


..,.,...P'l!!"!'~ll!!"!"ll...,. Dyrektor: 

Paweł Gabara 

Zastępca dyrektora: 

Jolanta Witkowska 

Kierownik artystyczny: 

Krzysztof Piotrowski 

Kierownik muzyczny: 

Wojciech Radek 

Kierownik literacki: 

Jacek Mikołajczyk 

Dyrektor: 

Tadeusz Serafin 

Zastępca dyrektora: 

Tadeusz Leśniczak 

Kierownik literacki: 

Tadeusz Kijanka 

WIDOWISKO TANECZNE W 2 CZĘŚCIACH 

Inscenizacja, choreografia i scenografia: 

Igor Vejsada (The Beatles) 
i Robert Balogh (Queen) 

Projekty kostiumów: 

Janina Łubkowska 
Reżyseria świateł: 

Wacłow Czarnecki 
Asystenci choreografów: 

The Beatles: 
Bernadeta Maćkowialk, Anna Siwczyk 

Queen: 
Katarzyna Gruca, Bernadeta Maćkowiak 

W przedstawieniu wykorzystano oryginalne nagrania zespołów 
The Beatles i Queen 

Prapremiera polska: 

23 września 2011, 
scena Gliwickiego Teatru Muzycznego 

26 września 20 l l , 
scena Teatru Śląskiego w Katowicach 



Występują: THE BEATLES 
John Lennon Grzegorz Pajdzik 

Karol Pluszczewicz 
Paul McCartney Daniil Alexandrov 

To masz Sośnik 
Ringo Star Artur Dmochowski 

Michał Krzemień 
George Harrison Daniel Dąbrowski 

Marek Zaręba 
Yolco Ono Dominika Koj 

Bernadeta Maćkowiak 
Dziewczyna Johna Katarzyna Gruca 

Sylwia Kubacka-Werner 
Dziewczyna Paula Sabina Langner 

Aleksandra Piotrowska 
Dziewczyna Ringa Aleksandra Bryl 

Paulina Pydych 
Dziewczyna George'a Natalia Ślusarz 

Mariola Wichrowska 
Matlca Johna Alicja Balasa 

Julia Wieschollek 
Ojciec Johna Tomasz Dynarowicz 

Jurij Stesew 
Królowa Elżbieta li Anna Siwczyk 

oraz 
artyści zespołów baletowych 

Gllwlcklego Teatru Muzycznego: 

„Miłość jest 
motorem 

życia" 

Soliści: Katarzyna Gruca, Sabina Langner, Tomasz Dynarowicz, J rij Stesew 
Koryfeje: Zofia Kubie, Natalia Ślusarz, Marek Błasiak, Daniel Dąbrowski 

Tancerze: Paulina Pydych, Mariolo Wichrowska, Paweł Kranz 

Opery Ślqskłej w Bytomiu: 
Soliści: Bernadeta Maćkowiak, Danii! Alexandrov, Aleksandra 

Piotrowska, Tomasz Sośnik 
Koryfeje: Aleksandra Bryl, Dominika Koj, Anna Kmiecik-Sokalla, 

Sylwia Kubacka-Werner, Aneta Pająk, Aleksandra Pytel, 
Artur Dmochowski, Michał Krzemień, Marek Zaręba 

Tancerze: Alicja Balasa, Monika Niedźwiedzka, Natalia Polak, 
Julia Wieschollek, Michał Gongor, Karol Pluszczewicz, Patryk Wlazło 

artyści Gliwickiego Teatru Muzycznego: 
Przemysław Łamacz i Maciej Pawlak 

I uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej Im. L. Różyckiego w Bytomiu 
Inspicjent: 

Soliści: 
Koryfeje: 

Tancerze: 

Soliści: 

Koryfeje: 

Tancerze: 

Bogdan Szolc 

QUEEN 
Freddie lvo Jambor 

Kamil Guzy 
Kryspin Hermański 

Matlca Freddiego Katarzyna Gruca 
Bernadeta Maćkowiak 

Ojciec Freddiego Tomasz Dynarowicz 
Jurij Stesew 

Montserrat Cabalłe Zofiai Kubie 
Natalia Polak 

Mary Austin Dominika Koj 
Sabina Langner 

Barbara Valenttn Dominika Koj 
Aleksandra Piotrowska 

Jim Hutton Michał Krzemień 
Śmierć Artur Dmochowski 

Grzegorz Pajdzik 
Roger Taylor Michał Krzemień 

John Deacon Artur Dmochowski 
Grzegorz Pajdzik 

Brian May Daniel Dąbrowski 

Występują: 

Dziewczyny Freddiego Aleksandra Bryl, Sylwia Kubacka-Werner 
Roclc'n'roH Aleksandra Bryl, Sylwia Kubacka-Werner, 

Katarzyna Gruca/ Aleksandra Piotrowska, 
Sabina Langner/Dominika Koj 

Łabędzie Marek Błasiak/ Daniil Alexandrov, 
Daniel Dąbrowski/Michał Krzemień, 
Michał Gongor, Paweł Kranz, Patryk Wlazło, 
Marek Zaręba 
oraz 

artyści zespołów baletowych 
Gliwickiego Teatru Muzycznego: 

