teatrem Wielkim-Operą Narodową 

w Warszawie (m.in. partia Leporella w Don Giovannim), 

Operą Krakowską (partia Figara w Weselu Figara), jak 

również z Filharmonią Narodową w Warszawie oraz 

Filharmonią Poznańską. 



JAKUB 

MoNOWID 

KONTRATENOR I PACHOLĘ 

Kształcił się w warszawskiej 

Akademii Muzycznej w klasie 

prof. Jerzego Artysza. Dzia

łalność koncertową rozpoczął w trakcie studiów biorąc 

udział, w kraju i za granicą, w wykonaniach dzieł m.in. 

Bacha, Pergolesiego, Haendla, Liszta, Brittena. 

Na scenie operowej zadebiutował w 2004 roku jako Ot

tone w Koronaqi Poppei Monteverdiego w Warszawskiej 

Operze Kameralnej , z którą związał się po ukończeniu 

Akademii. Współpracuje z Mazowieckim Teatrem Mu

zycznym .Operetka" i Operą Bałtycką w Gdańsku, w któ

rej występuje m.in. jako Cherubin w Weselu Figara, Chło
piec Ili w Czarodziejskim jltcie. 

Nagrał płyty z dziełami kompozytorów polskich (Gor

czycki Opera omnia i Szarzyński Opera omnia) oraz Giu
lio Cesare Haendla. Prócz licznych koncertów z muzyką 

dawną i współczesną śpiewał m.in. partie Cherubina 

w Weselu Figara, Ramira w I.a finta giardiniera i Farnace

go w Mitridate, re di Ponta Mozarta, rolę tutyłową w Tan

kredziei Rossiniego, Goffreda w Rinaldo i Tolomea w Ju
liuszu Cezarze Haendla, księcia Orlofskiego w Zemście 

nietoperza Straussa, a także tytułowe role w Polieukt Krau

zego i ja, Kain Pałłasza. 

jako solista Studia Operowego w Zurychu wystąpił w tam

tejszym teatrze w roli Oberona w Snie nocy letniej Brit

tena. W 2011 roku zajął drugie miejsce na konkursie 

Gianni Bergamo Classic Music Award 2011 Counter

tenor Competition. Brał udział w festiwalach w Polsce, 

Niemczech i Francji. 
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LESZEK KRUK 

BAS I ZMORA, MASKA 

Absolwent Akademii Muzy

cznej w Gdańsku na wydziale 

wokalno-aktorskim. Uczest

niczył w kursach mistrzow

skich, prowadzonych przez tak wybitnych pedagogów 

wokalnych jak: Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata 

Scotto, Kalia Ricciarelli, Salvatore Fisichella. 

jest odtwórcą głównej roli w musicalu T~ Witness. Ma 

na koncie koncerty kameralne w Polsce i za granicą. Wy

stępował z orkiestrą Musica Viva, pod batutą Nicolasa 

Hrudnika w Bremen (w Niemczech) , z Orkiestrą Sym

foniczną Filharmonii Olsztyńskiej pod batutą Janusza 

Przybylskiego w II! Koncercie Europejskim „Opera na 

Estradzie" w operze Rycerskość wieśniacza w partii Alfia. 

Zadebiutował na deskach Opery Bałtyckiej rolą Alcindo

ra w Cyganerii. jest odtwórcą partii Boniego w operetce 

Księżniczka czardasza. 

JACEK BATAROWSKI 

B AS/ R OTMISTRZ 

Student piątego roku Aka

demii Muzycznej im. Stani

sława Moniuszki w Gdańsku 

w klasie śpiewu solowego dr 

hab. Leszka Skrli. Naukę śpiewu rozpoczął w warszaw

skiej Szkole Muzycznej li st. im. Józefa Elsnera w klasie 

Romana Węgrzyna. Swoje umiejętności doskonalił na 

kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych ar

tystów i pedagogów jak Claudio Desderi, Charlotte Leh

mann czy Janusz Niziołek. W swoim dorobku ma m.in. 

realizację partii Milla w studenckich wykonaniach opery 

Weksel małżeński Rossiniego, Figara i Bartola z Wesela Fi

gara Mozarta oraz wykonanie solowych partii basowych 

w Missa brevis in C Mozarta, Missa brevis Sancti joannis de 

Deo i oratorium Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu 
Haydna , a także w kantacie Pierwsza kolfda Petersona. 

