






CREDO 
pera B łtycka jest teatrem budowanym 

na fundamencie muzyki. To ona wyzna
cza wszelki reguły interpretacji i obszar, 
na którym spotykamy się z widzami. 
Dbałaś o jej artys tyczną j kość jest na
szym pierwszym przykazaniem. Drugim 
jest sprostanie na scenie tym emocjom, 
jakie niesie muzyka. Spektakle operowe 
i baletowe ni mogą więc być kalką uzna
nych już schematów i powielać kanonów 
w rtości utrwalonych przez poprzednie 
pokolenia , lecz powinny ukazywać nasz 
własny siłek włożony w poszukiwanie 
odpowiedzi na wyzwania płynące z muzyki 
tu i t raz. Tyll o taki teatr może poszczycić 

się mianem „teatru żywego''. Tylko taki 
jest wart tego, by się w nim spotykać. To 
przekonanie rymuje się z trzecim przy
kazaniem, że artyści, którzy wych dzą 
do takiego spotkan ia na scenę, muszą być 

ludźm i fascy nującymi . Muszą r prezen
tować najwyższy, na jaki nas stać, poziom 

profesjonalnych umiejęlności, a zarazem 
mieć osobowość ciekawszą ni ż ci wszyscy, 
z którymi spotykać się nie chcemy. A więc 
zespó ł solistów, chóru i baletu mus i być 

sumą indyvvidualności, z których każda 
z asługuje na uwagę, a jednak połączo
nych wsp lnym rytmem, emocjami 
i kierunkiem w jakim zmierzają od 
pierwszej odsłony kurtyny. Czwartym 
przykazaniem jest obecność kogoś, kto 
taki kierunek odpowiedzialnie isku
tecznie wskaże. ł ażdy realizator jest 
u na traktowany jak przywódca, któ
remu w momencie tworzenia spektaklu 
wszystk zostaje podporządk wane. 

ie ograniczamy go niczym, prócz 
skromnego budżetu i przekonania, że 
nasi goście na widowni powinni rozu
mieć, co eh emy im przekazać. Niechęć 
do wszelkiego rodzaju be łkotu i pogardy 
wobec widza j st wię u nas przykaza
niem piątym. Reszta dekalogu, jak we 
wszystkich innych d kalogach, jest tylko 
konsekwencją pierwszej połowy. Taka 
jest nasza wiara teatralna i nadzieja, że 
w niej wytrwamy. A jej ucieleśnieniem 
niech stanie się insc nizacja Ariadny na 
Naxos, którą Pa!lstwu prezentujemy. 

Marek Weiss 
dyrekto r naczelny i artystyczny 
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PRZED 
SPEKTAKLEM, 
KROTKO 
OIDEI 
Op ry Richarda <;traussa Le \Hględu na 
t rudnosci, 1aki • t.iwiaia wy! onaw om 
i <;łuchaczom, rzadko go~LCL') na polskich 
5 enaLh. Opera Bałlycka dopiero po raz 
drugi, po J mvalen::e ~rebrne1 rozy w 2005, 
sięga po dzieło lego kornpoąlora. Pro
ponujemy tylu I niezwykły. Niezwykły? 
Ariadna 1ia Na.·ws nie jest banaln<} hist rią 

miło. nego trójkąta / trucizną w fina le. To 
muzycmo-sceni zny dyskurs na temat. 
który jest bliski każdt'mu wrażli\\emu czło 

wiekowi, artystom, ludziom kochaj<) ym 

sztul 'i'· pera opowiada o starciu d\\Óch 
sił : kultury ma. owej i elitarną 
Jej ak ja rozgry\1a się w domu nowobogac-
1 iego. To metaforyczna postać „włas icida" 
artystów P łaci , wymaga i hce de · 1d wać 
o zawartości dzieł ·ztuki. Artyści Lawsze 
byli mewolnikami mecena ów i zawc;ze 
potęznym motorem sztuki był na ·z bunt 
wobec tej zal żno~ i. DzisiaJ. w świecie 

po\1 szechnego m:llerializmu, nie je ton lak 
widoczny. AI• wciąż są taq, którzy nawet 
wobec tak „sprawiedliwego" mecenasa, 
jakim je l demokmtyczn poleczc!l.stwo, 
buntuią sii, i walczą o kr owanie tych war
tosci, 1akie sami wymają . Opera Baflycka 
należy dzi~iaj do wąsk iego grona tych 
buntowmkÓ\\ . jesteśmy przekonam, że 
przyrnu zaspol·ajama ma. owych potrzeb 
jesl dla sztuki -.mierldnym zagrożen iem . 

Jej głns jesl elitarnym luk u. em w \wiecie 
t talnej l,,onsumpcji. 
O tym opowiada na z spektakl. 
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ARIADNA 
NANAXOS 
W OPERZE 

na wszystko, co nie należy do świata 
jego wyobraźni. Nauczyciel darzy go 
prawdziwą miłością i szacunkiem. 
Wierzy w talent swojego ucznia 
i wielkość dzieła, które stworzył. To 
on załatwił zamówienie ze strony 
bogatego mecenasa i teraz jest prze
rażony wynikającym z tego całko-

§9!!!CKIEJ 
witym uzależnieniem od widzimisię 
klienta. Ekipa Zerbinetty jest grupą 
popową, bo to ten gatunek artystów 
zastąpił dzisiaj dell'arte i operetkę. 
Taka wielka pop-gwiazda otoczona 

Akcja Prologu rozgrywa się współcze
śnie w domu milionera, któr ym może być 
wiedeńczyk, ale równie dobrze ktoś z Bu
dapesztu, czy Gdańska, bo dzisiaj kasta 
milionerów jest ponadnarodowa, jak ich 
globalne inwestycje. Salka, którą przygo
towano dla artystów, żeby mogli się rozgo
ścić, odpocząć, rozstawić wyposażenie i po 
prostu doczekać występu, jest wnętrzem 
na tyle neutralnym, że możemy sobie 
wokół niego wyobrazić dowolne miasto 
w dowolnym czasie. Ekipa Kompozytora 
jest grupą typowo operową, z jej stylem 
ubierania się i sposobami zachowania wo
bec „obcych''. Kompozytor jest fanatykiem 
swojej pracy, idealistą ślepym i głuchym 

swoimi muzykami, dźwiękowcami 
i innymi specjalistami pozornie róż
ni się od divy operowej i jej dworu 
tylko gustem ubioru i słownictwem. 
Zapleczem tych powierzchownych 
różnic jest zasadnicza odmienność 
systemu wartości, podejścia do 
świata i ludzi, a przede wszystkim 
do siebie samej. Te dwa światy ście-

rają się ze sobą w drobnych sporach do 
czasu, kiedy Majordomus ogłasza, że jego 
pan wpadt na pomysł zaoszczędzenia czasu 
swoich gości pomiędzy kolacją i fajerwer
kami. Postanowił więc, że obydwie ekipy 
wystąpią jednocześnie, a dzieto kompozy
tora o porzuconej na Naxos Ariadnie, musi 
zawrz ć również figlarne improwizacje 
Zerbinetty i jej wesołego kwartetu. Kon
sternacja obu grup jest zrozumiała i zerwa
nie kontraktu wisi na wtosku. Ale Zerbinet
ta w swojej mistrzowskiej arii przekonuje 
Kompozytora, że przepaść miedzy nimi 
jest zrudzeniem, a podobieństwa dają na
dzieję stworzenia wspólnego dzieła. Młody 
idealista jest o krok od zgody, kiedy nagle 
dostrzega trywialność kusicielki, której ze
psucie nie daje szans na harmonię. Według 
Kompozytora jest ona niemożliwa. 

Część druga, czyli właściwa Ariadna na 
Naxos, do której jednak dochodzi zapewne 
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dzięki mądrości i reżyserii Nauczyciela 
muzyki, odbywa się w scenerii domu wa
riatów. To jedyne miejsce, według twórców 
tego przedsięwzięcia, gdzie możliwe jest 
pogodzenie spraw wzniosłych z trywialny
mi. Ariadna jest chorą pozostawioną przez 
znudzonego kochanka w szpitalu, jak to 

się przecież zdarza 

zdumionego lekarza, udającego dla jej psy
chicznego „dobra" wyimaginowaną przez 
nią postać Bachusa, w świat poezji i pięk
na, gdzie przeżywanie miłości może się 

nie od dzisiaj. Lekarz 
i pielęgniarki w celach 
terapeutycznych nie 
wyprowadzają nie
szczęsnej ze świata 
fantazji i marzeń, 

PRIMADONNA 
1\ '1• ///(/l//l ' ll ' )'

stać czymś więcej niż seksualnym zaspo
kojeniem, na poziomie którego zatrzymała 
swoje zmysły biedna Zerbinetta. Być może 
to przesłanie nie ma szans u „większości'; 
ale na szczęście nie musimy się jeszcze tym 

przejmować. Do całkowitej 
zagłady pozostało jednak 
trochę czasu. 

a inni pacjenci, jako jej 
towarzysze cierpień, 
tworzą wesołą gro
madkę usiłującą ma
nierą buffo rozproszyć 
smutki i lęki. Ta płasz
czyzna wspólnego 
szaleństwa pomaga im 

'i/Qj>h! m: e11i::: tt1f..ii11 mrl::ajc111 
/11d: i?.' 
C:::1 ' 11i/..t t1111ic 11 ·ic. ki111 jc,'>lclll? 
Jak 11ui„~l lm1bin ... 

ZERBINETTA 
Sf..11m 111otcria O/JL'J)' ic~.;f Lak 1111d11a. 
11c1tl'i111m sir 1wipi1·n1 1JJo::ll'olic' 11a11111 1ystQfJic'. 
f..11111cdin11t11111. ::a11i111 hC'fln 11 1 :::h111 luu11or:.('. 
1c.„ti ll '_l'llltd::q sir pr::c::.gor/::i11r: 
/)('r/::.ic tmr/110 ie/i sk/011il: do .{111icd111 . 

