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Ten tytuł jest jak szklana góra. Na szczycie ukryte cuda, ale dostać się tam jest prawie 

niemożliwe. Próbowałem dwa razy. Spektakl warszawski sprzed kilkunastu lat był piękny 

i wywołał burzę. Objechaliśmy z nim pól Europy i zebraliśmy wiele pochwał, ale w moim 

przekonaniu nie dotarliśmy do magicznego szczytu . W Poznaniu tym bardziej, bo do takiej wspi

naczki cały teatr musi być przygotowany poważnie i dysponować na wszystkich swoich szczeblach 

kadrami bez skazy. Skąd więc upór, żeby dokonać tej sztuki w Gdańsku? Próbujemy przecież tego 

podejścia w Bałtyckiej po raz trzeci. Otóż jestem przekonany, że dysponujemy tutaj najlepszymi 

zasobami artystycznymi w Polsce. Po pierwsze - Maestro Jose Maria Florencio. Jego interpretacja 

muzyki Ryszarda Straussa jest na światowym poziomie, a orkiestra, z którą pracuje od trzech 

lat , osiągnęła niespotykaną w polskich operach jakość. Po drugie - na naszej scenie narodził się 

i okrzepł jeden z najciekawszych sopranów w Europie, którym włada charyzmatyczna artystka Kata

rzyna Hołysz. Partia Salome w jej interpretacji przejdzie z pewnością do historii opery. Po trzecie 

- solistka Bałtyckiego Teatru Tańca , Franciszka Kierc , która wcieli się w ciemną stronę księżyca 

tańczącej księżniczki . Po czwarte - autorka choreografii, lzadora Weiss, która debiutowała jako 

tancerka w spektaklu warszawskim. Po piąte - Hanna Szymczak, nasza magiczna scenografka. 

Pozostałych powodów nie wymienię, bo jest ich sporo, a moja zapowiedź ma skromne granice. 

Spektakl jest niestety tylko dla dorosłych , bo przecież to nie jest opowieść wzięta prosto z Biblii , 

tylko z Oskara Wilde'a. 

Marek Weiss 



Czarne slcrzydła 
O Salome rozmawiają Jose Maria Florencio - DYRYGENT, Marek Weiss - REŻYSER, 

lzadora Weiss - CHOREOGRAF, Hanna Szymczak - SCENOGRAF oraz SOLIŚCI -

Katarzyna Hołysz i Daniel Borowski. 

Marek: 
Jeśli pozwolicie, chciałbym nagrać naszą rozmowę. 

O wszystkim, co nas trapi przy tej realizacji. I z tego 
powstanie program Salome. 

Jose: 
Nie jestem przygotowany na taką rozmowę. Myślisz, 

że wszystko co mam do powiedzenia zmieści się na tej 
taśmie? 

Marek: 
Ja wierzę. że to można zrobić inaczej niż wszystko, co 
do tej pory się umieszczało, że ta rozmowa nie jest ofi

cjalna. Że nie trzeba nic specjalnie formułować, żad
nych tez poprawnych politycznie. 
Mój pomysł na Salome jest ryzykowny, jest na granicy 
szaleństwa. To, co wymyśliłem wydaje się niemożliwe 

do zrealizowania, a rozdzielenie postaci, ta konwencja 

może się okazać nie do zaakceptowania. Dziś Hanka po 
raz pierwszy widziała na próbie całość. 

Hanka: 
Ja nie jestem miarodajnym widzem. Rozumiem cały 

sens twojego pomysłu , ale maże mi się to wizualnie. To 
jest moim zdaniem kwestia gabarytów. Kiedy jest kon
takt wzrokowy między „domkiem ciała" a „zamkiem 

duszy" to daje to wrażenie, że duży chłopczyk i dziew

czynka bawią się lalkami. Dla mnie jest to nieznośne, 

bo wygląda, że ich animują. 

Kasia: 
Burzliwie o tym rozmawiałyśmy. To, że Ciało Salome 

się obraca w stronę Głosu, że nasłuchuje przez ramię, 
ktoś może rozumieć jako wyrzut sumienia. Ale kiedy 

ona spojrzy mi w oczy, to jest tak, jakby zajrzała w głąb 

samej siebie. 

Jose: 
Trudno mówić o tym, co się dopiero zrodzi, co zoba

czymy na spektaklu ... 

Marek: 
Chodzi o to, żeby w tej rozmowie uchwycić sprawy naj
ważniejsze. Ja mam głębokie przekonanie, i Florencio 

też myśli podobnie w tej chwili, że Salome jest dziełem , 

którego się nie da wystawić. Pierwszy podstawowy pro

blem polega na tym, że się spotkały dwa różne światy 
- z jednej strony mamy libretto Oscara Wilde'a, które 

jest ironiczne, modernistyczne, złośliwe, jest wytworem 

jego pokręconej duszy, marzeń i obsesji. A z drugiej 

strony mamy patetycznego, poważnego, napompowa
nego Richarda Straussa, z ukrytym głęboko poczuciem 
humoru, z ukrytymi głęboko kompleksami . W Salo
me spotkały się dwie zu pełnie różne osoby. l Strauss, 
w moim poczuciu, zrobił inne dzieło niż sobie Oscar 

Wilde wyobraził. To dzieło jest sprzeczne wewnętrznie. 

Salome ma teatralne zadania nie do zrealizowania - np. 

monolog z odciętą głową Jochanaana, która puentuje 
całą opowieść, bardzo patetycznie potraktowaną przez 



Straussa. Najpiękniejsze chwile muzyki, jakie można 

przeżyć, stuprocentowe prucie emocjonalne, patos, tra

gedia - spotykają się na scenie z plastikową głową spre
parowaną przez teatralnych fachowców i nagle robi się 

z tego komedia. Po drugie - nie ma szansy, żeby jaka
kolwiek śpiewaczka zatańczyła taniec Salome. Nie ma 

szans, by nawet najbardziej sprawna ruchowo śpiewacz

ka zatańczyła 10 minut na scenie bez efektu komizmu. 

Kasia: 

Jeszcze wczoraj oglądałam wielką gwiazdę w rejestracji 

z Metropolitan i to było straszne. Wszystko, co wyśpie
wała przedtem i potem, zrujnowała tym okropnym 
tańcem. To było estetycznie straszne. 

Jose: 

Chyba w zderzeniu z partyturą niewiele osób będzie 
pamiętać, że to Oscar Wilde napisał. Ta szesnastolet
nia Salome nie może być wiotką dziewczynką, bo tak to 

Strauss napisał, że taka by temu nie podołała. 

Jedyny powód, dla którego robimy Salome, to jest ta 
potwornie trudna, ale cudowna partytura. Podziwiam 

Straussa. Pierwsze, co mi się nasuwa, to ogromna ilość 
nut. A te nuty, które on napisał, są niesamowite. Ta 

partytura Straussa akurat nie jest teatralna, dlatego ja 

jestem bardzo ciekaw co nam tutaj wyjdzie. W tej par
tyturze cały czas śpiewa zazwyczaj jedna osoba - mamy 

I0-15 minutowe monologi - a to jest praktycznie nie
możliwe dla teatru. A znowu w jedynym miejscu, gdzie 

śpiewa więcej osób - np. w kwintecie Żydów - to jedy-
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ną osobą, która rozumie o co tam tak naprawdę cho

dzi - jest dobrze wyszkolony dyrygent, a to rzadkość 
w dzisiejszych czasach ... Dlaczego więc wystawiamy 

to dzieło? Bo jest doskonale. I skoro decydujemy się je 

realizować to trzeba znaleźć jakiś szczególny pomysł. 
Produkcji, o których tu wspominacie, wolę nie oglądać. 

Marek: 

Tendencje operowe są takie, że jeśli dzieło uznaje się za 
trudne do wystawienia, to widz powinien przymknąć 

oczy i słuchać. No dobrze. Tylko po co w takim razie 
teatr? Po co budować dekoracje? 

Rozumiem, że jesteśmy na granicy wytrzymałości 

w Butterfly, gdzie Puccini kazał 16 letniej gejszy śpiewać 
głosem dojrzalej, doświadczonej śpiewaczki. Tych pa

radoksów jest w operze pełno. Od Ha/hi u nas w Polsce 
zaczynając, przez wiele pozycji ze światowej literatury. 

Salome jest szczytem tego paradoksu. To już nie chodzi 

o sam taniec. Co z tego, że jakaś śpiewaczka może mieć 
wykształcenie baletowe, jeśli to jest pedofilska opo

wieść o dziewczynce, która tak opętała umysł i zmysły 
Heroda, że przysiągł jej oddać pół królestwa, zasłonę 

ze świątyni za to, żeby w tańcu oddala mu ciało. To 
jest opowieść o szaleństwie. I teraz jeśli wychodzi śpie

waczka, nie wiem jak piękna, młoda, dostojna, nawet 

z wykształceniem baletowym, to i tak jest od pierwszej 
sceny śmieszna. Już w momencie, kiedy wbiega Salo

me i Narraboth mówi: Jak piękna jest hsiężniczka Salome 
dzisiejszej nocy! - zaczyna się komedia. A co dopiero jak 

zatańczy! To nie chodzi o to, żeby to w ogóle zatańczyć, 
ale o to, żeby utrzymać solo w IO minutach, żeby na

piąć uwagę widowni na tak długi czas! 

Jose: 

Nie ma żadnej wariacji w całej literaturze baletowej, 
która trwa IO minut! Czyli to, czego wymaga w Salome 
Strauss od śpiewaczki, najlepsi tancerze świata nie są 
w stanie wytrzymać ... 

Marek: 

Czyli w zasadzie robimy rzecz niewykonalną. Wracam 

do tego, co już mówiłem - jest tendencja, żeby opery 
wystawiać koncertowo. Postawić śpiewaków, pięknie 

ich ubrać i czasem pozwolić im zwracać się do siebie. 
Tylko po co wtedy teatr? Popatrzcie, od kiedy tutaj 

przyszliśmy z Florenciem i innymi wspaniałymi in
dywidualnościami, dokonaliśmy swoistego „cudu" 

- w kilku przedstawieniach, udało nam się pokazać 

prawdziwy teatr operowy. Ten wyjątkowy związek 

między tym co słyszalne, a tym co widzialne udaje 

nam się od czasu do czasu - bo myśląc podobnie o te-

atrze i o muzyce, udaje nam się spotkać na chwilę ... 

Pierwszym odruchem wielu reżyserów - sam tak zrobi
łem poprzednio - jest decyzja, że w tańcu Salome za

stępuje tancerka. Że robimy teatralne czary - mary i za 

chwilę wychodzi jakaś inna pani i tańczy. Albo tańczy 
szereg pań - siedem zasłon, siedem tancerek, a potem 

wraca śpiewaczka nago lub w trykocie ... 

Kasia: 
I robimy z widza idiotę ... 

Marek: 
Dzięki za najkrótszą recenzję z moich wysiłków, ale 

masz rację. 
A może spróbować tak to opowiedzieć, że ten rozdział 

jest od początku - że jest osoba, która gra Salome i jest 

głos, który śpiewa. I jeśli przyjęliśmy w tej inscenizacji 
zasadę, że orkiestra jest na scenie - to wyjdźmy od kon

certu i próbujmy przebijać się w stronę różnych teatral
nych rozwiązań . Tu pojawił się problem, że Maestro 

nie widzi śpiewaków. Że tylko Żydów i Nazarejczyków 
ma przed sobą ustawionych koncertowo, ale resztę ma 

za sobą . Nie chodzi o to, czy „załapiecie się" na swoje 

wejścia muzyczne czy nie. Jesteście wszyscy fantastycz
nymi muzykami, więc nie o to chodzi. Rzecz w tym, że 

dyrygent daje wam też energię z siebie. 

Jose: 
I to jest poważny problem. To nie jest kwestia czy śpie
wak mnie widzi czy nie. On nie odbiera większości mo

jej energii. To, co wami kieruje, kiedy ja dyryguje, to nie 

jest moja ręka, to nie jest to, co ja pokazuje. To jest to, co 
moja dusza do was mówi. l tego nie odbierzecie w pełni 

przez kamerę. 

Marek: 
A czy nie jest tak, że ty energię dostajesz też od nich? 

Jose: 
Jasne! To działa w obie strony. Musimy po prostu się 

zmierzyć z tym problemem, znaleźć rozwiązania . 

W Salome praktycznie całą muzykę ma tylko orkiestra. 

Zaśpiewajcie to, co śpiewacie bez tej orkiestry. Publicz

ność nie ma szans nic z waszego śpiewu przyjąć ze 
wzruszeniem. Więc zobaczcie - orkiestra na scenie nie 

jest przypadkiem - to jest uzasadnione. Idąc tym tro
pem - jeśli cała muzyka jest w orkiestrze, a cała orkie

stra jest na scenie, więc cała muzyka jest już na scenie. 

Marek: 
Być może jest szansa opowiedzenia w tym spektaklu -

niezależnie od losów proroka Jochanaana, jeszcze o jed

nym -o tej rozpaczy, że głos i ciało to są dwie różne rze
czy. Że instrument i muzyka to jedno, a że ciało i postać 

to jest coś innego i że to rozdzielenie jest bolesne. To, co 

mówią ludzie teatru z pewną dozą pogardy - No, śpie
wacy to nie są aktorzy. Dlaczego? No bo śpiewają, bo patrzą 
w dyryqenta, bo nie są w stanie zbudować postaci. To mówią 
ludzie, którzy nie rozumieją, że postać w operze to jest 

suma. Muzyki i aktorstwa. Razem. To razem bywa, 

(9) 

a przeważnie tego nie ma. Te momenty kiedy bywa, dla 

publiczności siedzącej w teatrze przewyższają wszelkie 
inne doznania. Że są to najwspanialsze momenty, jakie 
można przeżyć na widowni - te rzadkie chwile, kiedy 

muzyka i teatr są razem, kiedy muzyka i ciało śpiewaka 

są razem. Kiedy tworzy się postać z sumy. 
To, że Salome jest podwójna , oznacza, że głos i ciało są 

rozdzielone jak syjamskie siostry. To twój ból , Kasiu, 
i cierpienie, bo tamta może nic nie rozumieć, gra nieme 

ciało. U ciebie jest pragnienie, by stać się nią, by wejść 

w nią, być zamiast niej. Jeśli to nam się uda opowie

dzieć , to już jest rzecz warta spektaklu. 
Dlatego ten twój kontakt wzrokowy z nią jest potrzeb
ny. Nie konwencja, że to jest duch i ona go nie widzi. 

Hanka: 
Wszelkie arbitralne założenia konwencji w teatrze są 

bez sensu, bo to się robi nie teatr a przepis na surów
kę z marchwi. Bo nie da się wykoncypować rozumowo 

wszystkiego. Pewne decyzje podejmujemy intuicyjnie. 

Maże mi się to wizualnie. 



Kasia: 

Ja jestem cały czas skierowana na nią - na tancerkę, 

a ona nie jest skierowana na mnie i tu mam problem ... 
Jak ona mnie nie zauważa, nie ma wtedy więzi między 
nami. 

Pamiętacie, jak robiłyśmy pierwszą scenę? Kiedy tan

cerka pierwszy raz na mnie spojrzała, to. było mocne, 
inne. Wcześniej było tak, jakbym to ja ją prowadziła , 

robiła za nią różne rzeczy. A wtedy ona wzięła ode mnie 

część energii i poniosła ją dalej. Ja jestem taką jej łado
warką. Musimy na siebie spojrzeć, musi zaiskrzyć i po
tem ona niesie to dalej. Kiedy ona nie będzie na mnie 

patrzeć, to dopiero wtedy zrobi się nam teatr marione

tek. A jak nastąpi interakcja między nami, to już nie 
wiadomo będzie kto od kogo bierze energię. 

Marek: 

Wierzę w to, że ogląd intelektualny po spektaklu te
atralnym kiedy widz przychodzi do dornu i mówi so

bie to było tak i tak ... Aha teraz rozumiem, podobało mi się 

- jest dla mnie mniej wartościowy niż kiedy ten sarn 
człowiek siedzi na widowni i jest skupiony, kiedy poja

wia się w nim napięcie i choć na sekundę się wzrusza . 

{10) 

To jest niesamowite i w tym jest magia. To jest warte 
wszystkiego. To jest intuicyjne poznanie sensu dzieła, 

sensu tej muzyki, przełożenia tego na metaforę biblij

ną. To jest synteza. Nagle czujesz całość, nie ogarniasz 
tego rozumem, ale w tym uczestniczysz . 