Katarzyna Gruca, Sabina Langner, Tomasz Dynarowicz, Jurij Stesew 
Zofia Kubie, Nataliai Ślusarz, Marek Błasiak, Daniel Dąbrowski 
Paulina Pydych, Mariola Wichrowska, Paweł Kranz 

Opery Śląskiej w Bytomiu: 
Bernadeta Maćkowiak, Daniil Alexandrov, Aleksandra 
Piotrowska, Grzegorz Pajdzik, Tomasz Sośnik 
Aleksandra Bryl, Dominika Koj, Anna Kmiecik-Sokalla, 
Sylwia Kubacka-Werner, Aneta Pająk, Aleksandra Pytel, 
Artur Dmochowski, Michał Krzemień, Marek Zaręba 
Alicjo Balasa, Monika Niedźwiedzka, Natalia Polak, 
Julia Wieschollek, Michał Gongor, Patryk Wlazło 

i Przemysław Łamacz (Gliwicki Teatr Muzyczny) 



ŻUKI I KRÓLOWE, czyli OBŁĘDNA SZTAFETA 

BeaHes czy Queen? Która grupa zasługuje na miano rockowego bandu wszech 
czasów? Fani obu od lat przerzucaJq sit statystykami, walczqc ze sobą na lłczby 
sprzedanych płyt oraz tygodni zawłaszczonych przez hity zespołów na światowych 
listach przebojów. Trudno rozstrzygnąć ten dylemat, co zresztq nie zmienia faklu, że 
oble grupy wlfceJ łączy niż dzlell. Populcmość zarówno BeaHes, Jak I Queen, sięgnę
ła poziomu, który nie da się nazwać Innym określenlem, niż opatrzona właściwym 
przedrostkiem "-mania". Zaś traglcma śmierć liderów obu zespołów przyczyniła się 
do narodzin legend, które decydujq o Ich nleśmlerłelnej sławie w równym stopniu, 
co Ich podobnie nleśmlerłelna muzyka. 

W marcu 1957 roku John Lennon, szesnastolatek z Liverpoolu, założył re swoim 
szkolnym kolegą zespół The Quarry Men. Była to grupa „sldffle'owa", nawiązująca do 
modnego WÓNC:Zas nurtu, którego przedstawiciele grali mieszankę folku z bluesem. 
wykorzystując instrumenty przerobione z przedmiotów codziennego użytku. Zespół 
pojawiał się głównie na szkolnych potańcówkach, a jego członkO'vVie traktowali te 
występy raczej jako zabawę niż poważną działalność. W lipcu jeden z koncertów 
zobaczył Paul McCartney, siedemnastolatek z Liverpoolu, który wkrótce dołączył do 
składu kapeli. Był to moment przełomowy: Paul bardzo poważnie i ambitnie traktował 
„granie", a jego umiejętności muzyczne znacznie wykraczały poza przeciętną grupy, 
co przeorało panującą w niej hierarchię. Wkrótce The Quarry Men miało już dwóch 
wyrazistych liderów: Johna i Paula. Kilka miesięcy później dołączył do nich George 
Harrison, młodszy kolega Paula ze szkoły, i tak uformowała się „wspaniała frójka", zrąb 
przyszłej grupy. Ważnym członkiem zespołu był przyjaciel Johna. początkujący basista 
Stu Sutcliffe. Kapela, startując w licznych konkursach amatorskich. zmieniła tei nazwę. 
początkowo na The Silver Beetles. czyli Srebrne Żuki. co ostatecznie przybrało formę 
The Beatles. 

Wkrótce Beatlesami zaczęli się nieśmiało interesować impresariowie. Oczywi
ście, w niczym nie przypominało to tego, co miało nastąpić jui dwa-trzy lata później: 
zespół traktowano często jako „koło ratunkowe", gdy jednej czy drugiej lokalnej 
„szyszce" świata muzycznego nie udało się zaangażować bardziej znanych grup. 
Tak właśnie było re słynnym wyjazdem Beatlesów do Hamburga. Allan Williams. 
promotor z Liverpoolu, nawiązał tam kontakt z klubem Kaiserkeller, którego właściciel 
zakontraktował u niego występy którejś z grup z jego „stajni". Tak pO'vVażna propo
zycja zmusiła Beatlesów do znalezienia stałego perkusisty; został nim Pete Best, syn 
właścicielki klubu. w którym zdarzało się występować zespołowi. W sierpniu 1960 roku 
Williams zawiózł swoim rozklekotanym minibusem piątkę młodych liverpoolczyków 
do Hamburga. 

Praca w klubie była mordercza: Beatlesi codziennie grali po dwa czterogo
dzinne koncerty, mieszkali w skandalicznych warunkach. Byli tak zmęczeni, że chcąc 
się ożywić i utrzymać zainteresowanie widzów. zaczęli po prostu wygłupiać się na sce
nie. To był pierwszy etap narodzin żywiołowego stylu Beatlesów. Najważniejsze jednak. 
że ciężka praca pozwoliła im zgrać się ze sobą i nabrać pewności siebie; John i Paul 
zaczęli również nieśmiało wplatać do programu własne utwory. 