TANCMISTRZ 
Pr::ccil1'11ie. \\'\Juki od sto/11, 
'~' oci1,:::t11i i 11ic:::/1yf dohr::c "·'/JO.w1/Ji('lli. 
1lci11aiq .mbir.' dr::c111kr. 

zrozumieć się wzajemnie i stworzyć 
coś na kształt harmonii. Przesłanie 
spektaklu ma być bowiem ostrzeże
niem, że to, do czego zmuszają nas 
mecenasi i tak zwana „większość" 
publiczności utrzymującej artystów 
na swoich barkach, czyli traktowa
nie sztuki jako rozrywki nie wyma
gającej wysiłku, ani myślenia pro
wadzi nas wszystkich ku zagładzie. 
Próby podawania na jednym talerzu 
efektownych bredni na modłę po
wszechnych gustów razem z poezją 
wielkich, bezkompromisowych 
myślicieli powoduje skażenie duszy 

klmzc::.(l 1mtc111 ::gr::cc:11o~ci i -:c/1_1'.\i(.' d11/J11d::::h:. 
'Ji'lllc::.asl'lll 8fflli sic m/f..ic111 u:.1•1l'ic11i . 
. Co Iem::!" - 11ytaiq~ . 

i zamienia nasz świat w dom waria
tów. jest jeszcze drugie przesłanie 
związane z naszą wiarą w sens i zba

wienie poprzez sztukę. Oto Ariadna 
w swoim szaleóstwie przekracza 
dzięki nadludzkiej muzyce Straussa 
granice realnego świata i wprowadza 

,i\'icll'icma 7.crhi11clft1 i ic'i c:::tcrcc/1 f..od1t111f..1i11 .;· 
Jo,~od11tlftff.v111r1 :ril-111ic::('//ii'. 

::. tr11iem11i.lt1l11 '. \'I Ili, 1w::yjc11111y111 i 111c/11dim ni
.1 r1 k.1 akcja jasna jr1/.. rl:ic1i; 
tu sir ll'ic. 11 co dwd::i 
„1i1 /<·st 11 1 11m:y111 gn\cic" - 1111)1l'i(1 ,,o/1ic, 
11'/C(~)' sir h11d::q, l\ ' {Ct~)' 11 ~1/..a::11j(i ::oillll'J'l'SUll '(/ -

11 ie! 
tl kier/ I' do .'iii vidi krll"L'I wsit1do. 
11ic brriq ll'icd:icli :p,()/a 11it" ·"'i~·n'j, 
jo/.. tri A.o . .ie 11i<':::m11 •11m1<1 Za/Jiucllc 
ll'fr!::idi tmic:qc"<J. . . 
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STRAUSS, 
1ARIAD
NA ZER
BINETTA 
I MEDIO
TVZM 

Problem wspótistnienia sztuki wysokiej 
i popularnej, dominacji tej drugiej, schizo
frenii „apostotów" sztuki elitarnej („skoro 
to ja, Ariadna, reprezentuję wyższe warto
ści, to dlaczego większości bardziej podo
bają się ci, którzy zaspokajają najprostsze 
gusta, np. Zerbinetta?") wiąże s i ę z proble
mem oddziaływania mediów na masy. To 
dzięki mediom można mówić o zjawisku 
pop-kultury. Nie odmawiając mediom 
ich zasług, nie sposób nie dostrzec złego 
wpływu na odbiorców. Nad zjawiskiem 
„mediotyzmu" zastanawia się Marian M. 
Czarnecki, eseista, dziennikarz i „meta-filo
zof" - jak sam siebie nazywa. 

„Mediotyzm czyli plastelinowa uległość 

temu wszystkiemu, co media piszą, głoszą, 
pokazują. To nasz pow zedni grzech przyj
mow;rnia światopoglądu gazetowego i tele
wizy;nego. A zaniedbywanie krytycznego 
rozpoznawania prawdy i fałszu „między 

wierszami''. ( ... ) 
Znane jest powiedzenie Fryderyka ietz
schego wypowiedziane w stanie rozwijają
cego się obłędu: « Jestem tym, co się zgu
bito (pogubiło).» Mediota, bezkrytyczny, 
bezwolny konsument mediów, z reguły nie 
jest dotknięty tym rodzajem zagubienia, 
nieświadomego, tragicznego. Mediota -
zaryzykuj ę to stwierdzenie - nie1ako sam 
wpycha się w zagubienie, sam się poddaje, 
ulega masaż.ow i w pełni świadomie . Ulega 
z radością, a nawet osobliwą satysfakqą, 
ze jest taki modny „jak wszyscy''. Mediota 
konsumuje podsunię te mu przez media 
towary, seriale, horrory, komedie, rea lity 
shows, nie jako „wtórne dobra" (określenie 
socjologów), lecz jako potrawy najsmako
wttsze, jak sądzi, „naj fajniejs ze''. Mamy tu 
do czynienia z masowaniem mózgu i dusz. 
medioty nieustannym, nieomal całodobo
wym. („ .)" 



O wpływie mediów na ludzi Czarnecki 
pisze, parafrazując Kartezjusza: „Oglądam 
telewizję, słucham radia, czytam prasę, 
więc jestem''. [Media pieniądza i popraw
ność polityczna] „są narzędziami rozcze
pienia stów i znaczeń. Ich głównym opar
ciem finansowym jest reklama, która może 
być rozsądna i pożyteczna, z reguły jednak 
odpowiada określeniu włoskiego plakaci
sty Oliviera Tosca niego, który nazwał ją 
<<uperfumowanym ścierwem>>. Media 
pieniądza i poprawność polityczna groma
dzą odbiorców według prawa Greshama 
- Kopernika, że pieniądz gorszy wypiera 
lepszy, a konkretnie wyławiają ich według 
wskazań tak zwanego telematu i audioma
tu, czyli sondażu najwyższej oglądalności 
i „słuchalności ''. To najwyższa instancja 
dyktująca medialnym decydentom, jaki 
mają skonstruować program, co sprowadza 
się do tego, że dają prymat gustom i upodo
baniom poniżej miary średniej. Działa tu 
sprzężenie zwrotne: im więcej odbiorców, 
tym więcej z leceń reklammvych, więcej 
pieniędzy od reklamodawców; im filmy, wi
dowiska, seriale przeciętniejsze, marniejsze, 
tym więcej telewidzów, radiosłuchaczy, itd. 

Ogromna rzesza ociężałych, zdezoriento
wanych, niedouczonych odbiorców telewi
zji, kaset wideo, prasy, kolorowych maga
zynów, kina, Internetu - powinna budzić 
w naszych czasach zrozumiały niepokój. 
Nie tylko uczony psycholog wie, że ludzie 
niemyślący są nieobliczalni. Są ""ryzwaniem 
dla odbiorców uświadomionych, krytycz
nych, wymagających, ale także, wbrew 
pozorom, również dla tych, którzy dzisiaj 
na nich zbijają najpokaźniejszy interes 
finansowy i polityczny. Od tych ostatnich 
mogą się bowiem nieoczekiwanie odwró
cić - chorągiewka na wietrze bowiem nie 
podlega racjonalnym bodźcom, a jedynie 
wichrowym prądom:' 

Jak leczyć mediotów7 - zastanawia się ese
ista. Wyjaśnia przy tym źródłosłów terminu 
„mediota' '. Utworzył je od słów „media" 
i „idiota:' Przy czym to ostanie, należy 
rozumieć tak, jak pojmowali je starożytni 
Grecy: „idiota" to „ignorant" „nies pecjalis ta''. 
„W makroskali chodziłoby o podjęcie trudu 
likwidowania, a przynajmniej łagodzenia 
najzwyklejszego ANALFABETYZMU. I tego 
dosłownego, oświatowego. l analfabetyzmu 
funkcjonalnego. I kulturalnego. I analfa
betyzmu politycznego. Mediotą może być 
zarówno niewykształcony czy niestarannie 
\\rykształcony przeciętny obywatel, jak i pro
fesor habilitowany, jeżeli utracił wrażliwość 
kulturową, zwłaszcza etyczną. Analfabe
tyzm polityczny polega na niezdolności 
rozpoznawania prawdziwego oblicza osób 
oraz struktur instytucjonalnych i organiza
cyjnych, zorientowania się w ich intencjach. 
Może dotknąć każdego, także kogoś, kto 
przedstawia siebie jako człowieka światłego, 
ba, intelektualistę . O wiele trudniej zresztą 
wytknąć ślepotę polityczną, światopoglą

dową, ideologiczną, osobie z tytułami na
ukowymi bądź autentycznie kultywowanej, 
także klasowo (jakże często mediotami są 
arystokraci!), czy rodzinnie, aniżeli przecięt
nemu szaraczkowi. Wielu z nas z pewnością 
doznało niemałego osłupienia w zetknięciu 
z kimś bezkrytycznie przyjmującym przekaz 
medialny, kimś wręcz infantylnie podatnym 
na medialne fluidy mody i snobizmu. 