Jose: 

Myślę, że Marek i ja nie umiemy dokładnie nazwać 

tego, co czujemy. Poświęcamy naszą energię, nasze 
emocje na rzecz tajemnicy. Tajemnicy siły teatru. Że 

jest w naszych głowach coś, co jest sekundą podczas 
tej całej Salome, Traviaty czy Makbeta. To może być 

takt, jedna nuta, jedna fraza. która jest prawdą. W tym 

momencie to, czy jesteś z przodu czy z tylu, czy tań
czysz czy nie tańczysz, czy jesteś gruba czy mała - to 

nie jest ważne. My chcemy osiągnąć prawdę. A to jest 
taka głupia sprawa, takie głupie słowo ... Prawda. Nasze 

marzenia są krok dalej. To, co Marek mówi, że czuje, że 

coś takiego wytwarza się na próbie - to jest ten zalążek 
prawdy. Najprawdopodobniej jesteśmy blisko jedynej 

recepty na to dzieło, by dotrzeć do prawdy artystycznej 
tej partytury. 

Marek: 

By to się udało, musi się na to złożyć setka okolicz
ności. .. 

Jose: 

A dlaczego jesteśmy, myślę, najbliżej osiągnięci-a praw
dy właśnie tu w tym teatrze I Teraz I Bo możemy wybie
rać partnerów do tego dzieła. Bo w teatrach, gdzie ktoś 

inny. a nie my podpisywaliśmy kontrakty, to zawsze 

w pewien sposób wymuszone są kompromisy, które 
najczęściej kończą się kompromitacją. A my tu ryzy

kujemy bezkompromisowość ... nawet nie mając na to 
pieniędzy. 

Marek: 

Wspominasz o pieniądzach . .. Popatrzcie, mówimy 
o kilku chwilach, które są piękne, wartościowe. 

Salome jest jednym z najdroższych spektakli, jakie pro

dukujemy. Marny dużą obsadę solistów, mamy wielu 
doangażowanych muzyków do orkiestry. Nasz jeden 

spektakl operowy kosztuje średnio 80 tysięcy. jeden 

wieczór na scenie Opery Bałtyckiej! 3o tysięcy kosztuje 
wieczór BTT bez orkiestry i chóru . Jak usłyszał to nasz 

Marszałek , to patrzył na nas jakbyśmy zwariowali .. . 

A ja nie powiedziałem mu najgorszego - to jest koszt 
tylko tych kilku chwil... Czy warto za to płacić czy nie7 

Ja uważam, że warto. Jeśli takie wzruszenia są możliwe 
tylko w teatrze, tylko w operze, to może musi to tyle 

kosztować. Takie wzruszenia się nie zdarzają codzien

nie kiedy oglądamy np. seriale. Takie wzruszenia to 

rzadki i wielki skarb. I wydaje mi się, że nie ma innej 

drogi, by osiągnąć wstrząs, o jaki nam chodzi. To jest 
tak, jak ze świętym Janem. Przecież na ten temat mo

glibyśmy rozmawiać godzinami ... Co na ten temat 
mówi masoneria, co oznacza czczenie głowy ... Są lu

dzie, którzy twierdzą, że Jan był prawdziwym Jezusem. 

Mnóstwo mądrych i głupich książek jest na ten temat 

Jose: 
Z jego głową wiąże się cala symbolika - omawiana po
tajemnie w wielu stowarzyszeniach o charakterze her

metycznym . Był przecież kult adorowania głowy. Wie

rzyło się, że bez względu na to, czy ktoś był martwy 
czy nie - że to właśnie w głowie jest jego dusza. Za to 

zostali przecież starci z ziemi templariusze. jednym 

z zarzutów wobec n.ich było, że oni czczą jakąś głowę 
Baforneta. Ciekawe, że ona właśnie symbolizować miała 

Św. Jana, patrona np. masonów. 

Marek: 

W tej operze jest taki moment, kiedy jochanaan widzi, 
że Salome jest potworem, że nie zauważyła, że ktoś 

z miłości dla niej się zabił. Rozumie, że ma do czy
nienia z bestią, że najgorszą kurwą , jaka chodziła po 
tej ziemi, to nie jest Herodiada, ale ta mała - Salome. 

I nagle przychodzi mu do głowy rozwiązanie, wie co 
trzeba zrobić. Nie przeklinać, nie potępiać. Zaczyna jej 

opowiadać o Jezusie. Opowiadając o nim - o człowie
ku, który chodzi po jeziorze Galilejskim, Jochanaan na 

chwilę się nim staje - kimś wyidealizowanym, miłosier
nym, wybaczającym . Salome to odrzuca. jest moment 

w tej operze piękny - prorok mówi jej uklęknij przed 
Nim, pomódl się. Salome nie słucha . Powtarza, że chce 

całować usta proroka. jochanaan odchyla się i na tym 

najstraszliwszym akordzie świata - Du bist verflucht! 
- uderza ją z całej siły w twarz. Przemiana Jochanaana 

w Jezusa okazuje się niemożliwa. 
Niezależnie od ewentualnych późniejszych analiz i in

telektualnego oglądu, jest ta niesamowita chwila, kiedy 

się czuje jego przemianę, próbę wytłumaczenia zła. To, 
co mówił Jan Paweł Il - dobrem zło zwyciężaj! Jochanaan 

wycofuje się z tego. Ta chwila jest dla mnie tak wstrzą
sająca, że choćby dla niej warto to dzieło robić . 

Hanka: 
A co zgłową7 

Marek: 

Wiemy, że Salome ma dostać głowę proroka na srebr-
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nej tacy. Tak jest w Libretcie i taka jest tradycja. My 

spróbujemy zrobić tak, że żołnierze wyciągają na scenę 
nie sarną głowę, ale prawdziwe całe ciało i że Salome 

gra z nim w ostatnim monologu. A że głowa miała być 
na srebrnej tacy ... żołnierz sobie o tym przypomina -

proszę bardzo - podkłada tacę pod głowę. I wychodzi. 

Salome zostaje z ciałem. 
Ty, Kasiu, stajesz się wtedy prawdziwą Salome. Ta syn

teza odbywa się w momencie, kiedy dostajesz ciało mar
twego jochanaana, kiedy możesz złożyć pocałunek na 

prawdziwym człowieku, a nie na plastikowym łepku. 

Jose: 
Może Herod nie chciał go ściąć, ale inaczej go zabił. 

Wiele razy przecież tak było ... Kat próbował raz, drugi, 
trzeci i nic. 

Marek: 
Głowę nie jest tak łatwo uciąć . Ona chce całować usta, 

a ciało bron i dostępu. Chce dostać same usta ... Same 
usta - jak je wykroić? Łatwiej odciąć całą głowę. 

Daniel: 
A dlaczego ona chce akurat jego głowy. .. to nie jest 

przypadek. I nie chodzi chyba tylko o usta, które ob
sesyjnie chce całować . Przecież królom na przykład 

ścinano właśnie głowy ... 



Jose: 
Fantastyczny jest ten moment, kiedy ty Daniel jako Na
zarejczyk śpiewasz o Mesjaszu - jest to mój ulubiony 

fragment. Dwanaśc ie taktów jednej nuty: Die Tochter 
des Jairus hat er von den Toten erweck. To jest muzyka Je

zusa, dźwięki pełne nadziei. 

Marek: 

Wiesz, co tam jest fascynujące u nich - że śpiewają 

unisono Jawohl. Er erwecl<t die Toten. Razem, jak jedno 

ciało. Za chwilę zaczynają się kłócić. )'., tej pierwszej 

zgody gminy chrześcijan już jest niezgoda , już jest 
schizma. 
jest genialny tekst Kołakowskiego o antysemityzmie, 

gdzie dowodzi, że antysemityzm nie ma żadnych racjo

nalnych podstaw. Wszystkie argumenty są przez tych 
ludzi zbijane. Wreszcie pada ostatni argument - Jezus 
był Żydem. l odpowiadają na to - ta.k, a.le Żydzi 90 zabi
li. A matka Jezusa, Maryja, hrólowa Polski, była Żydówką. 
l pada odpowiedź- nie, nie by/al 
Antysemityzm jako absurd. 

Hanka: 

W 1997 roku był papież w Polsce, na Kongresie Eucha

rystycznym we Wrocławiu. 1 erygowano nową parafię. 
1 został wysłany z kurii ksiądz, żeby z radą parafian 

omówić kwestię pod jakim wyzwaniem ma być para-

fia. Propozycja z kurii była taka, że w tym roku Ojciec 

Święty kanonizował Edytę Stein, która była wrocła
wianką i wyniósł ją na ołtarze i że byłoby dobrze, żeby 
to była parafia pod wezwaniem Marii Benedykty od 
krzyża. Parafianie się nie zgodzili, bo to była Żydówka. 

No dobrze, zapytacie - jaka była alternatywa? Jakiś 
polski święty, św. Jacek na przykładl Nie. Alternatywą 
była Matka Boska Różańcowa ... 

Jose : 
Ta puenta jest sprawą dzieła, które my gramy. W tym 

dziele są np. Nazarejczycy. Czytałem, że miasto Na
zaret w czasach Jezusa nie istniało, a nawet gdyby 
istniało tu chodziło o coś innego. Oni nie byli Naza

rejczykami, oni byli Nazarejczykami - to była sekta 

żydowska. Ale żeby odciąć chrześcijan od żydostwa, 
kościół ustalił, że nie byli to Nazarejczycy, tylko miesz

kańcy Nazaretu. 
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Marek: 

Są nawet prace, w których się mówi, że i Jezus nie był 
z Nazaretu tylko był Nazarejczykiem, czyli członkiem 

sekty esseńskiej. W naszej operze to jest zawarte w jed
nej pigułce . Jest zsyntetyzowane nie przez Wilde'a, któ

ry miał to wszystko gdzieś, ale przez Straussa. Strauss 

tak poprowadził te motywy, że są wchłaniane jako 

oczywiste prawdy. 

Jose: 
U Straussa jest czytelne, że to Herod idzie do piekła za 

to, co zrobił, za decyzję, którą wydal. Bo to Herod kazał 
zabić proroka. On zresztą przez cały czas czuje na sobie 

oddech śmierci. 

Jego postać pokazana jest nieprawdopodobnie pla
stycznie. Moim zdaniem, on jest chory umysłowo. 
A Salome, kiedy na przykład odpowiada Herodowi 

Nie jestem qlodna Tetrarcho, muzycznie mówi tak, jakby 

go naśladowała, przedrzeźniała. Parodiuje jego styl. 
W Salome cała historia od początku do końca trwa nie

wiele ponad godzinę. Mamy niewiele ponad godzinę 
muzyki. l trzy trupy na scenie. 

Marek: 

To jest historia gęsta jak smoła, jak esencja esencji, jak 

czaj popijany przez syberyjskich zesłańców. Z tej opery 

można by zrobić pięć innych. 

Daniel: 

A czy nie uważacie, że jest tak , że kiedy kogoś lub 

czegoś się pożąda , a nie można tego mieć, kiedy jest 
to nieosiągalne - to wtedy chce się to zniszczyć. Świa
domie lub podświadomie. Obsesyjnie. l Herod, moim 
zdaniem, dokładnie robi to z Salome. Chce jej oddać 

wszystko, obiecuje jej pół królestwa , zasłonę ze świą
tyni .. . wszystko. Ale ona go odrzuca - chce tylko głowy 

proroka. Więc musi zginąć. 

Jose: 
Herod mógł wszystko, ale on chciał tylko Salome. Tyle, 
że przy njej cały czas stała matka i mówiła, że mu nie 

wolno. W końcu, kiedy Salome mówi Chcę qlowę Jocha
naana, matka ją popiera. Bo prorok opowiada! o niej 

- Herodiadzie okropne rzeczy. Typowo kobiece podej
ście ... 

Daniel: 
Myślę, że Herod miał wielki szacunek do jochanaana 

i dlatego nie chciał go zgładzić. Musiał go uwięzić, bo 
ten krytykował jego związek ze szwagierką . Ale w ja

kimś sensie Jochanaan był jego najcenniejszym skar

bem. l myślę, że dlatego tak bardzo nie chciał dopuścić, 
by prorok został zgładzony. 

Jose: 
Z samej partytury wynikałoby, że Herod ma dla Jocha
naana jakieś uwielbienie. 

Marek: 

A Salome chce się z Jochanaanem połączyć w jedną 

całość ... Zależało mi, żeby pokazać ich oboje niemymi 

- że od pierwszej chwili czują się ulepieni z tej samej 
gliny. Wszystko inne jest nieważne, cały świat przestaje 

istnieć. Na tym polega wielka miłość. Cześć, ojczyzna, 
honor, bóg - n.ie nie jest wtedy ważne. 

Izadora: 
Ja mam od początku problem z tą Salome. Rozumiem 

konwencję, rozumiem, co mamy osiągnąć. Ale to jest 
tak postawione na brzytwie ... to jest jak jeden do stu. 

Wystarczy, że u jednej osoby jest błąd - nieważne czy 
to jest Salome czy jochan.aan ... Wszyscy tu muszą być 

niezawodni . Wystarczy, że jedna osoba na chwilę się 

wychyli i wszystko się wywali. 
Ktoś wyjdzie z konwencji, wystarczy jedno fałszywe 

spojrzenie, i nie da się tego naprawić . Bo czasem 
w spektaklu zdarza się, że coś nie jest doskonałe , że ja

kaś sekunda nie wyjdzie - ale reszta się jakoś trzyma. 

A tutaj , taki jeden moment wywala wszystko bezpow
rotnie. To tkwi w tym ryzykownym pomyśle. Dlatego 

mam ciągłe wątpliwości . Tu różnica pomiędzy suk
cesem i klęską jest o włos. Tu się musi tyle punktów 

zgodzić - muzyka, odległości, spojrzenia, napięcie, że 
wystarczy, że tancerka np. nie dość dobrze będzie znała 

dzieło i nic się nie uda. Tu się n.ie da pójść na działanie 
intuicyjne. Tu trzeba wiedzieć bez wahania, co stanie 

się w muzyce za sekundę. To dzieło trzeba znać wszyst

kimi porami skóry. 

Marek: 
l Hanka i Izadora mówiły o swoich wątpliwościach, 

które wynikają z tego, że śpiewacy i tancerze różnią się 
tu znacznie gabarytami . Mówiły, że to się nie uda -

bo jedna jest wielka, a druga malutka, i że to może być 
komiczne. Kasia gra Głos jako Anioła Stróża. A On ma 

prawo do innych proporcji. 

Izadora: 

No dobrze, ale chcesz, żeby jednocześnie była głosem 
Salome. Nie kupuję takiego założenia. Nie zgadzam 

się, że może być jednocześnie i głosem Salome i Anio

łem. 

Marek: 
Martwię się tym, że nie kupujesz. To znaczy, że coś jest 

tu jeszcze do nadrobienia. 
Salome jest też opowieścią o toksycznej matce. To było 

piękne jak dziś nasza Herodiada - Ania Lubańska 
weszła na scenę. To, jak to śpiewa jest wszystkim, nie 

musi nic grać. Ma rolę w małym palcu . Wystarczy jeden 

jej gest, jedno skrzywienie, mina i mamy gotowy teatr. 



Nie trzeba budować dekoracji, nie trzeba jej ubierać . Marek: 

Czasami jak śpiewacie, to głos pokazuje emocje tak No właśnie ... 

prawdziwie, że cala reszta jest dodatkiem. 

Jose: 
Pod warunkiem, że jest to prawdziwe. Jeśli śpiewak 

skłamie choć na jednym dźwięku, słychać to straszli

wie. Jeśli np. pomyśli o jakiejś głupocie zamiast o tym, 
co śpiewa, to przepadł i nic go nie uratuje. Widz na

tychmiast wyczuje fałsz. 

Marek: 

Używasz słowa prawda. A wokół tego ogniskują się 
wszystkie zabiegi w teatrze. Czym jest prawda? -pyta Pi

łat u Bułhakowa - tym, że właśnie boli cię 9/owa - odpo

wiada Jezus. To jest piękna teatralna odpowiedź. 

Jose: 
Co to jest prawda to trudna dyskusja .. . Dla mnie i tak 

najważniejsza jest droga do prawdy, próbować odna

leźć prawdę. Nieustanne poszukiwanie prawdy to jest 

nasza misja. 

Marek: 

Albo przynajmniej żeby odrzucać fałsz ... 
Nawet jak nie dojdziesz jeszcze do prawdy to oczyścisz 

drogę. 

Czy nie jesteśmy trochę jak z obrazu Boscha, jak w tym 

jajku na środku oceanu ... Statek szaleńców. Naokoło 

jest piekło, otchłań, a oni sobie koncertują. To jest 
strasznie trudne pytanie czy się na taką podróż decy

dować i być w jakimś sensie skazanym na alienację. 

lzadora: 
Jest taki genialny film Wszystkie porcrnki świata , o Sainte 

Colombe. Wybudował sobie w ogrodzie szopę, tam się 
zamykał i grai. Nie chciał mieć uczniów, nie chciał mieć 

publiczności. Proponowano mu , by wystąpił na dwo

rze króla - odmówił. I my jesteśmy o krok od takiego 
szaleństwa. 

