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Tak się dziwnie składa, że bohaterkami trzech najważniejszych arcydzieł operowych 

tworzących fundament tego gatunku są kobiety, które z jednej strony mogą być wzorem 

charakteru, wytrwałości, wierności wobec swoich uczuć, a z drugiej ich status społeczny nie 

odbiega od zwykłych prostytutek 

To dosadne określenie może wywoływać 

oburzenie nie mniejsze niz to, które otaczało 

skandalizujące premiery tych utworów. 

Narodzinom scenicznym wspomnianych dzieł 

towarzyszyło oburzenie z powodu pokazy

wania eleganckiej publiczności operowej 

losów . kobiety upadłej". Oczywiście, dyskusja 

wokół odróżnienia kurryzany, czy gejszy, czy 

swobodnie dobierającej kochanków pracow

nicy fabryki cygar od ladacznicy jest wciąż 

nierozstrzygnięta, ale nawet zakładając, że 

lekko naciągamy naszą tezę, sprawa wydaje się 

godna uwagi. Fascynacja najstarszym zawodem 

świata w sztuce jest tak stara jak sama sztuka, 

czyli niewiele młodsza od owego zawodu. Spór 

o ocenę zjawiska prostytucj~ jego plusów i 

minusów, legalności i nawet podstawowej 

deflnicji trwa non stop. Nie chcemy dolewać 

oliwy do spornego ognia. Naszą uwagę 

pragniemy skupić na fascynującym paradoksie 

połączenia w jednej osobowości wysokiego 

poziomu moralnego Traviaty, Butterfly i 

Carmen z ich niskim poziomem seksualnej 

czystości. Wszystkie w różnym stopniu 

czerpały korzyści majątkowe zaspokajając 

męskie pożądanie. Każda z nich stanęła w obli

czu wyboru pomiędzy dalszym uprawianiem 

komercyjnego seksu, a dochowaniem wier

ności swoim nieoczekiwanym uczuc10m. 

Każda z nich wybrała rozwiązanie szlachetne i 

każda z nich zapłaciła za to życiem . Tragiczny 

finał tych trzech oper porusza niezliczone 

rzesze widzów tym bardziej, że w pierwszych 

scenach poznaliśmy nasze bohaterki w 

sytuacjach nie wzbudzających litości. Wręcz 

przeciwnie. Jesteśmy początkowo skłonni do 

lekkiej pogardy wobec nich. Rozbawiona 

Violetta w pierwszym akcie jest przez 

kompozytora po mistrzowsku przedstawiona 

jako nonszalancka, zepsuta kobieta zajęta 

blichtrem i flirtami. Dopiero w arii ujawnia 

swoje prawdziwe oblicze i niezwykle 

dramatyczne brzmienie. Dzięki stopnmwemu 

odsłanianiu przed nami zalet jej charakteru 

kompozytor pozwala, byśmy w drugim akcie 

wspólnie z ojcem Alfreda zostali zaskoczeni · 

szlachetnością osoby, którą poznaliśmy jako 

kobietę lekkich obyczajów. Jej heroiczna 

decyzja wyrzeczenia się osobistego szczęścia w 

imię honoru i dobra rodziny ukochanego 

mężczyzny wprawia nas w podziw tak jak Ger

monta i budzi się w nas to samo uczucie 

empatii. W finale kochamy Violettę, a jej 

przeszłość, kiedy handlowała ciałem, nie ma dla 

nas znaczenia. Umiera na naszych oczach 

oczyszczona z wszelkich negatywnych ocen, 

wybielona tak, że chór mógłby jej, jak w 

Małgorzacie - dzieciobójczyni w Fauście, 

zaśpiewać . Zbawiona!" Czyż nie jest tak, że 

gmach społecznej moralności nie ustałby ani 

chwili, gdyby nie fenomenalna zdolność nasza 

do miłosierdzia, wybaczania, ekspiacji, spo

wiedzi i tych wszystkich narzędzi, dzięki 

którym grzesznicy mogą powracać na niwę 

cnoty~ Mało jest tak przejmujących i pięknych 

aktów w kulturze człowieka, jak ta zdolność 

odradzania się etycznego po beznadziejnych, 

wydawałoby się, upadkach. Wszystkie 

dziedziny sztuki karmią się tym płodnym 

tematem i wiele można wymienić arcydzieł, w 

których zamiana potępienia we współczucie 

jest źródłem oczyszczających emocji. Teatr jako 

szczególne mie1sce katharsis jest predesty

nowany do tych wzniosłych chwil, kiedy 

identyfikacja z tragiczną postacią daje szansę 

naprawienia ubytków we własnym sumieniu. 
Czy to w ogóle jeszcze jest komukolwiek 

potrzebne? - spyta ktoś zdeformowany współ

czesną tendencją zezwalania wszystkim na 

wszystko w imię wyższości demokracji. Po cóż 

nam sumienie, które jest elementem 

ograniczania naszej wolności w imię dobra 

powszechnego, czyli w domyśle . nie naszego". 

O zabójczy domyśle! Skąd się to do nas 

przyplątało? Przecież ta jedność .naszego" i 

. powszechnego" jest jednym z największych 

osiągnięć rozwijającej się mozolnie cywi

lizacji. Skoro więc znajdzie się garstka 

niezłomnych, którzy uważają, że sumienie jest 

fundamentalnym składnikiem człowie

czeństwa, to azylem dla tej garstki może się stać 

teatr. Kiedy więdną stare religie, a filozofowie 

rozkładają bezradnie ręce w poczuciu klęski 

etyki wykutej w kuźni rozumu, właśnie poezja, 

teatr, muzyka i piękno sztuki stają się 

obszarem, gdzie szansa na przechowanie 

waności w stanie czystym daje nadzieję na 

przyszłość. Oczywiście , jeśli będziemy 

dysponować jakąś minimalną ilością artystów, 

którzy mają poczucie misji mówienia prawdy i 

nazywania rzeczy po imieniu. Nie manipulacje 

i zabawa formą, nie gra szklanych paciorków, 

tylko odwaga sentymentu, siła obnażania 

własnych wzruszeń, niechęć do klamsrwa i 

szamaństwa mogą prowadzić do skutecznej 

terapii. Ale cóż to za prawda zawarta jest w 

miłosierdziu? Jaki pożytek ma człowie

czeńsrwo z dramatycznego zwrotu w posrę

powaniu złego człowieka, króry nagle zaczyna 

być dobry? Czemu fascynuje nas powrót do 

życia cnotliwego bardziej niż cnotliwe życie 

samo w sobie? Czyżbyśmy wszyscy byli jakoś 

grzesznP .Kto z was jest bez winy, niech 

pierwszy rzuci kamieniem" powiada Jezus do 

tłumu otaczającego jawnogrzesznicę. Nikt nie 

rzucił. Każdy jest grzesznicą, tyle, że mniej 

jawną. W jawności tkwi więc występek. 

Wszyscy jesreśmy ladacznicami niejawnymi. 

Kiedy ta jawna, potępiona, nawraca się i 

ujawnia moralne zalety, czujemy, że i dla 

naszych wym:pnych myśli i niejawnych 

uczynków istnieje być może jakaś możliwość 

zmazania ich i odkupienia. Jakaż słodka 

wdzięczność wypełnia wredy nasze serca i 

przez czas pewien żyjemy lepiej, godniej, 

pewniejsi siebie, odważnie1si w głoszeniu 

swojego ja. A czegóż mozna chcieć więcej? 

Stąd być może sukces tematu szlachetnych 

ladacznic i bezkonkurencyjny aplauz dla 

Traviatlj , Buccerf/y i Carmen oraz tuzina im 

podobnych uwiecznionych w operach może z 

nieco slabszą muzyką, ale też pełną pięknych 

momentów .• Płacz, płacz" - śpiewa Germorit 

do odmienionej moralnie Violetty, czego i my 

życzymy naszej drogiej publiczności. l' 

MAREK WEISS 
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W jednym z pierwszych zdań Damy Kameliowej Aleksandra Dumasa-syna, który był 
mniej więcej w moim wieku, gdy jego głośna powieść została opublikowana, 

narrator wyznaje: Nie mam jeszcze lai, w kc6r!Jd1 się tworZ!J - zadowalam się więc 

opowiadaniem. 

Podobnie jest z naszym spektaklem - jego 

inscenizacja została stworzona przez Marka 

Weissa, natomiast ja w tej strukturze 
opowiadam swą reżyserią historię bohaterów 

Traviacy. 

Debiut mlodego artysty zawsze wiąże się ze 

szczególnymi oczekiwaniami ze strony świata, 

a zwłaszcza, gdy pracuje on nad dziełem 

należącym do kanonu tych najsłynniejszych . 

Reżyserowanie tak doskonalej i powszechnie 

znanej opery Verdiego to wielkie wyzwanie i 
ogromna odpowiedzialność. Jednak, jak 

powtarzał nam na zajęciach prof. Józef 

Opalski, opiekun mojego roku reżyserii w 

krakowskiej PWST, Schubert przed trzydziesiką 

już konał- przez co humorystycznie namawiał, 

byśmy nie pozwolili, aby wiek powstrzymywał 

nas przed realizowaniem nawet bardzo 

ambitnych planów. 

Zadanie, którego się podjęłam, przypominało 

skok na głęboką wodę, ale wszyscy wiemy, że 

to głównie skoki na mieliznę prowadzą do 
wypadków, a głęboka woda nie straszna tym, 

którzy lubią pływać. Opera Bałtycka stworzyła 

mi warunki pracy, o których każdy debiutant 

mógłby marzyć - wybitnie utalentowani i 

szanujący pracę reżysera artyści sceny, profe
sjonalna ekipa realizatorów, światowej sławy 

dyrygent - Maestro Jose Maria Florencio i 
wsparcie mentorskie Dyrektora Marka 

Weissa. Spektakl jest wypadkową lojalności 

wobec kluczowych założeń stworzonej przez 

niego inscenizacji oraz pragnienia, by 
przekazać moje własne artystyczne prze

konania. Wyraża się to w sposobie, w jaki 

nadaję życie postaciom i opowiadam ich dzieje 

w konkretnych sytuacjach. 

Piszę te słowa pod koniec okresu produkcji i 

mam okazję, by przyjrzeć się drodze, którą 
razem przeszliśmy. Największą radością dla 

mnie jest fakt, że wytrwaliśmy w atmosferze 

spokoju, przyjaźni i wzajemnego zaufania, 

wedle wyznawanej przeze mnie zasady, że 

sztuce sprzyja dialog- to właśnie z rozmowy, z 
twórczego starcia niekiedy sprzecznych 

podejść i stanowisk wynikają najlepsze 

rozwiązania. l.I 

KAROLINA SOFULAK 

• 

EMILY DICKINSON 
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Nie mogłam stanąć i czekać na Śm.ierć -
Ona sama mnie podwiozła - uprze1ma -
Bryczka mieściła nas dwie -
I jeszcze - Nieśmiertelność -

Konie szły stępa - nie poganiane -
Widząc, że Śmierci nie śpieszno, 
Swoje rozrywki i prace 
Odłożyłam - przez Grzeczność -

Minęłyśmy Boisko Szkolne 
Pełne Dzieci - Rejwachu -
A potem Łany - w nas wpatrzone -
A potem Słońca Zachód -

Pr;;eklad 

Lub raczej - Słońce nas 
Minęło - gęstniał płacz 
Zimnej Rosy - Sukienkę 
Miałam za cały Płaszcz -

Stanęłyśmy przed Domem - niskim 
Jak Gruntu Wybrzuszenie -
Dach ledwie był widoczny -
Gzymsy wrośnięte w Ziemię -

Odtąd - Stulecia już - a jednak 
Każde z nich prędzej przeszło 
Niż Dzień, gdy pierwszy raz pojęłam, 
Ze Końskie Łby prą w Wieczność-

STANISŁAW BARAŃCZAK 
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fesi raka scrasz/iwa choroba, kc6ra jakby 
przygotowuje swą ofiar( na śmierć; kt6ra tak 
oczyszcza ją z jej rażących aspekc6w, kc6ra nadaje 
cemu, co znajome, nieziemskie oznaki 
nadchodzącej zmiany; srrasz/iwa choroba, "'kt6rej 
walka pomirdzy duszą a ciałem jest tak sropnwwa, 
cicha i poważna, a jej wynik tak przesądzony, iz 
dzień po dniu, ziarnko po ziarnku cielesna powłoka 
wytraca s1e i usycha, tak iż duch staje sir lekki i 
optymistyczny w miar(, jak. ubywa mu c1ezaru -
czując nieśmiertelność w pob/1zu u waza ją 1edynie 
za nowy rozdział w Ż!JCIU śmiercelnym; choroba w 
kcórej śmierć i zycie mieszają sir rak przedziwnie, 
iż śmierć nabiera blasku 1 koloru życia, a życie 
prz!Jbiera mizerną i makabryczną form( śmierci, 
choroba, na kcórą medycyna nie ma lekarstwa, 
kcórej bogaccwo nigdy nie odscraszylo, ani którą 
wykluczy/aby bieda; kcóra czasem pomsza sie 
wielkimi krokami, a czasem poscepuje w 
opieszałym, powolnym cempie; ale szybka czy 
wolna,jesc zawsze pewna i nieuchronna. 

CHARLES DICKENS 

Nicholas Nickleby 

... ze wSZ!JStkich słabości, jednakże, żadna nie ;esc 
skłonna wieźć do gruźlicy rak, jak nienacura/ne 
bądź niepohamowane oddawanie sir zmysiow!Jm 
pasjom. 

Tekst medyczny 
1853 

... nostalgia, zawiedzione nadzieje 1 uczucia, 
depres!Jjne stany emocjonalne, przedwczesne bądź 
nadmierne oddawanie sir uciechom seksualnym ... 

Dr James Copland o przyczynach gruźlicy 
1861 

Gruźlic( uważano - nadal sir uważa - w chorobę 
powodującą okres!/ eufoni, podwyższonego 

apecyru, nasilajrzcego się pragnienia seksualnego ... 
Gruźlicę widziano jako afrodyz;ak, nadający 

choremu niezwykle zdolrws'c1 uwodzenia. 
Jak wszysckie naprawde udane merafory, merafora 
gruźlicy b!Jla na C!Jle bogaca, by dać sir 
wykorzyHać na dwa wza;emn1e si( wykluczające 
sposoby. By/ co sposób na opisanie zmysiowoścr, 

sprzyjante prawom, 1ak1m1 rządzi sir namięcność, 
a także sposób op1sywan1a represji... oraz 
przepełnienia uczuciami wyższ!Jmi. • 

Wczesny k.apira/izm zaklada pocrzebr uregu· 
/owania 1vydacków, oszczedzenia, prowadzenia 
księgowości, zachowania d!JSCijpliniJ - ;esc co 
ekonomia polegająca na racjonaln!Jm ograni
czaniu pragnienia. Gruźlice opisu;e się obrazując 
wsz!Jscko, co podsumowuje negacywne zacho· 
wania dziewięcnascowiecznego homo economicus: 
spusroszenie; wytracanie; rozcrwanianie sil 
wicaln!JCh. 

W SW!Jtn dziele Morbidus Angliws (1672) Gideon 
Harvey scwierdzal, iż .melancho/1a· 1 ,.żó/c" 10 

„jedyna przycz!Jna· gruźlicy (dla kcóre; uzywal 
metaforycznej nazwy .korozja'). W 1881 roku, na 
rok przed publikacją przez Kocha pracy 
ogłaszającej odkr!JCie prącka gmźlicy (.) 
obowiązujący podręcznik medyczny wymienia/ 
jako źródło chorob!J: d!Jspozycj( dziedziczną, 

niesprzyjający klimat, siedzący cryb życia, zie 
przewiecrzenie, niedoscacek świacla 1 .depresyjne 
emocje· . 