Wszystkich owych bezwolnych czy raczej 
niewolnych odbiorców mediów, ludzi wy
kształconych bądź nie, z rodzin o wysokim 
cenzusie społecznym, majątkowym, i ze 
społecznych nizin, frustratów i osobników 
Całkowicie z Siebie Zadowolonych, obejmu
ję jednym mianem: mediota:· 

(więcej na stronie 
www.czarrueckimm.fc.pl/ tri ) 
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ARIADNA
„SOLĄ~ 
PERDuTA 
AB BAN DONATA" 

„Sola, perduta, abbandonala - sama, zgu
biona, opuszczona" - lak śpiewa o sobie 
umicraj'}ca Mamin, bohaterka opery Puc
ciniego Mtmon Lescaut. Słowa te idealnie 
pasują t:1kże do mitycznej Ariadny. I na 
tym podobie1istwa międzr tymi postacia
mi się kończą. Pierwsza należy do świata 
melodramatu, druga ociera się o tragedię. 
1\-lanon znalazła się w dramatycznej sytu
acji z własnej winy, a dokładnie z próżności 
i głupoty. Sytuacja w jakiej zostaje posta 
wiona Ariadna jest tragiczna _ w nic-Lym 
nie zawiniła, a cierpi. Została oszukana 
i opuszczona przez mężczyznę. Manon 
w tej samej arii lamenluje „non voglio mo
rir - nie chcę umrzeć': Ariadna w operze 
Claudia j\fonteverdiego z roku 1608 pra
gnie zupełnie czegoś innego - „łasciatc mi 
morire - pozwólcie mi umrzeć': Te śpiewne 
słowa staną się wkrótce jednymi z najbar
dziej utartych operowych frazesów. 
Ariadna była księżniczką, córką Minosa 
rządzącego Kretą . Do dziś można oglądać 
tam ruiny jego zamku z labiryntem, w któ
rym żył byknglowy Minotaur. By go sobie 
zjednać składano mu w ofierze dziewczęta 
i chłopców. Pokonał go dopiero Tezeusz. 
Sam jednak pewnie zginiJlby w zakamar
kach labiryntu, gdyby nie zakochana w nim 
Ariadna. To ona wyposaży la go w nić, którą 
przywiązał u wejścia do krętych korytarzy. 
Dzięki niej, bez trudu, po nitce do kłębka , 
zdoła! \\'}'jść z pułapki . len jeden z bardziej 

bitnych i śmiercionośnych herosów (z.abijał 
nie tylko wrogów, ale przez roztargnienie 
przyczynił się do śmierci własnego ojca) 
zabrał z sobą z Krety do Aten zakochaną 
w nim Ariadnę. Pocie-Las postoju na wyspie 
Naksos (lub Naxos), porzucił ją, gdy spala, 
bez żadnych skrupułów. Księżniczka obu
dziła się przerażona na bezludnej wyspie 
(dziś dosyć gęsto zaludnionej, głównie 
przez turystów), na której tylko echo odpo
wiadało na jej placz i lamenty. Dziewczynę 
zobaczył, przepływający ze swym orsza
kiem nieopodal wyspy, Bacl1us (Naxos była 
miejscem jego kultu), który od pierwszego 
wejrzeniu zakochal się w niej i zabrał 
z sobą na Olimp, gdzie pojął ią ·za żonę. 
Obraz zakochanej, opuszczonej i rozpacza
jącej na pustkowiu księżniczki oddziałpval 
na wyobraźnie twórców. "lemat Ariadnr 
zainspirował antycznych rzeźbiarzy, mala
rzy, a także artystów nowoż}'Lnych . Obrazy 
jej poświęcone stworzyli Tycjan, 'fintoretto, 
Coypei, Ehrmann, Guido Reni, Jordaens, 
Platzer, Kauffmann. Nie oparli mu się też 
kompozytorzy, szczególnie w dobie baroku, 
gd)1 lubowano się w muzycznych lamen
tach. Dzieła wokalne o Ariadnie skompo
nowali m.in.: wspomniany już Monteverdi 
(z całego dzieła zachował się tylko Lament 
Ariadny), Porpora (opera Aria11na in Nasso 
z 1733), Haendel (Ariam1a in Creta z tegoż 
samego roku), Haydn (kantata Arianna 
a Naxcs z 1789), Martinu (opera Ariane -
prapremiera w 1961 ). Dla Straussa i jego 
librecisty mit o Ariadnie stai się pretekstem 
cło zabawy w teatr w teatrze. Bohater ich 
dzieła, anonimowy Kompozytor, wysla-
wia swoją operę Ariadna na Naxos, która 
niespodziewanie zostaje „wzbogacona" 
o występ komediantów. W tym prlypadku 
mit stał się pretekstem do rozważań o kom 
promisie w sztuce oraz zderzenia sztuki 
elitarnej z masową . 



---------------------
POSTAWY 

Ariadna 
W operz.e Straussa Diva wykonująca par
ti ę riad n reprezentuje wyższe wartości, 
sztuk wysoką, ale i sztukę za rozumiałą, 
mającą w pogardzie to, co prostsze. Wtóru
je jej Kompozytor. Czy to może ona p rowa
dzi blog www.lousalome.blog.interia.pl'? 

„środa, 21 styczeń 2009, Ol :49 Ukrzyżowa
ni intelektualiści 

Tragicznej t to, że najbystrzejsze na zie
mi zwierzę tak bardzo nienawidzi życia. 
Więk zość z u krzyżowanych intelektuali
stów żyje w cichej rozpaczy, czekając na 
koniec świata. Ulubionym ich działaniem 
jest miażdżeni e i niszczenie z dużą dozą 
autodestrukcji. Zamiast dumy i zadowo
lenia z wrodzonej im inteligencji przenika 
ich pycha. W ich środowisku panuje bez

nadzieja, ich los sprowadza się do wyboru 
pomiędzy nicością a smutkiem. Wygło 

dzeni emocjonalnie i nerwowi, zadają się 
wytącznie z podobnymi sobie, bo nie po
trafią się zniżyć do poziomu niższych ludzi 
- szczęśliwych świń, jak ich nazywają. Tych 
swoich gąbek nasączonych krwią i jadem 
używają żeby zatruć wszystko, co nie jest 
do nich podobne. Ulubionym ich tematem 
jest nikczemność i przewrotność innych 
ludzi. Ich życie erotyczne to nieśmiałe 
próby onanizmu zakończone fiaskiem, 
a przecież martwe serce i jaj a to wystarcza

jący powód do zaburzeń emocjonalnych. 
Frustraci i nieud cznicy, którzy każdą 
prostotę traktują, jako prostactwo, a żywio-

towość, jako zwierzęcość. Gorycz porażki 
wypływa z nich wraz z każdym słowem. 
Niby triumfalnie ogłaszają swoją wyższość, 
w duchu skręcając się z zazdrości o czyjąś 
witalność i radość. Zniewoleni przez swoją 
pozę, wiszą na swoim krzyżu, bo przecież 
beztroska zabawa pozbawiona racjonal

nego sensu mogłaby zniszczyć ten blichtr, 
ich wizerunek tragicznego skrzywdzonego 
mesjasza . A przecież z perspektywy własnej 
wysokości nie trudno o konstatację, że do 
tłumu można strzelać. 

A dramat największy - jestem jedną 
z nich „. Chrońcie swoje czyste serca i umy
sły przed naszymi zakusami„." 

Zerbinetta 
Powiedzieć , że uosabia radość życia to 
eufemizm. jest porażającą siłą witalną. 
Muzycznym sygnałem tej cechy jest napi
sana przez Straussa dla tej postaci, trwająca 
15 minut mega -aria (w wersji pierwotnej 
dzieła była jeszcze dłuższa„.) z ekstremal
nie wysokimi nutami, najeżona takimi 
koloraturami , że sprawia wrażenie popisu 
z Cirque du Soleil. Otoczona chmarą ko
chanków, uwielbiająca poklask, uwielbienie 
publiczne i intymne, blichtr„. Celebrytka, 
bohaterka pudelka.pl... W różnych czasach 
przybiera różne imiona i postaci: Zsa Zsa 
Gabor, Ciociolina, Doda, Jola Rutowicz„. 
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Ariadna 
Jest król est wo, gdzie wszy.st ko jest 
czyste: 
J6ó!est wo Śmierci. 
Tutaj nic nie jest czyste! 
Tutaj wszystko staje si~· wszystkim! 
Wkrótce jednak zbliży się zwiastun, 
ztv(l go Hermes. 
S1voją laską 
kieruje duszami; 
pędzi je jak lekkie plnki, 
jak zwiędłe liście. 
Ty piękny, cichy boże! 
Patrz! Ariadna czeka! 

Zerbinetta 
Czyż to 11ie jest boleśnie słodkie, 
rozmawiać u naszej słabości, 
zwierzać się sobie 11awzaje111? 
I czy nie drżq. 1um1 od tego zmysły? 
Pa11i 11ic chce mnie sluchać ... 
Pirk11a i dumna, i 11ierucho111a. 
jak.by by/a ptwi posągiem 
1u1 1vlas11v111 f!.l'Vbie.„ 
Pa11i 11ie che; i1111ej powiernicy 
niż te skały i te fale? 
Księżniczko, proszę 11111ie posfuc//(/t„ 
Nie pani sama; 
111y 1vszystkie, my ll'szystkie, doznalyśmy 
tego, co mrozi pani serce. 
Gdzież jest kobieta, która tego 11ie 11111sia!a 
tego wycierpieć? 