Współpracował z Polską Filharmonią Kameralną, gdyń

ską orkiestrą Sinfonia Nordica, orkiestrą Tutta Forza 

i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Gdań

sku. Swoje umiejętności dramaturgiczne szkolił pod kie

runkiem znakomitych aktorów - Joanny Bogackiej, Do

roty Kołak oraz Marty i Piotra Jankowskich. 
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KRZYSZTOF JAN 

BRZOZOWSKI 

TENOR I ADI UTANT 

Absolwent Akademii Mu

zycznej im. Stanisława Mo

niuszki w Gdańsku oraz 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (Wydział 

Pedagogiczny). Spiewu uczył się w klasie profesor Boże

ny Porzyńskiej w Akademii im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy. Artysta Opery Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie 

wraz z zespołem Opery odbył tournee po Europie z operą 

Straussa Kawaler srebrnej róży. W 2011 otrzymał nagrodę 

Burmistrza Miasta Rumi za osiągn ięcia i zasługi na rzecz 

miasta w dziedzinie kultury. 
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KRZYSZTOF RZESZUTEK 

TENOR I KOZAK 

Artysta Chóru Opery Bałtyc

kiej , z którą współpracuje od 

1981 roku. Uczeń Zofii Cze

piel. W swoim dorobku ma 

szereg ról drugoplanowych, wśród nich wyróżnić należy: 

Indianina w Sprzedanej narzeczonej, Gastona w Traviacie, 

Grzesia w Strasznym dworze, Rotmistrza w Eugeniuszu 
Onieginie, Dyrygenta w Skrzypcach Rotszylda. 

.1~ . 
RAFAL SAMBOR 

BAS I KOZAK 

W roku 2013 ukończył Wy

dział Wokalno-Aktorski Aka

demii Muzycznej im. S. Mo

niuszki w Gdańsku z wyni

kiem bardzo dobrym , w klasie prof AM dr hab Leszka 

Skrli. Swoje zainteresowanie śpiewem rozpoczął w Chó

rze Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

im. F. Nowowiejskiego, gdzie ukończył Wydział Dyry

gentury w roku 2007. Stypendysta Fundacji Inicjatyw 

Kulturalnych, a także uczestnik wielu kursów wokalnych 

m.in. u prof.: Lehmann, Makala, Zalewskiego, Esswo

oda, Desderi, Kruszewskiego. Na swoim koncie posiada 

liczne koncerty odbyte w kraju i za granicą. W swoim 

repertuarze posiada wiele partii , m.in.: Hrabiego w We

selu Figara , Papagena w Czarodziejskim jltcie, Griaznoja 

w Carskiej narzeczonej, Silvia w Pajacach i wiele innych. 

Poza dziełami operowymi wykonuje także solowe partie 

dzieł kantatowo-oratoryjnych w takich dziełach jak: Msza 

Bacha, Requiem Foure, Requiem Mozarta , Me~asz Hande

la i wiele innych. W grudniu 2012 roku zadebiutował na 

scenie Opery Bałtyckiej kreując postać Zbrojnego w Cza

rodziejskim flecie Mozarta. 

WITALIJ WYDRA 

T ENOR I S ZLACHC IC 

Urodził się na Ukrainie. 

W 2005 roku ukończył wy

dział finansów na Tarnopol

skim Narodowym Uniwersy

tecie Ekonomicznym. W 2008 został laureatem li na

grody li Ogólnoukraińskiego Konkursu Młodych Woka

listówTeodora Teren- ) uśkiwa we Lwowie. Od maja 2009 

jest artystą Chóru Opery Bałtyckiej. W maju 2009 na 

I Europejskim Konkursie Tenorów im. Jana Kiepury 

w Sosnowcu zdobył nagrodę specjalną Przewodniczące

go Jury Wiesława Ochmana, a także nagrodę Mazowiec

kiego Teatru Muzycznego Operetka -występ na Koncercie 

Noworocznym w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

We wrześniu 2009 wystąpił w Operze Sląskiej na Koncer

cie Galowym Tenorów, zorganizowanym w związku z ju

bileuszem 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy artystycznej 

Bogdana Paprockiego. Artysta, na zaproszenie Wiesława 

Ochmana, brał udział w prowadzonych przez niego 

koncertach w różnych miastach Polski. W październiku 

2009 zadebiutował rolą Alfreda w operetce Zemsta nie

toperza (spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego) . 