SUSAN SONTAG 

Choroba ;ako metafora 

Płuca: Zdolność przy1mowania ::,ycia. 
Choroby płuc: Depresja. Żal. Obawa przed 
aiaywnym Ż1jC1em. Poczucie, że jesc sir 111egodnym 
Ż!JĆ pe/nią życia. 

Gruźlica: Us!Jchanie z samolubscwa. Zaborczość. 
Okrutne myśli. Pragnienie odwecu. 

LOUISE L. HAY 

Możes:: uzdrowić swoje Ż!JCie 

Sympcomy choroby nie są niczym innym, jak cy/ko 
zamaskowanymi prze;awam1 pocrgi mi/ości; 

wszelka choroba co 1edy11ie zmieniona posrać 

miłości. 

THOMAS MANN 

Czarodziejska góra 
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Za pięćdziesiąt lat nikt by nie pamiętał o mojej Damie Kameliowej. 
Ale Verdi uczynił ją nieśmiertelną. 

AL EKSAND E R DUMA S- SYN 

O Traviacie Giuseppe Verdiego rozmawiają dyrektor muzyczny, dyrygent JosI! MARIA 
FLORENC!O i reżyser KAROLINA SOPULAK. 

)OSB MARIA FLORBNC IO: Ktoś przypomniał 
mi ostatnio, że w filmie Woody'ego Allena 
Hannah i jej sioscry jedna z bohaterek mówi, że 
ostatnia scena Traviacy obezwładnia ją i 
powodu je płacz. Który moment w dziele 
Verdiego porusza ciebie szczególnie? 

KAROLINA SOPU LAK: Zawsze chwyta mnie za 
serce fraza: Ah! Gran Dio, morir si giovane. To jest 
jeden z wielu momentów buntu Violetty 
przeciwko temu, co ją spotkało, przeciwko 
chorobie, któ ra j ą trawi. Od te j frazy wyszla cala 
moja koncepcja Traviacy- historii kobiety, która 
walczy z chorobą, przechodząc trudną drogę od 
wyparcia, poprzez bunt aż po akceptację faktu, 
że niebawem umrze. Nic nie spraw~ że jej śmierć 
będzie lżejsza, żadne towarzystwo, jakie 
mogłaby sobie zapewn ić, nie spowoduje, że 

będzie je j łatwiej ode j ść. Osiąga spokój dopiero 
wtedy, gdy zdaje sobie sprawę, że umiera się 

zawsze w pojedynkę i że doświadczeniem 

śmierci nie można się z nikim podzielić. 

J.M.F. Dla mnie w tym dziele to nie scena śmierci 
Vio letty jest najbardziej wzrusza j ąca. 

Bezgraniczny płacz wywołuje we mnie jej śpiew: 
Amami Alfredo, amami quanc'io c'amo' I choć nie 
ma tego w słowach, muzyka zdaje s ię dopo
wiadać: będziesz mus iał mnie bardzo kochać, 
żeby zrozumieć to, co robię dla ciebie, dla twojej 
siostry, dla świata. 
Wzruszenie jest nieodłączną częścią mojego 
codziennego życia. Niejedna orkiestra widziała 
mnie, dyrygenta we łzach. Równie mocno 
poruszają mnie ostanie sceny Skrzypka na dachu, 
finał Rigolecca czy poważne rozważania dziel 
Wagnera, Richarda Suaussa albo utwory Karola 
Szymanowskieg!1. W zasadzie doprowadzanie 
siebie i publiczności do płaczu to sprawa 
codzienności życia dyrygenta. Kiedyś podczas 
jednego tournee zagraliśmy 43 przedstawienia 
Traviary i codziennie, gdy słyszałem Amami, 
Alfredo' nie moglem powstrzymać lez. Nie 
inaczej będzie w Gdańsku. 

K.S. Traviata to pierwsza opera, jaką widz iałam. 

Pamiętam, miałam może 8 lat, była druga w nocy, 
a ja siedziałam przed telewizorem oglądając 

słynną filmową wersję Franco Zeffirellego. 
Moja babcia spytała: Dlaczego cy, dziecko, cak 
płaczesz} A ja, przez łzy Bora pani umiera ... 

j. M.F. Niedawno pewien włosk i muzyk 
opowiadał mi, że w jego kraju, kraju opery 
przec ież, dla każdego zwykłego melomana 
Traviaca jest dziełem Zeffirellego, a nie Verdiego. 
Pokazuje to swego rodzaju silę mediów, kina, 
telewizji w upowszechnianiu dziela. Z j akiegoś 

powodu Traviaca nie odniosła sukcesu podczas 
premiery w 1853 roku. Dlaczego? Przecież Verdi 
by! j uż wtedy słynnym kompozytorem, dobrze 
znanym melomanom. Co takiego mogło nie 
przypaść do gustu publiczności? Libretto? 
Sposób inscenizacji? Może dla Włochów był to 
wtedy dramat zbyt przefilozofowany, żeby mógł 

stać się dzielem, które miało po prostu bawić? 
jeden przyszedł do opery ze swoją kochanką, 
inny z prostytutką i nie mieli ochoty, by za to, jak 
żyj ą, ktoś ich ze sceny osądzał . Dumas w Damie 
Kameliowej nakreślił przecież wszelk ie 
zależności psychologiczne, społeczne - krytykę 

ówczesnego świata, który chciał przychodzić do 
opery tylko po rozrywkę . 

K.S. Wie le z dotkliwych czy szokujących 

ówcześnie dla widza tematów z biegiem czasu 
straciło swą aktualność. Nie przekonuje mnie 
problem Violetty jako ofiary patriarchalnego 
aparatu społecznego czy kobiety poddane j 
terrorowi Rodziny. Nie odbieram też Traviary 
jedynie jako poruszającej historii miłosnej , 

zwłaszcza dlatego, że miłość Alfreda i m1lość 

Violetty różnią się znacznie od siebie - można 

powiedzieć, że każde z nich zakochane jest w 
wyobrażeniu drugiego, a Alfredo przede 
wszystkim kocha s ię w wizji samego siebie jako 
kochanka. Dla mrue na jbardziej współczesny 
element dzieła Ve rdiego to historia walki silnej, 
niezależnej osoby ze śmiertelną chorobą - to 

ponadczasowy temat, dotykający nas coraz to 
bardziej w ostatnich ł atach. W poczuciu 
ograniczenia dyktowanego przez czas odzywa 
się w nas żądanie prawa do życia takiego, jakie 
nam się podoba. Czy Violetta wybiera los 
kurtyzany i życie z baronem, czy chce mieć za 
uuzymanka Alfreda, to już nie iest kwestia 
podlegająca ocenie moralnej, to kwestia jej 
wyboru. Violetta chce przede wszystkim być 
wolna - wbrew społeczeństwu, wbrew cho
robie, wbrew otaczającym ją ludziom. 
W najbardziej przejmujących momentach swej 
arii Sempre libera rzuca wyzwanie losowi, Bogu, 
światu i afirmuje swoje prawo do życia. To także 
histo ria kobiety, która walczy o partnerstwo w 
milośc~ o to, by być bezwarunkowo kochaną i 
szanowaną pomimo swych wyborów. 

J.MF. Muzyka Verdiego jest pełna silnych 
emocji. Na przykład w scenie otwierającej operę 
można ją grać tak jakby to był salon, ale też tak, 
jakby to był burdel. Jak Verdi chciał, żeby jego 
muzyka była interpretowana, tego nie wiemy ze 
stuprocentową pewnością. Z drugiej strony, z 
tego, co wynika nie tyle z partytury, co z rytmu 
wypowiedzianych słów, ze sposobu odnoszenia 
się do siebie postaci, czuje się, że Verdi widział 
ten świat bardzo frywolnie i że chciał się zeń 
uochę pośmiać. Z kolei w duecie Violetty z 
ojcem Alfreda jest to partytura arcypoważna, a 
wzruszająca i opiekuńcza jest w arii Germonta. 
Wiesz, dla mnie ojciec Alfreda nie jest żadnym 
filozofem, który przyszedł na paryskie salony 
moralizować i pouczać ... 

K S. To prosty człowiek, który chce przywołać 
syna do porządku, który pragnie przywrócić 
zasady, jakich nauczyło go nieskomplikowane 
życie na prowincji. 

).M F. Prostota tej postaci oscyluje w muzyce 
między dominantą a toniką, między toniką a 
dominantą. Orkiestra grająca w tercjach 
przypomina wtedy ... 

K. S .... szum zboża w Prowansji. 

J.M. F. Te niuanse uczuć wyczuwasz w realizacji 
zadziwiająco pięknie. 

K. S. Przed szkołą teaualną skończyłam srudia 
literaturoznawcze - można powiedzieć, że 

słowo wyznacza dla mnie porządek świata, ale w 

reżyserii opery poddaję się całkowicie muzyce -
to ona opowiada historię i dyktuje dramaturgię 
dzie ła, słowa mogą nas tutaj zwieść. Pewne 
rzeczy Verdi zapisuje w partyturze dosyć jasno: 
gdy ktoś idzie, to wręcz słyszymy krok~ gdy ktoś 
czyta list - słychać szelest kartki. jeśli reżyser 
chce coś zrobić wbrew rym sugestiom, stara się 
znaleźć i nadać nowe znaczenie zapisanym w 
partyturze akcjom, inaczej widać na scenie 
kłamstwo. W teatrze reżyser jest panem słowa i 
czas u, w operze czerpie inspirację przede 
wszystkim z tekstu, jakim jest partytura, poddaje 
się dyscyplinie tempa, która wypływa z zapisu 
kompozytora oraz z interpretacji dyrygenta. 

J. M. F. Tak tworzy się wspólnie spektakl, który 
nabiera własnej dynamiki, który ma własną 

tożsamość, który żyje własnym życiem, i z 
którym co wieczór przyjdzie się zmierzyć 

naszym widzom. j eśli jednak reżyser czuje, że 
muzyka go ogranicza, to jest dla mnie jak malarz, 
który próbuje malować poza ramami obrazu. 
Partytura jest ramą dla czasu w spektaklu i 
pouafi być dla nieposkromionej wyobraźni 

inscenizatora niczym kaftan bezpieczeństwa . 

K S. W pierwszym akcie w libretcie wciąż 
przejawia się motyw czasu - czas, który ucieka, 
chwila która mija, świadomość, że powinniśmy 
cieszyć się życiem, dopóki ono trwa. Wszystko 
to brzmi niesamowicie gorzko dla Violetty, 
która od początku akcji wie, że nie zostało jej 
wiele życia. Nie odbieram jednak jej słów jako 
moralizatorskiego carpe diem w rozumieniu 
Herricka: „zbierajcie pąki róż, póki dane wam" -
raczej jako komentarz na temat tego, jak 
człowiek postrzega czas w perspektywie jego 
końca, kiedy już zdaje sobie sprawę, że 

przestanie istnieć. Wszyscy wie my, że czasu nam 
kiedyś zabraknie, ale nie wiemy, w którym 
momencie życia. To właśnie jest najgorsze -
wiedzieć, ile czasu pozostało. Dlatego tak 
okrutnie brzmią słowa doktora, który nie 
pozostawia złudzeń co do stanu zdrowia 
Violetty. 

J.M.F. Niektóre kwestie doktora wywo ł ują we 
mnie śmiech. Wtedy, gdy mówi Violetcie, że jej 
stan zdrowia się poprawia, by za chwilę 

powiedzieć Anninie, że chorej zostało kilka 
godzin życia. 

K. S. To teatr lekarza śmierte l nie chorego 
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pacjenta, teatr, który odgrywają przed sobą 

absolutnie serio. Jedno i drugie wie, jaka 1est 
sytuacja. 

J.M.F. Ten medyk... W wielu realizacjach 
pojawia się on na scenie już na początku z 
lekarskim kuferkiem, ze stetoskopem na szyi. 
A przecież on z tym kuferkiem przyszedł ... 

K. S .... do burdelu. 

J.MF. Nie pojawil się tu jako dyżurny z 
pogotowia zrobić kurtyzanom badania 
okresowe. Przyszed.J się bawić, jak wielu 
mężczyzn. Jednak kiedyś trzeba byle publicz
ności jasno dopowiedzieć pewne kwestie, żeby 
wszyscy wiedzieli, że jeśli na scenie pojawia się 
lekarz, to rozegra się tu dramat choroby. 

K. S. W naszej realizacji nie trzymamy się 

czasów epoki, w której Verdi po raz pierwszy 
chciał osadzić Traviarę. Nie udało mu się wtedy, 
ponieważ nikt nie chciał dopuścić, by rzecz tak 
żywo dotycząca współczesnej tkanki społecznej 
znalazła się na scenie i rościla sobie prawo do 
bycia lustrem dla społeczeństwa. Akqa została 
przeniesiona wówczas do początku osiemna
stego wieku, czasów jeszcze ciaśniejszych 

gorsetów, jeszcze większych abażurów i 
krynolin. My przenosimy akcję do początku 
dwudziestego wieku, mniej więcej sto lat wstecz 
od dnia dzisiejszego. Mocno nas to wyzwala, nie 
tylko w warstwie kostiumowe1. Ta epoka jest o 
wiele bliższa naszym czasom - czlowiek na 
początku wieku, dumny ze swych osiągnięć 

stara się zatracić w drobnych rozkoszach życia, 
by nie zobaczyć zagrożenia konfliktów 
społecznych i międzynarodowych. Poza tym 
kurtyzana 1853akurtyzana1911 to jednak dwie 
zupełnie inne kobiety, w różnych sytuacjach 
życiowych-w końcu u Prousta Swann decyduje 
się poślubić Odettę, nie rezygnując ze swych 
rozległych kontaktów towarzyskich. 

J.M.F. Jedyne, co pozostaje zawsze aktualne, co 
jest ponadczasowe, to muzyka - ten nośnik 
emocji niewypowiedzianych. Zabiegi interpre
tacyjne pozwalają wyciągnąć ją z abażurów 1 

żyrandoli w stronę świata o wiele nam bliższego. 
Slynna interpretacja Traviary Carlosa Kleibera 
na przykład sugerowałaby bal Flory przy salach 
nawet takiego Multikina, z którym sąsiaduje 
Opera Bałtycka. To są jego tempa. I nasza 

realizacja stanie się bHższa współczesności, jeśli 
będziemy umieli nadać jej ponadczasowe 
znaczenie. A propos Multikina, obserwuję, że 
coraz więcej młodych ludzi przychodzi po 
emocje nie tylko tam, gdzie serwują filmy z setką 
komputerowych efektów w ciągu minuty. 
Przychodzą też do nas, choć na scenie opery 
akcja trwa duzo dlużej. Ale dają nam szansę. 

Żeby ich pozyskać, musimy w naszej realizacji 
używać zabiegów, które pozwolą im poczuć się 
jak u siebie. 