W Hamburgu Beatlesi poznali Ringo Starra, perkusistę znanego jui wtedy zespołu 
Rory Storm And The Hurricanes. Nagrali nawet z nim w studio kilka utworów. Nikt nie 
zdawał sobie wówczas sprawy, że właśnie po raz pierwszy zagrał razem legendarny, 
kanoniczny skład Beatlesów ... 

W Hamburgu zespół zaczynał jako koncertowa „zapchajdziura", kończył
jako jedna z głównych atrakcji klubu. Całą przygodę zwieńczyła jednak katastrofa: 
policja urządziła nalot na lokal, w którym muzycy pracowali bez zezwoleń. Beatlesi 
zostali. .. deportowani. 

Grupa ciągle była mało znana w Anglii, ale za sprawą zespołów występują
cych w Hamburgu wieści o jej tamtejszych sukcesach zaczęły przeciekać do Liver
poolu. W styczniu 1961 roku muzycy dostali angaż w klubie The Cavern. Wkrótce ich 
koncerty stały się ogromną atrakcją, a ich stałym elementem zaczął być znany nam 
dobrze pisk rozhisteryzowanych fanek. Z zespołu odszedł Stu. którego jako basistę 
zastąpił Paul. W listopadzie klubowy występ Beatlesów zobaczył Brian Epstein, współ
właściciel sklepu płytowego w Liverpoolu. Zaproponował muzykom, że zostanie ich 
menadżerem. 

To był moment przełomowy. Epstein opracował nowy wizerunek zespołu
kazał Beatlesom przebrać się w garnitury oraz przygładzić niesforne czupryny-
i intensywnie zaczął szukać wydawcy i producenta. Legendarna jest już dzisiaj historia 
przesłuchania Beatlesów w Decce - jednej z największych ówczesnych wytwórni. 
Zespół wzbudził zainteresowanie, ale po kilkugodzinnej sesji menadżer firmy odrzucił 
Beatlesów, podpisując przeznaczony dla nich kontrakt z zespołem Brian Poole And 
The Tremeloes. Była to jedna z największych wpadek w historii show-businessu. 
Kto dziś słyszał o Tremeloesach? 

Kontrakt z Beatlesami podpisała ostatecznie firma Parlophone. będąca 
częścią koncernu EMI. Szefem jej działu artystów i repertuaru był George Martin. praw
dziwy magik studia nagraniowego, w znacznym stopniu odpowiedzialny za światowy 
sukces Beatlesów. 6 czerwca 1962 roku muzycy po raz pierwszy przekroczyli próg słyn
nego studia przy Abbey Road. To Martin zasugerował. ie Pete jest zbyt słabym perku
sistą. jak na standardy, do których aspirowali Beatlesi. Zespół dosyć obcesowo rozstał 
się wtedy ze swoim kolegą. angażując na jego miejsce Ringo Starra. 4 października 
ukazał się debiutancki singiel Beatlesów: Love Me Do. Cztery miesiące później kolej-
ny, Please Please Me, dotarł na pierwsze miejsca list przebojów. 22 stycznia 1963 roku 
zespół wypuścił swój pierwszy album - zatytułowany tak jak ostatni singiel. 

To. co działo się później, do historii przeszło pod nazwą beatlemanii. Jej kolej
nymi etapami były: występ zespołu w telewizyjnym programie Thank Your Lucky Stars. 
wypuszczenie megahitu She Loves You. występ przed członkami rodziny królewskiej w 
londyńskim Palladium i wreszcie ... podbój Ameryki w czasie pierwszej tamtejszej trasy 
w 1964 roku. Efekty kampanii promocyjnej, przeprowadzonej przed tą ostatnią. prze
rosły najśmielsze oczekiwania. Gdy 7 lutego na nowojorskim lotnisku im. Kennedy'ego 
wylądował samolot z Beatlesami. na płycie powitał ich tłum pięciu tysięcy rozwrzesz
czanych fanów. Na licznych konferencjach prasowych Beatlesi błyszczeli dowcipem. 
zakochując w sobie dziennikarzy. Koncerty okazały się sensacją, podobnie jak obej
rzany przez 73 miliony widzów występ w Ed Sullivan Show. w trakcie którego telegrom 



z gratulacjami przysłał muzykom sam Elvis Presley. Amerykańskie i europejskie listy 
przebojów były oblegane przez numery Beatlesów. O pierwsze miejsca piosenki 
zespołu konkurowały nie z przebojami innych grup, ale ze sobą nawzajem. 