Porzucona! \\'1 rozpaczy.' Op11szczo11a! 
Ach, takie bezlud11e wyspy sq 11iezlicume 
także wśród ludzi. 
Ja„. ja sama. 
ja kilkakroć 11a 11icli przeby1va/nm 
i nie 11tu1czv!am się nienawidzić mężczyzn. 
Niewierni .'.... 011i tacy sa! · . . 
Potwory bez ogra11icze1i! 
Jedna krótka noc, 
jede11 pośµieswy dzie1i, 
powiew 1viatru, 
1owlóc.zysle spojrzenie 

odmienia ich serca! 
Lecz czy my jeste.fo1y uodpomione 
na te straszne, .. cudowne, 
niepojęte z111im1y? 



lu 1 114111 WCl.\f<l l/olderli11a 

I o~ IJIO!!/l :11ac::vc sloll'rt,· 
11 ol"'m · · 
'i/Hm1 1icdl111n\c 
,!!,d)' mly .~111inl Jtd.: m::. tmjo11)'}hrll1Jim1 
f!.mfals:.y11 1ic 

uciec ::ka 111 o/Jle 
mf fl{Jll[( lód:. rai 
ku!rs:e 
/ee:. uic pr::ylllc<.;i 
( .. ) 
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ARIADNA 
NA 
NAXOS 
POMl~
DZY 
1912 
A2009 

Rok 1911. Słynny kompozytor Richard 
Strauss i dramaturg Hugo von Hofmann
sthal wystawili właśnie z sukcesem operę 
} awaler srebrnej róży. Kom pozytor zadzi
wił publiczność tym, że nie zaszokował. 
Jego poprzednie opery, Salome i Elektra, 
ociekały krwią, okrucieństwem i perwersyj
ną erotyką. W niczym nie zdradzały drob
nomieszcza ńsk iej natury kompozytora. 
Tymczasem Kawaler. .. okazał się pogodną 
komedią salonową z wyższych sfer doby 
rokoka . Pachnącą Mozartem, smakującą 
malarstwem Watteau. Z odrobiną elegii, 
któq wniosła postać Marszałkowej - ko
biety po trzydziestce, uświadamiającej so
bie ze smutkiem przed lustrem upływ cza
su. Na pewien czas twórcy pozostaną 
w kręgu pogodnej tematyki, stylizacj i na 
obrazy z wieku XVIII czy XVII. Jednak nie 
zerwali z antykiem i połączyli nurt klasycz
no -mityczny z epoką rokoka i komedią 
dell'arte. To wyjątkowa postawa w czasach, 

------------- . -----------
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gdy na operowej scenie odnosiły sukcesy 
dzieła werystów: Pajace, Tosca, Fedora, 
Luisa, unikające dwuznaczości, symboli , 
metafor, ukazuj ące życie z ca tą jego brutal
nością, często , w pogoni za efektem, mocno 
przerysowaną. 

Ich kolejne wspólne dzieło miało być pre
zentem i formą podziękowania dla Rein
hardta. Ten słynny niemiecki reżyser byt 
współtwórcą sukcesu Kawalera .... Po pra
premierze kompozytor i librecista obiecali 

mu, że przygotują dla prowadzont'go przez 
niego w Berlinie teatru (ostatecznie prapre
miera miała miejsce w Stuttgarcie) jalqś 
sztukę z muzyką. Wybór padł na komedię 
Moliera w adaptacji Hofmannsthala Miesz
czanin szlachcicem. Librecista wpadł na 
pomysł, by w ramy komedii włączyć opero
wą wstawkę , której bohaterami będą obok 
rozpaczającej Ariadny na Naxos, usiłujący 
rozweselić ją komedianci rodem z Goldo

niego. Oryginalny pomysł okazał się niewy-

---------------------------
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patem: publiczność teatru dramatycznego 
nie oczekiwała tak rozbudowanych frag
mentów muzycznych, do tego śpiewanych 
i tańczonych, a wielbiciele opery nudzili się 
w trakcie fragme ntów bez muzyki. Całość 
trwała pięć godzin. Za długo' No i finanse' 
„D yrektor teatru musiał w ciągu jednego 
wieczoru zatrudnić zarówno personel te
atru dramatycznego, jak i operowego, a za
miast dwukrotnego dobrego dochodu miał 
tyko jedną, i to w dodatku wątpliwą „kasę"
wspominał Strauss. Dzieto odłożone na bok 
ni e dawało jednak twórcom spokoju. Byli 
zbyt pewni jego wartości. Powrócili do 
niego cztery lata później. Komedi a Moliera 
została odrzucona. Na jej miejsce pojawił 

się prolog, w którym widzimy przygotowa
nia do wystawienia Ariadny na Naxos. 
Ariadna jest jeszcze „tylko" primadonną, 
Bachus - tenorem, którzy szykuj ą się do 
występu. Nie cierpią się i są zazdrośni 
o każdą nutę w partii rywala. Za kulisami 
biegają jeszcze komedianci, perukarz, cho
reograf i Kompozytor - autor Ariadny. .. 
- młody idealista. Po przerwie zniknie i re
prezentować go będzie jego dzieło skrzyżo
wane z wesołymi podrygami komediantów. 
Tym razem opera zachwyciła publiczność. 
Może dlatego, że niezwykle wysublimowa
na i estetyzująca pozwoliła zapomnieć na 

c hwilę o kosz marze toczącej się właśnie 

wojny7 A może to też zasługa wykonaw
czyń głównych partii7 Był to tercet dosko
nały: )eritza - Lehmann - Kurz. Wszystkie 
t rzy wywoływały skrajne podniecenie u ów
czesnych melomanów. 
Dzieło szybko obiegło cały świa t . W Polsce 
jako pierwsza przedstawiła je Opera w Po
znaniu w roku 1926. 
W 1918 librecis ta pisał o Ariadnie ... do 
kompozytora: „Wiem, i to na pewno, że jej 

publicznośc ią nie jest publiczność dnia 
dzisiejszego, lecz publiczność jutra:' 
To o nas. li 



RICHARD 
~6J_ąauss 

Urodzony w Monachium, w rodzinie muzyka; jak przystało 
na przy złego wielkiego kompozytora swe pierwsze utwory 
układał już w wieku kilku lat. Nie zdobył 
nigdy formalnego wykształcenia muzycz
nego; studiował filozofię, estetykę i historię 
sztuki; kompozycji i dyrygentury uczył się 
prywatnie. Docenił go jeden z najwybit
niejszych dyrygentów tamtej epoki, Hans 
von Bi.ilO\v, zamawiając u niego pierwsze 
poważne kompozycje, dyrygując nimi oraz 
zapraszając do udziału w koncertach 
w charakterze pianisty-solisty lub dyrygen
ta. W latach 80-tych zasłynął jako autor 
efektownie zinstrumentowanych poema
tów symfonicznych (m.in. Don Juan, 
Śmierć i wyz wolenie). Drugą falę popular
ności przyniosły mu jego opery, wywodzą
ce się z dramatów muzycznych \Xfagnera, 
jednak bardziej wyrafinowane muzycznie: 
Guntram, Salome, Elektra, Kawaler srebr
nej róży, Ariadna na Naxos, Kobieta bez 
cienia, intermezzo, Arabella, Milczą.ca 
kobieta, Dzień pokoju, Capriccio i wiele 
innych. Najchętniej współpracował z libre
cistą Hugo von Hofmannsthalem. Dzięki 
świeżemu językowi muzycznemu zyskał 
miano twórcy awangardowego. Nigdy jed
nak nie wyszedł poza krąg muzyki tonal
nej; tak więc w już w latach 20-tych XX
wieku, gdy sukcesy odnosili Schónberg 

i Webern, uchodzi! za kompozytora zacho
wawczego. Prowadził najlepsze orkiestry 
symfoniczne i operowe, był aktywnym 
działaczem muzycznym. Walczył o ochronę 
praw autorskich kompozy torów. W latach 
1933-35 z powoła nia Goebbelsa pełnił 
funkcję prezesa Niemieckiej Izby Muzycz
nej. Zrezygnowat z niej, gdy jego przyjaciel 
i librecista Stefan Zweig zaczął być szyka
nowany przez nazistów. Sukcesy, szczegól
nie operowe, zagwarantowały mu dostatnie 
życie (był to też efekt batalii o ochronę 
praw autorskich). W jego biografii brak 
skandali - prowadzi! drobnomieszczań ski 

tryb życia. W czasach nazistowskich raczej 
nieświadomie wykonywał ruchy (skompo
nowanie hymnu na Olimpiadę w 1936), 
które mogły być uznane za jego poparcie 
dla władzy. Być może byty to działania ma
jące ochronić jego rodzinę (jego synowa 
była Żydówką, a wnuki uznano za „mie
szańców pierwszej klasy"). Pod koniec życia 
z przesadną skromnością mówił o sobie: 
„Może nie byłem pierwszej klasy kompozy
torem, ale jestem pierwszorzędnym drugo
rzędnym kompozytorem:' 
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MAJORDOMUS 

Nie jest sprawą, mojego pana, 

gdy płaci za spektakl, 

by zajrnować się tym, 

jak to ma zostać przedstawione. 

Wielmożny pan jest przyzwyczajony 

rozkazywać i widzieć, że jego rozkazy są, wykonywane. 

W dodatku mój pan jest już od trzech dni 

oburzony ponadto, że w tak bogato wyposażonyn1 donnt 

jak jego, tak nędzna sceneria 

jak bezludna wyspa, ma inu być przedstawiona, i właśnie, 

by ten1u zapobiec, wpadł' na pomysł, 

aby tę bezludną wyspę przyozdobić postaciami z drugiej sztuki 

TANCMISTRZ 
11 To wydaje mi się bardzo słuszne. 

Nie ma nic bardziej pozbawionego s1naku niż bezludna wyspa. 

KOMPOZYTOR 

Ariadna na Naxos jest syrnbolen1 ludzkiej sarnotności. 

TANCMISTRZ 

Właśnie dlatego potrzebuje towarzystwa. 



. I . . • -

KOMPOZYTOR 

Wesoły epilog! 
Powrót do ich pospolitości! 

Ci. bezmiernie przeciętni ludzie chcą, sobie zbudo
wać most z rnojego świata na tamtą, stronę do ich 

własnego. 

O mecenasi! To, co 'fnuszę przeżywać, 
zatruwa moją, duszę na zawsze. 

To jest nie do pomyślenia, żeby mi jeszcze 
jakaś 1nelodia przyszła na myśl! 

Na tym świecie żadna melodia nie może 
rozpostrzeć swoich skrzydeł! 

(.„) 
Jest we mnie odwaga, przyjacielu. 

Świat jest miły i nic nie jest straszne śmiałkowi. 
Czymże jest muzyka? 