KS. Myślę, że kluczem do tego jest opo
wiedzenie Tra vinty zachowując współczesne 

środki wyrazu - sama opowieść już dawno stala 
się nieśmiertelna. jest tu ryle metapoziomów -
prawdziwa historia inspiruje Dumasa, który 
pisze Damę Kameliową, jego powieść inspiruje 
Verdiego i Piave, z kolei ich dzieło powołuje do 
życia archetyp szlachetnej suchotnicy, 
wykorzysrywany nawet współcześnie: wystar
czy wspomnieć Moulin Rouge Baza Luhrmanna. 

j.M.F. Traviata jest domeną młodych artystów. 
Pamiętam, gdy dyrygowałem Traviarą w 
reżyserii Adama Hanuszkiewicza we 
Wrocławiu. Trzy tygodnie przed premierą nie 
było już biletów w kasie, bo Hanuszkiewicz 
wywołał wokół spektaklu aurę skandalu, puścil 
płotkę, że niby kilku śpiewaków zrezygnowało, 
bo nie chciało brać udzialu w czymś tak 
niemoralnym. To był inny spektakl niż ten nasz, 
gdański, choć w niczym bardziej niemoralny niż 
każda inna Traviata na świecie . Widzę samego 
siebie z tamtych czasów, to zderzenie z sobą 
samym jako mlodym artystą. A byłem wtedy 
niewiele starszy od ciebie dziś. ;r.; 

Moderacor 
GABRIELA PE WIŃSKA 

--
HALINA POŚWIATOWSKA 
Śmierć 

mędrzec 

bwpłatrzony w twoją smutna twarz 
1a ą ' 

nic nie wie 0 tobie 
oprócz tego 
że unicestwiasz ciało 
rozsypujesz ciało 
hojnie 

wzbogacasz pyłem wiatr 
kiedy cię poją kadzidłem 
obiecujesz odejść 
niechętnie 

snujesz się przez kościół 
wzdłuż 

sm.ugą kadzidelnego dymu 
oni myślą że ciebie nie ma 
Jesteś 

jesteś 

bo j.akżeby inaczej 
mozna było nie żyć 
dla przyrodnika 
jesteś zagadką jak życie 
dla fizyka 

przeistoczeniem materii 
dla wierzącego 
przejściem do innego bytu 
dla nas cierpiących 
wyzwoleniem 



'14 

0BRAZ1 

W jednym z paryskich domów uciech na 
początku dwudziestego wieku trwa ostatni z 
wieczorów, jakimi wszyscy stali bywalcy 
cieszyli się dotychczas. Przybytek ten ma 
właśnie tej nocy zostać zakupiony przez Florę 
Bervoix, która przybywa w towarzystwie 
swego utrzymanka, eleganckiego markiza 
d'Obigny. Wśród gości jest też baron 
Douphol, od wielu już miesięcy roszczący 
sobie wyłączność do towarzystwa najpięk
niejszej z zatrudnionych tu kurtyzan, Violetty 
Valery. W wyniku starań wicehrabiego 
Gastona de Letorieres, który zawsze potrafi 
zapewnić najlepszą rozrywkę swym 
przyjaciołom z półświatka, na przyjęcie trafia 
także młody i nieobyty jeszcze Alfredo 
Germont - prosto z Prowansji, po raz pierw
szy sam w Paryżu. Violetta, rozczarowana tym, 
iż baron pozostaje wobec niej chłodny, 

zdystansowany i nie potrafi odwzajemnić jej 
uczucia, zwraca uwagę na rozpalonego żądzą 
Alfreda, którego co prawda nie stać nawet na 
nocleg w Paryżu, ale który z żarem opowiada 
niestworzone rzeczy o miłości, krzyżach, 

rozkoszach i pulsach wszechświata. Zabawa 
toczy się w najlepsze, tymczasem Violetta, 
zawsze tak wesoła i beztroska, powoli gaśnie . 

Nikt z zebranych nie zdaje sobie sprawy, że 
najsłynniejsza paryska kurtyzana toczona jest 
śmiertelną chorobą. Jej tajemnicę zna tylko 
Annina - służąca w domu uciech, która 
przychodzi Violetcie z pomocą. Po wyjściu 
gości, przygnębiona kolejną kłótnią z 
baronem i wzruszona nieporadnymi zalotami 
Alfreda, Violetta ulega mu i postanawia 
zerwać z dotychczasowym życiem. 

0BRAZ2 

Alfredo, od trzech miesięcy wesoło 
przepijając i przegrywając w karty majątek 
Violetty chwali się Gastonowi, jak dobrze mu 
z kochanką. Męski poranek przerywa Anni na, 
przyjaciółka Violetty, którą ta uratowała od 
losu kobiety sprzedajnej. Dziewczyna 
wyrzuca Alfredowi, że pieniądze topnieją i że 
Violetta musi wyprzedawać swoje kosz
towności, by go utrzymać . Upokorzony 
Alfredo postanawia zdobyć brakujące środki 
finansowe i obaj z Gastonem pospiesznie 

wyruszają do Paryża. Tymczasem w domu 
Violetty zjawia się stary Germont, ojciec 
Alfreda, któremu udało się wreszcie odszukać 
swego marnotrawnego syna. Kiedy okazuje 
się, że to Violetta sponsoruje Alfreda, a nie na 
odwrót, jest zaskoczony Żąda jednak od niej, 
by zerwała z młodzieńcem, ponieważ jego 
nieobyczajne prowadzenie stoi na przesz
kodzie planom matrymonialnym siostry, 
młodszej córki Germonta. Violetta wpierw 
opiera się, gdyż jak tłumaczy Germontowt, 
Alfredo sprawia, że wreszcie czuje się 

kochana i szczęśliwa . Wierzy, że dzięki 

miłości Alfreda uda jej się odsunąć myśli o 
nadchodzącej śmierci. W końcu, prz'ekonana 
argumentami surowego, acz prawego 
Germonta, zgadza się zostawić Alfreda, dla 
jego własnego dobra. Wróciwszy do do mu, 
Alfredo znajduje list, w którym Violetta 
wyznaje mu, że wraca do swego dawnego 
kochanka, barona. Za nic mając rady i 
upomnienia ojca, wściekły młodzieniec rusza 
do miasta, odzyskać Violettę, bądź pomścić 
zniewagę. 

0BRAZ3 

W wyremontowanym przez Florę daw
nym domu uciech, a obecnie ekskluzywnym 
kasynie, odbywa się inauguracja nowego 
lokalu. Zabawa jest szampańska. Gaston, jak 
zwykle nie sprawiając przyjaciołom zawodu, 
sprowadza . rozrywkę" - obszarpaną cygańską 
żebraczkę z córeczką. Okrutny paryski 
światek każe kobiecie tańczyć ku swej 
uciesze. Na ratunek przybywa jej liczna 
rodzina - cygańska banda okrada i zastrasza 
eleganckich gości. Po ucieczce Cyganów 
towarzystwo stara się pokryć zmieszanie i 
wraca do gry w karty. Pojawia się Alfredo, a 
zaraz po nim baron z Violettą. Atmosfera robi 
się napięta, gdy dwóch rywali staje do gry o 
wysoką stawkę oraz prawo do Violetty. Kiedy 
goście wychodzą do jadalni na kolację, 

Violetta wykorzystuje ten moment, by 
porozmawiać z Alfredem na osobności. 
Boi się, że jej obecny opiekun, doprowadzony 
do wściekłości, wyzwie rozgoryczonego 
młodzieńca na pojedynek. Błaga Alfreda, by 
odszedł. Sprowokowana jego gorzkimi 
słowami postanawia skłamać i powiedzieć 

mu, że nadal kocha barona. Słysząc to, Alfredo 
wzywa wszystkich gości na świadków i 
publicznie upokarza Violettę, płacąc jej za 
wspólnie spędzony czas pieniędzmi, które 
wygrał tej nocy w karty od barona. 
Niespodziewanie w kasynie pojawia się stary 
Germont, który karci syna za to, jak niegodnie 
ten potraktował Violettę. 

0BRAZ4 

Minęły miesiące. Violetta, na dobre porzu
ciwszy paryskie życie, powoli umiera, w towa
rzystwie wiernej Anni ny. Czyta list od starego 
Germonta, w którym ów mówi jej, że wyznał 
synowi prawdę. Poznawszy ku lisy odejścia 
Violetty, Alfredo spieszy, by połączyć się z 
ukochaną.jest jednak za późno. 
Pokonana przez chorobę Violetta rozlicza się 
ze swą przeszłością, przepełniona żalem do 
losu, który każe odejść jej właśnie teraz. 
Przybywa Alfredo, z pierścionkiem zaręczy
nowym i poczyna snuć opowieści o beztros
kim życiu, jakie będą wiedli, nazbyt zaśle
piony, by zauważyć, że Violetta jest już na 
granicy śmierci. Po chwili pojawia się też 

Germont, torturowany wyrzutami sumienia. 
Violetta żegna się z nimi i wyczerpana przes
taje walczyć, przyjmując śmierć z godnością. il!< 

ACT! 

At the beginni.ng of the 20th century i.n 
one of Parisian brothels all of its faithful 
pauons are celebrati.ng the last of the great 
evenings they have enjoyed till now- for this 
very night the establishment is to be bought 
by Flora Bervoix, who arrives accompanied by 
her young !over, the elegant marquis 
d'Obigny: Amongst the invited there is also 
baron Douphol, who for many months has 
been claiming the exclusive attentions of the 
most beautiful of courtesans: Violetta Valery. 
Thanks to the endeavours of viscount Gaston 
de Letorieres, who can always be counted on 
to provide the best entertainment for his 
demimonde friends, there arrives also a young 
and socially awkwardguest: Alfredo Germont 
- straight from Provence, alone in Paris for 
the first time. Violetta, disappomted in the 
fact that the baron remains cold and aloof 
towards her, and is incapable of returning her 
feelings, turns her attention to Alfredo, who 
seerns full of des i re. He maywell not be a ble to 
afford even one night in Paris, let alone spend 
it in a brothel, yet it does not stop him from 
telli.ng all kinds of incredible and passionate 
stories about love, crosses, delights and the 
pulse of the universe. While the party conti
nues, Violetta, always so joyful and carefree, 
seems to be slowly fading away. None of the 
people gathered here know that the most 
famous Parisian courtesan i.s tormented by a 
deadly disease. Only Anni.na, a servi.ng girl at 
the brothel, knows Violetta's secret and has
tens to alleviate her pain. When the guests 
take their leave, Violetta, depressed over yet 
another fight with the baron, becomes moved 
by Alfredo's gauche advances, and decides to 
give in and change her life. 

ACT2 

For three months Alfredo has been care
lessly drinking and gambling away Violetta's 
fortune. He boasts to Gaston abo ut the life he 
leads with his mistress. Their game of cards is 
interrupted by Annina, who was saved by 
Violetta from a life at the brothel. The girl 
reproaches Alfredo and tells him that the 
money is dwi.ndling and that Violetta is forced 
to sell all of her possessions in order to keep 
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hirn. Mortified, Alfredo decides to go to Paris 
and find lacking funds, and Gaston leaves 
with him. Meanwhile Violetta is visited by the 
old Germont, Alfredo's father, who finally 
managed to track down his prodigal son. 
When it turns out that it is indeed Violetta 
who is keeping Alfredo, and not the other way 
round, he is astonished. Nevertheless, he 
demands that she breaks it off with the young 
man, as his immoral conduct can hamper his 
sister's matrimonial plam. Violetta resists at 
first, and tries to explain to Germont how 
Alfredo makes her fee! loved and happy. She 
believes that thanks to Alfredo's love she will 
somehow keep thoughts of approaching 
death at bay. Finally, convinced by Germont's 
harsh yet rational arguments, she decides to 

leave Alfredo, for his own good. Upon 
returning from Paris, Alfredo receives a letter 
in which Violetta tel!s him that she intends to 

return to her former !over, baron Douphol. 
Disregarding his father's advice and repri
mands, the furious young man leaves for the 
city, to either win Violetta back, or avenge 
himself. 

ACT3 

In the former brothel, renovated by Flora 
and turned into a lavish casino, its patrom are 
celebrating the opening of the new 
establishment. Gaston as usual does not let his 
friends down and brings with him a new sort 
of 'entertainment' - a ragged gypsy beggar 
with a child. The cruel, jaded Parisians order 
the woman to dance for their pleasure. 
Suddenly, the gypsy woman's whole family 
comes to her rescue: the guests are robbed and 
terrorized. Once the gypsies have made their 
escape, the guests strive to cover their 
embarrassment and return to playing cards. 
Alfredo arrives, and straight after hirn the 
baron and Violetta make their appearance. 
The atmosphere becomes tense, w hen the two 
rivals begin to gambie high stakes. When the 
guests leave for the dining room, Violetta 
seizes the moment to talk privately with 
Alfredo. She is afraid that her current patron, 
enraged, will challenge the bitter young man 
to a duel. She begs Alfredo to leave. Provoked 
by his harsh words, she decides to lie and tell 

him she is stili in love with the baron. Hearing 
that, Alfredo calls all the guests to him as 
witnesses and publicly humiliates Violetta, 
paying her for the time they had spent 
together with the money he won from the 
baron. Suddenly, Germontarrives at the scene 
and rebukes his son for his despicable 
treatment of Violetta. 

ACT4 

Months have passed. Violetta, having left 
her Parisian life for good, is slowly dying, 
accompanied solely by the faithful Annina. 
She reads a letter sent to her by Germont, who 
explains that he revealed the truth to Alfredo, 
who in tum is hastening right now to be 
reunited with his beloved. Sadly, it is too late. 
Wreaked by the disease, Violetta reviews her 
past, filled with resentment at the fact that 
she is to die, now that she could be with 
Alfredo again. The young man arrives with an 
engagement ring and begins to make plam for 
the future, too blind to see that Violetta is 
nearing death. His father appears as well, 
tortured by remorse. Violetta takes her 
farewell with them and, exhausted, stops 
fighting and embraces death with <lignity: it.I 

.... 

Josii MARIA FLORBNCIO 

kierownia wo muzyczne 

Maestro, rodem z Brazylii właśnie obchodził 

niedawno 25-lccie przyjazdu do Polski. Obecnie 
sprawuje jednocześnie funkcje Dyrektora 
Muzycznego Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz 
dyrygenta Capelli Bydgostiencis 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 publiczność i 
krytyków nie tylko w kraju, ale i w najważniejszych 
pismach operowo-muzycznych za granicą. Ilość 

nagród indywidualnych i zespołowych tychże 

instytucji za ostatnie trzy lata działalności 

przewyższa dokonania wielu poprzednich 
dziesięcioleci. Dwa ze spektakli Opery Bałtyckiej, 

jako jedynej dotąd instytucji muzycznej Polski, 
zostały 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 Liceo w 
Barcelonie, Amsterdam, Bruksela, Covent Garden. Z 
Capella Bydgostiencis Maestro Florencio został 

między innymi zaproszony po raz trzeci na torunee 
do najważniejszych sal koncertowych i na festiwale 
muzyczne w Brazylii 
Edukację muzyczną Maestro rozpoczął w sworm 
rodzinnym mieście - Fortaleza - kontynuował ją na 
Uniwersytecie Minas Gerais w Belo Horizonte, a 
następnie uzupełnił 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 wyróznieniem 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 
kameralnych, 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 publicznośc~ jak 
i z wielkim uznaniem krytyki, która w wielu krajach 
nie wahała się go określić jednym z najlepszych 
dyrygentów swojego pokolenia. 
Maestro dotąd sprawowal funkcję stałego dyrygenta 
Teatru Wielkiego w Łodzi, był Dyrektorem 