Lata 1963-1966 całkowicie należały do Beatlesów. Kolejne single i albumy 
natychmiast stawały się bestsellerami, a koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fa
nów. Wszyscy znamy te sceny: pisk tysięcy nastoletnich gardeł, zagłuszający dźwięki 
wydawane przez czwórkę muzyków. Było to jedną z przyczyn rozluźnienia działalno
ści koncertowej zespołu, a później zaprzestania jej: po pierwszym zachłyśnięciu się 
popularnością, zespół zaczął dostrzegać coraz większą rozbieżność między własnymi 
muzycznymi aspiracjami a oczekiwaniami fanów. Odgrywanie po raz kolejny kolej
nych przebojów. zagłuszane histerycznym wrzaskiem. przestawało interesować 
Beatlesów, zwłaszcza że trasy były dla nich niezwykle męczące. Ostatni koncert zespo
łu w Anglii odbył się 1 maja 1966 roku, a ostatni oficjalny publiczny występ-'29 sierp
nia w Candlestick Park w San Francisco. Beatlesi wypuszczali kolejne albumy, coraz 
bardziej wyrafinowane pod względem muzycznym. ale zaprzestali koncertowania. 
Pojawiły się również pośród nich poważne tarcia - członkowie grupy coraz bardziej 
skupiali się na indywidualnych projektach, niechętnie podchodząc do wspólnych sesji 
nagraniowych. Ostatni singiel zespołu- Let lt Be - ukazał się w 1970 roku. 10 kwietnia 
Paul McCartney oficjalnie poinformował o rozpadzie Beatlesów. 

Ciekawe. że ów smutny fakt niemal zbiegł się z narodzinami nowej supergru
py, tak jakby zmęczone Żuki w jakiejś obłędnej sztafecie przekazały pałeczkę lidera 
branży wschodzącej gwieździe brytyjskich Królowych. W 1968 roku gitarzysta Bńan 
May i basista Tim Staffel postanowili założyć zespół rockowy. Dali ogłoszenie na tablicy 
w college' u. że szukają perkusisty. Zgłosił się Roger Taylor. student stomatologii. Kapela 
przyjęła nazwę Smile. Kolegą Staffela z Ealing Art College był młody Pars, Farrokh Bul
sara. On również miewał ciągoty muzyczne i wkrótce zaczął asystować przyjaciołom 
w próbach, nie szczędząc im swoich uwag, wypowiadanych ponoć z zadziwiającą 
pewnością siebie, jak na żółtodzioba w branży muzycznej. Pod koniec 1970 roku Staffel 
odszedł z zespołu i tak jakoś się stało, że Bulsara zajął wakujące miejsce. przejmując 
jednak funkcję wokalisty grupy. Za jego namową. przemianowano ją na Queen. 
a w 1971 roku zatrudniono nowego basistę. Johna Deacona. Nazwisko zmienił również 
sam Bulsara - od dawna w gronie przyjaciół nazywany Freddiem. dodał sobie przy
domek Mercury. W ten sposób powstała grupa Queen. w znanym nam składzie, choć 
o innym niż w latach późniejszych image'u. 

W latach 70. Queen była typową grupą rockową. idealnie wpisującą się 
w model obowiązujący w muzyczno-rozrywkowym świecie. Długowłosy wówczas 
Freddie, w końcu student akademii sztuk pięknych, zaprojektował charakterystyczne 
logo, a właściwie herb zespołu: znaki zodiaku wszystkich jego członków, splecione 
z literą Q oraz koroną, faktycznie przypominające królewski herb. 

W odróżnieniu od The Beatles, w skład Queen od początku wchodzili profesjo
nalni muzycy, cieszący się sporą renomą w muzycznym światku. Jeśli dodać do tego 
gwiazdorski styl bycia Mercury' ego, początkowo nieuzasadniony faktyczną pozycją 
grupy w branży, przestanie dziwić długotrwały start zespołu, który nie miał zamiaru 
chwytać pierwszej lepszej okazji, ale długo grymasił. czekając na propozycję 

I 

odpowiadającą swoim wysokim aspiracjom. Tak czy inaczej, w 1973 roku Queen 
wreszcie podpisał kontrakt z koncernem EMI i wypuścił swój pierwszy album 
- Queen. Płyta nie była oszałamiającym sukcesem. choć zarówno w Wielkiej Bryta
nii, jak i w Stanach Zjednoczonych doczekała się statusu złotej. Rok później ukazał się 
drugi album grupy- Queen li, na którego okładce pojawiło się kanoniczne zdjęcie 
członków zespołu, autorstwa Micka Rocka. Ujęcie to wkrótce zostanie wykorzystane 
jako początkowy motyw teledysku Bohemian Rhapsody. 

Pierwszym wielkim hitem Queen był numer Killer Queen, który ukazał się jako 
singiel w 1974 roku. Dotarł na drugie miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii, odniósł 
również sukces w Stanach. Przełomowym osiągnięciem okazał się jednak przede 
wszystkim wspomniany utwór Bohemian Rhapsody z 1975 roku, z albumu A Night at the 
Opera. Niezwykła była sama piosenka -trwała pięć minut i pięćdziesiąt pięć sekund. 
przez co właściwie nie można było liczyć na to, że zostanie radiowym hitem. Jednak 
jej muzyczne bogactwo, różnorodność, zaskakująca stylistyka. w której ostre gitarowe 
riffy mieszały się z niemal barokowymi zaśpiewami, zdobyły serca fanów. dzięki cze
mu Rapsodia przez całe dziewięć tygodni była liderem brytyjskich list przebojów. Dziś 
bywa uznawana za najlepszy singiel pop wszech czasów. Z kolei nakręcony jako jego 
ilustracja abstrakcyjny film uważa się często za pierwszy w histońi teledysk. 