Muzyka jest świętą, sztuką, 
lq,czq,cq, wszystkie rodzaje odwagi 

jak Cherubinów wokół protnienistego tronu! 
Dlatego muzyka jest najświętszą, ze sztuk! 
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>GDANSK 
>SZEGED 
>EUROPA 

Szeged - miasto położone półtorej godziny 
drogi od Budapesztu, z ogromnymi ambi
cjami kulturalnymi. Od ponad osiemdzie
sięciu lat słynie z plenerowego festiwalu 
teatralno-muzycznego. Jednak jego miesz
kańcy uznali, że to za mato. By wydłużyć 
sezon turystyczny do jesieni i poszerzyć 
ofertę kulturalną stvmrzono wielki, między

narodowy Festiwal i Konkurs Operowy. 
Naprawdę wielki. Jego wielkość liczy się 
ilością widzów. A są nimi nie tylko ci, któ
rzy przybywają do Teatru Narodowego 
w Szeged - biało-purpurowo-złotej bom
bonierki przypominającej o świetności 
Austrio-Węgier. Za sprawą francuskiej 
stacji Mezzo TV konkursowe zmagania 
może śledzić 5 milionów widzów w ponad 
40 krajach. Ta najpoważniejsza stacja tele
wizyjna, prowadzona przez niezwykłego 
entuzjastę Philipa de la Croix, poświęcona 
jest ambitnej muzyce. Nie tylko transmituje 
festiwalowe zmagania, ale emituje także 
fragmenty spektakli oraz filmy dokumental
ne o konkurujących teatrach. Nic więc 
dziwnego, że wiele oper zabiega o zapro
szenie na Festiwal. Do grona szczęśliwców 
należy Opera Bałtycka. Mato tego - należy 

do grona wybrańców. W tym roku (2009) 
bierze udział w festiwalu już po raz drugi. 
Jakie są zasady Festiwalu i Konkursu? 

Uczestniczy w nim pięć teatrów opero
wych z pięciu różnych państw. Każdy z nich 
przygotowuje nową produkcję, po części na 
koszt węgierskiego podatnika, z udziałem 
węgierskich realizatorów (reżysera, sceno
grafa). Każdy z teatrów ma możliwość wy
boru reżysera spośród grona najlepszych 
węgierskich twórców. Teatry mają wolną 
rękę w \.\')'borze tytułu - każdy stara się 
więc być oryginalny, co spowodowato, że 
festiwal stał się miejscem prezentacji nie
banalnych tytułów i kompozytorów. Czyli 
nie Verdi, Puccini, Mozart a raczej Marsch
ner, Britten, Strauss, Picket, Martimi , Ala
gna, Tutino, Cilea. My wybraliśmy niegraną 
w Gdańsku Ariadnę na Naxos Straussa. 
Reżyserię powierzyliśmy ''')'bitnemu wę
gierskiemu reżyserowi, Janoszowi Szaszowi. 
Niestety, w ostatniej chwili okazało się, że 
nie może z nami współpracować; reżyserii 
podjął się więc Marek Weiss. Przyznawane 
są cztery nagrody: jury nagradza dwoje 
najlepszych wykonawców, zaś publiczność 
wybiera swojego ulubieńca i najlepszy 
spektakl. Przy czym oceniane są nie tyle 
walory muzyczne, co teatralne. Takie jest 
założenie festiwalu - przypominać, że ope
ra to teatr a nie koncert w kostiumach. 

Nie wszyscy śpiewacy biorący udział 
w spektaklach oceniani są przez jury. 
W każdej produkcji jest trzech śpiewaków 
konkursowych, którzy zostali wyłonieni 
podczas przesłuchań organizowanych 
w Nm.\')'m Jorku, Budapeszcie, Paryżu, 
Bergen i Gdańsku. Stanęło do nich kilkuset 
wykonawców w różnym wieku i z różnym 
doświadczeniem scenicznym - od debiu
tantów po uznanych artystów. Do partii 
Kompozytora wybraliśmy Arianę Chris, do 
partii Zerbinety - Ritę Racz, a Bachusa -
Patrica Bladka. Niestety już w trakcie prób, 
choroba z musiła wyśmienitą Ritę Racz do 
zrezygnowania z udziału w naszej 



produkcji. a . zczęście w partii Zerbinetty 
została także obsadzona doskonała Alek
sandra Buczek, która zaśpiewa i w Gdańsku 
i w Szeged. 

Na Festiwalu w 2008 roku Opera Bałtycka 
zaprezentowała Gwałt na Lukrecji Brittena 
pod batutą Jose Marii Florencia w insceni 
zacj i Petera Telihaya. asz występ był suk
cesem - wykonawczyni partii Lukrecji, 
Janja Vuletic, jednogtośnie została uznana 
najlepszą wykonawczynią partii kobiecej. 
To do niej trafiła główna nagroda. 

W lis to padzie 2009 w Szeged pojawią się 
teatry z Ostrawy, Bienne, Debreczyna, 
Gdańska i Nowego Jorku . Gdańska Opera 
występuje na specjalnych warunkach - mo
żemy zaprezentować się z własną orkiestrą 
(pozostałym teatrom będą towarzyszyć 
lokalne zespoły). To nie jedyny efekt ubie
głorocznego sukcesu. W tym roku nasze 
przedsięwzięcie wsparto Ministerstwo Kul
tury i Dziedzictwa arodowego niebagatel
ną kwotą 250 OOO zł (z programu Ministra 
„Promocja kultury polskiej za granicą"). 
Swego wsparcia udzielają także Samorząd 
Województwa Pomorskiego oraz Instytuty: 
Węgierski i Francuski w Warszawie. Pre
mierę swym patronatem objęły Ambasady: 
Węgierska w Warszawie i Polska w Buda· 
peszcie. A wszystko dzieje się za sprawą 
naszego dobrego ducha i przyjaciela - In 
stytutu Polskiego na Węgrzech, który nie 
tylko skojarzył, niczym dobre małżeństwo, 
partnerów (czyli węgierskich organizatorów 
i Operę Bałtycką), świadkował przy ślubo

waniu i teraz pomaga wychowywać po
tomstwo. To dzięki nim i dzięki Mezzo TV, 
gdańska Opera zagości wielokrotnie w do
mach melomanów w ca łej Europie. Mamy 
szansę stać jedną z bardziej znanych w Eu
ropie polskich instytucji kulturalnych. 

li 

SYNOPSIS 
ARIADNE 
ONNAXOS 
IN THE 
BALTIC OPERA 
1he Prologue takes place in modernity in 

= 
~ a 

a millionaire's house, who could be a Vien
nesc, but just as well an inhabitant of Buda
pest or Gdańsk, for the caste of millionaires 
i · supranational, just łike their investments. 

he room prepared for the artists where 
they could make themselves comfortable, 
rest, set up their equipment and wait until 
the show begins looks quite neutrally, and 
we can easily imagine it in any city, in any 
period of time. The Composer's team is 
a typical opera group with its clothing style 
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and the manner of behaving towards 
"strangers''. 1he Composer is a fanatic of his 
job, an idealist blind and deaf to everything 
which does not belong to the world of his 
imagination. 'The Teacher holds him in 
high esteem and truly loves him. He be
lieves in his student's talent and in the 
greatness of the work which he has created. 
It was him who arranged the order from 
the rich patron and is frightened by the 
resulting dependence on the customer's 
wishes. Zerbinetta's team is a pop group, as 
this genre of artists has replaced dell'arte 
und operetta. Such a great pop star, sur
rounded by her musicians, sound techni
cians and other specialists seems to differ 
from an opera diva only by the taste for 
clothing und vocabulary, yet the reason 
thesc superficial difference is a basie dis
similarity of their value systems, their at
titudes towards people and the world, and 
most of all towards thernselves. These two 
worlds clash in small conflicts until the 
Major-Domo announces that his master 
has come up with a way to save his guests' 
time between the dinner and the fireworks. 
He has decided that both teams would per
form simultaneously and that the cornpos
er's work about Ariadne, which was aban
doned in Naxos, must contain Zerbinetta 
and her team's playful improvisations. 1he 
consternation of both groups is under
standable and breaking of the contract 
hangs by a hair. However, Zerbinetta, by 
her masterpiece aria convinces the com
poser that the gap between them is only an 
illusion and their similarities give hope that 
they could create a joint work. The young 
idealist is about to agree when he suddenly 
notices the trivia lity of the temptress, 
which gives no chance for harmony. The 
composer holds it for impossible. 

Part two or Ariadne in Naxos proper, which 
takes place only thanks to the Teacher's 
wisdom and directing, plays in a madhouse. 
lt is the only place where, according to the 
creators of the event, it is possible to recon
cile noble and trivia! mattcrs. Ariadne is an 
iii and left in the hospital by her bored !over 
- after all the world has seen such things 
before. The doctor and the nurses do not, 
for therapeutic reasons, disabuse her of her 
fantasies and dreams and other patients, 
her suffering companions, make a funny 
group trying to dispel her worries and fears 
in the buffo way. This space of common 
insanity helps them understand one an„ 
other and create some sort of harmony. For 
the message of the spectacle is supposed to 
be a warning that what the patrons and the 
majority of the audience who keep the art
ists force us to do - i.e. treating art only as 
entertainment not demanding any effort of 
thinking - leads us all to destruction. 1l1e 
attempts to serve showy nonsense which 
fits the taste of commoners togcther with 
the poetry of the great, uncompromising 
thinkers contaminate our souls and tum 
our world into a madhouse. 
There is one more message connected with 
our faith in sense and salvation through art. 
Thanks to Strauss's superhuman music 
Ariadne in her insanity crosses the borders 
of the real world and leads the astonished 
doctor, who for her "psychiatrie" good, 
pretends to be Bachus - a character imag
ined by Ariadne, into a world of poetry and 
beauty, in which love can become some
thing more than just sexual satisfaction, on 
which level poor Zerbinetta has braked her 
senses . This message might not stand 
a chancc with the "majority" but fortunate
ly we do not have to worry about it yet. \Y/e 
stili have some time left until the complete 
destruction comes about. 
Marek Weiss 
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REALIZATORZY 
JO E M ARIA FLORENCJO 
dyr · • nt, lto\\<1olisla, kompozytor 
Ab olwenl l niwer-.}lelu ~1111J Gt•rais 
11 Rclo 1 loriwntc. Un11c1ętnuści dusi-ona 
Iii na kursJLh mistrz1m·„ki h v Hrazyl11, 
w nowojmskicj luilliard School o! .\fos1 ·, 
wicdeń~kim ,\!usikhot.hsd1ule oraz w.ir
szawski •j Akaden111 Muzycznej im. Chopi
n.1 . J'qtałcil SI\! in.in . u David.i l\.fachado. 
F.ugcne'·1 Ormandyego 1 Henryk:! Czyża . Po 
ukrniczeniu slUdiow był konc rtmistrzem 
illt1)wek Orkiestry Symlonicznei 1'vlin.1s 
Gcr.iis w Belo I lorizunte 1 Orkic<.lr}' Sym· 
fonkznd B.thia 11·. alw.1dorzc. \V) st\powal 
iako olistJ na koncerlath 1 recit,tlach. 
\'\' roku l985 przyJe1..h.il du Polski i rozpo · 
cn1t karierę clyrygenck~J . WspólprJl'o11·al 
z wieloma ośrodkami muzycznrmi w I-raju, 
prowadzq.c koncerty symfonicrnc i kame
ralne oraz spektakle op •row0, open!Lkowe 
i baletowe. Ubec:n1e je~l drrcktorem Orqu
e. tra Sinfoni a do 1i alni ~!unic:ipal tk 
Sao Paulu, jednej z \\<J:l.niejsz} d1 inst) tucji 
muzycznych kon tynentu połu<ln i m\ll 