Marek: 

Większość chce, żebyśmy grali operetki, najwyżej Tra
viatę. Czy to nie jest jakaś pycha, że nie chcemy schle

biać gustom tych tysięcy ludzi? Przecież przychodzi do 

nas codziennie 450 osób. Z tego, powiedzmy, 45 osób 
zgadza się z nami i czuje to samo co my ... 

Jose: 
To dlaczego chodzi do teatru pozostałe 405? 

Jose: 
Ta reszta chodzi , bo zrozumiała, że jeśli te 10% tam znaj

duje powód do szczęścia to oni też chcą to zrozumieć. 

Kasia: 

Były spektakle, które w założeniu nie miały schlebiać 
czyimkolwiek gustom, a ludzie na nie chętnie przy
chodzili. Choćby nasza Ariadna na Naxos. Nie wiem, 

czy to jest kwestia wysoko postawionej poprzeczki , czy 

dowartościowania ... 

Jose: 
Myślę, że jedyna rzecz , która kieruje widza do naszego 
teatru to przekonanie, że to co im serwujemy jest próbą 

tworzenia opery najwyższej klasy. 

Marek: 

Gustaw Holoubek w szkole teatralnej powtarzał nam 
jak mantrę - Pamiętajcie, róbcie spektakle dla siebie, róbcie 
to, co wam się podoba. Dlatego, że w ciemnościach widowni 
siedzi zawsze wasz brat, który was zrozumie. Oczywiście, 
jest to piękny mit , bo nigdy nie wiemy, czy rzeczywi
ście ten nasz brat tam siedzi, czy nie. Ale to się zdarza. 

Wczoraj Iza po Święcie wiosny - spektaklu , który przy

gniata człowieka, który jest wstrząsający - dostała ma
ila od kobiety, która ma trzy córki, która jej dziękuje, że 

tym spektaklem zmieniła jej życie . Że teraz ta kobieta 
wie, co ma robić, jak się pilnować, by jej córki przeżyły 

z godnością . Mail od kogoś z tej wyciemnionej, anoni

mowej widowni. Jedna osoba na sto zechce takiego ma
ila napisać . A reszta idzie do domu i gdzieś to sobie po 

swojemu przeżywa. 

Kasia: 

Jeśli będziemy chcieli schlebiać gustom, to tu prostą 
drogą dochodzimy do syndromu maltretowanej żony. 

Niezależnie co zrobi, to i tak zupa będzie za słona. Tak 

samo w operze. Niezależnie co zrobisz i tak trafisz na 

takich, którym się to nie będzie podobało. Nawet jak 
im wystawisz Upiora w operze. Trzeba robić to, co jest 

dobre, do czego my mamy przekonanie, co nam się 

podoba. 

Jose: 
Bez względu na tytuł, chodzi o to, by wywołać tym, co 

wystawiamy, dyskusję. O to chodzi w tej całej sprawie. 
Namawiamy ludzi do myślenia . To ma sens tylko wtedy, 



kiedy to jest zrobione szczerze. Jeśli jest kłamstwo cho
ciaż w jednej sekundzie, to już nikt w nic nie uwierzy. 

Daniel: 

W teatrze szukamy prawdy. W życiu cz:sem żyjemy 
w iluzji. Czasem intuicyjnie przeczuwamy, że ta iluzja 

nie jest dla nas dobra. I może do teatru idziemy, by 
odnaleźć prawdę ... Bo czasem zapominamy, że tak na

prawdę jesteśmy pomiędzy naszymi myślami i pomię
dzy tymi iluzjami. 

Marek: 

Na tym polega katharsis. Poprzez te wszystkie złudze
nia docierasz do prawdy o sobie. 

Jose: 

A mialo być dokładnie odwrotnie ... Ludzie mieli żyć re

alnym życiem, a do teatru mieli przychodzić po iluzję , 

a jest na odwrót. A w tej chwili jedynie w teatrze czło

wiek znajduje prawdę. No może nie jedynie, ale takich 
okoliczności pozateatralnych jest niewiele. Malo kto 
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zadaje proste, podstawowe pytania , i jeszcze mniej na 
nie dostaje odpowiedzi. 

Marek: 

Bylem niedawno z moją córką w kościele, na przygoto

waniu do komunii. Ksiądz prowadzi rekolekcje. Dzieci 
i rodzice słuchają. Ksiądz mówi, że będzie komunia, że 

dzieci będą piły krew Chrystusa i będą jadły jego ciało. 

Dzieci patrzą po sobie skonsternowane .. . I nagle jakaś 
dziewczynka podnosi rękę i pyta Proszę księdza, ale jak 
to będziemy jedli ciało i pili krew„. Czekam co odpowie. 

Oczywiście, jest wiele pięknych wytłumaczeń o tym, co 

to jest ciało mistyczne. Wytłumacz to dzieciom, wytłu
macz, że to nie jest krew, skóra i kości, i mięso ... Patrzę 

na tego księdza. A on mówi - No musicie to zrozumieć, że 
to tah jest, że to jest komunia. I że w komunii pije się krew i je 
ciało. I usiadł. A dzieci między sobą - To coś obrzydliwego 
będzie ... 

Izadora: 

Dobrze, że mnie tam nie było ... 

Daniel: 
Ile lat, waszym zdaniem, ma Salome? 

Marek: 
Trzynaście, czternaście. Jest taką Lolitką Nabokova. 

Daniel: 

Czy myślicie, że Salome ma potrzebę Boga? Czy nie jest 

tak , że Jochanaan staje się dla niej bogiem? 

Izadora: 

Jeśli potrzebą Boga nazywasz każdą tęsknotę za prze
zwyciężeniem śmierci i zwierzęcości, to tak . Pewnie 

każdy ma taką potrzebę. Jeśli pytasz o religię i teolo
giczne kombinacje, to nie. Chcę, by w jej tańcu poja

wił się w pewnym momencie Jan wyidealizowany, Jan 
boski i żeby przez krótką chwilę swego krótkiego życia 

ta mała nieszczęśliwa bestia nie była na świecie sama. 
Ta fantazja nie wykracza jednak u niej poza doznania 

erotyczne i kończy się traumą. W tym sensie Salome 

jest skazana na życie bez Boga. Odrzuciła akt wiary, 
jaki proponuje jej realny Jan wcześniej, a ten wyśniony 

nie ma jej nic do ofiarowania od siebie, bo jest częścią 
jej samej. 

Marek: 

W operze zasadnicza sprawa - powtarzam to ciągle -

to wymyślenie takiej inscenizacji, wymyślenie takiego 
świata, w którym możliwe jest, że ludzie do siebie śpie

wają. Tutaj mamy jeszcze dodatkową konieczność, by 
porozumiewali się tańcem. Dlatego myślę, że ta forma 

koncertu, którą proponujemy jest dla nas szansą. To 
jest tak jak u dentysty - robi znieczulenie - to znie-

czulenie w teatrze to konwencja - potem boruje, czyli 
dokonuje na nas bolesnej operacji- masz znieczulenie, 

może jakoś to wytrzymasz. 

W Salome od razu mówimy widzom - to jest koncert. 
Jest żelazna kurtyna, czeka przy niej czterech ochro

niarzy. Podnosi się kurtyna, widać siedzących solistów. 
Wchodzi dyrygent , kłania się. Herod mu bije brawo. 

Od razu wyraźnie mówimy jaka jest konwencja tej bo

lesnej operacji. 

Hanka: 
A propos znieczulenia - ten Herod wcale nie miał ta

kiego fantastycznego życia. Miał kompleks ojca, jego 

królowanie jest pozorne, jego władztwo jest dyskusyjne. 
Żyje w stanie wiecznego zagrożenia. On się zaszczepia 

na śmierć . To nawet nie jest erotyka, seks jest fizjolo
giczny i pozwala zniwelować napięcie. To samo dotyczy 

Herodiady. Ludzie metaforycznie wadzą się ze śmiercią 
i towarzyszy im potworny egzystencjalny lęk - towa

rzyszy każdemu człowiekowi od momentu samego po

częcia, od momentu powstania zygoty. 

Marek 
Egzystencjalny lęk - to są właśnie te czarne skrzydła 

nad pałacem Heroda. On je czuje, a Herodiada nie. 
Ludzie wrażliwi czują wiatr od tych skrzydeł przez 

cale życie, a niewrażliwi nie. Ci wrażliwi , kiedy przy

chodzą do teatru powinni dostać od nas dobrą nowinę, 
że w tym lęku nie są osamotnieni. To jest moja wiara 

w teatr i muzykę. 

Wysłuchała: Danuta Grochowska, Gdańsk JO marca WIJ r. 





Jose Maria 
Florencio 
KIEROWNICTWO 

MUZYCZNE 

Maestro, rodem z Brazylii, właśnie obchodził niedaw

no 25-lecie przyjazdu do Polski. Obecnie sprawuje 

jednocześnie funkcje Dyrektora Muzycznego Opery 

Bałtyckiej w Gda.ńsku oraz dyrygenta Capelli Bydgos
tiencis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Z tymi 

zespołami odnosi znaczące sukcesy zarówno w kraju, 
jak na arenie międzynarodowej. Premiery i spektakle 

Opery Bałtyckiej są wysoko oceniane przez publicz
ność i krytyków nie tylko w kraju, ale i w najważniej

szych pismach operowo-muzycznych za granicą. Ilość 

nagród indywidualnych i zespołowych tychże instytu
cji za te trzy lata działalności przewyższa dokonania 

wielu poprzednich dziesięcioleci. Dwa z jej spektakli, 
jako jedynej dotąd instytucji muzycznej Polski. zosta

ły nagrane i wyemitowane przez światową TV Mezzo. 
Opera Bałtycka w zeszłym roku została zaproszona 

do udziału w programie TV BBC The Best of European 
Opera obok takich scen, jak Teatro Liceo w Barcelonie, 

Amsterdam, Bruksela, Covent Garden. Z Capella Byd

gostiencis Maestro Florencio.zostal między innymi za
proszony po raz trzeci na tournee do najważniejszych 

sal koncertowych i na festiwale muzyczne w Brazylii. 
· Edukację muzyczną Maestro rozpoczął w swoim 

rodzinnym mieście - Fortaleza - kontynuował ją na 

Uniwersytecie Minas Gerais w Belo Ho~izonte , a na
stępnie uzupełni! na wielu kursach mistrzowskich 

w innych ośrodkach w swoim kraju oraz w The Juilliard 
School of Music w Nowym jorku. Musikhochschule 

w Wiedniu oraz w Warszawskiej Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina, gdzie ukończył studia z wy

różnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury 

i Teorii Muzyki w klasie prof. Henryka Czyża. 
Po przyjeździe do Polski (1985), prawie natychmiast 

rozpoczął aktywną karierę dyrygencką. Poprowadził 

gościnnie wiele koncertów symfonicznych i kameral

nych , a także przedstawień operowych i baletowych 

w niemal wszystkich ośrodkach muzycznych kraju. 
Po tych występach przyszła kolej na tournee po wielu 

krajach Europy. potem obu Ameryk i Azji. Występy 
Maestro Florencio spotykały się zarówno z ogromnym 
aplauzem publiczności, jak i z wielkim uznaniem kry

tyki, która w wielu krajach nie wahała się go określić 

jednym z najlepszych dyrygentów swojego pokolenia. 
Maestro dotąd sprawował funkcję stałego dyrygen

ta Teatru Wielkiego w Łodzi, był Dyrektorem Muzycz

nym Państwowej Opery we Wrocławiu, Dyrektorem 
Naczelnym i Artystycznym Orkiestry i Chóru PRiTV 

w Krakowie, Dyrygentem Teatru Wielkiego w Warsza

wie - Opery Narodowej, Dyrektorem Muzycznym Te
atru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 

Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii 
Poznańskiej i Dyrektorem Orquestra Sinfonica de The

atro Municipal de Sao Pau lo. 
Spośród ważnych zaproszeń ostatnich lat , warto 

podkreślić pobyt Maestra w Konserwatorium Moskiew

skim, gdzie, jako pierwszy dyrygent zaproszony z Pol
ski w 160 letniej historii Konserwatorium, poprowadził 

kursy mistrzowskie dyrygentury i uroczysty koncert 
muzyki polsko-brazylijskiej. W ten sposób, Maestro 

6guruje na liście tak wybitnych zaproszonych artystów, 

jak Sir Georg Solti i Mścisław Rostropowicz. 
Maestro jest także laureatem wielu nagród i odzna

czeń. W Jego dokonaniach artystycznych znajduje się 
wiele prawykonań i nagrań utworów współczesnych, 
m.in. światowa prapremiera oper Elektra Mikisa The

odorakisa i Olga kompozytora brazylijskiego Jorge An
tunes'a, Holocaust Memoriał cantata Marty Ptaszyńskiej 

czy prawykonania utworów napisanych przez kompo

zytorów z wielu krajów świata (Polska, Francja, Izrael, 
Brazylia) dedykowanych Jemu osobiście. Maestro do

konał również wielu pierwszych prawykonań i nagrań 

CD najnowszej muzyki kompozytorów niemal z calego 
świata. Ostatnia płyta Maestra z muzyką francuskich 
kompozytorów (Tomasi i Bondon). została oceniona 

pięcioma diapazonami, czyli najwyższą oceną fonogra-

6czną we Francji. 
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Marek Weiss 
REŻYSERIA 

Reżyser teatralny i operowy. Ukończył polonistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim ( 1974) i reżyserię w war

szawskiej PWST (1980). Debiutował realizacją drama
tu Szekspira Troilus i Kressyda w Teatrze Narodowym. 

Jako dyrektor Teatru Muzycznego w Słupsku (1978-81) 
z grupą młodych aktorów zrealizował kilka insceniza

cji dramatów Szekspira. Stypendium British Institute 

w Warszawie umożliwiło mu podjęcie studiów szekspi
rowskich w Wielkiej Brytanii. Ich efektem była głośna 

realizacja Hamleta nagrodzona na festiwalu w Toruniu. 

W rezultacie został zaangażowany jako reżyser etatowy 
do Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie wyreżyse
rował Czekając na Godota Becketta. W 1981 roku zreali

zował w Operze we Wrocławiu prapremierę opery Zbi

gniewa Rudzińskiego Manekiny, która prezentowana 
była na Festiwalu w Rennes oraz na Festiwalu Narodów 

w Sofo. 

W latach 1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem 
Teatru Wielkiego w Warszawie. Zrealizował na tej sce

nie kilkanaście oper. Znalazły się wśród nich: Borys 
Godunow Musorgskiego, Fidelio Beethovena, Wozzeck 
Berga (prapremiera polska), l:.ucja z Lammermoor Do
nizettiego, Straszny dwór Moniuszki, Turandot Pucci

niego. Maneliiny Rudzińskiego, Aida, Macbeth, Traviata 
i Nabucco Verdiego, Mistrz i Malgorzata Kunada, Bramy 
raju Joanny Bruzdowicz, Dama pikowa Czajkowskiego, 

Salome Richarda Straussa, Raj utracony Pendereckiego 
(prapremiera polska) i Faust Gounoda. 

Od 1989 roku przez dwa sezony pełnił funkcję dy
rektora artystycznego Teatru Północnego w Warszawie. 

W 1991 r. powrócił do opery i zrealizował dwie insceni
zacje w Teatrze Wielkim w Łodzi: Diably z Loudun Pen

dereckiego i Don Giovanni Mozarta. Tę ostatnią operę 

przygotował pod koniec 1998 roku w Operze Narodowej 
w Warszawie. 

Wiele z jego spektakli było prezentowanych w Pa
ryżu , Londynie, Berlinie, Monachium, Wiedniu, Mo

skwie, Brukseli, Hadze, Luksemburgu, Atenach. Pe
kinie, Tokio, Jerozolimie i w ponad trzydziestu innych 

miastach Europy i Azji. Za granicą zrealizował jako 
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reżyser Trubadura Verdiego w So6i, Mahagonny Brech
ta/ Weilla w Tel Avivie, Nabucco Verdiego w Istambule, 

Króla Rogera Szymanowskiego j Strasmy dwór Moniusz
ki w USA, Traviatę Verdiego i l:.ucję z Lammermoor Doni

zettiego w Korei Południowej, Aidę w Belgii i Holandii 
oraz Eugeniusza Oniegina w Finlandii . Wielokrotnie 

realizował spektakle na festiwalach w Atenach, Vichy. 