W Operze Bałtyckiej występuje jako I Zbrojny w Czaro
dziejskim flecie Mozarta, Góral w Halce Moniuszki, Za

piewajło w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, 11 1 Żyd 

w Salome Straussa oraz Rotszyld w Skrzypcach Rotszylda 
Fleichmanna. 



OPERA BAŁTYCKA W SEZONIE 2013/2014 

dyrektor naczelny i artystyczny Marek Weiss 
zastępca dyrektora Danuta Grochowska 
zastępca dyrektora ds. finansowych Elżbieta Hałuszczak 

SOLISCI SPIEWACY 

soprany Joanna Cortes, Anna Fabrello, lngrida Gapova, Katarzyna Hołysz, 
Julia Iwaszkiewicz, Karolina Karcz, Aleksandra Kubas-Kruk, Izabela Matuła , 

Anna Mikołajczyk, Joanna Woś 
mezzosoprany Ariana Chris, Monika Fedyk-Klimaszewska, Monika Ledzion , 
Anna Lubańska, Margarita Mamsirowa, Ewa Marciniec, Małgorzata Pańko, 
Karolina Sikora 
kontratenory Karol Bartosiński, Piotr Łykowski , )an Monowid, Tomasz Raczkiewicz 
tenory Aleksander Kunach, Krzysztof Kur, Jacek Laszczkowski, Ryszard Minkiewicz, 
Paweł Skałuba, Krzysztof Szmyt, Marek S zymański, Hubert Walawski, 
Paweł Wunder, Adam Zdunikowski 
barytony Jacek Batarowski , Robert Gierlach, Zbigniew Macias, Bartłomiej Misiuda, 
Tomasz Rak, Leszek Skrla, Robert Szpręgiel, Mikołaj Zalasiński 
basy Daniel Borowski, Marian Kępczyński , Szymon Kobyliński , Paweł Konik, 
Dariusz Machej, Andrzej Malinowski, Mieczysław Milun, Ryszard Morka, 
Piotr Nowacki, Adam Palka , Makarij Pihura, Krzysztof Szumański 

BAŁTYCKI TEATR TAŃCA 

dyrektor artystyczny Bałtyckiego Teatru Tańca lzadora Weiss 
z-ca kierownika Ireneusz Stencel 
manager Agnieszka Tokarska-Więcek 
tancerze Graziano Bongiovanni , Elżbieta Czajkowska-Kłos , Daniel Flores Pardo, 
Amelia Forrest, Beata Giza, Tura Gómez Coli , Sayaka Haruna, 
Hodei lriarte Kaperotxipi, Franciszka Kierc, Bartosz Kondracki, 
Filip Lob! , Michał Labuś, Natalia Madejczyk, Filip Michalak, Michał Ośka, 
Radosław Palutkiewicz, Luis Pedraz Cedrón, Oscar Perez Romero, 
Harry Price, Agnieszka Wojciechowska, Paulina Wojtkowska 
inspicjent / inspektor Piotr Borowy 
coaching Sylwia Kowalska-Borowy 
koordynator Szkoły Tańca BTT Aleksandra Michalak 

CH ÓR OPERY BAŁTYCKIEJ 

kierownik Chóru Anna Michalak 
soprany Magdalena Babińska-Kurek, Anna Banaszuk, Grażyna Brzeska, 
Małgorzata Dawid, Elżbieta Frankiewicz, Danuta Glegoła- Brzostowska , 