Muzycznym Państwowej Opery we Wrocławiu, 

Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Orkiestry i 
Chóru PRiTV w Krakowie, Dyrygentem Teatru 
Wielkiego w Warszawie - Opery Narodowej, 
Dyrektorem Muzycznym Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Dyrektorem 
Naczelnym i Arrystycz~m Filharmonii Poznańskiej 
i Dyrektorem Orquestra Sinfonica do Theatro 
Municipal de Sao Paulo. 
Spośród waznych zaproszeń ostatnich łat, warto 
podkreślić pobyt Maestra w Konserwatorium 
Moskiewskim, gdzie jako pierwszy dyrygent 
zaproszony z Polski, w 160 letniej historii 
Konserwatorium, poprowadzi) kursy mistrzowskie 
dyrygentury i uroczysty koncert muzyki polsko
brazyljiskiej. W ten sposób, Maestro figuruje na liście 
tak wybitnych zaproszonych artystów jak Sir Georg 
Solti i Mścisław Rostropowicz. 
Maestro jest także laureatem wielu nagród i 
odznaczeń. W jego dokonaniach artystycznych 
znajduje się wiele prawykonań i nagrań utworów 
współczesnych, m.in. światowa prapremiera oper 
Elektra Mikisa Theodorakisa i Olga kompozytora 
brazylijskiego Jorge Antunes'a, Holocaust Memoria/ 
cantala Marty Ptaszyńskiej czy prawykonania 
utworów napisanych przez kompozytorów z wielu 
krajów świata (Polska, Francja, Izrael, Brazylia) 
dedykowanych jemu osobiście. Maestro dokonał 
równiez wielu pierwszych prawykonań i nagrań CD 
najnowszej muzyki kompozytorów niemal z całego 
świata. Ostatnia płyta Maestra z muzyką francuskich 
kompozytorów Tomasi i Bondon, została oceniona 
pięcioma diapazonami, czyli najwyższą oceną 

fonograficzną we Francji. l.i 

KAROLINA SOPULAJ( 

rtiyseria 

Absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoz
nawczych Europy Zachodniej ze specjalizacją w 
literaturoznawstwie porównawczym na Uniwer
sytecie Warszawskim, obecnie także doktorantka w 
tamteiszym zakładzie literatury brytyjskiej. 
Kontynuowała edukację na Międzyuczelnianych 

podyplomowych studiach w zakresie reżyserii opery 
i innych form teatru muzycznego na PWST im. 
L. Solskiego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Asystowałam.in. Davidowi Aldenowi przy spektaklu 
Katia Kabanowa jarul~ka, Mariuszowi Trelińskiemu 
przy wznowieniu Madame Buuerfly Pucciniego oraz 
Keithowi Warnerowi przy Weselu Figara Mozarta w 
Teatrze Wielkim w Warszawie. W roku 2010 odbyła 
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staz w bryryjskiej operze festiwalowej Glyndeboume 
jako hospitant przy spektaklu Don Giovanni Mozarta 
w reż. Jonathana Kenta. Realizacja Traviau; Verdiego 
w Operze Bałryckiej w Gdańsku 1est jej debiutem 
reżyserskim. i\(.j 

HANNA SZYMCZAK 

,c,11ografia 

Z wykształcenia architekt, pochodzi z rodziny o 
głębokich teatralnych tradycjach Qest stryjeczną 

wnuczką słynnego tancerza Leona Wójcikowskiego). 
Autorka scenografii do kilkudziesięcm spektakli 
teatralnych, w rym wielu pozycji klasyki polskiej i 
obcej - m.in. Wyzwole111a, Dziadów, Ballady11y czy 
Ta re uff a, jak i dramaturgu XX. wieku i współczesnej -
Iwony, Ksirznic:tki Burgunda, Pokojówek, Wielebnych, 
Hundebaru, Brzydala, przedstawień muzycznych i 
baletowych (Fame, Pippi w teatrze Muzycznym w 
Poznaniu, Propherie w Kieleckim Teatrze Tańca). 
Za kostiumy i scenografię do Cyrografu, zreaH
zowanego w kieleckim Teatrze im. Żeromskiego, 
otrzymała nagrodę Nadzwyczajnego Andersena na 
Krakowskim Festiwalu Widowisk dla Dzieci. 
Trójmiejskiej publiczności znana 1est jako m.in. 
autorka scenografii do Koleżanek zrealizowanych na 
scenie Teatru Wybrzeże. W Operze Bałtyckiej 

stworzyła scenografię do Mozarta i Salienego, Edith, 
Ariadny na Naxos (Nagroda Prezydenta Gdańska dla 
spektaklu roku 2009), Czarodziejskiego fletu, Makbeta, 
Outu oraz kostiumy do baletów Kilka krótkich 
sekwencji Jacka Przybyłowicza (Men's dance) i Romeo i 
Julia lzadory Weiss.~ 

ROMAN KO MAS SA 

c/1or.ografia 

Absolwent gdańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej. W latach 1979 - 1981 i 1983 - 1989 był 
solistą Teatru Wielkiego w Łodz~ a w latach 1981 -
1983 w Operze Bałtyckiej. 
Jako solista i choreograf dzialal też w Staatstheater w 
Kasse~ Braunschweig i Giessen. Współpracował z 
Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. W sezonie 
artystycznym 2005/06 pełnil funkcję pedagoga baletu 
Opery Baltyckiej. Laureat m.in. Medalu Leona 

Wójcikowskiego dla Najlepszego Polskiego Tancerza 
(1988) i Medalu Wacława Niżyńskiego za szczególne 
osiągnięcia w balecie. Na scenach polskich i 01e

mjeck1ch stworzył szereg wybitnych kreac1i (Albert 
w Giselle, Spartakus, Wroński w Annie Kareni11ie, 
Twardowski, Romeo, Zorba, Pietruszka). Jest auto
rem blisko trzydziestu spektakli baletowych. Gi«lle 
była jego pierwszą realrzaqą choreograficzną na 
scenie Opery Bałtyckiej. 
W roku 2009 wyreżyserował i stworzył choreografię 
do Tango life - jednej z części spektaklu baletowego 
Men's dance. W 2010 roku stworzy! choreografię do 
opery Stanisława Moniuszki Halka. W czerwcu 2010 
na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni odbyła Stę • 
jego na i nowsza premiera - spektakl dla na1młodszych 
widzów Mały k;iqzę. ,:!I 

DARIUSZ TABISZ 

pr<.ygotowanie Ch6ru 

Edukację muzyczną rozpoczął w Poznańskiej Szkole 
Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Wraz z chórem 
.Polskie Słowiki" odbył liczne toumee po kra1ach 
Europy i Azj~ a także współpracowal z Teatrem 
Wielkim w Poznaniu. 
Absolwent Akademji Muzycznej im. lgnacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury 
symfonicznej prof. Jerzego Salwarowskiego oraz 
dyrygentury operowe1 prof. Antoniego Grefa. 
W roku 2004 uzyskał drugi dyplom w Królewskim 
Konserwatorium Muzycznym w Brukseli w klasie 
dyrygentury prof. Silveera Van den Broecka. Nauk~ 
w Konserwatorium kontynuował do roku 2006 -
studia podyplomowe w zakresie dyrygentury 
symfon.icznej i operowej oraz fugi. 
Stypendysta Rządu Flamandzkiego. Laureat Nagrody 
Polskiego Związku Chórów i Orkiem. (Klodzko 
1999) oraz Nagrody Wspólnoty Flamandzkiej 
Patrimonium (Bruksela2006). 
W latach 1997 - 2002 byl dyrygentem i managerem 
założonej przez siebie młodzieżowej orkiestry 
kameralnej Kamera ta Nowego Wieku w Poznaniu, z 
którą współpracowal m.in. z: Gustawem Hol ubkiem, 
Jadwigą Kotnowską, Jadwigą Kaliszewską, Guy 
Deplus, a także z Chórem Akademickim Uniwer
sytetu Adama Mickiewicza w Poznamu oraz 
zespołem wokalnym Nova Gaudia. Wraz z orkiestrą 
dokonal wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, 
prawykonań utworów kompozyrorów współ

czesnych, m.m: Augustyna Blocha i Darii Kwiat
kowskiej. 
Podczas studiów w Belgii współpracował z 

Flamandzką Orkiestrą Radiową, Brussels Chamber 
Orchestra, mlodzieżową orkiestrą kameralną YUE, 
a także prowadzil trzy zespoły amatorskie Fundac1i 
Jan Niklaas Prowincji Vlaams Brabant. 
W roku 2006 współpracował także z Chórem im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 
Spośród swych mistrzów dyrygentury artysta ceni 
szczególnie Maestro Jose Maria Flor@ncio, którego 
uczniem by! w latach 2000 - 2002 oraz Maestro 
Valerego Gergieva, przy którego próbach z London 
Symphony Orchestra, Rotterdams Philharmonisch 
Orkest oraz Mariinsky Theater, asystowal w latach 
2005-2007. 
Od stycznia 2008 roku jest kierownikiem Chóru 
Opery Bałtyckiej.il< 

PIOTR MISZKIEWICZ 

fwiarla 

Oświetlen.iowiec, pasjonat teatru, związany z Operą 
Bałtycką od 1987 roku. Zrealizował światla do 
spektakli operowych w reżyserii Marka Weissa m.in.. 
Don Giovanni, Wesele Figara, Czarodziejski flet 
Mozarta, Ariadna na Naxos Straussa, Makbet Verdiego 
i do spektakli innych realizatorów- Halka Moniuszki 
w reżyserii Eweliny Pietrowiak i Gwałt na lukrecji 
Brittena w inscenizacji Petera Telihaya. 
W Operze Bałtyckiej zrealizował także światła do 
spektakli baletowych [zadory Weiss, m.in. 4&4, 

Romeo i Julia, OUT oraz światła do Men's Dane< i 
Clzopinart. iR 

MAREK ZYGMUNT 

proj•kcje mulrim•dialne 

Absolwent Architektury Politechniki GdańskieJ. 
Od 1995 tworzy filmy, instalacje multimedialne, 
performance, wideoperformance, fotografie i 
muzykę eksperymentalną, realizując własne 

postulaty filozoficzne za pomocą technik 
multimedialnych. 
Na koncie ma ponad 70 wystaw 1 realizacji 
indywidualnych i udzial w wystawach zbiorowych. 
Prace artysty są w kolekcjach Muzeum Sztuki w 
Łodz~ CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 
WM Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz 
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Zawodowo oprócz sztuki wideo zajmuje się 

twórczością filmową i telewizyjną pracując jako 
reżyser, dzienni.karz i operator tworząc filmy i 
programy dokumentalne. 
Projekcje do spektakli teatralnych i operowych 
tworzy od 2006 roku. W Operze Bałtyckiej 

zreahzowal projekcje do scenografii spektaklu 
Wojciecha Misiuro Tamash1i, a pon.1dto do oper 
Halka w reżyserii Eweliny Pietrowiak, Czarod:ie1ski 

flet i Makbet w reżyserii Marka Weissa oraz do 
spektakli baletowych OUT w choreografii [zadory 
Weiss, Chopinart w choreografii Ho Sin Hang. 
Artysta prowadzi dokumentacię dzialań dostępn.ą 
pod adresem www.marekzygmunt.art.pl il< 

ALEKSANDRA BUCZBK 

sopran I Vi oletta 

Absolwentka Akademji Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Agaty 
Młynarskiej. Stypendystka Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, a także Richard Wagner 
Stipendienstiftung w ramach Bayreuther Festspiele 
2006. Laureatka [ Nagrody Il Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej we 
Wrocławiu oraz lll Nagrody, Jak równ.ież kilku 
nagród specjalnych na l Międzynarodowym 

Konkursie Wokalnym im. Adama Didura w Bytomiu. 
Uczestniczyła w mistrzowskich kursach wokalnych 
prowadzonych przez Ingrid Kremling, Barbarę 

Schlick, Karan Armstrong, a takze festiwalach 
muzycznych m.in. Viva il Canto w Cieszynie, 
Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Festiwal 
Bachowski w Świdnicy. 
Z agencją koncertową Gerhartz GmBH odbyła liczne 
trasy koncertowe wykonu1ąc partię Królowe) Nocy 
w Czarodziejskim fl•ci• Mozarta na wielu scenach 
europejskich m.in. Berna, Bazylei, Ziirichu, 
Freiburga, Stuttgartu. 
Jeszcze w czasie studiów zadeb1utowala w Operze 
Wrocławskiej partią Królowej Nocy. Współ· 

pracowala z tym teatrem przez kt.lka następnych 
sezonów. Brała udzial w licznych .superpro
dukcjach" Opery w Hali Stulecia. W ramach Xm 
koncertu charytatywnego .Serce za serce" wzięła 
udział w gali operowej na rzecz FundaCJi Rozwoju 
Kardiochirurgii prof. Zbigruewa Religi. Dokonala 
nagrarua DVD Króla Rogera Szymanowskiego, w 
reżyserii Mariusza Trelińskiego, przedstawiema 
okrzyk-niętego premierą roku, nagrodzonego 
Fryderykiem. Brała udzial w galach operowych 
poświęconych twórczości Giuseppe Verdiego m.in. 

w Tonhalle w Zunchu, lipskim Gewandhaus, 
Filharmomi Monachijskiej, gdzie zdobyła publicz
ność brawurowym wykonaniem Bolera Eleny z 
Nieszporów sycljltjsklch. 
Podczas 23 Sommerfestspiele w Xantcn w Niem
czech wykonała z wielkim sukcesem paruę 

Dziewczyny w Carmina burana Orffa. W 2007 
zadebiutowała na scen.ie Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej w Warszawie w spektaklu W kraini< 
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czarodziejsk1'go //ecu. W rok późniei, na scenic 
baskijskiej opery w Bilbao w Hiszpanii, zade
bmtowała partią Despinyw Cosifan tlllU Mozarta. 
W 2008 roku odbyła tournee po Chinach. Podczas 
IV Festiwalu Muzyki Polskie) w Krakowie uczest
niczyla w prapremierowym wykonaniu poematu 
symfonicznego Norwidiana Jerzego Maksymiuka. 
W ramach Bregenzer Festspiele 2009 brała udzial w 
produkc)l Kr6la Rogua Szymanowskiego w reżyserii 
Davida Pountneya pod dyrekcją Marka Eldera. 
W tym samym roku wraz z zespolem Opery na 
Zamku w Szczecinie kreowała partię Ammy w 
L11nat9cza Belliniego, spektaklu nominowanym do 
nagrody Bursztynowego Pierścienia. Z Oper~ 

Bałtycką, dla francuskiej MEZZO TV, dokonala 
nagrania Anadn9 na Naxos Straussa, w nowatorskiej 
inscenizaqi Marka Weissa. Jej kandydaturę 

dwukrotnie zgłaszano do Paszportów Polityki. 
Wspólpracowała z takimi dyrygentami jak Eduardo 
Liipez Banzo, Jose Maria Florencio, Jerzy 
Maksymiuk, Marek Tracz, Vladimir Kiradjiev. ;fi 

lWONAHOSSA 

sopran/ Violma 

jedna z czołowych sopranistek swojego pokolenia. 
jest absolwentką Wydziału Wokalno - Aktorskiego 
Akademii Muzyczne1 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończyła z 
wyróżnieniem w klasie prof. Ewy Wdowickiej. Tech
nikę doskonaliła również uczestnicząc w wielu 
kursach wokalnych, m.in. Heleny Lazarskiej, Ewy 
Podld, Sylvii Geszty, Leopolda Spitzera, Jerzego 
Marchwu\skiego i Ryszarda Karczykowskiego. 
Na scenie operowej artystka oficjalnie zadebiu
towała partią Violetty w Traviacie Verdiego w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu i została solistką tej sceny, 
iednak jej rzeczywistym debiutem scenicznym było 
wykonanie w zastępstwie chorej solistki partii 
Hanny w S1raszn9m dworze Moniuszki. Iwona Hossa 
związana jest również z Teauem Wielkim - Operą 

Narodową w Warszawie, gdzie debiutowała jako 
Violetta. Współpracu1e z wieloma teatrami 
operowymi w Polsce i za granicą. 
jest laureatką III nagrody oraz specjalnej Nagrody 
Mozartowskiej na 6. Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu, Grand Prix 
i Złotego Medalu na Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym im. Marii Callas w Atenach, Konkursu 
Finalistów Międzynarodowych Konkursów Wokal
nych .Orfeo" w Hanowerze. Zdobyła także 

Bursztynowy Pierścień za rolę Konstancp w 

Uprowadzettiu z Sera; u Mozarta, Medal Młodej Sztuki 
za osiągnięcia na scenach operowych, Nagrodę im. 
Andrzeja Hiolskiego za rolę Hanny w S1raszn9m 
dworze w Teatrze Wielkun w Warszawie. 
W 1995 ouzymala stypendium Ministra Kultury i 
Sztuk~ a uzy lata później Stypendium dla Młodych 
Twórców Poznańskiego Środowiska Artystycznego, 
przyznawane przez Kapitułę Nagrody Artystycznej 
miasta Poznania. 