Jerozolimie, Xanten, Carcassonne i Pafos. 

W latach 1995-2001 był dyrektorem artystycznym 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Z zespołem tego teatru 

przygotował realizacje oper: Nabucco, Traviata i Truba
dur Verdiego, światową prapremierę Elektry Theodo

rakisa (Luksemburg, 1995). Toskę i Madame Butterfly 
Pucciniego, Wesele Figara i Czarodziejski flet Mozarta, 

Cyrulika sewilshiego Rossiniego. Salome Richarda Straus
sa, Diabły z Loudun Pendereckiego, Carmen Bizeta oraz 

Borysa Godunowa Musorgskiego. Polska prapremiera 

Galiny Landowskiego, zrealizowana w 1999, została 

zaproszona na Światową Wystawę EXPO 2000 w Ha
nowerze. W maju 2001 roku w Teatrze Wielkim w Po

znaniu przygotował premierę Aidy Verdiego, która za

kończyła sześcioletni okres współpracy z tym teatrem. 

W pai dzierniku tego samego roku jego produkcja 
Wolnego strzelca Webera otworzyła nowo odbudowaną 

scenę Opery Wrocławskiej. Z jej zespołem zrealizował 
także widowiska w Hali Ludowej, takie jak: Nabucco. 
Skrzypek na dachu i Aida oraz operę Rudzińskiego An
tygona i Kolonię karną Bruzdowicz według Kafki. Naj

ważniejszą pozycją we współpracy z Operą Wrocławską 
była inscenizacja Czarodziejskiego fletu Mozarta zapre

zentowana z okazji 250 rocznicy urodzin kompozytora 

i Wesele Figara w koprodukcji z Operą Bałtycką. 
We wrześniu 2004 roku zosta ł mianowany zas

tępcą dyrektora artystycznego Opery Narodowej. jed
nak rok później, po odwołaniu dyrektora Kaspszyka, 

zrezygnował ze swojej funkcji. W Teatrze Narodowym 
zrealizował dla festiwalu Warszawska jesień prapre

mierę opery Zygmunta Krauzego Iwona, księżniczka 

Burgunda. W 2007 przeniósł tę realizację do Opery Na

rodowej. 
Od 2006 jest etatowym reżyserem Warszawskiej 

Opery Kameralnej, gdzie zrea lizował Wolnego Strzelca 
Webera. Juliusza Cezara Haendla i Żywot rozpustnika 
Strawińskiego. -> 



... Od 2008 jest dyrektorem naczelnym i artystycz

nym Opery Bałtyckiej, w której wcześniej reżyserował 

Butterfly, Fausta i Rigoletto . Wraz z dyrygentem Jose 
Marią Florencio i choreografem Izadorą Weiss prze

kształci! ten teatr w nowoczesną placówkę z młodym, 
dynamicznym baletem współczesnym i zespołem ope

rowym dobieranym do każdej premiery z castingów. 
W uznaniu dla tych przekształceń został wraz z żoną 

Izadorą uhonorowany Pomorską Nagrodą Artystyczną 
przyznawaną co roku przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego. Pierwszymi realizacjami Marka Weissa, 

stawiającymi na jakość muzyczną i teatralne nowator-

Hanna 
Szymczak 
SCENOGRAFIA 

Z wykształcenia architekt, pochodzi z rodziny o głę
bokich teatralnych tradycjach (jest stryjeczną wnuczką 

słynnego tancerza Leona Wójcikowskiego). Autorka 
scenografii do kilkudziesięciu spektakli teatralnych , 

w tym wielu pozycji klasyki polskiej i obcej - m.in. 
Wyzwolenia, Dziadów, Balladyny czy Tarwffa, jak i dra

maturgii XX. wieku i współczesnej - Iwony, księżniczki 
Bur9unda, Pokojówek, Wielebnych, Hundebarn , Brzydala, 
przedstawień muzycznych i baletowych (Farne, Pippi 
w teatrze Muzycznym w Poznaniu, ProplJ!tie w Kielec
kim Teatrze Tańca). Za kostiumy i scenografię do Cyro

grafu, zrealizowanego w kieleckim Teatrze im. Żerom
skiego, otrzymała nagrodę Nadzwyczajnego Anderse

na na Krakowskim Festiwalu Widowisk dla Dzieci. 
Trójmiejskiej publiczności znana jest jako m.in. 

autorka scenografii do Koleżanek, zrealizowanych na 

scenie Teatru Wybrzeże. W Operze Bałtyckiej stworzyła 
scenografię do Mozarta i Salieriego, Edith, Ariadny na 
Naxos (Nagroda Prezydenta Gdańska dla spektaklu 
roku 2009), Czarodziejskiego fletu, Makbeta, Traviaty , 
Ouw, Święta wiosny oraz kostiumy do baletów Kilka 
krótkich sekwencji Jacka Przybyłowicza (Men 's dance) i 

Romeo i Julia Izadory Weiss. 

stwo, był tryptyk Mozarta Don Giovanni, Wesele Figara 
i Czarodziejski flet oraz Eugeniusz Oniegin Czajkowskie

go. Najważniejszą realizacją tego etapu była Ariadna na 
Naxos Richarda Straussa. Spektakl był prezentowany 
na festiwalu TV Mezzo w Seged i transmitowany do 

wielu krajów świata. W ramach festiwalu Solidarity of 

Arts 2010 roku w Operze Bałtyckiej została zaprezento
wana jego najnowsza premiera Makbet Verdiego. 

Jako Marek Weiss wydał powieść Boskie Życie, uz
naną za jeden z najciekawszych debiutów prozator

skich ostatnich lat. Od tego czasu używa wyłącznie 
nazwiska Weiss również jako reżyser. 

Piotr Miszkiewicz 
ŚWIATŁA 

Oświetleniowiec, pasjonat teatru, związany z Operą 

Bałtycką od 1987 roku. Zrealizował światła do spektakli 
operowych w reżyserii Marka Weissa, m.in. Don Gio

vanni, Wesele Fi9ara, Czarodziejski flet Mozarta, Ariadna 
na Naxos Straussa, Makbet Verdiego i do spektakli in

nych realizatorów - Halka Moniuszki w reżyserii Eweli
ny Pietrowiak, Gwałt na Lukrecji Brittena w inscenizacji 

Petera Telihaya oraz Traviata w reżyserii Karoliny So
fulak. 

W Operze Bałtyckiej zrealizował także światla do 

spektakli baletowych Izadory Weiss, m.in. 4&4, Romeo 
i Julia , OUT oraz światła do Men's Dance, Chopinart. 
Ostatnio zrealizował światła do spektaklu Wojciecha 
Misiuro Sen. 

Izadora Weiss 
CHOREOGRAFIA 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warsza

wie i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. 

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztu
ki. Po ukończeniu szkoły pracowała w Teatrze Wielkim 

w Warszawie i jednocześnie studiowała na wydziale pe
dagogiki baletu. Jako choreograf debiutowała w 1996 r. 

w Teatrze Wielkim w Poznaniu spektaklem Sny nocy 
letniej. Jego owacyjne przyjęcie przez publiczność zbie
gło się ze znakomitymi recenzjami prasowymi. Stale 

współpracuje z czołowymi polskimi reżyserami opero

wymi. Do tej pory zrealizowała choreografię do takich 

spektakli jak: Turandot , Straszny dwór, Galina, Salome, 
Czarodziejski flet, Don Giovanni, Aida, Carmen, Wolny 
strzelec, Nabucco, fogeniusz Oniegin, Faust, Halka oraz 

Juliusz Cezar. Spektakle te były prezentowane na naj
ważniejszych scenach krajowych oraz w USA, Francji, 

Niemczech, Luxemburgu, Holandii i Finlandii. Reali
zowała choreografie również na festiwalach w Irlandii, 

Francji , Niemczech i Holandii. Przełomowym spek
taklem w jej dorobku stał się Pierwszy Koncert skrzyp
cowy Krzysztofa Pendereckiego zrealizowany w Teatrze 

Wielkim w Poznaniu. Po tej realizacji Jiri Kylian zapro
sił ją do Nederlands Dans Theater, by odbyła u niego 

staż choreograficzny. Wielokrotny pobyt w zespole jed
nego z największych choreografów naszych czasów dał 

jej szansę doskonalenia swojego warsztatu u jego boku 
oraz takich twórców, jak Hans van Manen, Ohad Na

harin, Paul Lightfoot, Sol Leon i Saburo Teshigawara. 
W ramach festiwalu Malta 2000 przygotowała spektakl 

Cztery pory roku Vivaldiego w nagraniu Nigela Kenne

dy'ego, który po obejrzeniu tej choreografii zapropono
wał jej współpracę nad nowym projektem, do którego 

postanowił sam napisać muzykę. 

W 2005 zrealizowała w Operze Bałtyckiej balet 
... z nieba do muzyki Michała Lorenca z jej własnym 
librettem. Ponownie znakomite recenzje zbiegły się ze 

stojącymi owacjami widowni. Następna realizacja peł

nospektaklowego baletu Eurazja, do którego napisała 
libretto i dobrała muzykę reprezentującą odrębność 

kulturową Wschodu i Zachodu, miała swoją prapre
mierę we wrocławskim Teatrze .. Capitol". Rozpoczęła 
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pracę nad projektem Warszawskiego Teatru Tańca przy 
Centrum Sztuki „Montownia'". Zawiesiła jednak ten 

projekt po otrzymaniu propozycji współpracy z Operą 
Bałtycką, gdzie zrealizowała spektakl 4&4 do muzyki 

Lisy Gerrard, Alessandra Marcello oraz Vivaldiego 
i Bacha w nagraniach Nigela Kennedy'ego. Kolejną pre

mierą był tam powtórzony z licznymi. modyfikacjami 
spektakl autorski Eurazja. Wielomiesięczna praca nad 

tymi realizacjami pozwoliła na zbudowanie w Operze 

Bałtyckiej znakomitego zespołu tańca współczesnego, 
którego mlodzieńczą dynamikę i jakość wychwalali 

nie tylko recenzenci, ale coraz liczniej napływająca 

do tego teatru publiczność . Zwieńczeniem tej pracy 

była trzecia premiera - Romeo i Julia, baletu opartego 
na dramacie Szekspira, którego akcja została przenie

siona w czasy nam współczesne. Muzykę lzadora Weiss 

złożyła jak zwykle z ulubionych przez nią fragmentów 
wielkich dzieł i utworów takich kompozytorów jak: 
Glass, Beethoven, Prokofiew, Lisa Gerrard i Santaolla

la . Spektakl ten otrzymał wiele prestiżowych nagród , 

a przez publiczność warszawską przyjęty został stoją

cą owacją w Teatrze Narodowym. Jesienią 2009 roku 
odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej świato

wa premiera tryptyku Haendla Tre Donne - tre destini 
z Olgą Pasiecznik w roli głównej. Inscenizatorką tego 
wydarzenia była Izadora Weiss, która reżyserowała 

ten spektakl, ułożyła do niego choreografię i wystąpiła 
u boku Olgi Pasiecznik jako tancerka. „Rzeczpospolita" 

uznała tę realizację za jedno z dwóch najważniejszych 
tego roku wydarzeń teatru muzycznego w Polsce. Ko

lejnym autorskim spektaklem lzadory Weiss w Operze 
Bałtyckiej był Out z muzyką Saint Colombe, Marais, 

Bacha, Góreckiego i innych kompozytorów, których 

utwory stale towarzyszą pracy choreografki i jej tan
cerzy, występujących od tej premiery jako Bałtycki 

Teatr Tańca. lzadora Weiss została jego dyrektorem 

artystycznym . Uhonorowano ją Pomorską Nagrodą 

Artystyczną za 2009 rok i nagrodą za spektakl roku dla 

Romeo i Julii , a telewizja BBC zdecydowała się nakręcić 
w 2011 roku specjalny film o niej i stworzonym przez 

nią zespole. Najnowszą choreografią Izadory Weiss 
w BTT jest zaprezentowane po raz pierwszy na scenie 
Teatru Narodowego w Warszawie, Święto wiosny z mu

zyką Igora Strawińskiego w nagraniu legendarnej or

kiestry wenezuelskiej pod dyrekcją Gustava Duda mela. 



Paweł Wunder 
TENOR/HEROD 

Urodził się w Kazachstanie. Naukę 

śpiewu rozpoczynał w Szkole Mu

zycznej im. Piotra Czajkowskiego 

w Ałma-Acie. W 1987 roku rozpoczął studia na wydziale wo

kalnym Konserwatorium im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa 

w Sankt Petersburgu, które ukończył w i992 roku. Debiutował 

jeszcze jako student: w latach 1991--<;3 związany był kolejno 

z: Operą Wrocławską, Operą Krakowską (1993-zooo) i Operą 

Narodową w Ostrawie (zooo-o1). Współpracuje regularnie 

z teatrami muzycznymi w Polsce i za granicą. Na zaproszenie 

Opery w Tel Awiwie wykonał partię Heroda w operze Salome 

Richarda Straussa (zoo8). Występował też w Belgii, Czechach, 

Danii, Francji. Holandii, Niemczech i na Węgrzech. W boga

tym repertuarze operowym artysty znalazły się takie partie, 

jak: Don Jose w Carmen Bizeta, Leński w Eugeniuszu Onieqinit 
i Herman w Damie pikowej Czajkowskiego. Canio w Pajacach Le

oncavalla, role tytułowe w Opowieściach Hoffma""a Offenbacha 

i w Królu Ubu Pendereckiego. Pinkerton w Madama Butterfly, 

Cavaradossi w Tosce i Calaf w Tumndor Pucciniego. Bachus 

w Ariadnie na Naxos i Herod w Salome Richarda Straussa, Rada

mes w Aidzie. Riccardo w Balu maslwwym. Manrico w Trubadu

rze i Ismaele w Nabuccu Verdiego, Loge w Zlocie Renu Wagnern 

i Max w Wolttym strzelcu Webera. Występuje też z powodzeniem 

w repertuarze oratoryjnym (Polskie Requiem Pendereckiego, Re

q"iem Dvof:lka i Requiem Verdiego). Śpiewa ponadto utwory ne

apolitańskie, Czajkowskiego. Dvof:ika, Szostakowicza i innych 

kompozytorów. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wy

konał partię tytułową w operze Król Ubu Pendereckiego (2003), 

Heroda w Salome Straussa (2004), Hermana w Damie pikowej 

Czajkowskiego (zoo4). Hauptmanna w Wozzecku Berga (2oo6), 

Monostatosa w Czarodziejskim flecie Mozarta (2006). W 2007 

roku wystąpił w poczwórnej roli jako Andres, Cochenille, 

Frantz i Pitichinacdo w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, 

w 2009 roku jako Szujski w nowej inscenizacji Borysa Godunowa 
Musorgskiego, a w roku 2010 jako Tichon w Katii Kabanowej Ja

n3.&a. \V sezonie 2oio/u zaśpiewał tam partię.Basi.Ha w nowej 

inscenizacji Wesela Figara Mozarta. 

Anna Lubańska 
MEZZOSOPRAN 

I HERODIADA 

Ukończyła z wyróżnieniem Warszaw

ską Akademię Muzyczną w klasie 

Krystyny Szostek-Radkowej. jest laureatką Międzynarodowe

go Konkursu Wokalnego im. Ady Sari, gdzie otrzymała I na

grodę i trzy wyróżnienia, (za najlepsze wykonanie pieśni fran

cuskiej oraz utworu Mozarta i za najlepsze wykonanie utworu 

Lutosławskiego). już podczas ostatniego roku studiów zaczęła 

występował na warszawskiej scenie operowej, z którą związana 

jest do dzisiaj. Na scenie Teatru Wielkiego debiutowała jako 

Blumenmadchen w Parsifalu Wagnera. Wszechstronny talent. 

temperament i zdolności aktorskie oraz różnorodny repertuar 

czynią z niej jedną z najbardziej wszechstronnych współcze

snych polskich śpiewaczek, zdolnych z równym powodzeniem 

wykonywać role tragiczne, a także partie o lżejszym charakterze. 

Do najważniejszych ról w jej repertuarze, które wykonywa

ła na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej należą: 

Księżniczka Ebol_i w Don Carlosie, Amneris w Aidzie i Fenena 

w Nabucco Verdiego, a także Herodiada w Se1lome Straussa, Ja

dwiga w Srrnswym dworze Moniuszki, Matka Ubu w Królu Ubu 

Pendereckiego oraz Olga w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskie

go i Suzuki w Madama Butterfly Pucciniego; w sezonie 2009/10 

włączyła do swojego repertuaru rolę Cześnikowej w Strasznym 

dworze, a w 20a roku- partię Dydony w Trojanach Berlioza. 