W 1975 roku Queen wyruszył w swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. Potem wypadki potoczyły się już szybko. Kolejne albumy: 
A Day at the Races (1976), News of the World (1977). Jazz (1978) przyniosły takie przebo
je, jakSomebody to Love, We Will Rock You czy We Are the Champions, który stał się 
stadionowym hymnem, śpiewanym przez kibiców całego świata. W 1976 roku zespół 
zorganizował darmowy koncert w londyńskim Hyde Parku. który miał być formą 
podziękowania dla fanów. Zgromadziło się ich tam 150 tysięcy! Kolejne trasy dowodzi
ły oszałamiającej popularności członków zespołu, witanych przez publiczność USA. 
Europy czy zwłaszcza Japonii jak pół-bogoVi.1e. 

W 1981 roku Queen jako pierwsza grupa rockowa z światowej czołówki wystą
piła na koncertach w Ameryce Południowej. W Buenos Aires Freddie i jego koledzy 
przyciągnęli 300-tysięczną publiczność, największy tłum zgromadzony w jednym 
miejscu w histońi Argentyny. W sao Paulo bilety na pierwszy koncert zespołu kupiło 
131 tysięcy osób; na kolejny- 120 tysięcy. Freddie udowadniał. że jest prawdziwym 
władcą serc swoich fanów. Idealnie wyczuwał ich nastroje i potrafił wykonywać 
głębokie ukłony w stronę ich upodobań. W Argentynie zaprosił na scenę Maradonę. 
z którym wymienił się koszulką, wzbudzając entuzjazm fanów- jak to w Ameryce 
Południowej, nie tyle kibiców, co wyznawców futbolu. 

W latach 80. Freddie zmienił wizerunek - zniknęły jego długie włosy, pojawił 
się charakterystyczny wąsik. Zespół zaczął nieco dawkować trasy koncertowe. 
których nie organizował już co roku, częściowo z tych samych powodów, co pięt
naście lat wcześniej The Beatles - status megagwiazd sprawiał, że dla muzyków 
każdy wyjazd był forsownym, męczącym przedsięwzięciem. Jedno jednak zawsze 
było pewne: kiedy już Queen występował, musiał przebić wszystko, co udało mu się 
osiągnąć do tej pory. Tak było w Brazylii, gdzie w czasie pierwszej edycji rockowego 
festiwalu Rock in Rio w Rio de Janeiro dwukrotnie zgromadził ponad 300-tysięczną 



publicmość, tak było w 1985 roku w czasie charytatywnego koncertu Live Aid, gdzie 
mimo występów takich gwiazd, jak Elton John, muzycy w zgodnej opinii komentato
rów zagarnęli dla siebie koncert. Rok później Queen udał się w światową trasę, która 
- choć wtedy nikt jeszcze o tym nie wiedział- miała być jego ostatnią. Jej częścią był 
słynny koncert w Budapeszcie, pierwsze tego rodzaju wydarzenie za Żelamą Kurtyną. 
Zwieńczeniem trasy były słynne występy na Wembley i w Knebworth Park, pożegnal
ne koncerty z udziałem Mercury'ego. 

Gwiazdorski tryb życia lidera Queen zakończył się dla niego tragicznie. W 1987 
roku zdiagnozowano u niego wirusa HIV. Po raz ostatni pokazał się publicznie w 1990 
roku, na wręczeniu zespołowi nagrody brytyjskiego przemysłu fonograficznego. Był już 
wtedy cieniem dawnego Freddiego. do końca ukrywał jednak przed fanami choro
bę. Do końca nagrywał też kolejne przeboje. zdając sobie sprawę, jak niewiele czasu 
pozostało mu na to, by podzielić się re światem muzyką, którą nosił w sobie. Swego 
rodzaju testamentem Mercury'ego był wypuszczony w 1991 roku singiel Show Must 
Go On. Pod koniec 1991 roku gwiazdor zdecydował się ujawnić przed światem swoją 
chorobę. 23 listopada wydał oflcjalne oświadcrenie, w którym przyznawał, że umiera 
na AIDS. Następnego dnia już nie żył. 

Śmierć Mercury' ego przeniosła jego popularność w sferę mitu. Freddie był 
największą do tej pory gwiazdą, która padła ofiarą dżumy XX wieku. Kiedy jednak 
spojrzeć na historię społeczną minionego stulecia, los muzyka może się wydać swego 
rodzaju klamrą, zamykającą istotny jej rozdział. Beattesi, dzięki swej sławie, wprowadzili 
muzykę rockową na salony, zapoczątkowali erę masowej kultury popularnej i przygo
towali grunt pod rewolucję końca lat 60., której zresztą stali się symbolami. Lennon 
i Yoko Ono byli ikonami hippisowskiej fali, która zmyta ze świata grubą warstwę obłudy 
i pozwoliła mu cieszyć się na nowo prostymi wartościami. Euforia ucieczki od trady
cyjnie rozumianej polityki, euforia wolnej miłości i narkotyk.owych odlotów, nie trwała1 
jed nok długo, a zwiastunem jej kresu był właśnie wybuch światowej epidemii. Muzy
cy Queen z jednej strony skorzystali z możliwości, jakie dawał nowo narodzony świat 
masowej rozrywki, z drugiej - padli jego ofiarą. Nic dziwnego, że w naszych oczach 
zarówno Lennon, jak i Mercury na zawsze pozostaną symbolami szalonych lat 60., 70. 
i 80. XX wieku - tego. co w nich najlepsze, i tego, co najbardziej przerażające. 