Występowała pod batutą takich dyrygentów, jak 
David Lloyd-Jones, David Agłer, Maunzw Benini, 
John Neschling, Gabriel Chmura, Kazimierz Kord, 
Jan Krenz, Jacek Kaspszyk, Jerzy Masymiuk, 
Grzegorz Nowak, Krzysztof Pendereck~ Stanisław 
Skrowaczewski, Antoni Wit. Brała takze udzial w 
prestiżowych femwalach, m.in. w Międzyna

rodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, Festiwalu 
Operowym w Bydgoszczy, Festiwalu Muzyki 
Współczesnej Warszawska jesień, festiwalu 
operowym w Carcassonne we Francji, Wexford 
Opera Festival w Irlandii, Festiwalu Rossiniego w 
Pesaro we Włoszech. 
W repertuarze Artystki znajduje się kilkadziesiąt 

partii operowych, a także operetkowych oraz 
oratoryjno - kantatowych, a obejmuje on muzykę od 
doby baroku (Bach, Handel, Vivaldi) do współczes
ności (Pendereck~ Kilar, Górecki). Posiada takze 
bogaty repertuar pieśru. Dokonała wielu prawy
konań utworów polskiej muzyki współczesnej, m.in. 
Wojciecha Kilara, Jerzego Maksymiuka, Marka 
Jasińskiego i Pawła Serafińskiego. 
Na swoim koncie ma liczne nagrania plytowe, wzięła 
także udział w zrealizowanym przez BBC Holocaust. 
A Music M•morial Film frorn Auschwitz, który został 
uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Emmy 
2005 w kategorii .najlepszy program poświęcony 
sztuce". iR 

JULIA lWASZKIBWICZ 

sopran/ Vio/.c1a,Annt11a 

Studiowała w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod 
kierunkiem Haliny Mickiewiczówny i Aleksandry 
Kucharskiej - Szefler gdzie w 2001 roku uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem. jest także absolwentką 

Studium Podyplomowego w Akademii Muzycznej w 
Bydgoszczy w klasie profesor Katarzyny Nowak -
Stańczyk 

Umiejętności ksztalciła także na kursach wokalnych 
m.in. u Renaty Scotta, Ryszarda Karczykowskiego, 
Heleny Łazarskiej, Katii RicciareUi i Christiana 
Elsnera 

Początkowo związana była z zespołem muzyki 
dawnej Capella Gedanensis. Od swojego debiutu w 
2003 roku współpracuje z Oper Nova w Bydgoszczy, 
a od 2005 - także z Teatrem Muzycznym w Lublinie. 
W swoim repertuarze ma wiele partii operowych i 
operetkowych: Adeli w Ztmfci• nietoperza Straussa, 
Olimpli w Opowiefciach Hoffmanna Offenbacha, 
Królowej nocy w Czarodziejskim flecie Mozarta, 
Admy w Napoju milosn9 Donizettiego, Walentyny w 
Wesołe; wd6wce Lehara, Berty i Rozyny w C9ruliku 
sewilskim Rossiniego, partia tytułowa w Lakme 
Delibesa. Artystka koncertuje także w kraju i za 
granicą. 

Za kreacje stworzone na scenie Teatru Muzycznego 
w Lublinie artystka uhonorowana została Nagrodą 
Kulturalną Wojewódzrwa Lubelskiego. 
W Operze Baltyckiej, z którą współpracuje od 2007 
roku, występuje w partii Gildy w Rigolerco Verdiego, 
Zerłiny w Don Giovannim, Susanny w Wes.lu Figara 
oraz Papageny i Pamioy w Czarodziejskim fl•cie 
Mozarta, a także Zofii w Halu Moniuszki, Zerbi
nctty w Ariadnie na Naxos Stroussa i Łucji w Gwałcie 
na Lukruji Brittena. i!:<I 

JoANNA Woś 
sopran/ Vwlecra 

Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi. W roku 
1986 otrzymała wiele nagród na krajowych 
konkursach wokalistyki operowej oraz pierwszą 

nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokal
nym w Bilbao. W tym samym roku zadebiutowała w 
roli tytułowei w Łucji z Lammermoor Donizettiego i 
zostala zaangażowana jako solistka do Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Potem występowała 1ako solistka 
w wielu teatrach i filharmoniach w Polsce i za 
granicą. Kreowała partię Violetty w Traviacie w 
Narodowej Operze w Zagrzebiu. Partie te 
wykonywała także na scenie Narodowej Opery w 
Wilnie. Występowała na scenach i estradach 
filharmonicznych ITLin. Niemiec, Holandii, Belgii, 
Francj~ Danii, Szwajcarii i Austrii. Koncertowała 

indywidualnie w Alte Oper Frankfurt i w filhar
moniach oraz teatrach Tuluzy, Lyonu, Nancy w 
Strassbourg Opera i Le MansTheatre. 
W Polsce gościły ją wielokrotnie m.in. Teatr Wielki w 
Warszawie, Opera Krakowska i Teau Wielki w 
Poznaniu. Występowała z na1ważniejszymi polskimi 
dyrygentami jak m.in. Antoni Wit, Jacek Kaspszyk, 
Tadeusz Kozłowski, Antoni Wicherek, Tadeusz 
Wojciechowski, Kazimierz Kord, Jose Mana 

Fłorencio, jak równiez z dyrygentami zagranicznymi 
jak Andrea Licata, Marco Balder4 Aurelio Canonici, 
Marin Alsop. 
W 1ej karierze, w parui Violetty jej partnerami 
scenicznymi byli Renato Bruson i Ryszard 
Karczykowski, w partii Królowej Nocy-Gwendołyn 
Bradley, a w Elw1Ize w P11r9ca11ach występowała z 
Salvatore Fisichełła i Giovannim Meoni. 
Partnerowała w koncercie Teresie Żylis - Gara. W 
sezonie 2002/03 zestala zaproszona obok Salvatore 
Ltc1uy jako gwiazda koncertu sylwestrowego w 
warszawskim Teatrze Wielkim. W tym samym roku 
powróciła na scenę Opery Narodowe1 jako Magda -
główna bohaterka opery Puccmiego La rondtne w 
reżyseni Marty Domingo. W :i.003 roku zaśpiewała 
Żonę w operze Schnittke'go i jerofie1ewa Ż9cie z; 
ldiotq w inscenizacji Henryka Baranowskiego w 
Nowosybirskim Teatrze Opery i Baletu. 
Przedstawienie otrzymało Złotą Maskę 1ako 
Na i lepsze Przedstawienie Operowe w Rosji2003. 
W roku 2004 produkcja ta prezentowana była na 
Femwału Niemcy-Rosja (Magdeburg, Berlin, 
Monachium) oraz na Festiwalu Rosyjskim w Rzymie. 
Joanna Woś otrzymała entuzjastyczne krytyki i 
spotkała się ze wspanialym przyjęciem publiczności. 
W marcu 2004 zaśpiewała Gt.łdę w operze Verdiego 
Rigolecco w Operze Krakowskiej w reżyserii Henryka 
Barnnowskiego, a w tym samym roku w grudniu 
wystąpiła jako tytułowa bohaterka opery lukrec;a 
Borgia Donizettiego w rezyserii Macie1a Prusa. W 
partu tej wystąpiła także na Festiwalu Operowym w 
Saint Moritz i w Basel Wielokrotnie śpiewała w 
Filharmonii Krakowskiej 1 Filharmonii Narodowej 
gdzie ostatnio wykonała partię Anusi w Woln9m 
Strzelcu Webera. W 2007 przygorowala premierę 
Opowiefci Hoffmanna Offenbacha w Teauze Wielkim 
w Łodzi, gdzie zaśpiewała partię Olimpu w rezyseni 
Giorgio Madia. Rok później została zaproszona do 
wykonania partii tytułowe1 w premierowym 
spektaklu Łucji < Lammermoor w Operze Narodowe1 
w Warszawie w reżyserii Michała Znanieckiego pod 
batutą Willa Crutchfrlda. Z tymi samymi realiza
torami i w tym samym teauze spotkała się w 2009 
roku przy realizacji Lukrecji Borgii. W tym samym 
roku nagrała dla Polskiego Radia z towarZ)l'Zeniem 
pianisty Kevma Kennera - recital arii z oper X. J. 
Poniatowskiego. W kw1'tnrn 2009 wystąpila z 
recitalem w Centrum Gaimy W1szmewskiej i 
Mścisława Rosuopowicza w Moskwie, a sezon 
zamknęła udziałem w nowe1 produkcji opery Glucka 
Orfeusz i Eur9d9ka w Operze Narodowej. 
jesienią 2009 roku nagrala płytę z pieśniami 

Fryderyka Chopina, a w lutym 2010 wystąpiła jako 
Violetta w nowej inscenizacji Traviaty w Warszawie 
w reżyserti Mariusza Trelińskiego. 
W kwietniu 2010 wykonala w Royal Fesuval Hall w 
Londynie III S9mfonit Henryka Mikoła1a 
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Góreckiego. W styczniu 2011 zaśpiewała pamę 

tytułową w spektak lu premierowym opery 
Donizettiego Maria Scuarda w Teatrze Wielkim w 
Poznaniu. Joanna Woś na stale pracuje w Teatrze 
Wielkim w Lodzi. l< 

PAWEL SKAL U BA 

tenor I Alfredo 

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w 
Gdańsku w klasie Piotra Kusiewicza. Debiutował w 
1996 jako Ernesto w Do11 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 1000-lecia Miasta Gdańska, miał zaszczyt 
wystąpić w Watykanie w Bazylice Świętego Piotra, 
biorąc udział w koncercie pod dyrekcją Jerzego 
Katlewicza w obecności Papieża Jana Pawia li. Wiele 
koncertuje i nagrywa. Za dotychczasowe osiągnięcia 
otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki. Był stypendystą firmy Yamaha. 
W roku 2000 był nominowany do prestiżowej 

nagrody polskiego przemysłu fonograficznego 
Fryderyki za płytę z nagraniami kanonów Stanisława 
MoniuszkL Do tej samej nagrody została nomi
nowana jego płyta z pieśniami polskimi, nagrana w 
roku 2006. Popularność przyniosły mu także 

koncerty Trzech Polskich Tenorów, na których 
występuje razem z Dariuszem Stachucą i Adamem 
Zdunikowskim. W roku 2002 został zdobywcą 

l nagrody IV Międzynarodowego Turnieju Tenorów 
w Szczecinie. Koncertuje także w Kanadzie 
(Mississauga Living Ans Center) i USA (Chicago 
Symphony Center). 
Choć na stale związany jest ze sceną Opery Bałtyckiej 
jako pierwszy solista, współpracuje także z teatrami i 
filharmoniami w Polsce i za granicą. Występuje w 
pierwszoplanowym repertuarze tenorowym, m.in. 
jako Książę w Rigoltrcie, Alfredo w Traviacit, 
Pinkerton w Madamie Buccerfly, Don Onavio w Don 
Giovannim, Leński w Eugeniuszu Onieginie oraz Jontek 

w Halce. W październiku 2010 otrzymał Medal 
.Zaslużony kulturze Gloria Artis". l< 

DARIUSZ STACHURA 

tenor I Alfrtdo 

jest absolwentem Akademii Muzycznej w Lodzi. 
W 1989 roku z wielkim powodzeniem zadebiutowal 
na scenie Teatru Wielkiego w Lodzi partią Leńskiego 
w operze Piotra Czajkowskiego Eugeniusz Oniegin. 
Rok później zostal laureatem Konkursu Wokalnego 
im. Ady Sari. 
W roku 1992 otrzyma! nagrodę specjalną krytyki 
lódzkiej za wybitne kreacje na scenie Teatru 
Wielkiego w Lodzi, między innymi za partie teno
rowe w operach Nabucco i Traviaca Verdiego, Kawaler 
srebrnej róży Straussa, Gosi fan cuue i Don Giovanni 
Mozarta, czy Cyrulik sewilski Rossiniego. Artysta bral 
udzial w licznych tournecs zagranicznych zarówno z 
Teatrem Wielkim w Łodzi jak i innymi polskimi 
teatrami, koncertował w Szwajcarii , Austrii, 
HolancLi, Francji, Włoszech, Niemczech i Stanach 
Z1ednoczonych. 
Wielką pasją Dariusza Stachury jest muzyka 
oratoryjna. Partie tenorowe w takich dziełach jak: 
Scabac Mater i I.o Petite Messe Solenne/le Rossiniego, 
Messa da Requiem Verdiego, Msza koronacyjna i 
Requiem Mozarta, Scabac Macer Dvoraka, Msza 
uroczysta Wiłkomirskiego, Il Symfonia lobgesang 
Mendełssohna wielokrotnie wykonywa! pod batutą 
wybitnych dyrygentów w salach koncertowych 
Polski i Europy. 
Dariusz Stachura ściśle wspólpracuje z Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, gdzie 
śpiewa szereg pierwszoplanowych partii 
tenorowych. Oprócz wymienionych wcześniej 

tytulów artysta ma w swoim repertuarze również 
takie opery jak: Faust Gounoda, Don Pasquale, Łucja z 
l.ammermooru i Nap6J milosny Donizemego, Rigoleuo 
Verdiego,Scraszny dwór Moniuszki. 
Do niewątpliwych sukcesów artystycznych Dariusza 
Stachury zaliczyć nalezy jego udzial w obchodach 
stulecia premiery Cyganerii Giacomo Pucciniego w 
Turynie, gdzie jako jedyny obcokrajowiec kreował 
partię Rudolfa na zmianę z Luciano Pavarottim. 
Dariusz Stachura bral udział w Licznych festiwalach, 
między innymi; Festiwalu im. Jana Kiepury w 
Krynicy, Viva il Canto w Cieszynie, Wratislavia 
Cantans we Wrocławiu, Festiwalu im. Stanislawa 
Moniuszki w Kudowie Zdroju, Opem Festival w 
Ludwigsburgu (Niemcy), Opem Fesuval w Xsanten 
(Niemcy), Opem Festival w Wexf.ort (Irlandia). 
W łatach 1999 - 2003 Dariusz Stachura był solistą 
opery w Norymberdze. W 2008 roku powrócił do 
stałego zespoi u solistów łódzkiej opery. if<i 

J OANNA CORTES 

sopran I Flom 

Urodziła się w Warszawie, w rodzinie kultywującej 
tradycje muzyczne od wielu pokoleń. 

Studia wyższe ukończyła z wyróżnieniem we 
Wroclawiu na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej . Studia konrynuowala w 
Niemczech, pod kierunkiem holenderskiej 
śpiewaczki - Eis Bolkstein oraz we Wloszech 
(Accademia Chigiana) na kursach mistrzowskich 
Maestro Giorgio Favaretto. 
jej debiut w partii Tatiany w Eugeniuszu Onieginie na 
scenie Opery Wrocławskiej uznano za .narodziny 
wielkiego talentu" - jak napisal wówczas Wojciech 
Dzieduszycki. 
Szczególnie cenione są jej interpretacje wielkich ról z 
repertuaru sopranowego i mezzosopranowego takie 
jak: Lady Makbet w Makbecie, Abigaille w Nabucco 
Verdiego, Adalgiza w Normie Belliniego, Hrabina w 
Damie pikowej Czajkowskiego i w Andrea Chenier 
Giordano, tytulowe bohaterki takich oper jak Salome 
Richarda Straussa, Tosca Pucciniego, Fedora 
Giordano, Halka Moniuszk~ Carmen Bizeta. 
W swoim repertuarze ma także pierwszoplanowe 
partie w Don Carlosie Verdiego (Elżbieta), w Diablach z 
loudun Pendereckiego (Matka Joanna), Madama 
Buccerfly Pucciniego (Cio Cio San), Król Roger 
Szymanowskiego (Roksana), Faust Gounoda 
(Malgorzata), Rycerskość wieśniacza Mascagniego 
(Santuzza), Elekcra Theodorakisa (Chryzotemis), 
Walkiria Wagnera (Zyglinda), Ubu Rex Pendereckiego 
(Pile), Straszny dwór Moniuszki (Cześn1kowa) . 