Poza wyżej wymienionymi rolami, artystka ma w swoim reper

tuarze partie Azuceny w Trubadurze Verdiego, Fryki w Pierście

niu Nibelun9a Wagnera, Santuzzy w Cavalleria Ru.sticana Masca

gniego. Adalgizy w Normie Belliniego. Carmen i Mercedes w Car
men Bizeta, a także Flory w Traviacie, Madelon w Andera Che

"itr Giordano, Margaret w Wozzecku Berga, Hodel w Skrzypku 
na dachu, Berty w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Mamy w Panu 

Marimbie Ptaszyńskiej, Marty w Fauście Gounoda, i inne. 

jest cenioną interpretatorką pieśni. Jej repertuar pieśniarski 

obejmuje bardzo liczne utwory w języku niemieckim, fran

cuskim, polskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, rosyjskim, 

jidysz i angielskim; należą do nich pojedyncze pieśni, jak 

również ich cykle, takich kompozytorów, jak: Schubert, Schu

mann, Brahms, Strauss, Wolf, Schónberg, Mahler, Moniuszko, 

Karłowicz, Szymanowski, Poulenc. Berlioz, Faure, Debussy, 

Ravel. de Falla, Czajkowski, Szostakowicz. Artystka często 

występuje w repertuarze oratoryjno-kantatowym. Spośród 

licznych opracowań mszy, kantat, symfonii, z różnych wieków1 

do najważniejszych w tym repertuarze należą partie w: sym

fonii dramatycznej Romeo i Julia Berlioza, Ili Symfonii .Pieśń 

o Nocy" Szymanowskiego, Mesjaszu Haendla, Siedmiu Bramach 
Jerozolimy Pendereckiego, MiSSCI pro pace Kilara, liczne opraco

wania Srabar Marer, między innymi takich kompozytorów, jak 

Dvofc.ik, Szymanowski, Pergolesi, Rossini, Requiem w opraco

waniu Mozarta, Verdiego, Silvestrova i Dvof<ika; a także Missa 

Solenrnis i lX Symfonia Beethovena, Msza Koronacyjna Mozarta, 

Magnificat, Pasja według św. Mare"sza i Pasja wedl"g św. fana oraz 

Wielka Msza h-moll Bacha oraz jego liczne kantaty. 

Od 1993 roku jest stale związana z Teatrem Wielkim - Operą 

Narodową i z tym zespołem występowała między innymi na 

scenie Moskiewskiego Teatru Bolszoj. na Festiwalu Operowym 

w Wiesbaden, na Festiwalu Afrodyty na Cyprze. Niezależnie od 

tego śpiewała na scenach operowych i estradach w Japonii, 

Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Belgii, Francji. Rosji, 

Monako, Hongkongu. W Polsce gościła między innymi na es

tradach filharmonicznych Warszawy, Krakowa, Katowic, Wro· 

clawia i Bydgoszczy. Współpracowała też z Warszawską Ope

rą Kameralną. a także Operą Poznańską i Operą Krakowską; 

gościła na Festiwalu Wratislavia Cantans, Wielkanocnym Fe

stiwalu Ludviga van Beethovena oraz na Warszawskiej Jesieni 

i Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny 

Jamroz. Jest zapraszana do jury konkursów wokalnych. Współ

pracowała z wieloma znakomitymi solistami i dyrygentami , 

należą do nich między innymi: Jerzy Maksymiuk, Kazimierz 

Kord, Jacek Kaspszyk, Mare Minkowski, Jan Krenz, Stanisław 

Skrowaczewski, Placido Domingo, Edita Gruberova. Zrealizo

wała kilka nagrań w tym kompletne nagranie studyjne Straszne

go dworu Moniuszki wydane przez EMI i Ubu Rex Pendereckie

go, oba zarejestrowane z zespołem Teatru Wielkiego - Opery 

Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka. Ma w swoim dorobku 

także wiele rejestracji dokonanych dla Polskiego Radia i Tele

wizji Polskiej. 

Katarzyna Hołysz 
SOPRAN I GŁOS SALOME 

Absolwentka (2003) poznańskiej Aka

demii Muzycznej w klasie prof. Kry

styny Pakulskiej. Doksztakala się też 

na kursach mistrzowskich, m.in. u Christine Hampe. Jadwigi 

Rappe, Marii Pelegrini , Jerzego Artysza i Ryszarda Karczykow

skiego. Stypendystka polskiego Ministra Kultury (zooo/2001) 

oraz Bayreuther Festspiele (2001). W styczniu zoo3 otrzymała 

Medal Młodej Sztuki oficyny wydawniczej „Głos Wielkopolski". 

W zoo9 została l aureatką Złotej Maski miasta Łodzi za najlep

szą kreację wokalną sezonu (Agata w Wolnym strzelcu Webera). 

W latach 2001 i 2002 występowała na festiwalu w Rheinsbergu, 

m.in. w partii Sophie Dorothei w operze Kro11prinz Friedrich 

Matthusa (przedstawienie zostało nagrane i wydane na CD). 

Szczególnym wydarzeniem był występ artystki w partii Ma

dame w operze Francisa Poulenca Głos człowieczy, wystawionej 

w Poznaniu w 2002 po raz pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce. 

Współpracuje z teatrami operowymi w Polsce i w Niemczech, 

występując m.in. jako Eboli (Don Carlos Verdiego), Adalgiza 

(Norma Belliniego), Oktawian (Kawaler srrbrnej róży Straussa), 

ldamante (Idom'"'° Mozarta), Fenena (Nabucco Verdiego). 

W ostatnim czasie artystka sięga również po partie z repertu

aru sopranowego. z powodzeniem prezentując się jako Agata 

(Wolny strzelec Webera) w Teatrze Wielkim w Łodzi, Wenus 

(Tannhdu.ser Wagnera) w Teatrze Wielkim w Poznaniu, tytuło

wa Halka w operze Moniuszki i Ariadna w Ariadnie na Naxos 

Straussa w Operze Bałtyckiej. Na naszej scenie występuje także 

jako Lady Makbet w Makbecie Verdiego i Hrabina w Weselu Fi

gara Mozarta. 

Należy do grona śpiewaczek bardzo często zapraszanych do wy

konań koncertowych, zarówno w Polsce. jak i za granicą (Niem

cy, Austria, Litwa, Czechy). Szczególnym zainteresowaniem cie

szą s ię jej interpretacje repertuaru niemieckiego i francuskiego. 

John Marcus Bindel 
BAS-BARYTON 

I GŁOS )OCHANAANA 

Połączenie muzykalności i umiejęt

ności aktorskich i wokalnych spra

wia, iż John Marcus Bindel - dwukrotnie nominowany do 

nagrody Grammy - to „prawdziwe zjawisko na scenie·· (The 

Denver Post) takich teatrów, jak Washington National Opera, 

Lyric Opera of Chicago, Florida Grand Opera, Nashville Ope-

ra, San Diego Opera, Florentine Opera, New York City Opera, 

Spoleto Festival (w USA i we Włoszech) i wielu innych. Jego 

repertuar, już teraz sk ładający się z ponad 80 ról. zawiera takie 

partie, jak tytułowy Don Giovanni, Ramfis w Aidzie, Claggarta 

w Billy Budd, Escamillo w Carmen, Zachariasz w Nabucco, lago 

w Otellu, Ferrando w Trubadurze, Blitch w Susannah, Jochana

an w Salome, Hagan w Zmierzchu Boqów, Klingsor w Parsifalu 

i Hunding w Walkirii. 
Artysta debiutował w Washington National Opera w roku 1995 

i od tego czasu powracał na tę scenę w takich produkcjach jak 

Aida, Billy Budd, A"drea Chenier, Carmen, Rtgoletto, Czarow"ict 
z Salem, Romeo i Julia, El Garo Mo"rłs. Trubadur, Simon Boeca

negora, Don Giovanni, Purytanie, Borys Godun~w. Parsifal, Salome, 
Dama Pikowa, Ko"sul, Nltszpory sycylijskie i Trylogia. Dołączy! 

również do zespołu Washington National Opera podczas ich 

występów w Japonii latem zoo2 roku, śpiewając w Sly i Tosce. 
jego europejski debiut odbył się w Operze w Altenburgu. po 

którym napisano: „Bóg pocałował głos tego młodzieńca„. dwa 

razy!" Wystąpil również w Trubadurze w Opera de Bellas Artes 

w Meksyku. i w Salome w Teatra de Ja Maestraza. Latem 2001 

roku Bindel zaśpiewał rolę Don Marco w The Sainr of Bleeclm 
Srrtet podczas Festiwalu Spoleto we Włoszech. Wykonanie to 

nagrane zostało przez firmę Chandos Records i otrzymało no

minację do nagrody Grammy w roku 2002. 

John Marcus Bindel zadebiutował w New York City Opera w se

zonie 1999/zooo w Czarodziejskim Flecie i od tego czasu wystąpił 

tam jeszcze w takich produkcjach jak: Przed Egzekucją, Don 

Giova""i, La Bohime, I Capuletti ei Mo"tecchi, Riqoletto, Ballada 
o Baby Doe. 

W 2002 roku zadebiutował jako solista w Carnegie Hall w Me
sjaszu pod batutą Maestro Johna Ruttera. jego repertuar or

kiestrowy obejmuje Requiem Verdiego, Faure i Durufle. jak 

również Carminę bumna Orffa, Mesjasza Hiindla, Mszę nr 2 

Schuberta, Neue Liebeslieder Wal.zer Brahmsa, Utrecht te Deum 

i /ubilare Handla, Siedem ostar"ich słów Chrystusa "a Krzyżu oraz 

Voices of Light Richarda Einhorna, które wykonał z National 

Symphony Orchestra. 

John Marcus Bindel był regionalnym finał.istą w Metropol itan 

Opera National Council Auditions w latach 1995, 1997. 1998 

i 1999· W 1999 został półfinalistą w Konkursie Placido Domin

go Operalia Competition. Studiował w Southwest Texas State 

University, a pracę magisterską obronił w Northwestem Uni

versity. Edukację kontynuował w Santa Fe Opera. gdzie wystę

pował w latach 1995 i 1996. 

Paweł Skałuba 

TENOR/ NARRABOTH 

Ukończył z wyróżnieniem Akademię 

Muzyczną w Gdańsku w klasie Piotra 

Kusiewic.za. Debiutował w i996 jako 

Ernesto w Do" Pasquale na scenie Opery Bałtyckiej, której jest 

solistą. W 1993 roku, jako jedyny Polak i najmłodszy uczestnik, 

został finalistą I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. 

Placido Dominga w Paryżu. W 1997 roku, z okazji obchodów 

lOOo-lecia Miasta Gdańska, miał zaszczyt wystąpić w Watyka-



nie w Bazylice Świętego Piotra, biorąc udział w koncercie pod 

dyrekcją Jerzego Katlewicza w obecności Papieża Jana Pawła li. 

Wiele koncertuje i nagrywa. Za dotychczasowe os i ągnięcia 

otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. 

Był stypendystą firmy Yamaha. W roku 2000 był nominowany 

do prestiżowej nagrody polskiego przemysłu fonograficznego 

„Fryderyk" za płytę z nagraniami kanonów Stanisława Mo

niuszki. Do tej samej nagrody została nominowana jego płyta 

z pieśniami polskimL nagrana w roku 2006. Popularność przy

niosły mu także koncerty Trzech Polskich Tenorów, na których 

występuje razem z Dariuszem Stachurą i Adamem Zdunikow

skim. W roku 2002 został zdobywcą I nagrody IV Międzyna· 

rodowego Turnieju Tenorów w Szczecinie. Koncertuje także 

w Kanadzie (Mississauga Living Arts Center) i USA (Chicago 

Symphony Center). 

Choć na stałe związany jest ze sceną Opery Bałtyckiej jako 

pienvszy solista. współpracuje także z teatrami i fiJharmonia

mi w Polsce i za granicą. Występuje w pierwszoplanowym re

pertuarze tenorowym, m.in. jako Książę w Rigoletcie, Pinkerton 

w Madamie BuNerfly, Don Ottavio w Don Giovannim, Leński 

w Eugeniuszu Onieginie oraz Jontek w Halce, Alfredo w Tra.via.cie. 
W październiku 2010 otrzymał Medal „Zasłużony kulturze 

Gloria Artis". 

Tomasz Raczkiewicz 
KONTRATENOR/ PAŹ 

Jest absolwentem Akademii Muzycz

nej im. 1.J. Paderewskiego w Poznaniu 

na wydziale Wokalno - Aktorskim 

oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, gdzie ukoń· 

czyi Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówką 

Kultury. 

Naukę śpiewu rozpoczął jako tenor w klasie Marka Moździe

rza, a następnie kontynuował ją jako kontratenor w klasie 

prof. Eugeniusza Sąsiadka. Swoje umiejętności doskonalił na 

kursach mistrzowskich pod kierunkiem Ewy Podleś, Ryszarda 

Karczykowskiego. Piotra Kusiewicza, Gerharda.,Kahrego i He

leny Łazarskiej. Obecnie pozostaje pod opieką wokalną Dariu

sza Grabowskiego. 

Od x996 roku jest solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu, na 

deskach którego zadebiutował partią Fiodora w operze Borys 

Godunow Musorgskiego. W roku 1998 odbył się debiut artysty 

w Teatrze \Vielkim - Operze Narodowej w przedstawieniu Raj 

utra<ony Pendereckiego. Od marca 2010 r. współpracuje z Pań

stwową Operą Bałtycką w Gdańsku. 

W roku 2000 zaśpiewał partię tytułową w polskiej prapremierze 

opery Echnaton Glassa w Teatrze Wielkim w ł:.odzi. Jako solista 

Opery Poznańskiej brał udział w licznych tournee zagranicz

nych z macierzystym teatrem, w ramach których uczestniczył 

m. in. w premierze Salome Straussa w Theitre Munnicipale 

w Luksemburgu, czy w wystawieniu spektaklu Galina Lando

wskiego w Hanowerze podczas światowej wystawy Expo 2000. 

Występował również na festiwalach operowych w Carcasonne 

i Xanten, festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdrój, Festi

walu im. Adama Didura w Sanoku. Poznańskim Festiwalu Mo

zartowsk im, Festiwalu Ave Maria w Czeladzi, Festiwalu Musi

ca sacra, musica profana w Długiej Goślinie, Letnim Festiwalu 

Muzyka z Kórnika, Letnim PestiwaJu Cantemus Domino in 

laetitia w Poznaniu. Festiwalu Chantarelle w Goluchowie. 

W roku 2001 brał udział w koncercie inaugurującym lX Między

narodowy Festiwal Sztuki Operatorskiej Camerimage w Łodzi. 

Krzysztof Szmyt 
TENOR/ PIERWSZY ŻYD 

Wychowanek Poznańskiej Szkoły 

Chóralnej Jerzego Kurczewskiego oraz 

Liceum Muzycznego w Poznaniu 

(klasa oboju i śpiewu) . Ukończył z wyróżnieniem Akademię 

Muzyczną w Warszawie, a następnie wyjechał na stypendium 

wokalne do Wiednia (klasa prof. Kurta Equiluza - pieśń i ora

torium). Odbył kursy mistrzowskie w Innsbrucku (muzyka 

barokowa) u Rene Jacobsa. 

Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkur

sów wokalnych m.in. Konkursu Mozartowskiego w Salzburgu 

- Il nagroda, Konkursu Pieśniarskiego w Wiedniu - Ili nagro

da oraz nagroda za najlepsze \.\')'konanie pieśni Beethovena, 

Konkurs operowy w Wiedniu „Belvedere". 

Od 1982 roku solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

w Warszawie. Stale współpracuje z Operą Kameralną w Warsza

wie oraz teatrami operowym.i w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu. 

Ma w swym dorobku główne partie w operach Haendla, Mozar

ta, Rossiniego. Czajkowskiego, Pendereckiego. Jego pasją jest 

muzyka oratoryjno - kantatowa. Ceniony odtwórca partii 

tenorowych w dziełach Bacha, Haendla, Haydna, Mendełs· 

sohna, Elgara, Brittena. Występował pod batutą znakomitych 

dyrygentów, takich jak: Henryk Czyż, Agnieszka Duczmal, 

Michael Gielen, Milan Horvat, E. Kolomar, Vladimir Kran· 

jćević, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Helmut Rielling, Volker 

Schmidt-Gertenbach, Jerzy Semkow, Stefan Stuligrosz, Heinz 

Wallberg, Frederic Zigante. 

Dokonał wielu nagrań dla PR i TV oraz dla rozgłośni niemiec

kich. Ma w dorobku ponad 20 płyt CD solowych i zespołowych 

(Arie koncertowe i operowe Mozarta z Orkiestrą Sinfonia Varso

via, Msu Staropolskie z zespołem U Canto, War Requiem Brittena 

pod batutą Milana Horvata). 