amerykańskiego. Za wybitne osiagnił,'cia 
artystyczne zostJI uhonorowan) licznymi 
n,1grodumi, w tym m.in.: Srebrn~ Lódk:i za 
nailepsw spektakle teatralne roku: i.mam 
Verdiego i Cal'a!lcna rmlicmw ~lascagnie 

go \\)•stawione na scenie Teatru '\ ielkiego 
I\ Lodzi, nagrodą krylykÓ\\ muzycznych 
Sao Paulo dl.t najlepszego dyr)gcnla sezonu 
oraz pr stiżo\\'a nagrod.i erci.1 dt• Ouro 
Braz} lijskiej Telewizji GLOBO. W Operze 
Bałtyckiej w Gd,rnsku pełni funl ·cji; zast~·p 
cy dyrektorJ artystycznego. Przygotował tu 
pr miery Gwa/111 na L111-rcL'ji, /)011 G101•a 
11iego, \\'bela F(~nm i Euge11i11~w CJ111egum. 

MAREK WEISS 
reżyser teatralny 1 operowy 
Uk011czył polnni tykę na 'niwersyt ·cie 
Warszawskim (l 974) i rezyseri4' \\ WJr
szawsk1ej PWSl ( 191{0) . Debiutował real i
zatj'l clranMLu '>zekspira Trnilm 1 Krcssrda 
w T~alrze . 1arodcm ym. Jako d~ r ktor 
Teatru ~luzycznego \\ Slupsku ( 1971{ -~ l) 
z gnipą mlo<lych Jklorc),\ zrt>al iww.il 
kilka ins ·cniz.1cji drJmalÓ\\ Szt>kspir,1 . 
~~ pendium Briti ·h lnstitulrc \\ \V,11vawic 
umuzliwilo mu pod 1 ęci • studió\\ zekspi
rowskich \1' \\'1elk1ej Brytanii. kh efd..tcm 
była ~lośna rcaliz.iq 1 Hamleta nagrodzona 
n.i fcsuwalu 11· Toruniu . \'\ ' rczullacie zo
stal za.ingJi~m any jako rei.y-scr ctat1m y do 
Teatru Narodowego\\ \\ 'Jrszawir, gdzie 
wyreirsercl\I ,d zel-ajm 11(1 Grufotr1 Becket
ta.\\ l 98 l roku zrt>,tłizo\1<tl w Operze we 
'\ ro law i u prapr ·mi •rę opery Zbigniewa 
Rudzi1iskiego 1Wn11cki11.1 1 klóra prezento
wana by!.1 na Festiwalu w Rcnnc. oraz nJ 
Festiwalu 'arodów w Snhi 
\\' lat.i.eh !982-, 8 1 1992-9:) był głównrm 
reł.yserem reatru \\'i •!ki •go li' \Var zawie. 
I realizował n,1 tej scen i' kill-.111asrie oper. 
/.nalazł} się wśr · d nich: ROI)'!> God1w1rn• 

.\ 1 usorgskiego . Fidelio BeelhovenJ, Woz
::cck Berga, Lmjn:: Lammcr111oor Dunizet
licgo. ~Lrmzm• dwór Moniuszki , T11m11do1 

Pucuni •ao, \lrmel-i11y Rudzmsk1cgo. Aida. 
Macbclf1, Tmvwta i ,\'uh11cco Verdiego, 
Mi.\f1:: i ,\./rdgorznta Klmad. , Bm111y raju 
Bruzdowicz, Da111t1 p1~owa 7.ajkowski go, 
'alol//l' Richarda Straussa, Raj 11tmcu11y 

P •nderecl-iego i Faust Gounoda. 
Od 1':!89 roku przez dwa s •zony pt'lnil 
fun l·cjr; clvrel-tora artyslycznego Teau·u 
Po tnornego \\'Warszawie. \\ ' 199 l po
wrncil do opery i zrealizowal d1 •ie glosne 
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insu.> niz.Kjl' \\ ·fi ,atrze Wielkim\\ ocl7i: 
IJiahly z /.011d1111 Pendereckieg1> i Don Gio-
1w1111crz11 loz;1rtn. Tą ostatni oper~ przr
gotował pod konict: I 9Y8 ro! u w Operze 
• arodnwej 11 \Varsz,1\\i . 

Wiele 7. )Cgo sp ·ktnl li było prezentowanych 
'' Paryżu, Londynie, lll'rliml', 1\lonachium. 
Wiedniu , Musi wie. Brukseli, 11 <l:.:e, Luk
semburgu, lenach , Pekini " Tokio, )cro
zn li111ie i w (lllnJd trzydzie tu innyc.h mia 
st.Kh Europy i Azji . ZJ gnmic;! zrealiwwal 
j,11 o rcŻ\ser Truhad11m Vert!i~g 111 Sofii, 
,'v/aliagu1111y Br •chla I \'\ 'dlła 11 Tel A\ i\'Il', 
Nabucco \'erdie~o \1 Istambule, Kro/a 
Ro(!.em "i11-man011 'kiego 1 Strns;::ny d1l'l1r 

loniuszk1 \\ USA, frttl'imr Verdiego 1J11-

ci~· : l11111111a111oor Do111z •tliego 11 Korei 
Poludniowej, Aidf 11 l1ełgii i I lo landii onz 
1:.ug ·11/ll.\::tl 011i<·giiu1 w Finlandii. \\'ielo
krutnie reaUZ<H\ al spe! taJ,.l • n.i fl·sli11.tla h 
w Atenach. \ 'ichy. lernzol1 m1e, Xantl'n, 
Carca ·so1111 ' i Pafos. 

\\'łatach 1995-2001 by! drrektorem arty
sty 7.nym Teatru \\'i elki ' go\\ Poznaniu. 
{ zespokm tl'go t ' <lll'll p17ygotowaJ reali-
1..1 je oper: ,\ 'a!111crn, Tral'iatn i fr11bnd111 
Verdiego. swialmq prapremit>rę Elektry 
' lhcudurnki a (Luksemburg, 19Y-), To.,k~· 

1 Madame Bll(tc1Jl.J Puc ini go, W'e,cfe 
l'ir:t.am i C;;arod::ie1skiJl ·l J\ lozJ rta, Crrn/1-
ka sell'ilskiego Rossmiego. ';a/nmc !'1chard.1 
' traussa, Dwbl.1 :: L111ult111 Pendered,wgo, 
Carmen Biz t,1 oraz !Jory~a Ciod1111111w1 
,\[usorgskiego Połsk. prJprcmiera Gali11y 
l.andowshcgo, zreałiwwan, w ·1999, zo
sta ł a zaproszon.i jJku prezentacja polskiego 
L0alru operowego n.i Ś\1 iato\1 •! \\'ystJ11 ę 
E, ·Jl<) 2000 w Hanowerze. \\' m,\ ju 2001 
rol ·u \1 1 ca trze \'( 1clk1111 " Pornaniu 
przygotOI\ a I nowatorsk01 prentierę Aidy 

\'l'rdil' go, ktora zakońn.y!J szcscioletni 
okrl's I\ spoi pracy z tym teatrem. \\' p•1.l 

dzierniku tego amego roku jego produkcja 
\1'<1h1l1go ~trzelrn \'\'eb 'ra >tworzyła nowo 
odbudowaną Mcnę Opeq \Vroc:l.iwskiej . 
Z jej ze polLm zrealizował tab.ewid 1w1 ka 
w Hali Ludowej , ta l ie jak: .Va/lucw, Skrz_) 
µek 11a tlac/111 i Aida orJz op >r~ Rudziń

skie~o A11tygo11a. Na)lv.1żnicjszą pozycją 
we wsp1iłpracy /. Operą \X'roclawską by!J 
nO\rnczesna inscenizacja C:.arod::ici~kicgo 

jlet11 lozarta zaprezentowan.1 z okazji 150 
rocZilic)' jeg >urodzin. 

\\'e wrześniu 20lH został mianowany za
stępcą dyrektora artyst) czne!_.!o )pery Na
rodowe1. Jednak rok później, po odwołaniu 
d 'rektor.i !'.l~pszyka , zrezygnowal 7.e S\\'O· 

jej tunkq1. \\' 'T eatrzc , 'arodo1\ ym zreah· 
rnwal clla l eslill'ału War~zaw,ka Je. ien pr.1 -
premierę oper) Zygmunt,1 l"rauzego lw1111a 
/\sirżniczka B11rg1111da, 11· 2007 przemósł tę 
r •ałi1ację do Oper)'. arodowej . Od 2006 
1esl elatllwym rezy 'rem \\'arsza\\skiei 
Opery Kamer,1lnt'j . gdzie zaprezenl lwa! 
\\ 0(111.:.~o .Strzelca \\ ebera 1 /ulimza Cezam 
l laendla. 