Jacek Mikołajczyk 

The Beatles&Queen - statystyki 

Liczbo albumów studyjnych 

Liczba tygodni spędzonych przez utwory zespołu 
na listach przebojów 

Najlepiej sprzedające się albumy w Wielkiej Brytanii 
(stan na 2006 r.) 

Liczba sprzedanych kopn albumów, singli i filmów 

Liczba singli, które dotarły na pierwsze miejsca list 
przebojów w Wielkiej Brytanii 

Największy koncert 
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John Lennon 
Ur. 1940 w Liverpoolu. założyciel The Beatles, jeden z liderów, wokalista 
i współkompozytor największych przebojów zespołu. Wychowywała 
go ciotka Mimi. żona liverpoolskiego farmera i mleczarza. Początko

wo próbował sił w sztukach plastycznych, ale szybko skupił się na mu
zyce. Założyciel zespołu The Quarry Men, przemianowane~o później 

na The Beatles. Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, ktory zwrócił 
jednak_kró_l~wej w 1?69 roku w proteście przeciw prowojennej poli
tyce W1elk1eJ Brytan11. Razem z Paulem McCartneyem tworzył duet 
pisarsko-kompozytorski, odpowiedzialny za większość hitów grupy. 
8 grudnia 1980 został zastrzelony przez Marka Davida Chapmana. 

Pau li McCartney 
Ur. 1942 w Liverpoolu, jeden z liderów, wokalista i basista oraz współ

kompo_zytor największych przebojów The Beatles. Jego ojciec 
był muzykiem amatorem, stąd muzyczne zainteresowania Paula. 

McCar}ney raz~m z Le~non~m napisał większość piosenek zespołu, 
był te2: przez ~1ele lat J~go ~1łą napędową-:- Qdyby nie jego wysiłki. 

Beat!es1 pewnie rozpadliby się o wiele szybc1e1. W latach 70. osiągał 
k~l~Jr}~ suk~esy _w zespole Wings, który założył ze swoją żoną Undq, 
pozn1e1 robił ka nerę solową. Jest rekordzistą Guinnessa jako artysta, 

kt~ry ~.sią[Jnął największy sukces w historii muzyki. poświadczony 
setkami m1l1onow sprzedanych płyt. Kawaler Orderu Imperium Brytyj

skiego, żywa legenda show-businessu, choć wedługi pewnej legendy 
miejskiej, zakorzenionej głęboko w latach 60., nie żyje od 1966 roku, 

zastąpiony przez sobowtóra. 

George Harrison 
Ur. 1943 w 'Liverpoolu, gitarzysta i wokalista The Beatles. Do zespołu 
wprowadził go Paul McCartney. Harrison był najzagorzalszym spa

. śród B~atlesów wyznawcą kulti.-!ry Wsc~odu, interesował się religią 
I _kulturą hinduską, popularyzował 1dee zw1qzane Z ruchem nippiSOW

Sklm, był wyznawcą Hare Kryszna. Po rozpadzie grupy zajął się karierą 
solową, ale był również aktywny w świecie filmowym, jako producent 
(wyprodukował m.in. Żywot Briana Monty Pythona). Zmarł w 2001 roku 

na raka. 

Ringo Starr 
Ur. 1940 w Liverpoolu jako Richard Storkey. Perkusista The Beatles. Jako 

ostatni dołączył do zespołu, wcześniej występował z popularną 
w Liverpoolu grupą The Rory Storm And Hurricanes. Był kompozy
torem kilku przebojów grupy, m.in. Don't Pass Me By. Po rozpadzie 

Beatlesów zajął się karierą solową, ale często występował jako. muzyk 
sesyjny na nagraniach swoich byłych kolegów z zespołu. 

Sam założył grupę All-Starr Band, z którą koncertuje do dzisiaj. 
Najbardziej utalentowany aktorsko spośród członków zespołu, 

wystąpił w licznych filmach. 

YokoOno 
Ur. 1933 w Tokio, amerykańska artystka pochodzenia japońskiego, 

żona Johna Lennona od 1969 roku. Hippiska, feministka, performerka, 
działaczka na rzecz pokoju i praw człowieka. W latach 60. była zwią
zana z grupą artystyczną Fluxus oraz z Johnem Cagem. Realizowała 

liczne happeningi. zyskała umanie świata artystycznego. Lennona 
poznała w 1966 roku i wkrótce oboje stoli się nierozłączni. Miała na 
niego ogromny wpływ; to dzięki niej Lennon skierował się w stronę 

muzyki i sztuki awanQardowej. Yoko Ono często Jest oskarżana o przy
spieszenie lub nawet spowodowanie rozpadu Beatlesów. 