Szczególnie gorąco przyjmowane przez publiczność są jego 

recitale pieśni, które odbywają się w takich miejscach, jak 

m.in. dom urodzin Haydna ( Rohrau), dom Schuberta (Wiedeń), 

Heinehaus w Liineburgu. Artysta uczestniczył w wielu kra

jowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. 

w 1997 otw iera ł Letni Festiwal z operą w Zagrzebiu, wykonu

jąc partię Belmonte w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta. W 1999 

został zaproszony do wykonania Requiem Mozarta na uroczy

stym koncercie związanym z obchodami i50 rocznicy śmierci 

Fryderyka Chopina w kościele de la Madeleine w Paryżu z Or

chestre National de France pod dyrekcją Jerzego Semkowa. 

(26) 

Marek Szymański 

TENOR/ DRUGI ŻYD 

Absolwent wydziału wokalno-aktor

skiego poznańskiej Akademii Mu: 

zycznej w kJasie Ewy Wdowickiej. 

Udział w Turnieju Tenorów Polskich w 1996 roku był jego 

pierwszym występem na scenie operowej, a prawdziwym de

biutem była realizacja partii Alfreda w Traviacie Verdiego na 

scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dorobek artystyczny 

powiększył o kolejne partie z repertuaru poznańskiej sceny 

operowej - Don Jose w Carmrn Bizeta, Jontek w Halce (tę partię 
wykonuje także w Gdańsku), Stefan w Strasznym dworu Mo

niuszki. Florestan w Fidelu Beethovena, Manrico w Trubadurze 

Verdiego, Bartek w Nędzy uszczęs1iwionej Kamieńskiego, Szy

mon Rymanowicz w Studencie żebraku Millóckera, Stach i Jonek 

w Kmkowiakach i G6mlach Bogusławskiego/Stefaniego, Leopold 

w Żydówce Halevy'ego, Giermek w Parsifalu Wagnera, Żyd w Sa

lome Straussa, Jurodiwy i Chruszczow w Borysie God1~nowie Mu

sorgskiego, Zbrojny i Kaplan w Czarodziejsl<im j)ecie Mozarta, 

Malkolm w Makbecie Verd_iego, Cavaradossi w Tosce Pucciniego 

oraz partie wokalne w balecie Harnasie Szymanowskiego i Pan 

Twardowski Różyckiego. Współpracuje również z Operą Naro

dową w Warszawie oraz Operą Dolnośląską we Wrocławiu. 

Krzysztof Rzeszutek 
TENOR/ DRUGI ŻYD 

Artysta Chóru Państwowej Opery 

Bałtyckiej, z którą współpracuje od 

1981 roku. Uczeń Zofii Czepiel. 

W swoim dorobku ma szereg ról drugo i trzecioplanowych, 

wśród nich wyróżnić należy: Indianina w Sprzedanej 11arzeczonej, 
Gastona w Traviacie, Grzesia w Stra.sz11ym Dworze. Rotmistrza 

w Euqenius.zu Onieginie. 

Vitalij Vydra 
TENOR/ TRZECI ŻYD 

Urodził się na Ukrainie. W 2005 roku 

ukończył wydział finansów na Tarno

polskim Narodowym Uniwersytecie 

Ekonomicznym. W 2008 został laureatem li nagrody Il Ogól

noukraińskiego Konkursu Młodych Wokalistów Teodora Teren 

- Juśkiwa we Lwowie. 

Od maja 2009 jest artystą Chóru Opery Bałtyckiej. W maju 

2009 r. na I Europejskim Konkursie Tenorów im. Jana Kiepury 

w Sosnowcu zdobył nagrodę specjalną Przewodniczącego Jury 

Wiesława Ochmana, a także nagrodę Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego Operetka - występ na Koncercie Noworocznym 

w Filharmonii Narodowej w Warszawie. We wrześniu 2009 r. 

wystąpił w Operze Sląskiej na koncercie Galowym Tenorów, 

zorganizowanym w związku z jubileuszem 90-lecia urodzin 

i 70-lecia pracy artystycznej Bogdana Paprockiego. 

Artysta, na zaproszenie Wiesława Ochmana, brał udział w pro

wadzonych przez niego koncertach w różnych miastach Polski. 

W październiku 2009 Vitalij Vydra zadebiutował na scenie 

Teatru Polskiego w Warszawie rolą Alfreda w operetce Zemsta 
nietoperza (spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego). 

W Operze Bałtyckiej występuje w partiach jako: I Zbrojny 

w Czarodziejskim flecie Mozarta, Góral w Halce Moniuszki 

i Zapiewajło w Et~9eni1~szu Onieginie Czajkowskiego. 

Aleksander Kunach 
TENOR I CZWARTY ŻYD 

Absolwent wydziału wokalnego 

Akademii Muzycznej w Warszawie 

w klasie Jerzego Knetiga. Naukę kon

tynuował pod kierunkiem Toma Krause w Escuela Superior de 

Musica Rei na Sofia w Madrycie. Specjalizuje się w muzyce ora

toryjno-kantatowej. Brał udział w wykonaniach takich dzieł. 

jak: Stabat Mater Haydna, Acis i Galatea Haendla, Te Deum 

Kurpińskiego, Msza lwr011acyjna Mozarta, Requiem Mozarta, 

Pas.sio Domini Nostri /esu Christi secundum Joarrnem Arvo Parta, 

Wielka Msza li-moll Bacha. jest laureatem nagrody specjalnej na 

V Międzyuczelnianym Konkursie Pieśni Polskiej w Warszawie 

oraz finalistą Konkursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju. 

Otrzymał także nagrodę w konkursie Młodych Twórców zor· 

ganizowanym przez Fundację Kultury, a w 2009 roku IlJ nagro

dę i Nagrodę Specjalną na IV Międzynarodowym Konkursie 

Mozartowskim w Pradze. W 2004 roku zadebiutował jako Eu

mete w Il ritorno d'U/isse in patria i Lucane w L'imoronatione di 

Poppea Monteverdiego \vystawionych przez Warszawska Operę 

Kameralną. W repertuarze posiada również partie Tarnino 

w Czarodziejskim flecie Mozarta, Argiria w Tankredzie i hrabiego 

Almavivy w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Filippa w L'infedelta 
delusa i Ecclitica w Il mondo della luna Haydna, Toma Rakewella 

w Żywocie rozpustnika Igora Strawińskiego. 

W 2005 roku wykona! partię Ewangelisty w rekonstrukcji Pasji 
wg św. Marka Bacha. Koncentruje w kraju i za granicą. Współ

pracował z dyrygentami polskimi, m.in. Markiem Toporow

skim , Janem Tomaszem Adamusem, Kai Bumannem, Wła

dysławem Kłosiewiczem, Bohdanem Jarmołowiczem , Jerzym 

Swobodą. Piotrem Wijatkowskim i zagranicznymi: Paulem 

McCreeshem, Paulem Goodwinem. Reinerem Schmidtem, 

Philipem Bonderem, Hansjorgiem Schellenbergerem. 

Od 2007 roku jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej. 

W Operze Bałtyckiej występuje w partii Tarnina w Czarodziej
skim fl ecie Mozarta, Malkolma w Mahbecie i jako Gaston w Tm

viacie Verdiego. 

Mieczysław Milun 
BAS/ PI<}TY ŻYD 

Stud ia ukończył na Wydziale Wokal

no-Aktorskim Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu. Był solistą Państwowej 

Opery we Wrocławiu, gdzie zadebiutował partią Skołuby 



w Strasznym dworze Moniuszki. Od 1986 roku związany jest 

z Teatrem Wielkim w Warszawie (z przerwą w latach 1988-

-1990, gdy był solistą BadischesStaatstheater w Karlsruhe). 

Wielokrotnie występował za granicą, wykonując m.in. partie: 

Kończaka w Księciu lqorze Borodina (Staatsoper Wiedeń, 1993), 

Osm ina w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta (Staatstheater Karls

ruhe, sezon 1989/1990), Bołkońskiego w Wojnie i pokoju Proko

fiewa (Staatstheater Karlsruhe, 1990). Rocco w Fideli11 Beetho

vena (Teatr Bolszoj, 1991), solo w IX Symfonii Beethovena 

(sceny filharmoniczne w Bonn, Berlinie, Zurichu. Londynie, 

1993), Don Pasquale Donizettiego (wersja filmowa. kooperacja 

włosko-polska , 1988) , Wolanda w Mistrz11 i Malqorzacie (trans

misja 3SAT, 1992) oraz Mustafy we Włoszce w Alqierze Rossinie

go (Linz, 1999). W latach 1980-1990 był wykładowcą Akademii 

Muzycznej we Wrocławiu. Jest siedmiokrotnym laureatem 

.Złotej Iglicy" symbolu Wrocławia. W plebiscycie jubileuszo

wym został uznany przez publiczność za najlepszego artystę 

czterdziestolecia. Artysta posiada również w swym repertuarze 

szereg utworów oratoryjno-kantatowych i koncertowych. Brał 

udział w kilku ekranizacjach filmowych takich jak m.in. Stu
dent żebrak Karla Millockera (pulkownik Ollendorf) i innych. 

Daniel Borowski 
BAS I 

PIERWSZY NAZAREJCZYK 

Absolwent warszawskiej Akadem.ii 

Muzycznej w klasie śp iewu solowego 

prof. Wlodzimierza Zalewskiego. Uczestniczył w kursach mi

strzowskich prowadzonych przez Teresę Ży l is Gara, Ryszarda 

Karczykowskiego i Sherrila Milnesa. 

Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczął współpracę z wio

dącymi teatrami operowymi Europy. W Staatsoper w Berlinie 

występował m.in. jako Komandor w Don Giovannim, Sarastro 

w Czarodziejskim flecie Mozarta, Banko w Makbecie Verdiego. 

Oroveso w Normie Belliniego. Podczas Schwetzingen Opera Fe

stival wykonał rol ę Komandora w Don Giovannim w inscen iza

cji Achima Freyera. Spektakl był transmitowany na żywo przez 

telewizję ARTE. Współpracował także z Alte Oper we Frank

furcie, gdzie wystąpi! jako Colline w Cyqanerii, Glyndebourne 

Opera Fest ival (Simone Boccaneqra). Śpiewał partię Wodnika 

w Rusa/ce Dvoraka w Holandii (transmisja radiowa) oraz doko

nał nagrania rzadko wykonywanej opery Verdiego I Masnadieri 
w Londynie pod dyrekcją Sir Edwarda Downesa. Występo

wał także w Grand Th~iitre de Geneve. Teatra San Carlo 

Neapoli, Teatra Carlo Felice w Genui, teatrach operowych 

w Nantes i Angers oraz w Teatro Real w Madrycie i Teatro Li

cea w Barcelonie. W Bazylei zaśpiewał koncert galowy z E<łitą 

Gruberova i Neilem Shicoffem. 

Wystąpi! w partii Pustelnika w rzadko wykonywanym dz ie

le Donizettiego Pia de Tolotnei (La Fenice w Wenecji) oraz 

zadebiutowa ł w mediol ańskiej La Scali w Salome Straussa 

pod batutą Daniela Hardinga. Wystąp ił także jako Tru love 

w Żywocie rozpustnika w Santa Cecilia w Rzymie i Timur 

w Turandot w Operze w Montpellier, a także w Purytanach 
w Nederlandse Opera w Amsterdamie i w Królu Roq<rze Szy

manowskiego (Palermo, Barcelona). Wziął udział w tournee 

koncertowym z Sir Nevillem Marinerem i Orkiestrą St. Martin 

in the Fields (Requiem Mozarta). Koncert Stabat mater Rossi

niego z jego udziałem transmitowany był przez włoską tele

wizję RAI. To samo dzieło nagra! dla wytwórni Harmonia 

Mundi pod dyrekcją Marcusa Creeda i z towarzyszeniem 

Akademie fiir Alle Musik. Artysta wystąpi! w partii basowej 

w koncertowym wykonaniu i nagraniu Fidelia Beethovena 

w londyńskim Barbican Center z Sir Colinem Davisem i Lon

don Symphony. Partię tą wykona[ także z Michaelem Tilson

-Thomasem i San Francisco Symphony. Po spektaku larnym 

debiucie w partii Banka w Makbecie Verdiego w Nowym Jorku 

zostal wybrany Artystą Roku New York City Opera. W te

atrze tym zaśpiewa ł m.in. Colline w Cyganerii i Komandora 

w Don Giovannim, Raimonda w inscenizacji l:,t.(cji z Lammer

mooru. W USA występował także na Spoleto Festival jako 

Dałand w Latającym Holendrze Wagnera, w Boston Lyric Opera 

jako Sparafucile w Riqoleno. w San Diego Opera i Michigan 

Opera w Detroi t jako Sarastro w Czarodziejskim flecie Mozarta. 

Śpiewa ! także Don Ferrando w Trubadurze Verdiego w Houston 

Grand Opera, Fiesco w Simone Boccanegra w Santa Pe Opera. 

Występowal także w Chicago Symphony Hall. W Opera de 

Montreal zaśpiewał Oroveso w Normie. 
Współpracował i nagrywa_I z wieloma orkiestrami europejskimi 

i amerykańskimi w repertuarze oratoryjno-symfonicznym dla 

takich wytwórni jak Philips Classics. Harmonia Mundi m.in. 

z London Symphony Orchestra. Orchestra of St. Martin's in 

the Fields, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino, 

Tokyo Symphony Orchestra. BBC Symphony Orchestra, Acca

demia di Santa Cecilia, Polska Orkiestra Radiowa, Narodowa 

Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, San Francisco Sym

phony. Artysta koncertował w ważnych salach europejskich 

takich jak Royal Albert Hall. filharmonie w Monachium. Drei

nie, Hannoverze, Dusseldorfie. Madrycie. 

Występował pod batutą wybitnych dyrygentów m.in. Sir Ed

-ward Downes, Daniel Barenboim, Daniel Harding, Sir Nevilłe 

Marriner. Sir Colin Davis, Jeffrey Tate, Michael Tilson-Tho

mas, Mark Elder, Ma re Minkowski, Sir Richard Bonynge, 

Roberto Abbado, Pierre Boulez, Michael Plasson, Rafael Frilh

beck de Burgos. Gianandrea Noseda, Daniele Gatti, Jose Maria 

Fłorencio. Jacek Kaspszyk. 

W Polsce artysta współpracował z Teatrem Wielkim - Operą 

Narodową w Warszawie (Turandot, Aida, Riqoletto. Cyrulik sewil

ski) i z operą w Poznaniu, a od sezonu 2009/io występuje go

ścinnie w Operze Baltyckiej w Gdańsku. 

Daniel Borowski jest laureatem I nagrody w kategorii głosów 

męskich na li Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im . 

St<1nisława Moniuszki oraz John Christie Award przyznawanej 

przez Glyndebourne festival. 
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Piotr Nowacki 
BAS/ PIERWSZY 

NAZAREJCZYK, 

P IERWSZY ŻOŁN IERZ 

Absolwent Wydzia łu Wokalno-Aktor

sk iego Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie śpiewu Włodzi

mierza Zalewskiego. Jeszcze jako student został solistą Teatru 

Wielkiego w Łodzi, gdzie debiutował w partii Bonzy w operze 

Madama Butterfly Pucciniego. 

Laureat wielu konkursów wokalnych, spośród których warto 

wymienić I nagrodę na Konkursie Pieśni i Ballad Stanislawa 

Moniuszki w Warszawie (1984), czy nagrodę na konkursie 

w Krynicy. które zaowocowafy' zaproszen iem do wykonania 

glównej partii w Bajce o carze Salta nie Rimskiego - Korsakowa 

w mediol ańskiej La Scali. Był także finalistą Konkursu Wo

kalnego Belvedere w Wiedniu oraz laureatem Konkursu im. 

Luciano Pavarottiego w Filadelfii, który to triumf zaowocował 

zaproszeniem do wykonania roli Wurma w operze Luisa Miller 
Verdiego. 

W swoim bogatym repertuarze posiada partie z oper: Borys Go

dunow Musorgskiego. Euqeniusz Oniegin Czajkowskiego. Dmitrij 
Dvof.3.ka, Rirorno di Ulisse in Patria Monteverdiego, Tosca Puc· 

ciniego, Kawaler srebrnej róży Straussa, Lombardczycy. Riqoletto. 
Otello Verdiego. Parsifal Wagnera. Straszny dwór i Halka Mo

niuszki, Purytanie Belliniego, Mazepa i Dama pikowa Czajkow

skiego, Król Roqer Szymanowskiego, Potępienie Fausta Berlioza. 