Współpracowała z Krzyszrofem Pendereckim, biorąc 
udzial w wykonaniach 1ego dziel symfonicznych i 
oratoryjnych ro.in. Dies Irae, Polskiego Requiem, Te 
Deum. 
W grudniu 2002 wraz z pianistą Waldemarem 
Malickim nagrała płytę Cafe ole1 (nr kat. DUX 0403) z 
piosenkami hiszpański nu. 
Na zaproszenie Placido Domingo wykonała z nim 
duet z Carmen podczas pamiętnego koncertu na 
Rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu 
(1992). Brala udzial w światowej prapremierze opery 
Zygmunta Krauzego Iwona, księżniczka Burgunda, 
która odbyła się w Paryżu. 
W Operze Baltyckiej występuje w partii Łariny i 
Niani w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego oraz 
jako III Dama w Czarodziejskim flecie Mozarta. ~ 

MONIKA 

FEDYK-KLIMASZEWSKA 

mezzosopran/ Flora 

Absolwentka klasy fortepianu Liceum Muzycznego 
w Rzeszowie oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
którą ukończyła z wyróżnieniem na dwóch 
kierunkach: Wokalno-Aktorskim w klasie prof. 
Barbary lglikowskiej oraz J;<ompozycji i Teorii 
Muzyki. Swoje umiejętności wokalne doskonaWa na 
wielu kursach mistrzowskich, ro.in . u Andre 
Orlovitza z Kopenhagi. 
Pod koniec studiów otrzymała angaz solistki w 
Operze Bałtyckiej w Gdańsku, z którą do dziś 

współpracuje. Debiutowała partią Suzuki w operze 
Pucciniego Madama Buccerfly. Wykreowała na 
gdańskiej scenie operowej wiele ról mezzoso
pranowych, ro.in .: Amnens (Aida Verdi), Azucena 
(Trubadur Verdi), Fenena (Nabucco Verdi), Jane 
Seymour (Anna Bolena Donizetti), Olga (Eugeniusz 
Oniegin Cza1kowski), Magdalena (Rigolwo VerdQ, 
Flora (Traviaca Verdi), Jadwiga i Cześnikowa 

(Scraszny dwór Moniuszko) i wiele innych. W roku 
2002 wystąpiła w partii Cherubina w Weselu Figara 
Mozarta, zyskując uznanie krytyków Wystąpila 

takze w partii Bianki w premierze opery Benjamina 
Brittena Cwale na lukrecji, zrealizowanej w 
kooprodukcji z TV Mezzo na scenie Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku w reżyserii Petera Telihaya. 
W październiku 2009 roku znalazła się w obsadzie 
premierowej opery Ariadna na Naxos (partia Dnady) 1 
wzięla udział w spektaklu na Festiwalu Operowym w 
Seged na Węgrzech. 
Wspólpracowala z Teatrem Muzycznym Roma w 
Warszawie za dyrekqi Bogusława Kaczyńskiego. 

Wy1eżdzala w1elokrotn1e na tournee operowe z 
pierwszoplanowymi partiami mezzosopranowymi 
do tak1Ch kra1ów jak: Niemcy, Dania, Austria, 
Szwajcaria, Wiochy, Francja i in. Wspólpracowala z 
wieloma wybitnymi dyrygentami, m.in. z Jerzym 
Maksymiukiem, Jerzym Katlewiczem, Wojciechem 
Michniewskim, Tomaszem Bugajem, Ka.i Bumanem, 
Andrze1em Straszyńsk1m, Tadeuszem Wo1cie
chowskim i innymi. Gościła na wielu festiwalach 
muzycznych i operowych, w tym na Festiwalu 
Operowym 1m. Adama Didura w Sanoku, Bydgoskim 
Festiwalu Operowym, Sopockim Festiwalu Opero
wym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Organowej w Pelplin.ie oraz w Mikola1kach. Jej 
szeroki i wszechstronny repertuar obejmuje utwory 
począwszy od muzyki dawnej po muzykę 

współczesną. Wykonuje wiele recitali pieśni (cykle). 
Od roku 2004 1est pedagogiem Akademii Muzycznej 
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w Gdańsku. W roku 2007 uzyskała stopień doktora i 
otrzymała stanowisko adiunkta. W roku 2010 została 
nominowana do Nagrody Miasta Gdańska w 
dziedzin.ie kultury "Splendor Gedanensis". Otrzy
mała ponadto odznaczenie państwowe "Zasłużony 
dla Kultury Polskiej", przyznane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana 
Zdrojewskiego. W styczniu 2011 roku uzyskała 

stopień doktora habilitowanego w dziedzin ie sztuk 
muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej 
wokalistyka. li:< 

LESZEK SKRLA 

baryton/ Germo11t, Baron 

Ukończył z wyróżnieniem WydZtal Wokalno
Aktorski Akademu Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcił się pod 
kierunkiem Andrzeja Koseckiego oraz Piotra 
Kusiewicza. W 1987 roku został wyróżniony na XXI I 
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. 
A Dvofaka w Karlovych Varach, a w roku następnym 
na Konkursie Wokalnym un. Ady Sari w Nowym 
Sączu. Debiutowa] w panii Figara w Cyruliku 
sewils/<1m Rossiniego w Operze Bałtyckie), z którą 
współpracuje do dziś. Współpracuje z większością 
najważniejszych scen operowych i ofrodków 
filharmonicznych w Polsce. Występuje także jako 
solista koncertów oratoryjnych w kraju i za granicą 
(Niemcy, Belgia, Francja, Dania, Hiszpania, Holandia, 
Szwajcaria, Izrael). Wspólpracowal z uznanymi 
dyrygentami: Jerzy Maksymmk, Marek Pijarowski, 
Jerzy Salwarowski, Tomasz Bugaj, Jose Maria 
Flor~ncio, Ruben Silva, Jacek Kaspszyk, Tadeusz 
Kozłowski, Jerzy Katlewicz, Bogusław Madej, 
Wojciech Michniewski, Kai Buman, Andrzej 
Straszyński, Tadeusz Wojciechowski, Claudio 
Desden, Jan Latham Koenig. 
Uczestniczył w najważniejszych polskich festiwalach 
muzycznych: Warszawska jesień, Wratislavia 
Cantans, Musica Polonia Nova, Viva il Canto oraz 
wielokrotnie w Bydgoskim Femwalu Operowym. 
W swoim dorobku artystycznym posiada ponad 30 
pierwszoplanowych partii barytonowych w operach 
Verdiego (Makbet, Rigoleuo, Traviata, Emani, Zbójcy), 
Pucciniego (Tosca, Cyganeria, Madama Bucterfly), 
Mozarta (Wesele Figara, Czarodziej>ki flet, Don 
Giovanni), Bizeta (Carmen), Wagnera (Tannhauser), 
Rossiniego (Cyrulik sewilski), Moniuszki (Straszny 
dwór, Halka, Verbum nobile), Don.izemego (Don 
Pasquale). 
W sezon.ie 2001102 Leszek Skrla zestal uhonorowany 

Nagrodą Teatralną Marszałka Województwa 
Pomorskiego za parti~ Wolf rama w operze Wagnera 
Tannhauser. 
W 2005 roku został zaproszony przez Teatra 
Massimo w Palermo do zaśpiewania tyt ulowej parui 
tytułowej w Królu Rogerze Karola Szymanowskiego. 
W roku 2006 inaugurował sezon artystyczny w 
Operze Nova w Bydgoszczy śpiewając partię Uroka 
w operze Manru Ignacego Jana Paderewskiego. 
Spektakl został nagrany i wydany na DVD przez 
firmę DUX. W sezonie 2008/09 artysta dokonał 
premierowego nagrania opery Moniuszki Paria pod 
dyrekcją Warcisława Kunca oraz - z okazJi 
inauguracji gmachu Opery Krakowskiej - zestal 
zaproszony do wykonania partii Ojca Grand.Jera w 
operze Diabły z Lcmdun Krzysztofa Pendereckiego w 
reżyseri1 Laco Adamika. 
W sezonie 2009/ 10 uczestniczył w nagraniach oper 
Moniuszki Flis i Vubum Nobt!e pod batutą 

Warcisława Kunca - płyty zostały wydane przez 
firmę DUX. W kwietniu 2010 brał udział w 
inauguracji Bydgoskiego Fesuwalu Operowego, 
kreu1ąc postać Barnaby w operze Gioconda Amikare 
Ponchiellego w reżyserii Krzysztofa Nazara. 
Leszek Skrla zajmuje się także pracą pedagogiczną -
jako profesor AM kształci młodych wokal.i.stów na 
Wydziałach Wokalno-Aktorskich Akademii 
Muzycznych w Bydgoszczy i w Gdańsku.~ 

ZBIGNIBW MAClAS 

baryton/ Germom, Baron 

Absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej, 
debiutował jeszcze podczas studiów w łódzkim 

Teatrze Muzycznym. Był sol.i.stą Opery Śląskiej w 
Bytomiu i Teatru Wielk.iego w Łodzi, współpracował 
z Operą Wrocławską i Teatrem Wielkim w Poznaniu. 
Laureat Festiwalu Arii i Pieśni im. Jana Kiepury w 
Krynicy i Konkursu im. Marii Callas w Atenach. 
W 1992 roku związał się na trwale z Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową. W bogatym repertuarze 
anysty znalazły się partie: Escamilla w Carmen Bizeta, 
de Sirieuxa w Fedorze Giordana, Alfia w Rycerskości 
wteśniacze; Mascagniego, Janusza w Halce i 
Miecznika w Strasznym dworze Moniuszki, partie 
tytulowe w Weselu Figara i Don Giovannim Mozarta, 
Apostoła Piotra w Quo vadis Nowowiejskiego, 
Sharplessa w Madame Butterfly i Scarpii w Tosce 
Pucciniego, Bartela w Cyruliku sewilskim Rossmiego, 
Faninala w Kawalerze srebrnej róiy i Johannana w 
Salome Richarda Straussa, prapremierowego Orestesa 
w Elektrze Theodorakisa, Amona.sra w Aidzie, 

Anckarstroma (Renata) w Balu maskow9m, Rod.riga w 
Don Carlosie, Don Carlosa w Brna nim, partie tyt ulowe 
w operach Makbec, Nabucco, Rigoleuo i Germonta w 
Traviacie Verdiego, aż po rolę tytulową w Holendrze 
wlaczu i Amfonasa w Parsifalu Wagnera. 
Śpiewał Don Giovanniego w Siło Paulo (Brazylia), 
Sharplessa w Pretorii (RPA), Miecznika w Buffalo 
(USA), Germonta w Tokio i Nabucco w Pekinie. 
Występował na festiwalach operowych w Carca
sonne (Tosca), Bregenz (Parsifa0, Wexford (Siberia 
Giordana i Straszny dwór) i Xanten (Nabucco). Śpiewał 
w Niemczech, Danii, Holandii, Belgii, Portugalii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i na 
Martynice. 
W repertuarze posiada także role musicalowe: Don 
Kichota w Człowieku z La Manchy (za którą rolę 

otrzymał nagrodę .Złotej Maski"), tytułowego Zorbę 
w musicalu Kandera i Tewiego w Skrzypku na dachu, 
które wykonywał na scenach Warszawy, Łodzi, 

Poznania, Wroclawia i Krakowa. 
Ma w dorobku kompletne nagranie Halki Qanusz) i 
S1raszne90 dworu (Maciej) Moniuszki z warszawską 
Operą Narodową, a także nagrania Aidy z Teatrem 
Wielkim w Łodzi oraz musicalu Kot!} z Teatrem 
Muzycznym Roma. Z solowych nagrań płytowych 
warto wspomnieć o recitalu operowym Opera Arias i 
przebojach musicalowych Taki piękny wieczór. 
Artysta jest także reżyserem, m.in. operetek Kraina 
uśmiechu i Wesola wdówka Lehara oraz musicalu 
Skrzypek na dachu Becka. 
Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego 
Teatru Muzycznego w Łodzi. 
W Operze Bałtyckiej wykonuje partię Nauczyciela 
muzyki w operze Richarda StraussaAriadna na Naxos. 

l.i 

INGRIDA GAPOVA 

sopran/ Annirca 

Urodziła się w Ćadcy na Słowaqi. Edukację 
muzyczną rozpoczęła w wieku 6 lat, grając na 
fortepianie . Naukę kontynuowała w Konserwa
torium w Zilinie (Słowacja) w klasie śpiewu, a 
następnie w Akademii Muzycznej w Bańskiej 

Bystrzycy. jest absolwentką Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowie1skiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. 
Hanny Michalak. 
Laureatka licznych nagród regulaminowych i 
pozaregulaminowych na konkursach wokalnych w 
Polsce. 

W repertuarze artystka ma wiele dzieł oratoryjno
kantatowych i cykli pieśni. 