Freddie Mercury 
Ur. 5 września 1946 w Zanzibarze jako Farrokh Bulsara. Wokalista 
i lider Queen, autor takich przebojów, jak: Bohemian Rhapsody, Killer 
Queen, Somebody to Love czy We Are the Champions. Freddie 
z pochodzenia był Parsem; znany był ze swoich ekstrawaganckich 
zachowań oraz niezwykłej żywiołowości na scenie. Jako lider Queen, 
był prawdziwym królem rocka lat 70. i 80. ubiegłego wieku. 
Zmarł na AIDS 24 listopada 1991 roku. 

Brian May 
Ur. 1947, gitarzysta i autor wielu przebojów Queen. Doktor astronomii. 
W czasie koncertów grał zawsze na gitarze Red Special, którą zbudo
wał osobiście jako szesnastolatek m.in. ze starego kominka. Zamiast 
kostki używał sześciopensówki. Po śmierci Freddiego skupił się na 
karierze solowej. Mieszka w Surray, w południowej Anglii. 

Roger Taylor 
Perkusista zespołu Queen, ur. 1949 we wschodniej Anglii. Dentysta 
z zawodu. Autor takich przebojów zespołu, jak: Radio Ga Ga, A Kind 
of Magie czy The lnvisible Man. Multiinstrumentalista. Występował 
z wieloma gwiazdami. m.in. z Erikiem Claptonem, Rogerem Water
sem, Philem Collinsem i Bon Jovim. Był również producentem. 

John Deacon 
Ur. 1951. basista Queen. Kompozytor przeboju I Want to Break Free. 
Jako jedyny z członków zespołu nie śpiewał (z wyjątkiem wspierania 
kolegów w czasie koncertów). Po śmierci Freddiego właściwie wyco
fał się z życia muzycznego. 

Montserrat Caballe 
Hiszpańska śpiewaczka operowa, sopran koloraturowy. Ur. 1933 
w Barcelonie. Śpiewała na największych scenach operowych świata, 
m.in. w mediolańskiej La Scali, wiedeńskiej Staatsoper, nowojorskiej 
Metropolitan Opera i w londyńskim Covent Garden. Specjalizowała 
się zwłaszcza w operach bell canto. W 1988 roku nagrała z Freddiem 
Mercurym album Barcelona, którego tytułowy utwór został hymnem 
igrzysk olimpijskich w 1992 roku. 

Mary Austin 
Kochanka i towarzyszka życia Freddiego w latach 70., późniejsza 
przyjaciółka i jedna z najważniejszych osób w życiu gwiazdora. 
Freddie w niektórych wywiadach nazywał ją nawet miłością swego 
życia. 

Barbara Valentin 
Słynna aktorka austriacka, w latach 60. znana z ról w filmach erotycz
nych, w następnym dziesięcioleciu wystąpiła w wielu filmach Rainera 
Fassbindera. W latach 80. mieszkała w Monachium, gdzie poznała 
Freddiego i została - mimo jego otwartego gejostwa w tym okresie -
jego kochanką. Zmarła w 2002 roku. 

Jim Hutton 
z zawodu fryzjer, wieloletni kochanek i partner Freddiego. Ich związek 
trwał od połowy lat 80. aż do śmierci gwiazdora. Hutton opiekował 
się swoim partnerem w czasie choroby i był przy jego śmierci. Sam 
w 1990 roku został zdiagnozowany jako nosiciel wirusa HIV. Zmarł na 
raka w 2010 roku. 



Igor Vejsada 
Dyrektor artystyczny baletu Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. 

Tancerz, choreograf. Absolwent Konserwatorium w Brnie, odbył rów
nież staż w Moskwie w Machu -Akademii Baletu Teatru Bolszoj - oraz 
w bratysławskiej VSMU. Był solistą Teatru Narodowego w Brnie, gdzie 

występował w głównych partiach baletów, m.in.: w Romeo i Julii, 
Ognistym ptaku i Śnie nocy letniej. Następnie pracował na Węgrzech 

w balecie w Gyor. Po powrocie do Brna założył zespół New Ballet 
Brno, gdzie realizował autorskie przedstawienia ze słowackim mala

rzem i scenografem Josefem Bubókiem. W 1992 roku dostał angaż 
w Kibbutz Contemporary Dance Company w Izraelu, a dwa lata 

później Philippe Talard sprowadził go do Teatru Narodowego 
w Mannheim. Występował w całej Europie i za granicą, brał udział 
w festiwalach w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach i w Ja

ponii. Autor choreografii baletów: Tańce Rudolfa li, The Beatles, Time 
of Dance, Coppelia, Eva, Requiem -A. Dvofak, Romeo i Julia i in. Był 
również choreografem licznych oper i musicali oraz jurorem między-

narodowego konkursu „Monaco Dance Forum". 