Od 200 j~t dyrektorem naczelnym 1 1r
ty~t)-cznym Otlery B.ilt}cł 1e1 1 w klurej 
wcześniej reż ·. erm\ al 1Wadm111' Bulle1:fly 
Pucc111iego. Fa1t .\fa ounoda i Rf 10/etlrJ 

\ 'erdiego. Pi ·rwsz<J premier~ jego dyrekcji 
b)·l Dim Gwm1111i 1\lozarta, kolejne premie
n · lo H'(•scle Figara i\.loz;.irta oraz Eu~c11iu~z 
011il•gi11 zajkow 1-.:iego. 
\'\ jubtleuszow. in St•zonie 200911 O na 
s enie Opery Raltyckiej zobacz}'<: b~dzie 
można dwie najnoll'~zt.· produkcje rei.y~era: 
1 \riad11~· na Naxris )tr.1Us a oraz Czaro
d::1c1sk1jlet Mozarta 



HANN SZYMCZAK 
cenograf 

Z wyk ztałceni.1 arc·hiLekt. gcnel}'Cl!lll' 
ob i;} żona teatrem (i j krewnym był slynny 
tanc rz Leon \'\ 'ójLikow;ki). jest autork~ 
scenografii do kilkudziesięciu spel takli li.: · 

atralnvch, m.in. W ·zw11le11ia, Bmta 11as;:ego 
JJoga , Balladyny w gorzowskim Teatrz.e u11. 
O tern y. \\-'iclelmyclr. lwo11y, k~1rzmczk1 
B11rgu11dfl, Lekq1 w !;/y/11 huj/o, Cyrogm/it 
'' Teatrze 1m. Zeromsl iego \~ I ideach, 
81 :ydtda w Teatrze Nmq·m w Zabrzu. 
1(irtujfe '' Teatrze irn. Bogusbwskiego 
w Kaliszu. a takżi:: kostiumów do pekla 
klu Prophette Kieleckiego Te.itru fa1ica . 
Trojm1ejskie1 publiczności znan,1 jest jako 
·1uturka sccnogra.fii do A:olci.a11ek neahzo
\~ ;mych na scenie 1eatru \X'ybrzC7.L'. Nagro
dzonJ n adrn·yczajnrm Andersenem" na 
Fe-.Uwalu , pcktakli dla Dzieci 1 Młodzieży 

w Kiakowie. 
\V Operze B.iltyckiej . tworzył.i scenografię 
do Mozarta 1 alicriego, Edith oraz kostiu
my do baletów: Kilka krótkie/i H'/.. we11cji 
Jacka Prz.ybylmd za (Me11~ dance) oraz Ro-
111/'0 1 fulia lzadorv Wei%. 
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WYKONAWCY 
ALEKSANDRA BUCZEK 
o pran 

Absolwentka Akademii l\luzycznej \\'l' 

\Vro ·lawiu w I lasie Agaty ~lł)· n.ir kiej. Sty
p~ndystka tini~tr-a Kulturv i Dziedzictw, 
Narodowego oraz Bavreuther feslspi I • 
z rekomendacji Towarzystw \\'agncrow
sk1ego. Laureatka I nagrody Konkursu 
\ 'okalnego Lm. H. lskiej \W \\'rocla\1·iu oraz 
ll1 nagrody, j, k r<iwnież kilku nagro<l spe
Lja lnyth, na Międzynarodowym l 'onkur~ie 

Wokalnym im. Didura'' Bytomiu. 
Uczestniczy ła w mistrwwskich kursach 
wokalnych prowadzonych przez ln~rid 

Kremlmg, Barhari; Schlick, l'aran Ann
slrong, a l kze festiwalach muzycznych, 
m.in. Międz narodowym esliwalu l\!uz}k1 
\ ' oblnej „\'iva il canto" " Cie<:zyme, Fe
stiwalu Muzyki Po l ~! iej w Krakcm i• Za
debiutowała w Operze \X' roclav.>kieJ jako 
Królowa , 1ocy ieszcze w lra l c.ie studiów, 
wspólpra ując z tvm teatrtm przez na
stępnych kilka ezonÓ\1 . Brata udział 
w superprodukcjach opery\\ Hali Stulecia 
(P1er ·c1e11 1 ibcl1111gow Wagnera, Carmen 
Bizeta). \'il 2006 wzięła udział w prapre
mierze opery Ester fomasza Praszczałka, 
\\') konują( partię t} tul \q. DokonJ!a na 
grania DVD Halki tan islawa 1\ loniuszki 
(partia Zofii}\\ rez~· serii La o AdJmi.ka, jak 
równiez Króla Ro'{t:ra r a rola zyman w
skiego (partia Roksany) w reżyserii Mariu
sza rrełińskiego 
\V 2007 parli:i l' rólowe1 Nocr w spd·taklu 
W kramie cwmd::iejs/..iego fletu Mozarta 
zadebiulowala na sc nie Teatru Narod we
go ' ' Warsza\\ ie. Jesienią tego ~amego roku 
zgloswno il'i kandydaturę do „Paszportów 
Polityki'; nagrod) przyzn,lwanej za osobo
wosc twórczą i charyzmę. W st)•czniu 2008 

parti<) De pin)"\\ Cmifl111tuite 1\lozarta 
zadebiutowała na scl:!nic op ry w Bilbao. 
\\ gdańs l iej Op ·rze wykonuje partię Don
ny Anny w Don GL<ll'll1111i111 . Z agenci~ „Pro 
Musi a" odbyla liczne trasy koncertowe, 
\\) konuiąc partię I' r · 1owej 1ocy w Czn
rod;:fr/,kim j/ecie Mozarta, na scenach, 
m.in. Bazylei, Berna, freiburga i 'ilutlgartu. 
\\' ·półpraco11 al,1 z Brandenburgisches 
taatsorchester Frankfurt am der oraz 

Orchester des Theater Altenburg-Gera, 
l'ammeropcr Schloss Rheinsberg, Teatrem 
Panslwmqm w Koszycach Podcza 2 3. 
'ommerfoslspide in den Roem1schen Am
phitheatem w Xanten W) ( ·onała z w1elkun 
sukcesem pa.rttę Dziewczyny w Carmm1e 
l111m11ie Orffa. 
X repertuarze posiada takż licznt' pieśni 

oraz muz\'kę orator · jną . 

ARIANA CHRIS 
mezzosopran 
l'anadyjka greckiego pochodzenia. Ab. ol 
wenlka wydzia łu mu7ycrnego Uniwersytetu 
w Toronto. WystępuJc głównie na scenach 
.1meryka11. kich. \X/ Ne\\ York City Opera 
spiewała Lolę w Rycersku 'ci wie.<niac:ei 

ta cagniego, \ Carne •ie Hall w .A11to-
11i11s::u i J\lcopatrze Barbera, '' Opera 
Francais de • ew Yorl - Poldine w i'vlarii 
Gala11te \\' ilła. w ant re Op ra - lunonę 

w Platee Rameau, w \ngers Nantes )p -
ra - Dorabellę w Cos1 Jan tutte 1\ tozarla . 
\\' )perze\\ Montrealu kreowa l.i partię 
la . ia w Ja iu 1 Małgosi Humperdincka oraz 
Carmm. · piewała także \\ Hong I ongu, 
Kentucky Opera 1 Lake Gt>orge Oper i in
nych Leatrach, 111.in. Dydonę w Dydo111e 
1 E11easw Purcella, Aopcwszka Rossin iego, 
c::ą Cherubina w Weselu figtll'fl fozarta . 
Reprezentowała Grecję podczas pre tizo
wego I·onkursu dlJ wokalisLÓ\\ Cardiff BBC; 
~W) m \I ystęp m uświetniła także IgrZ}' ka 
Olimpij he w Alen,l h w 2004 roku. 



Do pJrtii J"ompozytora w Opt:rze Baltyc· 
k1cj zo!>Lab '' yloniona nJ drodze mii:tłi) · 
narodow\· h przl'sluchan. 

ANNA FABRELLO 

. opran 
Absołwl'ntka wydzia lu wokal no - aktorskie
go gdań ktt>) \kademii ,\[u1.runej '' kl.i. ie 
Br} 'idy "f.;ib\' . 

0

l\'pendp.t.k.1 Ministersl\1,1 
I ul tury 1 1.tuki. Od 2005 solisth1 Pań!>two

wej Opery Balt:ycl.;iej '' Gdańsku . J tab • 
• 1 yslentka na wyd1.iaJc wokalnym gda11sk iej 
Akademii , tuzrcznc} \'\' czas1' studiow 
uczc<.lniayła \\ wi lu waznych wydarze-
111ac h arty~ty ·znych i koncertach orga
nizowJnych przez Akc1d •m i ę ~luzyczną 

\1 Gdańsku i \ladballyckie Centrum l'uł 

turr. wt) m w poi kim pra\1 \konaniu Ms::y 
.1::11·i:dzkiCJ Johana Rom•rna (Sopot :Will, 
Kalmar 2003) oraz /\a11Lal\' 1w ll'llicbuwstq
J'iemc Pchrła figera (. zweqa 200.J.) . 
\V roku 2001 w I onkurs1e Pol;;kic1 Pie-
śni Art~ tycznej w \\'ar z. wi otrzymała 

\\ yróż.niL•nie oraz Na!-\! odę ~ pec1ałną rro
gr.imu Il Pol~kiego Radia . \\ dorobku a1 ty
stycmym posilda takie partie, jc1k Eurydrka 
w operze Or(t.·11!i:: i Emydy/...a Glucka, l'le · 
opatra \\ lul111 .~:.u e:arzc, Romilda w Xt!r/... 
~e~ic Haendla. Serpina \\ La t!JWl µadro11a 
Pergole iego. )ekr tarka ,,. \ nrle111crnm 

111lodc·1 scl..rctarki. I l,111na w .Strasz11y111 dll'o · 
r::e, Syka w J\s1rilric:cc czarda.\Zfl , 1\rsena 
11 Baronie C)'l!llllski111, Musetta w yga11eri1, 
/crlina w Do11 Giuvm111i111 or al i\larcdin, 
\\ Weselu Figa m . 