W repertuarze operowym artystki znajdują si~ m.in.: 
partie Paminy oraz I Damy z Czarodziejskiego fletu 
Mozarta, Hanny ze Strasznego dworu Moniuszki, 
Belindy z Dydony i Eneasza Purcella, Małgosi z/as1a i 
Małgosi Humperdincka, Barbarmy i Susanny z 
Wesela Figara Mozarta. 
W maju 2010 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem 
Wielkim-Operą Narodową gdzie zadebiutowała 1ako 
Ona w spektaklu Sudden rain Aleksandra Nowaka w 
rezyserii Mai Kleczewskiej, a w grudniu 2010 
wystąpiła jako Barbarina w Weselu Figara w 
spektaklu w reżyserii Keitha Wo_rnera. Ir< 

ALBKSANDBR KUNACH 

tenor I Gaston 

Absolwent wydziału wokalnego Akadem.ii Muzycz
nej w Warszawie w klasie Jerzego Knetiga. Naukę 
kontynuował pod kierunkiem Toma Krause w Escue
la Superior de Musica Retna Sofia w Madrycie. 
Specjalizuje się w muzyce oratoryjno-kantatowe1. 
Brał udział w wykonaniach takich dzie~ jak: Stabat 
Mater Haydna, Acis i Galatea Haendla, Te Deum 
Kurpińskiego, M.sza koronacyjna Mozarta, Requiem 
Mozarta, Parno Domini Noscri /esu Chnsri secundum 
/oannem A.rvo Parta, Wielka ~za h-moll Bacha. Jest 
laureatem nagrody specjalnej na V Międzyu
czelnianym Konkursie Pieśni Polskiej w Warszawie 
oraz finalistą Konkursu Wokalnego w Dusznikach
Zdroju. Otrzymał także nagrodę w konkursie Mło
dych Twórców zorganizowanym przez Fundację 

Kultury, a w 2009 roku li! nagrodę i Nagrodę 
Specjalną na IV Międzynarodowym Konkursie 
Mozartowskim w Pradze. W 2004 roku zadebiu· 
towal jako Eumete w Il ricorna d'Ulisse 1n pama i 
Lucane w L'incoronattorte di Poppea Monteverdiego 
wystawionych przez Warszawska Operę Kameralną. 
W repertuarze posiada również partie Tarnino w 
Czarodzie1sk1m Fltcte Mozarta, ArgLria w Tankredzie i 
hrabiego Almavivy w Cyruliku sewilskim Rossiniego, 
Filippa w L'infedelra delusa i Ecchtica w Il mondo della 
lu11a Haydna, Toma Rakewella w Żywocte rozpusr11ika 
Igora Strawińskiego. 
W 2005 roku wykonał partię EwangelLSty w 
rekonstrukC)i Pasji wg św. Marka Bacha. Koncentru1e 
w kraju i zagranicą. Współpracował z dyrygentami 
polskiffil, m.in. Markiem Toporowskim, Janem 
Tomaszem Adamusem, Kai Burnannem, Włady

sławem Kłosiewiczem, Bohdanem J:u:molowiczem, 
Jerzym Swobodą, Piotrem Wijatkowskim i 
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zagranicznymi: Paulem McCreeshem, Paulem 
Goodwinem, Reinerem Schmidtem, Philipem 
Bonderem, Hansjiirgiem Schellenbergerem. 
Od 2007 roku jest solistą Warszawskiej Opery 
Kameralnej. W Operze Balryckiej występuje w partii 
Tarnina w Czarodziejskim Flecie Mozarta i Malkolma 
w Makbecie Verdiego. /!:i 

RYSZARD MrNKIBWicz 

tenor I Gaston 

\.l.JI 
·~ 

Absolwent Wydzialu Kompozycji i Teorii Muzyki 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 1989 roku 
ukończył z wyróżnieniem drugi kierunek studiów, 
otrzymując dyplom Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
tej samej uczelni. Śpiew solowy studiowal w klasie 
prof. Piotra Kusiewicza. 
Ryszard Minkiewicz, otrzymał nagrodę specjalną na 
III Konkursie Wokalnym im Ady Sari w Nowym 
Sączu za wykonanie współczesnej liryki wokalnej. 
W 1992 roku zostal laureatem II! Nagrody (I nagrody 
jury nie przyznało) XXXVIII Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego w Tuluzie, otrzymując 

równocześnie nagrodę Syndykatu Dyrektorów 
.Teatrów Francuskich. 
Wspólpracuje z wieloma teatrami operowymi i 
muzycznymi m.in. Teatrem Wielkim - Operą 

Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w 
Poznaniu, Operą Krakowską, Warszawską Operą 
Kameralną, Operą Baltycką w Gdańsku, Operą 

"Nova" w Bydgoszczy, z Operą Wrocł.awską. Ma w 
swoim repertuarze role w dzJełach Rossiniego 
(Almaviva - Cyrulik Sewilski, Don Ramiro - Lo. 
Cenerencola), Mozarta (Don Ottavio - Don Giovanni), 
Donizettiego (Ernesto - Don Pasquale), Moniuszki 
(Damazy - Straszni/ Dw6r), Czajkowskiego (Leński -
Eugeniusz Oniegin, Czekalinski - Dama Pikowa), 
Verdiego (Cassio - Otello, Alfredo - Lo. Traviata), Wag
nera (Steuermann - Lo.tajqcy Holender), Berga (Andres 
- Wozzeck) , Straussa (Narraboth i Izraelita - Salome, 
Tancmistrz -Ariadna na Naxos), Brittena (Chór Męski 
- Gwalt na Lukrecji), Szymanowskiego (Pasterz - Kr61 
Roger), Straussa (Eisenstein - Zemsta Nietopuza), 
Gershwina (Sporting Life - Porgy and Bess), a nawet 
Bernsteina (Tony-West SideStory). 
Ryszard Minkiewicz jest artystą często goszczącym 
na różnorodnych festiwal.ach muzycznych, zarówno 
w kraju jak i za granicą (festiwale muzyczne w 
Tallinie, Moskwie, Paryżu "Gaude Mater", Często
chowa, Wratislavia Cantans, Warszawska jesień, 

Praska Wiosna, BBC Proms, Salzburgerfestspiele, 
Festiwal Operowy Telewizji Mezzo, Festival de 
Musica de Canarias- Las Palmas i inne). 

Koncertowa! w takich renomowanych salach jak: 
Royal Albert Hall - Londyn, Tbeatre des Champs
Elysees - Paryż, Felsenreitschule - Salzburg, Konzer
thaus Wlen, Filharmonia Berlińska, Filharmonia w 
Pradze, Filharmonia w Bratysławie, Theatre Musical 
de Paris - Chatelet, Festival Hall - Osaka, NHK Hall -
Tokyo, Teatr Bolszoj-Moskwa. 
Stale współpracuje z niemal wszystkimi polskimi 
filharmoniami i orkiestrami symfonicznymi. Śpiewa! 
z takimi zespołami jak: Orkiestra Filharmon.ti 
Narodowej - Warszawa, Narodowa Orkiestra Symfo
niczna Polskiego Radia - Katowice, Orchestr 
National de France - Paryż, CBSO Orchestra -
Birmingham, Rundfung-Sinfonie-Orchesrer Berlin, 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestra 
Sinfónica do Estado de Sao Paulo, Filharmonia w 
Bratyslawie, prowadzonymi przez m.in. sir Yehudi 
Menuhina, sir Simona Rattle, Charlesa Dutoit, 
Marka Janowskiego, Valerego Giergieva, Krzysztofa 
Pendereckiego, Jana Krenza, Antoniego Wita, 
Kazimierza Korda, jacka Kaspszyka, Jose Marię 

Florencio, Karola Stryję, Stefana Stuligrosza. 
Latem 1998 roku artysta zostal zaproszony zostal 
przez angielską firmę płytową EMI do nagrania partii 
Pasterza w operze Karola Szymanowskiego Król 
Rogu W tym czasie odbył się cykl koncertów na 
największych festiwalach muzycznych w Europie 
promujących ro nagranie. Ma na swoim koncie wiele 
nagrań dokonanych dla potrzeb Polskiego Radia, 
bądź jako rejest.racje płytowe CD. Wziął on udzial ·w 
monograficznym nagraniu wszystkich dzieł orkies
trowych Szymanowskiego, wykonując cykle pieśni 
tego kompozytora. Został zaproszony przez 
Brytyjską Telewizję BBC do udzialu w realizacji 
filmu poświęconego życiu i twórczości Szymanows
kiego. Brał udzial w koncertach transmitowanych na 
żywo w ramach Europejskiej Unii Radiowej. 
Nagrania z udziałem artysty uzyskaly liczne nagrody i 
wyróżnienia zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Znany jest w kręgach muzycznych jak.o artysta 
specjalizujący się w wykonywaniu muzyki Szyma
nowskiego i innych twórców XX wieku między 
innymi: Strawińskiego, Tavenera, Brittena, Pende
reckiego. 
Ryszard Minkiewicz jest profesorem sztuk muzycz
nych i pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
prowadząc klasę śpiewu solowego. Od 2008 roku 
pelni funkcję Dziekana Wydziału Wokalno
Aktorskiego tej uczelni. ~ 

• 

LUKASZ GOLIŃSKI 

bas - baryton I Markiz, Baron 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, w klasie śpiewu solowego 
profesora Floriana Skulskiego. Swoje umiejętności 
wokalne doskonali! także na kursach mistrzowskich 
u Rołlando Panerai we Florencji, Katii RJcciarelli 
oraz Salvatore Fisichelli. 
Debiutowa! na deskach Opery Baltyckiej w roku 
2006 panią Zbigniewa w widowisku edukacyjnym 
Nie wki straszny dw6r na podstawie opery Straszny 
dw6r Stanislawa MonJuszki. 
Od sierpnia 2006 roku jest solistą Opery Nova w 
Bydgoszczy. W swoim repertuarze posiada partie: 
Zbigniewa w Strasznym dworze Moniuszki, Jagu w 
Ma nru Paderewskiego, Arcykapłana Baala w Nabucco 
Verdiego, Collina w Cyganerii Pucciniego, Colasa w 
Bastien i Bastienne Mozarta, Elwira w Xuxesie 

Haendla oraz Sprechera w Czarodziejskim flecie 
Mozarta. 
Brał udział m.in. w Helskim Festiwalu Muzyki 
Kameralnej, w koncercie Zakochany Mozart w 
ramach III Festiwalu Świętojańskie Noce Muzyki 
Operowej oraz licznych koncertach kameralnych i 
recitalach wokalnych. li< 

PIOTRLBMPA 

bas/ Markiz 

Absolwent The Royal Academy of Music w 
Londynie, Cardiff International Academy of Voice 
oraz Gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. 
Leszka S kr la. 
jako solista wystąpił na I roku studiów w Requiem 
W. A Mozarta podczas festiwalu Temp us Paschale w 
Katedrze Lubelskiej. Na scenie operowej pojawił się 
po raz pierwszy na III roku studiów w Weselu Figara 
Mozarta w Operze Baltyckiej. Od tej pory regularnie 
występuje na deskach oper w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Szwajcarii, Polsce i we Włoszech. 

Koncertuje w kraju i za gra.nicą (Anglia, Wilia, 
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, USA). W 2001 
rnku wystąpi! z solowymi koncertami m.in. w 
Nowym jorku dla uczczenia ofiar World Trade 

Center oraz w Pensylwanii. Wystąpi! także na 
koncercie upamiętniającym Ignacego Jana 
Paderewskiego w Nowojorskiej Carnegie Hall wraz z 
orkiestrą Sinfonia Varsov ia. Ksztakil się na 
mistrzowskich kursach wokalnych pod kierunkiem 
rakJcb pedagogów jak: Richard Bonynge, Dame Kiri 
Te Kanawa, Mirella Freni, Helena Łazarska, Jevgieni 
Nesterenko, Jadwiga Rappe, Ryszard KarczykowskJ, 
Dennis O'Neill. 
W 2008 roku nakładem Acte Prealable ukazała się 
płyta CD z prawykonan.iem Missa Miseri Cordis 
Kulakowskiego, w której Piotr Lempa kreuje partie 
basową. W 2004 roku artysta zoscal uhonorowany 
przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
Nagrodą Teatralną za najlepszy debiut roku za rolę 
Uberto w farsie operowej La Serva Padrona 
Pergolesiego. W 2004 roku zoscal także nominowany 
do prestiżowej nagrody Czerwonej R6i:y. W 2005 na XI 
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady 
Sari otrzymał nagrodę specjalną Dyrekrora 
Staatsoper w Hamburgu. W lutym 2007 otrzymał 
Nagrodę Specjalną, a w 2009 !V nagrodę na 
Międzynarodowym Konkursie Mozartowskim w 

Londynie, a w maju 2007 roku otrzyma! U Nagrodę 
podczas konkursu pieśni rosyjskiej im. Ludmiły 

Andrew także w Londynie. 
Piotr Lempa jest również absolwentem Wydzialu 
Zarządzania i Marketingu Politechniki Często

chowskiej. W 2004 r. Zostal przez tą uczelnię nomi
nowany do tytuluAbsolwenta Roku.~ 

ANDRZEJ MALINOWSKI 

bas/ Doktor 

Absolwent PWSM w Łodzi w klasie śpiewu 

solowego prof. Tatiany Mazurkiewicz. Swoje 
umiejętności wokalne doskonali! w Wiedniu na 
kursach mistrzowskich u j amesa Kinga. 
Laureat I nagrody na konkursie im. Jana Kiepury w 

' Krynicy, Il nagrody w Międzynarodowym konkursie 
Wokalnym im. Francesco Vinans'a w Barcelonie. Był 
solistą scen operowych w Niemczech m.in. 
Darmstadt, Saarbruecken, Hagen, Kasse~ Hanoverze 
i Berlinie. W Polsce występuje gościnnie w Teatrze 
Wielkim w Warszawie, Łodzi, Poznaniu. 
Artysta w swoim repertuarze ma ok stu partii 
operowych, operetkowych, kantatowo-oratoryjnych 
oraz pieśni różnych kompozytorów. 
Współpracował z dyrygentami: Zygmuntem 
Latoszewskim, Andrzejem Straszyńskim, Antonim 
Wicherek, Tadeuszem Kozłowskim, Kurtem 
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Masurem, Jose Marią Florencio, Gerhardem Geist, 
Matthiasem Kuntsch. Występowal z artystami jak 
m.in.: Seta del Grande, Fiorenza Cossotto, Teresa 
Wojtaszek-Kubiak, James King, Renato Bruson. l<i 

PIOTR N O WAC K I 

bas/ Dokcor 

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie śpiewu 

Wlodzimierza Zalewskiego. Jeszcze jako student 
zestal solistą Teatru Wielkiego w Łodz~ gdzie 
debiutowa! w partii Bonzy z opery Mada ma Buccerfly 
Pucciniego. 
Laureat wielu konkursów wokalnych, spośród 

których warto wymienić I nagrodę na Konkursie 
P ieśni i Ballad Stanislawa Moniuszki w Warszawie 
(1984), czy nagrodę na konkursie w Krynicy, które 
zaowocowal propozycją wykonawcy głównej partii 
w Bajce o carze Salcanie Rimskiego - Korsakowa w 
mediolańskiej La Scali. Byt także finalistą Konkursu 
Wokalnego Belvedere w Wiedniu oraz laureatem 
Konkursu im. Luciano Pavarottiego w fliladelfii, 
który to triumf zaowocowal zaproszeniem do 
.wykonania roli Wurma w operze Luisa Miller 
Verdiego. 
W swoim bogatym repertuarze posiada partie z oper: 
Borys Godunow Musorgskiego, Eugeniusz Oniegin 
Czajkowskiego, Dmitrij Ovoraka, Riwrno di Ulisse in 
Pacria Monteverdiego, Tosca Pucciniego, Kawaler 
srebrnej r6ży Straussa, Lombardczycy, Rigolecto, Oe-el/o 
Verdiego, Parsifal Wagnera, Straszny dwór i Halka 
Moniuszki, Purycanie Belliniego, Mazepa i Dama 
pikowa Czajkowskiego, Król Roger Szymanowskiego, 
Pocępienie Fausta Berlioza, Don Giovanni i Wesele 
Figara Mozarta. Artysta wykonuje także repertuar 
oratoryjno - symfoniczny, biorą udzial w licznych 
koncertach na deskach najważniejszych teatrów 
operowych i sal koncertowych na świecie. 
Piotr Nowacki jest solistą w Teatrze Wielkim -
Operze Narodowej w Warszawie. il< 

TARAS KuzMYC H 

baryton I Pruchodzień, Gość 

Urodzi! się w Iwankowie na Ukrainie. Ukończy! 
studia wyższe w Narodowej Akademii Muzycznej im. 
Lysenki we Lwowie, na Wydziale Instrumentów 
Ludowych, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 
klasie bandury profesora Ludrnyly Posikiry w 2007 
roku i zestal przyjęty na czwarty rok Wydzialu 

Woka lno-Akrorskiego Akademii Muzycznej im. 
Moniuszki w Gdańsku. Studia ukończył z 
wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. Piotra 
Kusiewicza (2009). W 2009 roku otrzyma! 
wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie 
Wokalnym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu. 