Don Giovanni i Wesele Fi9ara Moza rta . Artysta wykonuje także 

repertuar oratoryjno - symfoniczny, biorąc udział w licznych 

koncertach na deskach najważniejszych teatrów operowych 

i sal koncertowych na świecie. 

Piotr Nowacki jest solistą w Teatrze Wielkim - Operze Naro

dowej w Warszawie. 

Łukasz Wroński 

TENOR/ 

DRUGI NAZAREJCZYK 

Edukację muzyczną rozpocząl w wie

ku 7 la t w Ogó l nokształcącej Szkole 

Mu zycznej I i Il stopnia im. Karo la Lipińskiego w Lublinie 

w klasie fortepian u , a ukończył w 2003 roku w klasie trąbki . 

Pierwsze lekcje śpiewu pobiera! w Lublinie u prof. Aliny Na

umowicz. W 2009 roku ukończył z oceną bardzo dobrą wy

dział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego prof. Leszka 

Skrla. W latach zoo2-zoo3 był artystą chóru Teatru Muzycz

nego w Lublinie. Od 2004 roku artysta Państwowej Opery 

Baltyckiej w Gdańsku. W maju 2008 roku brał udzial w IV 

Konkursie Pieśni i Arii we Włoszakowicach. W sierpniu 2009 

na VII Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym w Nałęczowie 

"BELCANTO 2009·· otrzymał wyróżnienie za wykonanie pol

skiej arii operowej. W lipcu 2010 został zaproszony do udziału 

w XVII Fes tiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża. We wrze-

śni u 2010 podczas uroczystości Jubileuszu 65-lecia dział al ności 

Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego u boku 

Barbary Kubiak i Floriana Skulskiego wykonał partię Abdalla 

w operze Nabucco Verdiego. Uczestniczył w kursach mistrzow

skich prof. Claudio Desderi oraz prof. Teresy Żylis-Gara. któ

rego fina łem było wystawienie przez uczestników kursu opery 

Stanisława Moniuszki Halka w wersji wileńskiej, pod dyrekcją 

Tadeusza Wojciechowskiego. w reżyserii Jarosława Kiljana. Po
nadto uczestniczył w warsztatach wokalnych prof. Ryszarda 

Karczykowskiego. prof. Piotra Kusiewicza, prof. Włodzimierza 

Zalewskiego. prof. Beaty Zawadzkiej oraz dr hab. Anny Jere

mus-Lewandowskiej. 

Od listopada 2010 roku współpracuje z Uniwersytetem Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadząc. zajęcia „ortofonia 

i technika mówienia" na wydziale artystycznym. 

W lutym 2009 roku debiutował na deskach Opery Bałtyckiej 

partią Don Curzia w operze Wesele Fiqara Mozarta. Występuje 

także jako Góral w Halce Moniuszki, Oficer w Ariadnie na Na

xos Straussa, Ogrodnik w Traviacie Verdiego oraz Monostatos 

w Czarodziejskim flecie Mozarta. 

Szymon Kobyliński 
BAS/ PIERWSZY ŻOŁNIERZ 

Absolwent Akademii Muzycznej 

w Gdańsku, w klasie śpiewu prof. 

Floriana Skulskiego. Uczestnik pro

gramu Sokrates/Erasmus (Turyn. Conservatorio di Musi.ca 

G. Verdi 2009/10). Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej 

oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Swoje um.iejętności wokalne 

doskonalił na kursach u Claudio Desderiego. Renato Brusona, 

Paula Esswooda, Włodzimierza Zalewskiego i Adama Kru

szewskiego. 

Debiutował w Teatrze Wielkim -Operze Narodowej w Warsza

wie w operach: Borys Godunow (Mitiuch) Musorgskiego oraz 

Lukrecja Borqia (Don Apostolo Gazzella) Donizettiego. a także 

w Operze Bałtyckiej w Euqeniuszu Onieginie (Zarecki) Czaj

kowskiego. Poza tym śpiewał w operach: Die Lustiqen Weiber 
von Windsor (Dr Cajus) Niccolai, Don Giovanni (Leporello. 

Komandor) i Czarodziejski Flet (Sarastro) Mozarta, Riqoleno 
Verdiego, Carska narzeczo~1a (Sobakin) Rimsk iego-Korsakowa . 

a także uczestniczył w światowej premierze opery Kasserna 

Comedy of a dumb wife (Master Jean Magier). W 2010 r. został 

finalistą Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Hariclei 

Darclea w Braila (Rumunia). 

Występował też w wielu koncertach kameralnych i oratoryj

nych na terenie Trójmiasta i za granicą. m.in. w Mszy Korona

cyjnej. Requiem Mozarta. Maqnificat i Pasji wg św. Jana oraz Pasji 
wq św. Mateusza Bacha, Wielkiej Mszy C-dur Salieriego. Te Deum 
Charpentiera, Dixit Domin~s Handla. 

Dokona! nagrań muzyki dawnej na płytach: Maqnificat Bacha. 

Msza Koronacyjna Mozarta( DVD 2006), joliannespassion Bacha 

(DVD zoo8). a także Gdańskie Królestwo Kantat - Kantaty Adwen
towe (Goldberg Ensamble, 2008) oraz Gdańskie Królestwo Kantat 

- Kantaty Bożonarodzeniowe (Goldberg Baroque Ensemble, 2010). 



Piotr Lempa 
BAS/ DRUGI ŻOŁNIERZ 

Absolwent The Royal Academy of 

Music w Londynie, Cardiff Interna

tional Academy of Voice oraz Gdań

skiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Leszka Skrla. 

Jako solista wystąpił na I roku studiów w Req"iem Mozarta 

podczas festiwalu Temp"s Paschale w Katedrze Lubelskiej. Na 

scenie operowej pojawił się po raz pienvszy na lll roku studiów 

w Wesel" Fiqara Mozarta w Operze Baltyckiej. Od tej pory regu

larnie występuje na deskach oper w Wielkiej Brytanii, Niem

czech, Szwajcarii, Polsce i we Włoszech. Koncertuje w kraju i za 

granicą (Anglia, Walia, Niemcy, Austria, Szwajcaria. Francja, 

USA). W 2001 roku wystąpił z solowymi koncertami m. in. 

w Nowym Jorku dla uczczenia ofiar World Trade Center oraz 

w Pensylwanii. Wystąpił także na koncercie upamiętniającym 

Ignacego Jana Paderewskiego w Nowojorskiej Carnegie Hall 

wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Kształcił się na mistrzow

skich kursach wokalnych pod kierunkiem takich pedagogów. 

jak: Richard Bonynge. Dame Kiri Te Kanawa, Mirella Fren.i, 

Helena Łazarska, Jevgieni Nesterenko, Jadwiga Rappe, Ryszard 

Karczykowski, Denn.is O'Neill. 

W 2008 roku nakładem Acie Prealable ukazała się płyta CD 

z prawykonaniem Missa Miseri Cordis Kułakowskiego. w której 

Piotr Lempa kreuje partię basową. W 2004 roku artysta został 

uhonorowany przez Marszałka \Vojewództwa Pomorskiego 

Nagrodą Teatralną za najlepszy debiut roku za ro lę Uberto 

w farsie operowej La Serva Padrona Pergolesiego. W 2004 roku 

został także nominowany do prestiżowej nagrody Czerwonej 

Róży. W 2005 na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 

im. Ady Sari otrzyma] nagrodę specjalną Dyrektora Staatso

per w Hamburgu. W lutym 2007 otrzymał Nagrodę Specjalną, 

w 2009 IV nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Mozar

towskim w Londynie, a w maju 2007 roku otrzymał Il Nagrodę 

podczas konkursu pieśni rosyjskiej im. Ludmiły Andrew, także 

w Londynie. 

Piotr Lempa jest również absolwentem Wydz~l u Zarządzania 

i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. W 2004 r. został 

przez tę uczelnię nominowany do tytułu Absolwenta Roku. 

Taras Kuzmych 
BARYTON/ 

KAPADOCJAN IN 

Urodził się w Iwankowie na Ukrainie. 

Ukończył studia wyższe w Narodowej 

Akademii Muzycznej im. Lysenki we Lwowie, na Wydziale 

Instrumentów Ludowych, uzyskując dyplom z wyróżnieniem 

w klasie bandury profesora Ludmyly Posikiry w 2007 roku 

i został przyjęty na czwarty rok Wydziału Wokalno-Aktor

skiego Akademii Muzycznej im. Moniuszki w Gdańsku. Stu

dia ukończył z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. 

Piotra Kusiewicza (2009). W 2009 roku otrzymał wyróżnienie 

na V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Halskiej 

we \Vrocławiu . Wielokrotnie występował na scenach Ukrainy 

i Polski, w tym Filharmonii Lwowskiej, Kijowskiej oraz Bał

tyckiej w Gdańsku. Uczestniczył w kursach wokalnych prowa

dzonych przez Teresę Żylis-Gara. Bogdana Makala, Elizabeth 

Wilke. Paula Esswooda, Claudio Desderi. W łatach 2008-2009 

występował w spektaklach uczeln ianych kreując partię tytuło

wą w Don Giovannim Mozarta oraz Boba w operze Menottiego 

The Old Maid and the Thief. W grudniu 2009 roku zadebiu

tował na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku w part ii Markiza 

w koncertowym 'N}'konaniu Travicuy Verdiego. Na naszej scenie 

występuje także jako Komisarz w Madarna Butterfly Puccinie

go. Lokaj w Ariadnie na Naxos Straussa, Zarecki w Eugeniuszu 

Onieginie Czajkowskiego, Dudarz w Halce Moniuszki, Drugi 

Zbrojny w Czarodziejskim flecie Mozarta, Przechodzień i Gość 

w Traviacie. 

Leszek Skrla 
BARYTON/ 

KAPADOCJA NIN 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział 

Wokalno-Aktorski Akademii Muzy

cznej im. Stanis ława Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcił s i ę 

pod kierunkiem Andrzeja Koseckiego oraz Piotra Kusiewicza. 

W 1987 roku został wyróżniony na XXII Międzynarodowym 

Konkursie Wokalnym im. A. Dvofaka w Karlovych Varach, 

a w roku następnym na Konkursie Wokalnym im. Ady Sari 

w Nowym Sączu. Debiutował w part.ii Figara w Cyrulik" se

wilskitn Rossiniego w Operze Bałtyckiej, z którą współpracuje 

do dziś. Wspó łpracuje z większością najważniejszych scen 

operowych i ośrodków filharmonicznych w Polsce. Występuje 

także jako solista koncertów oratoryjnych w kraju i za granicą 

(Niemcy. Belgia, Francja, Dan.ia, Hiszpan.ia . Holandia, Szwaj

caria, Izrael). Współpracował z uznanymi dyrygentami: Jerzy 

Maksymiuk, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Tomasz Bu

gaj. Jose Maria Fłorenc io, Ruben Silva, Jacek Kaspszyk. Tade

usz Kozłowski. Jerzy Katlewicz, Bogusław Madej, Wojciech 

Michniewski, Kai Buman, Andrzej Straszyński, Tadeusz Woj

ciechowski, Claudio Desderi, Jan Latham Koenig. 

Uczestniczył w najważniejszych polskich festiwalach muzycz

nych: Warszawska Jesień. Wratislavia Cantans, Musica Polonia 

Nova, Viva il Canto oraz wie lokrotnie w Bydgoskim Festiwalu 

Operowym. 

W swoim dorobku artystycznym posiada ponad 30 pierwszo

planowych partii barytonowych w operach Verdiego Makbet, 

Riqoletto, Tmviata, Ernani, Zbójcy. Puccin iego Tosca, C~9aneria, 
Mada ma B"nerfly, Mozarta Wesele Fiqara, Czarodziejski flet, Don 
Giovcmrii, Bizeta Carmen, Wagnera Tanrihduser, Rossiniego Cy
rulik sewilski, Moniuszki Straszny dwór, Halka, Verbum nobile, 

Donizettiego Don Pasq"ale. 
W sezonie 2001/02 Leszek Skrla został uhonorowany Nagrodą 

Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za partię Wol

frama w operze \Vagnera Tarit1hiiuser. 
W 2005 roku został zaproszony przez Teatra Massimo w Pa

lermo do zaśpiewania partii tytu ł owej w Król" Roqerze Karola 

Szymanowskiego. 
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W roku 2006 inaugurował sezon artystyczny w Operze Nova 

w Bydgoszczy, śpiewając partię Uroka w operze Manrn Igna

cego Jana Paderewskiego. Spektakl został nagrany i wydany na 

DVD przez fi rmę DUX. W sezonie 2008/09 artysta dokonał 

premierowego nagrania opery Moniuszki Paria, pod dyrekcją 

Warcisława Kunca oraz - z okazji inauguracji gmachu Opery 

Krakowskiej - został zaproszony do wykonania part.ii Ojca 

Grandiera w operze Diabły z Lo"d"" Krzysztofa Pendereck iego 

w reżyserU Laco Adamika. 

\V sezonie 2009/ LO uczestniczył w nagraniach oper Moniuszki 

Flis i Verb"m Nobile pod batutą Warcisława Kunca - płyty zo

stały wydane przez firmę DUX. W kwietniu 2010 brał udział 

w inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, kreując po

stać Barnaby w operze Giocorida Amilcare Ponchiellego w reży

serii Krzysztofa Nazara. 

Leszek Skrla zajmuje s i ę również pracą pedagogiczną - jako 

profesor AM kształci młodych wokalistów na Wydziałach 

Wokalno-Aktorskich Akademii Muzycznych w Bydgoszczy 

iw Gdańsku. 

Jaryna Kuzmych 
SOPRAN/ NIEWOLNIK 

Pochodzi z Ukra iny. Ukończyła Pań

stwową Szkołę Muzyczną Il stopnia 

w Łucku oraz Narodową Akademię 

Muzyczną im. Łysenki we Lwowie. Wielokrotnie występowała 

na scenach Ukrainy i Polski. Uczestniczyła w kursach wokal

nych prowadzonych przez Teresę Żylis-Gara oraz Bogdana Ma

kala. Od 2008 jest artystką Chóru Państwowej Opery Bałtyckiej 

w Gdańsku. Na naszej scenie występuje także w partiach solo

wych - m.in. w kwietniu 2009 roku zadebiutowała jako Barba

rina w Weselu Figara Mozarta. Śpiewa także partię Pien-vszego 

Chłopca w Czarodziejskim flecie Mozarta. 

Anna Michalak 
SOPRAN/ NIEWOLNIK 

Absolwentka Akademii Muzycznej 

oraz Studium Sztuki Wokalnej w Po

znaniu w klasie śpiewu prof. Jadwigi 

Gałęskiej-Tritt, które ukończyła w 1997 r., otrzymując dyplom 

z wyróżnieniem. Warsztat wokalny doskonałila pod kierun

kiem Jolanty Żmurko. solistki Opery Wrocławskiej. oraz prof. 

Dariusza Grabowskiego. Doświadczenie zawodowe i artys

tyczne Anny Michalak obejmuje zarówno Liczne koncerty 

z wieloma znakomitymi orkiestrami, jak i współpracę ze zna

nymi dyrygentami, wśród których dość wspomnieć Gustawa 

Kuhna, Siegfrieda Heinricha . Williama Keit la. Występowała 

na scenach w kraju i za granicą. W Polsce związana była m.in. 

z Operą Wrocławską. Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Cały 

czas współpracuje z poznańskim Stowarzyszeniem Jana Seba

st iana Bacha. Od 2010 roku jest artystką Chóru Opery Bałtyc

kiej w Gdańsku. 



Franciszka Kierc 
TANCERKA/ 

CIAŁO SALOME 

Edukację taneczną rozpoczęła od tre

ningów gimnastyki artystycznej. Uczęszczała do Ogólnokształ

cącej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Szkoł y Baletowej przy 

Teatrze Muzycznym „Capitol" we Wrocławiu, prowadzonej 

przez Alłę i Giviego Abesadze. We wrześniu 2009 roku otrzy

mała Dyplom Tancerza ZASP. Uczestniczka i laureatka mię

dzynarodowych konkursów tańca, między innymi w Tanzo

lymp w Berlinie, Jugend Tanzt we Freiburgu, Dance Word Cup. 

Tańczyła zarówno w produkcjach klasycznych, w tym Jeziorze 
Łabędzim - koprodukcja Opery Wrocławskiej z Moscow City 

Ballet w choreografii Victora Smirnova-Gołovanova i Ewy Wy

cichowskiej. jak i współczesnych m.in. Eurazja w reżyserii i cho

reografii Izadory Weiss, czy Swing! w reżyserii i choreografi i 

Jarosława Stańka. 