Ewa Jurczyk-Kepke, Lilianna Kamińska , Zuzanna Kassak, Zofia Kotlicka-Wiesztordt, 
Monika Kulecka, Kamila Nehrebecka, Anna Osior, Marzena Ostryńska, 
Magdalena Pfeifer, Jadwiga Ratajczyk, Anna Szczukowska 
alty Franciszka Adamus , Danuta Dunst-Surowiec, Katarzyna Grajewska, Agata Hoppe, 
Izabela Plath, Alina Robak, Renata Sergiel, Marta Szama!, Joanna Wesołowska 

tenory Krzysztof Brzozowski, Paweł Faust, Wojciech Lewandowski, Tomasz Potkowski, 
Krzysztof Rzeszutek, Wojciech Winnicki, Witalij Wydra 
barytony Wojciech Dowgialło , Leszek Kruk, Jan Kurek, Krzysztof Mendyk, 
Marcin Miloch, Waldemar Sadowski , Rafał Sambor 
basy Jacek Jasman, Wojciech Jurga, Andrzej Kosecki, Maciej Kozłowski, Adam Siebiera 
korepetytor Izabela Paszkiewicz-Posańska 
inspektor, z-ca kierownika Jan Kurek 

ORKIESTRA OPERY BAŁTYCKIEJ 

kierownik muzyczny Jakub Kontz 
I skrzypce Halina Jastrzębska (koncertmistrz), Anna Manicka (I z-ca koncertmistrza), 
Maria Stolarczyk-Kmiecik (Il z-ca koncertmistrza), Anna Czamy, 
Izabela Dobrowolska-Mahusay, Aneta Fidrych , Katarzyna januszajtis-Mielczarek, 
Anna jastrzębska , Agnieszka Kotuk-Pozorska, Marta Stachowiak 
II skrzypce Katarzyna Filipiak (prowadzący grupę), Ewa Juszczyk-Kowalkowska 
(z-ca prowadzącego grupę), Hanna Bieńkowska , Julita Bobrzecka , Agnieszka Halman, 
Magdalena Pawłowska, Edyta Tomaszczuk-Gudojć, Przemysław Treszczotka 
altówki Joanna Welz (prowadzący grupę), Maria Kowalkowska-Urbańska 

(z-ca prowadzącego grupę), Magdalena Bock, Ewa Dulewicz, Danuta Kowalczuk, 
Andrzej Murowaniecki, Maria Nizio 
wiolonczele Anna Sawicka (koncertmistrz) , Magdalena Romanowska-Niewiadomska 
(I z-ca koncertmistrza), Agnieszka Kaszuba (Il z-ca koncertmistrza), Mirosław Czochór, 
Maria Staśkowiak, Marcin Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyński (prowadzący grupę), 
Krzysztof Poznański (z-ca prowadzącego grupę) , Beata Leszczyńska 
flety Anna Ekielska-Skóra (I głos), Aleksandra Pyrcz (I głos), Anna Szewczyk (I głos) 
oboje Marietta Stefaniak (I głos), Marta Różańska-Nowakowska (I głos), 
Katarzyna Rutyna 
rożek angielski Iwona Pozorska-Argalska (I głos) 

klarnety Grzegorz Wieczorek (I głos) , Kazimierz Milewski (I głos), 
Wojciech Koliński (+ klarnet basowy) 
fagoty Grzegorz Hoga (I głos), Zuzanna Leidel-Elert (+kontrafagot) , 
Anna Toeplitz 
waltornie Bartłomiej Skrobot (I głos), Zbigniew Kaliciński (I głos), 
Viktor Korunnyy (I głos) , Dariusz Wojciechowski, Anna Wyrzykowska 
trąbki Michał Jaskulski (I głos) , Kamil Kruczkowski, Tadeusz Milewski 
puzony Marian Stefanowicz (I głos) , Artur Borkowski, Bogdan Kwiatek 
tuba Lukasz Gruba (I głos) 
perkusja Szczepan Polewski (I głos), Lidia Romanowska (I głos), 
Zenon Elert, Tomasz Siedlik 
harfa Aleksandra Sznajdrowicz (I głos) 
muzycy współpracujący Magdalena Sławińska (flet) , Lukasz Lewczak (perkusja) 
inspektor Zenon Elert 