Wielokrotnie występowal na scenach Ukramy i 
Polski, w tym Filharmonii Lwowskiej, Kijowskiej 
oraz Baltyckiej w Gda.ńsku. Uczestniczył w kursach 
wokalnych prowadzonych przez Teresę Żylis-Gara, 
Bogdana Makala, Elizabeth Wilke, Paula Esswooda, 
Claudio Desderi. 
W latach 2008 - 2009 występowal w spektaklach 
uczelnianych kreując partię tytulową w Don 
Giovannim Mozarta oraz Boba w operze Menottiego 
The Old Maid and che Tie/ 
W grudniu 2009 roku zadebiutowal na scenie Opery 
Baltyckiej w Gdańsku w partii Markiza w 
koncertowym wykonaniu Tra via cy Verdiego. 
Na naszej scenie występuje także jako Komisarz w 
Madama Buccerfly Pucciniego, Lokaj w Ariadnie na 
N!l.Xos Straussa, Zarecki w Eugeniuszu 011iegi11ie 
Czajkowskiego, Dudarz w Halce Moniuszki oraz jako 
drugi Zbrojny w Czarodziejskim flecie Mozarta.~ 

K RZYSZT OF RZESZ U TEK 

tenor I Ogrodnik 

Artysta Chóru Państwowej Opery Bałtyckiej, z kt6rą 
ws pól pracuje od 1981 roku. Uczeń Zofii Czepiel. 
W swoim dorobku ma szereg ról druga i trzecio
planowych, wśród nich wyróżnić należy Indian ina w 
Sprzedanej narzeczonej, Gastona w Traviacie, Grzesia w 
Strasznym Dworze, Rotmisuza w Eugeniuszu Onieginie. 
l< 

L U KASZ WROŃS KI 

tenor I Ogrodnik 

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i Il stopnia 
im. Karola Lipińskiego w Lub linie w klasie 
fortepianu a ukończy! w 2003 roku w klasie trąbki. 
Pierwsze lekcje śpiewu pobiera! w Lublinie u prof. 
Aliny Naumowicz. W 2009 roku ukończył z oceną 
bardzo dobry Wydzial Wokalno-Aktorski Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w 
klasie śpiewu solowego prof. Leszka Skrla. W łatach 
2002 - 2003 był artystą chóru Teatru Muzycznego w 
Lublinie. Od 2004 roku artysta Państwowej Opery 
Baltyckiej w GdańskQ W maju 2008 roku bral udział 
w IV Korikursie Pieśni i Arii we Włoszakowicach. W 
sierpniu 2009 na VII Międzynarodowym Festiwalu 
Wokalnym w Nałęczowie . BELCANTO 2009" 
otrzyma! wyróżnienie za wykonanie polskiej arii 
operowej. W lipcu 2010 został zaproszony do udzia.lu 

• 
w XVI! Festiwalu Muzyczne Oni Drozdowo Łomża. 
We wrześniu 2010 podczas uroczystości Jubileuszu 
65-lecia dzialalności Towarzystwa Śpiewaczego im. 
Karola Szymanowskiego u boku Barbary Kubiak i 
Floriana Skulskiego wykona! panię Abdalla w operze 
Nabucco Verdiego. Uczestniczy! w kursach 
misuzowskich prof. Claudio Oesderi, oraz prof. 
Teresy Żylis-Gara, którego finalem byto wystawienie 
przez uczestników kursu opery Stanisława 

Moniuszki Halka w wersji wileńskiej pod dyrekcją 
Tadeusza Wojciechowskiego w reżyserii Jaroslawa 
Kiljana. Ponadto uczestniczy! w warsztatach 
wokalnych prof. Ryszarda Karczykowskiego, prof. 
Piotra Kusiewicza, prof. Wlodzimierza Zalewskiego, 
prof. Beaty Zawadzkiej oraz dr hab. Anny Jerernus
Lewandowskiej. 
Od listopada 2010 roku wspólpracuje z 
Uniwersytetem Marii Curie-Sklodowskiej w 
Lublinie prowadząc zajęcia , ortofonia i technika 
mówienia" na Wydziale Artystycznym. 
W lutym 2009 roku debiutowa! na deskach Opery 
Bal ryckiej partią Don C urzia w operze Wesele Figara 
Mozarta. Występuje także jako Góral w Halce 
Moniuszki, Oficer w Ariadnie na Naxos Straussa oraz 
Monostatos w Czarodziejskim/lecie Mozarta. ;r;i 

29-



"""' """' ~ 
~ <;;;;;:; 

"""' ~ 
~ 
·~ 
~ 

- 30 ~ 
~ 
~ 

:: 
·~ 
· ~ 
~ 

I\,) 

~ ~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

g 

'$-. 
~ 

dyrektor naczelny i artystyczny Marek Weiss 
zastępca dyrektora ds. artystycznych Jose Maria 
Florencio 
zastępca dyrektora Danuta Grochowska 
zastępca dyrektora ds. finansowych Elżbieta 
Hałuszczak 

dyrektor artystyczny Bałtyckiego Teatru Tańca 
Izadora Weiss 
kierownik Chóru Dariusz Tabisz 
kierownik działu scenografii Hanna Szymczak 
dyrygent asystent Jak ub Kontz 
asystent reżysera I inspicjent I sufler Magdalena 
Szla wska 

soliści śpiewacy 

soprany Ewa Biegas, Aleksandra Buczek, Anna 
Fabrello, lngrida Gapova, Katarzyna Hołysz, Iwona 
Hossa, Julia Iwaszkiewicz, Malgorzata Kneć -
Ajdukiewicz, Eliza Kruszczyńska, Galina Kuklina, 
Anastazja Li pert, Anna Lubańska, Anna Mikołajczyk, 
Edyta Piasecka, Magdalena Smulczyńska, Ewelina 
Wojciechowska, Joanna Woś 
mezzosoprany Agata Bieńkowska, Ariana Chris, 
Joanna Cortes, Monika Fedyk - Klimaszewska, 
Małgorzata Pańko, Karolina Sikora, Janja Vuletic, 
Al.icja Węgorzewska - Whiskerd, Magdalena Wór 
kontratenory Karol Bartosiński, Piotr Łykowski, Jan 
Monowid, Tomasz Raczkiewicz 
tenory Patrick Bladek, Aleksander Kunach, 
Krzysztof Kur, Ryszard Minkiewicz, Paweł Skaluba, 
Dariusz Stachura, Krzysztof Szmyt, Marek 
Szymański, Pawel Wunder, Adam Zdunikowski 
barytony Robert Gierlach, Jacek Jaskuła, Ivan 
Kabamitov, Grzegorz Piotr Kołodziej, Zbigniew 
Macias, Bartłomiej Misi uda, Grzegorz Pazik, Tomasz 
Rak, Leszek Skrla, Bogusław Szynalski, Vittorio 
Vitelli, Krzysztof Witkowski, Mikołaj Zalasiński 
basy Daniel Borowski, Wojciech Gierlach, Łukasz 
Goliński, Marian Kępczyński, Raf al Karpik, Piotr 
Lempa, Dariusz Machej, Andrzej Malinowski, Piotr 
Nowacki, Adam Palka, Romuald Tesarowicz 

korepetytorzy solistów Liana Krasyun- Ko runna, 
Francesco Bottigliero 

Bałtycki Teatr Tańca 
Agnieszka Artych, Elżbieta Czajkowska - Kłos, Beata 
Giza, Karolina J astrzębska., Franciszka Kierc, Sylwia 
Kowalska - Borowy, I uliia Lavrenova, Natalia 
Madejczyk, Zuzanna Marsza!, Aleksandra Michalak, 
Marzena Socha, Marra Śrama, Agnieszka 
Wojciechowska, Paulina Wojtkowska., Dorota 
Zielińska, Leszek Alabrudziński, Bartosz Kondracki, 
Michał Łabuś, Filip Michalak, Piotr Nowak, Michał 
Ośka, Radosław Palutkiewicz, Karol Pluszczewicz, 
Ireneusz Stencel, Krzysztof Szczygieł, Marek 
Szczygieł, Bartłomiej Szymalski 

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, M~orzata Dawid, 
Elżbieta Frarikiewicz, Danuta Glegola
Brzostowska, Ewa Jurczyk- Kepke, Lilianna 
Kamińska, Zuzanna Kassak, Zoffa Kotlicka -
Wiesztordt, jaryna Kuzmych, Monika Kulecka, 
Anna Michalak, Magdalena Miętki, Kamila 
Nehrebecka, Anna Osior, Marzena Ostryńska., 
Jadwiga Ratajczyk, Anna Szczukowska 
alty Franciszka Adamus, Danuta Dunst- Surowiec, 
Katarzyna Grajewska., Agata Hoppe, Izabela Płath 

Kohyt, 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, VitaliyVydra 
barytony Wojciech Dowgiallo, Leszek Kruk, Taras 
Kuzmych, Krzysztof Mendyk, Waldemar Sadowski, 
janSzenk 
basy Jacek jasman, Andrzej Kosecki, Adam Siebiera 

zastępca kierownika Chóru Jan Kurek 
korepetytor I anina Matusewicz 

Orkiestra Opery Bałtyckiej 
I skrzypce Halina jastrzębska., Anna Manicka, Maria 
Stolarczyk- Kmiecik, Anoa Czarny, Izabela 
Dobrowolska - Mahusay, Aneta Fidrych, Katarzyna 
Jan us za j tis - Mielczarek, Anna J astrzę bs ka, 
Agnieszka Kotuk - Pozorska., Marta Stachowiak, 
Marzena Zajkowska 
II skrzypce Katarzyna Filipiak, Ewa Juszczyk
Kowalkowska., Hanna Bieńkowska., Julita Bobrzecka, 
Agnieszka Halman, Magdalena Pawłowska, Edyta 
Tomaszczuk - G udojć, Przemysław Treszczotka 
altówki j oanna Welz, Maria Kowalkowska -
Urbańska., Magdalena Bock, Ewa Dulewicz, Danuta 
Kowalczu.k, Andrzej Murowaniecki, Maria Nizio 
wiolonczele Anna Sawicka, Magdalena 
Romanowska - Niewiadomska, Agnieszka Kaszuba., 
Mirosław Czochór, Maria Staśkowiak, Marcin 
Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyński, Krzysztof 
Poznański, Beata Leszczyńska 
flety Adam Łazarewicz, Anna Ekielska - Skóra, 
Aleksandra Pyrcz, Anna Szewczyk 
oboje Marietta Stefaniak, Mana Różańska -
Nowakowska., Katarzyna Rutyna 
rożek angielski I wona Pozorska - Argalska 
klarnety Grzegorz Wieczorek, Kazimierz Milewski, 
Wojciech Koli ński 

fagoty Grzegorz Hoga., Zuzanna Leidel- Elen(+ 
kontrafagot) 
waltornie Viktor Korunnyy, Bartłomiej Skrobot, 
Zbigniew Kaliciński, Dariusz Wojciechowski, Anna 
Wyrzykowska 
trąbki Michał Jaskulski, Kamil Kruczkowski, 
Tadeusz Milewski 
puzony Marian Stefanowicz, Artur Borkowski, 
Bogdan Kwiatek 
tuba Łukasz Gruba 
perkusja Szczepan Polewski, Lidia Romanowska, 
Zenon Elen, Tomasz Siedlik 
harfa Aleksandra Sznajdrowicz 

zespól technicznej obsługi sceny 
kierownik pionu technicznego Adam J ablonowski 
kierownik sceny Maksym Kohyt 
specjalista ds. technicznych Magdalena Sidorska 
specjalista ds. informatyki Piotr Gosztyła 
sekcja oświetlenia Piotr Miszkiewicz (kierownik), 
Robert Krawczyk, Michał Krurnholc (operatorzy 
nastawni oświetleniowej), Jarosław Borowiak, 
Andrzej Borucki, Sebastian Ćwikła, Łukasz Lenga 
(oświetleniowcy) 

sekcja akustyczna Marcin Dąbrowski (kierownik), 
Michał Lewandowski (operator urządzeń 
audiowizualnych), Jakub Patzer (operator kabiny 
akustycznej) 
rekwizytorzy Miros ława A. Adamczyk (starszy 
rekwizytor), Mirosława Adamczyk 
sekcja charakteryzatorska Bernadeta Nicewicz 
(kierownik), Anna Knera, Krystyna Krukowska 
sekcja garderobianych Grażyna Michalska 
(kierownik), Barbara Leśniewska (brygadzistka), 
Wiesława Frelak, Grażyna Gajewska, Barbara 
Gawział, Danuta Górska, Grażyna Wiśniewska 
montażyści dekoracji Krzysztof Materny (mistrz), 
Sławomir Machtelewski (brygadzista), Dariusz 
Tyrała (brygadzista), Artur Dąbrowski, Krzysztof 
Dolny, Michał Guza, Adam J ałoszyński, Piotr 
] edziński, Dariusz Klichowski, Mariusz Kalman, 
Jacek Prokopek, Mariusz Rychalski, Michal 
Szczukowski 

sekcja zaopatrzenia Zbigniew Ratajczyk 
(kierownik), Aleksander Rybicki (kierowca) 
pracownia krawiecka Teresa Biegalska (kierownik), 
Katarzyna Grenda, Dorota Jarząbek- Rabant, 
Krystyna Lewińska 
modystka Katarzyna Marchewicz 
pracownia szewska j erzy Karłowicz, Izabela Pytlach 

dział eksploatacji i inwestycji 
kierownik Marian Rębala 
grupa remontowa Benedykt Sturmowski 
(brygadzista), Jurek J awarski, Mirosław Pepliński 
plastycy Danuta Kopernik- Porycka (brygadzistka), 
Marian Sputo 

kierownik sekcji energetycznej Maciej Kalinowski 
konserwatorzy- energetycy Krzysztof Adamowicz, 
Henryk Liedke, Grzegorz Siek, Arkadiusz 
Szymikowski 

dział administracyjno - gospodarczy 
Marzena Swaciak (kierownik), Ireneusz Kuczkowski 
(referent) 

służby przeciwpożarowe 

Sylwester Gralak (kierownik), Norbert Krall 
(technik przeciwpożarowy), Zbigniew Jończyk, Jerzy 

• Łężyński (strażacy) 

administracja 
asystentka dyrektora Aleksandra Filipek 
dział ds. pracowniczych i płac 
E.lżbieta Ortrnan (kierownik), Malgorzata Bialecka, 
Agata Szymczak, 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 
(organizator pracy artystycznej), Urszula 
Krasnowska, Krzysztof Rzeszutek (biblioteka 
nutowa) 

dział promocji i wyda.wnictw 
Olimpia Schneider (kierownik), Katarzyna 
Marlewska., Ryszard Szczeszak (specjalista ds. 
wydawnict~) 

dział impresariatu i projektów artystycznych 
Katarzyna Wilewska (kierownik), Agnieszka 
Tokarska- Więcek 

Biuro Obsługi Widzów 
Kamila Borkowska (kierownik), Karol ina Maj 
(organizato r widowru"), Marzena Prochacka 
(specjalista), Lucyna Kowalska (kontroler widowni), 
Mirosław Ołdak (kasjer b i.letowy) 
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Emily Dickinson, 712, tłum, Su:misław Barańczak, 

wiersz pochodz1 z rnmu BmUy Dickinson Wiuszt' wybrane, 
str. 162 -163, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2000 

H.a11na Poświatowska., Śmierć, 
wiersz pochodzi z wydanego przez Wydawnictwo Literackie 
tomu poezp Halma PoSwiatowska., Dzit la. 
Tom 2, Poez;a 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997 

cycary na ser. 8 · 9 pochodzq z: 

Ch•Hles Dickens, Nicholas N1Ck!eby , 
Penguin Class1cs, 1999 

Linda. Hutcheon, M1choteJ Hutcheon, Opera: Desirr, Diseast, Death., 
Univers1ty of Nebraska Press, 1999 

Susan Sontag, lllutss as Mecapltor a11d AIDS and lts Mttaphors, 
Picador, 2001 

Louise Hay Mousz uzdrowit swo;t ::.yc1t, 
przekl Teresa Kruszewska 1 Paulina Remiszewska-Drążkiewicz, 
Wydawnicrwo MHDIUM, wyd. 2 

Thomas Mann, C:arodz.iejJka góra, 
przekł. Józef Kr•msztyk, Wladysl.1w T;:n.ukiewicz 
\1\l~rsz~wsk1e Wydawnictwo Literac.kie Muza, 2007 
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