Od stycznia zoo8 roku jest solistką Bałtyckiego Teatru Tańca. 

Kreuje partie solowe, m.in. Julię w Romeo i /'4/ii, Szarą w spek

taklu Our. Laureatka dwóch nagród teatralnych za rok 2010 

- Marszałka Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska za 

kreację partii Julii w spektaklu Romeo i Julia. 

Yuliia Lavrenova 
TANCERKA/ 

CIAŁO SALOME 

Absolwentka Ogólnokształcącej Szko

ły Baletowej im. Romana Turczynowi

cza w Warszawie. Edukację artystyczną rozpoczęła uczęszcza

jąc na zajęcia zespołu baletowego „Arabeski" w Kaliningradzie. 

Laureatka nagrody publiczności na Międzynarodowym Kon

kursie Tańca w Biarritz we Francji w 2000 roku. Uczestniczka 

XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im . Wojciecha Wiesioł

lowskiego w Gdańsku w kategorii tańca współczesnego. 

Swoje umiejętności doskonaliła na deskach Teatru Wielkie

go-Opery Narodowej w Warszawie, prezentując się w przed

stawieniach Dziadek do orzech6w, Śpiąca 1lrólewna, W krairiie 

czarodziejshieqo fletu, Mandmgora. Od września 2009 roku jest 

tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca, występuje we wszystkich 

spektaklach zespołu. 

Michał Łabuś 

TANCERZ I 

CIAŁO JOCHANAANA 

Uczestnik i laureat licznych turnie

jów tanecznych w Polsce i za granicą. 

Dwukrotny Mistrz Polski oraz Wicemistrz Świata w Hip-Ho

pie. Gruntowne umiejętności zdobywał podczas wielu warsz

tatów i konferencji tańca, gdzie szko lił się z zakresu licznych 

technik m.in.: tańca współczesnego, jazzu, tańca klasycznego. 

salsy oraz hip-hopu. Następnie związał się z teatrem. Od 2003 

roku występował w Teatrze Muzycznym „Capi tol" we Wrocła

wiu, m.in. w West Side Story. Swing! Duke Ellington Show, Eurazji, 
Gorączce, Mandarynkach i pomarańczach. 

W styczniu 2008 roku jako jeden z pierwszych dołączył do 

zespołu Bałtyckiego Teatru Tańca, gdzie występuje w partii: 

Romea w spektaklu Romeo i Julia, Chłopaka w Tango life (Me

n's dance) oraz 4&4, Eumzji, Out. Kilka hr6tkich sekwencji (Men's 
dance) i Chopinarr. 

Michał Ośka 

TANCERZ I 

CIAŁO JOCHANAANA 

Absolwent Studium Aktorskiego przy 

Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsz

tynie (2004) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach 

(k ierunek taniec). W roku 2007 u zyskał dyplom zawodowego 

tancerza ZASP. Współpracował z Kieleckim Teatrem Tańca, 

gdzie przez pięć lat szkolił się w technice tańca jazzowego, 

uczestnicząc jednocześnie w Międzynarodowych Warsztatach 

Tańca Jazzowego. Specjalizuje się w technice modern jazz un

derground, przywiezionej z Paryża przez Thierrego Vergera. 

Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca. 

Tańczy jedne z głównych ról w spektaklach lzadory Weiss, Out 
oraz w ~więcie wiosny. 
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dyrektor naczelny i artystyczny Marek Weiss 

zastępca dyrektora ds. artystycznych Jos~ Maria Florencio 

zastępca dyrektora Danuta Grochowska 

zastępca dyrektora ds. finansowych Elżbieta Hałuszczak 

dyrektor artystyczny Baltyckiego Teatru Tańca lzadora Weiss 

kierownik Ch6ru Dariusz Tabisz 

kierownjk działu scenografii Hanna Szymczak 

dyrygent asyste-nt Jakub Kontz 

asystent reżysera I inspicjent I sufler Magdalena Szlawska 

SOLIŚCI ŚPIEWACY 

soprany Ewa Biegas. AJeksandra Buczek. Anna Fabrello. lngrida Gapova, KatarzynJ Hołysz. Iwona Hossa. Juli.1 Iwaszkiewicz, 

Małgorzata Kncć-Ajdukiewicz. Eliza Kruszczyńska. Galina Kuklina. Anastazja Lipert. Anna Mikolajayk. Edyta Piasecka. 

Magdalena Smulczyńska, Ewelina Wojciechowska. Joanna Woś 

mezzosoprany Agata Bieńkowska. Ariana Chris. Joanna Cortes. Monika Fedyk-Klimaszewska. Anna Lubańska . Małgorzata Pańko, 

Karolina Sikora, Janja Vuletic. Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Magdalena Wór 

kontratenory Karol Bartosiński. Piotr Łykowski. Jan Monowid. Tomasz Raczkiewicz 

tenory Patridc BIJ.dek. AJeksander Kunach. Krzysztof Kur. Ryszard Minkiewicz. Paweł Skaluba. Dariusz Stachura, Krzysztof Szmyt. 

Marek Szymański. Paweł Wunder. Adam Zdunikowski 

barytony John Marcus Bindel. Robert Gierlach, Jacek Jaskuła. Grzegorz Piotr Kołodziej, Zbigniew Macias. Bartłomiej Misiuda. 

Grzegorz Pazik, Tomasz Rak. Leszek Skrla. Bogusław Szynalski. Vittorio Vite.lli, Krzysztof Witkowski. Mikołaj Zalasiński 

basy Daniel Borowski, Wojciech Gierlach. Łukasz Goliński. Marian Kępayński, Szymon Kobyliński. Rafał Korpik, Piotr Lempa. 

Dariusz Machej. Andrzej Malinowski, Mieczysław Milun. Piotr Nowacki. Adam Palka. Romuald Tesarowicz 

korepetytorzy solist6w Liana Krasyun - Korunna. Francesco Bottigliero. Janina Anna Pawluk 

BAŁTYCKI TEATR TAŃCA 

Agnieszka Artych, Elżbieta Czajkowska - Kłos. Beata Giza. Karolina Jastrzębska, Franciszka Kierc, Sylwia Kowalska-Borowy. Iuliia Lavrcnova, 

Natalia Madejczyk. Zuzanna Marszał, Aleksandra Michalak, Marzena Socha, Marta Srama, Agnieszka Wojciechowska. Paulina Wojtkowska. 

Dorota Zielińska, Leszek Alabrudziński. Bartosz Kondracki. Michał ta.buś. Filip Michalak. Piotr Nowak. Micha! Ośb.. Radosław Palutkiewicz. 

Karol Pluszczewicz, Ireneusz Stencel, Krzysztof Szczygieł, Marek Szczygieł. Bartłomiej Szymalsk i 

zastępca kierownika BTT Marzena Socha 

pedagodzy BTT Roman Komassa. Aleksandra Michalak 

inspektor BTT Piotr Borowy 

CHÓR OPERY BAŁTYCKIEJ 

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

Ewa Jurczyk-Kepke, Lilianna Kamińska, Zuzanna Ka.ssak, Zofia Kotlkka-Wiesztordt . Jaryna Kuzmych. Monika Kulecka, Anna Michalak, 

Magdalena Miętki, Kamila Nehrebecka. Anna Osior, Marzena Ostryńska. Jadwiga Ratajczyk. Anna Szczukowska 

aJty Franciszka Adamus. Danuta Dunst - Surowiec. Katarzyna Grajewska. Agata Hoppe. lzabe-la Plath, Alina Robak. Renata Sergiel. 

Marta Szama!. Joanna Wesołowska. Aneta Wojtkiewicz 

tenory Krzysztof Brzozowski. Paweł Faust, Marek Gerwatowski. Wojciech Lewandowski. Kamil Lis, Tomasz Potkowski. Krzysztof Rzeszutek. 

Łukasz Wroński. Vitalij Vydra 

barytony Wojciech Dowgiałlo, Leszek Kruk, Taras Kuzmych, Krzysztof Mendyk, Waldemar Sadowski. Jan Szenk 

basy Jacek Jasman. Andrzej Kosecki, Adam Siebiera 

zastępca kierownika Chóru Jan Kurek 

korepetytor Janina Matusewicz 

ORKIESTRA OPERY BAŁ TYC KI EJ 

I skrzypce Halina Jastrzębska, Anna Manicka, Maria Stolarczyk-Kmiecik, Anna Czarny, Izabela Dobrowolska-Mahusay. Aneta Fidrych, 

Katarzyna Januszajtis-Mielczarek. Anna Jastrzębska. Agnieszka Kotuk-Pozorska. Marta Stachowiak, Marzena Zajkowska 

U skrzypce Katarzyna Filipiak, Ewa Juszczyk-Kowalkowska. Hanna Bieńkowska. Julita Bobrzecka. Agnieszka Halm:m. 

Magdalena Pawłowska. Edyta Tomaszczuk-Gudojć. Przemysław Treszczotka 

altówki Joanna Wełz. Maria Kowalkowska-Urbańska, Magdalena Bock. Ewa Dulewicz, Danuta Kowalczuk, Andrt.ej Murowaniedi. Maria Nizio 

wiolonczele Anna Sawicka. Magdalena Romanowska-Niewiadomska, Agnieszka Kaszuba, Mirosław Czochór. Maria St~kowiak, 

Marcin Szczypiorski 

kontrabasy Sebastian Wyszyński. Krzysztof Poznański, Beata Leszczyńska 

flety Adam Łazarewicz, Anna Ękielska-Skóra, Aleksandra Pyrcz. Anna Szewczyk 

oboje Marietta Stefaniak. Marta Różańska-Nowakowska, Katarzyna Rutyna 

IJJI 



rożek angielski Iwona Poz.orska - Argalska 

klarnety Grzegorz Wieczorek. Kazimierz Milewski, Wojciech Koliński 

fagoty Grzegorz Hoga. Zuzanna Leidel - Elert (•kontrafagot) 

waltornie Viktor Korunnyy. Bartłomiej Skrobot . Zbigniew Kaliciński, Dariusz Wojciechowsk i. Anna Wyrzykowska 

trąbki Michał Jaskulski, Kamil Kruczkowski, Tadeusz Milewski 

puzony Marian Stefonowicz. Artur Borkowski, Bogdan Kwiatek 

tuba Łukasz Gruba 

perkusja Szczepan Polewski, Lidia Romanowska. Zenon Elert. Tomasz Siedlik 

harfa Aleksandra Sznajdrowicz 

ZESPÓŁ TECHNICZNEJ OBSlUGJ SCENY 

kierownik pionu technicznego Adam Jabłonowski 

kierownik sceny Maksym Kohyt 

specjalista ds. technicznych Magdalena Sidorska 

specjalista ds. informatyki Piotr Gosztyla 

sekcja oświetlenia Piotr Miszkiewicz (kierownik). Robert Krawczyk. Michał Krumholc (operatorzy nastawni oświetleniowej). Jaros ł aw Borowiak, 

Andrzej Borucki. Seb.tstian Ćwikla . Łukasz Lenga (oświetleniowcy) 

sekcja akustyczna Marcin Dąbrowski (kierownik), Michał Lewandowski {operator urządzeń audiowizualnych). Jakub Patzer (opera tor kabiny 

akustycznej) 

rekwizytorzy Mirosława A. Adamczyk (starszy rekwizytor), Miroslawa Adamczyk 

sekcja charakteryzatorska Bernadeta Nirewicz (kierownik). Anna Kncra, Krystyna Krukowska 

sekcja garderobianych Grażyna MichaJska (kierownik). Barbara Leśniewska (brygadzistka) . Wiesława Frelak. Grażyna Gajewska. Barbara Gawział. 

Danuta Górska. Grażyna Wi śniewska 

montażyści dekoracj i Krzysztof Materny (mistrz}, Sł awomir Machte lewsk i (brygadzista ). Dariusz Tyra ła (brygadzista}. Artur Dąbrowski, Krzysztof 

Dolny, Michał Guza, Adam Jałoszyński. Piotr Jedziński. Dariusz Klichowski. Mariusz Kolman. Jacek Prokopek. Mariusz Rychalski, Michał Szczu

kowski 

sekcja zaopatrz,enia Zbigniew Ratajczyk (kierownik). Aleksa nder Rybicki (kierowca) 

pracownia krawiecka Teresa Biegalska (kierownik). Katarzyna Grend.'.l, Dorota Jarząbek - Rabant. Krystyna Lewińska 

modystka Katarzyna March~icz. pracownia szewska Jerzy Karłowicz. Izabela Pytlach 

DZlAl EKSPLOATACJI I INWESTYCJI 

kierownik Marian Rębala 

grupa remontowa Benedykt Sturmowski (brygadzista). Jurek Jaworski, Mirosław Pepliński 

plastycy Danuta Kopernik-Forycka (brygadzistka) . Marian Sputo 

kierownik sekcji energetycznej Maciej Kalinowski 

konserwatorzy-e.nergttycy Krzysztof Adamowicz, Henryk Liedke, Grzegorz Siek . Arkadiusz Szymikowski 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 

Marzena $waciak (kie.rownik) , Ireneusz Kuczkowski (referent) 

służby przeciwpożarowe Sylwester Gralak (kierownik). Norbert K roił (technik przeciwpożarowy). Zbigniew Jończyk. Jerzy t.ęiyński (s trażacy) 

ADMINISTRACJA 

asystentka. dyrektora Aleksandra Filipek 

dział ds. pracowniczych i płac Elżbieta Ortman {kier~vnik) . Małgorzata Białecka. Agata Szyma.ak. Mariola Żychlińska 

dział finansowo-księgowy Alina Zboińska (kierownik), Małgorzata Dąbczak. Lucyna Stolarek, Emilia Zalewska 

informatyk Witold Młynarczyk 

specjalista ds. bhp Marek Liedtke 

archiwistka Teresa Czyż·Manthey 

DZIAł. KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Zygmunt Żabiński (kierownik). Marta Leszczyk (organiza tor pracy artystycznej), Urszula Krasnowska, Krzysztof Rzeszutek (biblioteka nutowa) 

DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW 

Olimpia Schneider (kierownik). Marta Boleska (specja lista ds. promocji), Ryszard Szczeszak (specja lista ds. wydawnictw) 

DZIAŁ IMPRESARIATU I PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH 

Katarzyna Wilewska (kierownik). Agnieszka Tokarska - Więcek (specjalista ds. projektów artystycznych) 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

Kamila Borkowska (kierownik). Karolina Maj (organizator widowni), Marzena Prochacka (specjal ista), Lucyna Kowalska {kontroler widowni). 

Mirosław Ołdak (kasjer biletowy) 

------...................... __ ,/ 

OPERA 
BAŁTYCKA 

WYDAWCA: 

Państwowa Opera Bałtycka 

Al. Zwycięstwa i5 , 80 - 219 Gdańsk 

e-mail :sekretariat@operabaltycka.pl 

www.operabaltycka.pl 

REDAKCJA PROGRAMU: Danuta Grochowska 

OPRACOWANIE GRAFICZNE PROGRAMU: Piotr Białas I tatastudio.com.pl 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum artystów 

oraz zdjęcie !:.u kasza Gawrońskiego (okładka) 

OBRA.Z V: 

Andrea Solario, Salome with the Head of Saint John the Baptist, 1506-07, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 

Jacob Comelisz van Oostsanen, Salome with the head of John the Baptist . i524, Rijksmuseum Amsterdam 

Leon Herbo, Salome. 1889. w zbiorach prywatnych 

Cesare da Sesto, Salome, 1515, The National Gallery, Londyn 

Lucas Cranach Stanzy, Salome. i530, Museum of Fine Arts, Budapeszt 

Caravaggio, Salome with the Head of John the Baptist. 1607, The National Gallery, Londyn 

Pierre Bonnaud, Salome, 1865 , w zbiorach prywatnych 

Lovis Corinth, Salome. 1900, Museum der Bildenden Kilnste, Lipsk 

Alphonse Maria Mucha, Salome, 1897, w: L'Estampe Moderne, nr 2, czerwiec 1897 

Franz von Stuck, Salome, 1906, Stadtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Monachium 

Gustav Klimt , Judith Il (Sa lome), 1905, Galleria d'Arte Moderna. Wenecja 

W programie wykorzystano biogram Richarda Straussa autorstwa Piotra Kamińsk iego zamieszczony w: Tysiąc i jedna Opera, 

tom Il, s. 434-435, PWM Kraków, 2008 

oraz notę o Oskarze Wilde autorstwa Antoniego Libery zamieszczoną w Słowie wstępnym do: Oskar Wilde <Dwie sceny rnilorne>. 

PIW, Warszawa 2003 
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Patronat nad sezonem artystycz.nym 
2010/2011 
objął Mieczysław Struk 
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