ADM INISTRACJA 

asystentka dyrektora Aleksandra Witkowska 
koordynacja pracy artystycznej 
Zygmunt żabiński (kierownik) , Magdalena Szlawska (asystent reżysera/inspicjent), 
Liana Krasyun-Korunna (korepetytor solistów), Urszula Krasnowska, 
Krzysztof Rzeszutek (bibliotekarze) 
dział promocji 
Olimpia Schneider (kierownik) , Marta Boleska, Ryszard Szczeszak 
biuro obsługi widzów 
Karolina Maj (kierownik) , Mirosław Ołdak , Marzena Prochacka 
sekcja obsługi widowni 
Kamila Borkowska (kierownik) , Lucyna Kowalska 
impresariat 
Agnieszka Tokarska-Więcek (kierownik) , Aleksandra Filipek 
dział ds. pracowniczych i płac 
Elżbieta Ortman (kierownik) , Małgorzata Białecka, Jolanta Miłosz, 

Iwona Rusak, Mariola Żychlińska 
dział ks ięgowo-finansowy 
Alina Zboińska (kierownik), Małgorzata Dąbczak , Lucyna Stolarek, 
Emilia Zalewska, Witold Młynarczyk 

archiwum Teresa Czyż-Manthey 
lekarz Marianna Forycka-Nowakowska 

DZIAŁ TECH NICZNY 

kierownik techniczny Adam jabłonowski 

biuro techniczne Katarzyna Wilewska (kierownik) 
sekcja zaopatrzenia Zbigniew Ratajczyk (kierownik) , Aleksander Rybicki 
specjalista ds. informatyki Macie j Dubiel 
scena Sebastian Ćwikła (kierownik) 
sekcja oświetlenia Piotr Miszkiewicz (kierownik), 
Robert Krawczyk, Grzegorz Smolik (operatorzy nastawni oświetleniowej), 
Jarosław Borowiak, Andrzej Borucki , Lukasz Lenga (oświetleniowcy) 
sekcja multimedialna Michał Lewandowski (kierownik) , Zachariasz Adamczyk 
sekcja akustyczna Marcin Dąbrowski (kierownik) , Michał Filipiak 
rekwizytorzy Mirosława Adamczyk, Mirosława A. Adamczyk 
sekcja charakteryzatorska Bernadeta Nirewicz (kierownik) , Krystyna Krukowska, 
Dorota Majchrzak 
sekcja garderobianych Grażyna Wiśniewska (kierownik), Barbara Leśniewska 
(brygadzistka) , Lila Białecka , Wiesława Frelak, Grażyna Gajewska, Danuta Górska 
sekcja montażystów Krzysztof Matemy (mistrz sceny), Sławomir Machtelewski, 
Dariusz Tyrała (brygadziści) , Artur Dąbrowski , Krzysztof Dolny, Piotr j edziński , 

Dariusz Klichowski, Mariusz Kolman, Patryk Plath , Michał Szczukowski, 
Michał Guza, Adam Jałoszyński 

dział produkcji scenicznych Hanna Szymczak (kierownik) , Maksym Kohyt 
pracownia krawiecko-modystyczna Teresa Biegalska (kierownik) , Katarzyna Grenda , 
Dorota jarząbek-Rabant, Krystyna Lewińska . Katarzyna Marchewicz (modystka) 
pracownia szewska Izabela Pytloch, Jerzy Karłowicz 

dział eksploatacji i inwestycji Marian Rębała (kierownik) 
grupa konserwacyjno-remontowa Benedykt Sturmowski (brygadzista), 
Jurek jaworski , Mirosław Pepliński 
konserwatorzy-malarnia Danuta Kopemik-Forycka (brygadzistka) , Marian Sputo 
sekcja energetyczna Maciej Kalinowski (kierownik) , Piotr Dzioba, Henryk Liedke, 
Andrzej Pokrywko, Grzegorz Siek 

dział administracyjno-gospodarczy Marzena Swaciak (kierownik), 
Grażyna Michalska (st. referent) , Aleksandra Herstowska , Justyna Małachowska , 

