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Andrew Lloyd Webber i Tim Rice poznali się w 1965 roku. Pierwszy miał 17 lat, drugi 21. Dla 

musicalu byli tym, czym The Beatles dla muzyki pop. Wytyczyli nowy kierunek dla tego gatunku 

i przełamali w tej dziedzinie dominację Amerykanów z Broadway'u. 

Webber i Rice napisali razem cztery musicale, trzy z nich zyskały sławę światowych hitów 

i grane są do dzisiaj: „Joshep and His Amazing Technicolor Dreamcoat", „Jesus Christ Superstar" 

i „Evita". Ale to właśnie „Jesus Christ Superstar" zapoczątkował światową karierę młodego 

londyńskiego kompozytora. Andrew Lloyd Webber jest twórcą muzyki do takich utworów, 

~jak: nCats" , „Starlight Express'', „The Phantom of the Opera", by wymienić tylko te najbardziej znane 

ł a !1 J i najdłużej wystawiane („Cats" to do tej pory najdłużej wystawiany musical w historii londyńskiego . _ il 1ii :\I 1 1
- l West Endu i nowojorskiego Broadway'u). 

Webber urodził się w Londynie w rodzinie muzyków. Jego ojciec był kompozytorem, przez długi 

czas dy:rektorem London College of Music. Andrew uczył się w szkołach muzycznych. Dzisiaj jest nie 

tylko twórcą muzyki, lecz także producentem i organizatorem tournee wyprodukowanych przez siebie 

utworów. W uznaniu zasług w 1992 roku otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki i prawo 

~~ltt~'" dożywotniego zasiadania w Izbie Lordów bryty" skiego parlamentu. 
ii -......::;~..- Drugi z duetu autorów - Tim Rice miał zostać prawnikiem. Studiował tę dziedzinę na paryskiej 

~~,~~~~12pSorbonie. Jednak niepowodzenia zawodowe pchnęły go w stronę przemysłu rozrywkowego. Został 
tekściarzem. Po tozstaniu z Webberem nie odnosił już takich sukcesów. Jego najpopularniejszym 1 

I 
dziełem napisanym bez Webbera jest musical ,,ehess" - „Szachy" z muzyką członków zespołu ABBA / 

(„Szachy" są obecnie w repertuarze Teatru Muzycznego w Gdyni). 

r::...,..""31.1 Historia musicalu „Jesus Christ Superstar" dowodzi nie tylko talentu Webbera i Rice'a, lecz 

także ich zmysłu do interesów. W 1969 roku wseólnie napisali piosenkę „J es us Christ Superstar", 

której powodzenie - najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych - doprowadziło ' do 

powstania albumu płytowego, na którym partię Jezusa śpiewał Ian Gillian z hardrockowej supergrupy 

'. Deep Purple. Sukces albumu (najlepiej sprzedająca się płyta w Stanach Zjednoczonych w 1971 roku) 

skłonił jego autorów do stworzenia pełnego przedstawienia musicalowego, ukazującego ostatnie 

siedem dni życia Jezusa Chrystusa. Spektakl u€rzymany jest w konwencji kontrkulturowej - Jezus jako 

„Jesus Christ Superstar", mający wpisane w podtytule określenie rock-oeera, powstał na mod

nej od połowy lat 60. fali musicali młodzieżowych, wykorzystujących muzykę rockową. 

Broadway'owski spektakl reżyserował Tom O'Horgan, realizator wcześniejszego o trzy lata „Hair". 

Polska prapremiera musicalu „Jesus Christ Superstar" odbyła się w :Teatrze Muzycznym 

w Gdyni w czerwcu 1987 roku. Spektakl przygotował Jerzy Gruza. Do współpracy zaprosił Marka 

Piekarczyka, lidera haevymetalowej grupy TSA, który wystąpił w tytułowej roli. Partię Marii 

Magdaleny śpiewała Małogorzta Ostrowska, wokalistka rockowego zespołu Lombard. Premiera zbiegła 

się z przyjazdem do Gdyni papieża Jana Pawła II. W 1999 roku, 12 lat później - także 

z okazji pielgrzymki papieża Teatr Muzyczny przygotował widowisl<o plenerowe 

„Jesus Christ Superstar" w reżyserii Macieja Korwina. Jezusa zagrał ponownie Marek Piekarczyk. 
I 

.I Później artyści gdyńskiego teatru kilkakrotnie występowali w koncertowej wersji musicalu. 

</ W kwietniu 2000 roku chorzowski Teatr Rozrywki dał premierę „J:s'ltsa" w reżyserii 
i, Marcela Kochańczyka. 
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Wyłączny dystrybutor: PETRUSCO 60-378 Poznań ul. Bułgarska 123, 
telJfax (061) 861 53 70, 868 75 55 
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LIDER W BUDOWIE 
UBÓW OKRĘTOWYCH 

IW WYROBACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 
* poręcr.e 
*barierki 
* balustrady 
* 7.abezpiec7.enia 
* elementy dekoracyjne 
*regały 
*palety 
* stoły roboc7.e 
* wózki transportowe 
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