Robert Balogh 
Studiował choreografię i reżyserię baletu na Akademii Sztuk Muzycz

nych w Bratysławie. W latach 1985-1988 pracował jako solista i chore-
ograf w Teatrze O. Stibora w Ołomuńcu (obecnie Teatr Morawski 

w Ołomuńcu), gdzie zrealizował m.in. balety: Cztery pory roku, Dom 
Bernarda Alby, Ognisty ptak, Adagietto I Promeny lósky. W 1988 roku 
Teatr Narodowy w Bratysławie wystawił jego przedstawienie Extóze 
ducha do muzyki Requiem Mozarta, prezentowane później na wielu 
międzynarodowych festiwalach. W 1989 roku reżyser filmowy Peter 

Weigl zaprosił go do opracowania choreografii dwóch baletów dla 
nowej sceny Teatru Narodowego w Pradze - Catulli Carmina i Damy 
kameliowej. la ostatnia została później wystawiona również w Turcji 

oraz w Teatrze Wielkim w Łodzi. W latach 1991-1995 Balogh pracował 
za granicą -w Polsce, w Japonii i w Turcji. W 1991 roku zdobył trzecią 
nagrodę na Konkursie Choreograficznym w Tokio, a w 1994 roku złoty 

medal na konkursie w Jackson w USA. W latach 1995-1997 szefował 
zespołowi baletowemu Teatru J. K. Kyla w Pilźnie, gdzie zrealizował 

balety: Casanova, Carmen, Romeo i Julia oraz Puszkin. W latach 
1997-98 współpracował z Teatrem Narodowym w Bratysławie, gdzie 
wystawił balety Carmen i Andersen. Od 1998 roku stale współpra-

cuje z Teatrem Morawskim w Ołomuńcu, gdzie w 2004 roku założył 
również studio baletu dla dzieci. Z jego ostatnich dokonań wymienić 
należy m.in. zrealizowane w Teatrze Morawskim w Ołomuńcu balety: 
Madama Butterfly (2002), IX Symfonia „Z nowego świata" A. Dvofóka 
(2004), Requiem (2007), Carmina Burana (2007), Macbeth (2009) oraz 

Frida (2011). Od 2010 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru 
Morawskiego w Ołomuńcu. 
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Kierownik chóru: Barbara Stanisz; kierownik wokalny: Grażyna 
Griner; kierownik baletu: Anna Siwczyk; dyrygenci: Bassem Akiki, 
Jakub Chrenowicz, Adam Mazoń, Przemysław Neumann, Maciej 
Niesiołowski, Sebastian Perłowski, Wojciech Radek, Andrzej Rosół, 
Ruben Silva, Paweł Szczepański; korepetytorty: Dorota Dakszewicz, 
Grażyna Griner, Adam Mazań, Krzysztof Solik; kierownik techniczny: 
Adam Prażuch; Inspicjenci: Marek Migd'ał, Bogdan Szolc; rekwizytor: 
Teresa Opydo; bry!jladier sceny: Jarosław Maksymowicz; oświetlenie: 
Wacław Czarnecki; realizacja dźwięku: Grzegorz Zierold, Andrzej 
Bączyński, Jacek Skorupa; Brygadierzy pracowni: malarsko-modela
torska: Barbara Ciszek; krawiecka damska: Irena Sławińska; kraw.lec
ka męska: Justyna Galus; zdobnicza: Janina Łubkowska; tapicerska: 
Jarosław Jochacz; stolarska: Ryszard Sierny; farbiarska: Zofia Małujło; 
fryzjerska: Edyta Bratkowska 

Gliwicki Teatr Muzycmy, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, tel.: 32 230 
67 18 (centrala), rezerwac~a blletów: 32 232 13 39 (kasa), 
32 23Ó 49 68, 31231 80 38 Biuro Obsługi Widzów i Promocji), 32 301 51 93 
(fax), e-mail: bow@teatr.giwice.pl Impresariat: al. Przyjaźni 18, tęl. 32 231 
88 13, kino Amok ul. Dolnych Wałów 3, fel. 32 231 56 99, Kwartet Slqskl 
tel. 32 251 21 24, e-mail: sile~ia_ns@yahoo.com Scenv GTM: Scena P~. 
Nowym Świecie (ul. Nowy Swiat 55/57), Scena w Ruinach (al. Przy1am 
18), Scena Bajka-Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
e-mail: gtm@teatr.gliwice.pl 
www.teatr.gliwice.pl 

Kierownik chóru: Krzysztof Martyniak; kierownik baletu: Olga Kozi
mala-Kliś; koncertmistrz: Jan Knapik; dyrygenci: Krzysztof Dziewięcki, 
Tadeusz Serafin. Piotr Warzecha; korepetytorzy: Larysa Czaban, 
Halina Mansarlińska, Halina Teliga; Inspicjentki: Jadwiga Bacik, 
Krystyna Siedlik; dział techniczny: kierownik: Natalia Chrzanowska; 
kierownicy pracowni: krawieckie] damskiej: Małgorzata Zaręba; 
męskiej: Henryk Krawczyk; stolarslciej: Krzysztof Żuchowski; malarsko
modelarsklej: Stanisław Grabowski; zdobniczej: Aldona Grzechca-Ci
chocka; perukarskiej: Irena Różanka, mistrz pracowni szewskiej: Jerzy 
Sowa; ślusarskiej: Walter Kapuściok; główny oświetleniowiec: Tomasz 
Trela; akustycy: Bogusław Kubat, Sebastian Tabor; rekwizytorka: Bo
żena Rabczewska; główny brygadier sceny: Eugeniusz Chrzanowski; 
brygadier: Józef Burdyszek 
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{Dział Imprez i Reklamy); 
e-mail:opera@opera-slaska.pl 
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