Bożena Miler, Barbara Piejek, Danuta Wróblewska, Grażyna Wróblewska, 
Helena Zdybel (sprzątaczki ) , Andrze j Bolda, Adam Roznerski (pracownicy 
gospodarczy), Jacek Prokopek (woźny) 
służby przeciwpożarowe Sylwester Gralak (kierownik) , Norbert Kroll, 
Zbigniew J ończyk, Piotr Zaczyński 
bhp Marek Liedtke 



Wszystkie zdjęcia wykorzystane w projekcjach multimedialnych 
podczas spektaklu pochodzą ze zbiorów 
Europejskiego Centrum Solidarności 

Zdjęcia wykorzystane podczas sceny Opustoszały krajobraz 

Wojciech Milewski (zdj. 1, 2) 
Stanisław Składanowski (zdj. 3, 4, 7) 
Jerzy Kośnik (zdj . 5) 
Jacek Awakumowski (zdj. 6) 

Zdjęcia wykorzystane podczas sceny Zamieszki 

Janusz Bałanda Rydzewski (zdj. 1, 2, 3, 6) 
Edmund Chabowski (zdj . 8) 
autor nieznany (zdj . 4, 5, 7) 

Zdjęcia wykorzystane podczas sceny Prolog 

Sławomir Fiebig (zdj. 1) 
Jerzy Kośnik (zdj. 2) 

Zdjęcia wykorzystane podczas sceny Koniec aktu 2 
Stanisław Składanowski (zdj. 1, 2, 3) 

Zdjęcia wykorzystane podczas sceny Kulminaqa aktu 2 
Janusz Uklejewski (zdj . 1, 2) 
Mieczysław Ciepiński (zdj . 3) 
Leszek Biernacki (zdj. 5) 
Wojciech Milewski (zdj. 6, 7, 8, 16, 18, 20) 
Jerzy Kośnik (zdj. 9, 10, 11 , 13, 15) 
Zygmunt Błażek (zdj. 12) 
Sławomir Fiebig (zdj. 14, 23) 
Anna Beata Bohdziewicz (zdj. 17) 
Stefan Kraszewski (zdj. 19, 22) 
autor nieznany (zdj . 4, 21) 
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Szlcoła „My School" przygotowała całe rzesze uczniów 
do swobodnego posługiwania się języlciem obcym 

Dziś prowadzimy kursy dla wszystkich grup wiekowych 
w ponad 20 placówkach na terenie Trójmiasta i okolic 

• kursy angielskiego grupowe (4-10 osób} 
• kursy odświeżające fefreshers 

kursy intensywne i konwersacyjne 
• kursy indywidualne 

Mamy świetne wyniki w przygotowywaniu 
do egzaminów 

• gimnazjalnego i kompetencji 
• matury podstawowej i rozszerzonej 
• Cambridge FCE CAE CPE 

Firmom i osobom indywidualnym 
oferujemy ponadto 

• kursy general i business English 
• jezyk polski dla obcokrajowców 
• język francuski, niemiecki, rosyjski 
• kursy tematyczne specjalne 

UCZVMY NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU 

Centrum Edukacyjno-Usługowe 
„My School" 
Wrzeszcz ul. Matejki 1/1 
(róg ul. Oo Studzienki) 

tel. 58 341 2754. 666 20 21 22 
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WYDAWCA: 

O PERA B AŁTYCKA 

Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk 

e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl 

www.operabaltycka .pl 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. 

projekt plakatu i programu: Piotr Bialas / tatastudio.pl 

zdjęcie na okładce: Stanisław Składanowski 

redakcja: Danuta Grochowska 

korekta: Marta Boleska, Olimpia Schneider 

tłumaczenie tekstów: Karolina Sofulak 

OPERA BAŁTYCKA 

~ 
INSTYTUCJA KULTURY 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZlWA 
POMORSKIEGO 

GDAŃSK 
miasto wolno~T 

Partner strategiczny Opery Bałtyckiej 

() LOTOS 

PARTNER 

EC S ( EuropeJSk'e 
1 Centrum 

Solidarności 

PATRONI MEDIALNI 

l'IJl!WWSiil' 

lg~(ą 

ams ::t> 

t~sto.pl 

WSP' 

[fJVJ P Id .z.,:f i 31 
ZE ZBIOROW 

· nsty :u 1u Te Jtra'ne90 