MONIKA FEDYK-KLIMASZEWSKA 

mezzo opran 
Jest absolwentką dwoch wyd:t.1ałow gdan
skieJ A.kadtmii ~Iuzvcznej : \\ 'okalno-Ak
lorskiego (klasa Barbar} lglikowskiej) oraz 
Kompozycji i T •orii Muz) ki, kL1'1re uko11 -
czyl.1 z wyróżnieniem . 

\V latach 1990 - 2005 była 'ol1stk<i Operr 

łfaltyck 1 l'j, na ktoreJ to ~n·nie debiulm,·ata 
p,ul1a Suw ki. l"u ll'Z , na początku kariery, 
kreowab dwie popi O\\'l' parli•: Am nem 
w Aid;:ie i Azucenę '' 'Ji'11/iad11rzc. Wystę

powała t,1kze na ·ceni • warsz•lwskicj Romy 
(,\ Iada111a lfallerjll'. Cwrvdzicj,f..i flet) . 
' picwala w spektaklach Opery Bałtyckiej ; 
była: Cl erubmcm w Wew•l1t Figara, Bertą 
w Cymlif..u set ·ilsf..im, Jadw igą 1 Cze~niko 

w;i w S1m .~::11y111 dworze, Flor<). w Tm 1·1acit!, 
Giovann•} w A111Iie Bole11ie, Bi,mq w Gwał

cie na l.11!.reiji . 
Prowadzi oż;w iona dział.1lność koncerlO
wą. Po!>iada s1erok1 repertuar kamc1Jlny: 
od ani starowłoskich po mu. ical. fesl także 
wykładowcą gdanskicj Abdem1i .\!UZ)CZ

nej. 

KATARZYNA HOŁYSZ 
mez.zo opran 
Ab~ołwt:nlka ('.W!l:-1) p znat\skirj Ak. demii 
, !uzyczn •i w klasie l\.rystyny Pakulskie j. 
Dokszl.1lcała ~i~· też. na kursach mbtn:ow 
sk1ch m.111 u Christine Hampe. htd'' igi 
lbppc. Marii Pelegri111, Jerzego Artysza 
i Ryszarda Kar zyl ·o,,ski ·go )typendystka 
połskieg.o i\lini„u·a I'ullury oraz B.iyreu
ther Fest-;pi •le \'\' ~tr zn i u 2003 olrzymala 
1\leda! ~lłodt'j "iztuki oficyny wyd.iwninej 
„Głos \\'ielkopulski'; '' 2009 została !aure
olką Złotej Ma~ki miasta Lodzi za nailep. zą 
kr aqą wukaln;i sezonu (Agata w \Vol11ym 
,·trzdc.11 \ ebcra). 
\X lata h _oo I i 2002 wy'>tępowala 11.1 festi 
walu \\ Rheinsbcrgu, m tn. w partii ~ophie 
Dorothei w opt:rze Kro11pri11;: Fricdrid1 
Siegl riedJ 1\!allhusa (przl'dst,1wienie zo<;ta
lo nJgrane i wyd.me na CDJ '>zczególn) m 
wydarzeniem był \\l'slęp artystk i " P<lrlii 
Madame w op 'rzc Francisa [>outem.a Glos 
c::low1ec:;y wystawione) w roznaniu \\ 2002, 
po raz piern·s1y i jak dotąd jedyny w Polsce. 
Wspołprncu1c z kilkoma leatram1 opero-
W) mi I\ PołscC' i \1'. iemczech, \\')'~tępuj01c 
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m.111. 1ako Lbułi (Do11 Car/o, Verdie1.(l)), 
Adalgiza (Nor111a Bell1n1cgo), Oktawian 
(K(l1Vt1la srebrnej róży Straussa). Kompozy
tor (Ariad11a 11a Na:w., traussa), ldamanle 
(ldrm1e11eo l\[ozarta) , Fenena (1\'nh11cco 
Verdiego) . W o~talnim cza ie artystka sięga 
rownie'i. po p.irtie L rcpcnu.iru sop1 a no
wego z powodlcniem prezentuja( ie; jal o 
Agata ( \Fobzy strz.dec \\1ebern) w Teatrze 
\X'ielkim w Lodzi 1 jal·o \\'en us ( Tru111'1iimer 
\vagnera) \\ l eatrL. Wieli im w Poznamu. 

1alczr do grona ~piewaczck bardzo często 
zapr.1szany h do w1l ona11 l·oncertowych, 
zarówno w Polsce. jak i za graniq ( iemcy, 
Au tri<l , Litwa, Czech>•) Szczeg ilnym za
intert:~owaniem cieszą sitt je j inlerprt'tacjL• 
repertuaru 111e1111ed 1ego i francuskil'gn . 
\'« sezo111e 2009/ 10 lD wysqp1 111 .111 . w Fil 
harmonii arn<lowe1 w \Varszawie. 

JULIA IWASZKIEWICZ 
sopran 
Ab olwentla Akddemii Muzycznej 
w Gd.ińsku w kl. i ' śpiewu solowego Alek
sandry KuchJrskici - zefl •r or..17. Studium 
Podyplornowl'go \1' Akademii ;\ !uz;cznej 
w Bydgoszczy w kl,1sie [,atarzyny, 'owak -
~ tanczyk . 
Um i ejt;lności kształciła na I ur ach wo
kalnych m.in. u Renat} collu. Ryszarda 
I' arc1.yko11 kiego, Heleny Lazar~kiej, 1'Jtii 
Ri ciard!i i Chri\Lian,1 Elssnera. 
Początkowo związana była / zespolem 
muzyki dawnej Capella 1edanensi·, a od 
200; roi·u icst ~olistka Teatru 1\-luzyczm:go 
w Lublinie; wspołpracuje z Oper~ Nova 
w Bydgoszcz} . \\'repertuarze ma wiele par
tii operowy ·h i opcrctkowyd1: Adeli \I' Zt:-
111.frie nietaper::a Straus a, Olimp11 w Opo
wieścin ·/J Ho.tf111a111w Ofi nbacha, l'rólo
wej n<>C} w Czamdziej.,/..i111 flecie Mo1.arta, 
Walentyny w tr·e:s.olej wdu1vce Lehara, Bert' 
i Rozyn)'" C)•rnliku se1vilsf..1m Rossiniego 
czy Lakm -· w operze Dehbesa. Artystka 

koncertuje \I kra1u i za granic:.,i . \\ Operze 
Ba!trckiej w st ·puje m.in. " p.irlii Gildy 
w Rigolctcie \'erd1ego, Zuzanny w \\'e\el11 
Figara ora.z Zerlin}' w DU11 Giv1•a11111111 i\lo
zarta . 

ANNA MIKOŁAJCZYK 

o pran 
bsolwcnlb Akademii .\luzyczne1 w \\lar

szawie. Umiejętnmli d skonali la na kur-
ach mistrzowskich pro\1adwnych m.in. 

przez Evelyn fubb i Andr w KingJ . 
Laurt:alka wiciu nagrnd: '' 1998 roku na 
Koni ursie , luzyki Dawnej "PrLeszłosć dla 
Przy. zlosci" została wyrożnion za kunszt 
\\ ol·alny, a 1\ roku 2001 odebrała nagrodę 
im. Zofii Ra zacherowej na XI Fcsli\1 alu 
i\!uzyki DJwnej nJ Zamku I rólewskim 
w \'i:'arszawie. 
Jest sz zeg<ilnie cenmnJ za wykonania 
muzyki dawnej. \X'spółpracuje z wybitnymi 
przcdslawicidami tego nurtu" ykomm·CLe
g,o - m.in. Janem Tomaszem Adamusem, 
.\.lar( 'iem Coudle, 'I <tdcuszem (zechak1em. 
~ 1at ki em r oporow~kim , J,1cl iem Urba
niakit:m , Jerzym Zakiem, oraz ze~połami 
- Art dei Suonalori, Born us om.ort. 
Concerto Pobcco, Dolno ' lą ką Ork iestrą 

l3arokm1·:J , I ł Tempo, 1'.lemc Kamm •r-
Mu 1quc, i\lusicae Anl1quae Collegium 
Var 1)\'icn c, Harmonia 1:.iacra, Kapel'-! 
Jasnogorską, , lu. ica rlorea i Collegium 
Marianum z zcch, Musica eterna i ·o
lamt:nte 1 'Jturali 1.e łowadi , apella Au 
gu tana z \X'łoch Spiewa recitale, koncerty 
i przedstawienia operowe w I raju oraz za 
granicą . \X' rcpertu.irzc posi· dJ m.in. par· 
t1ę Emy<lyki w U~fcw;::.u i Eurwlyce Glucka 
Galatei\\' Acisie i Ga/alei Haendla , Dydon} 
i Belind) w Dydo11ie 1 E11eas:::11 Purcella, 
Donn .\n ny w Do11 Gio11nn11i111 oraz <iifore 
w Mitridate. /..ról Po11l11 Mozarta. Jej reper
tuar obejmuje także muzykę wspó!czes1w. 
Wielu kompoz~ turów powierz) Io arty tce, 



pr:m kem, nra \\\'Oich utworó\1 - wsnid 
nich lkni:dykt I onm1alsk1 i P, \1cl Lub -
'>Z 11 k1. Br,1ła udział w wielu I •stiwalach 
muzycznych: \'(',1r~z.1 1• k, fl><;1l'n , \\ rallsiJ 
\'1,1 C antan~ , G 1ude ,\l.tlcr, L1borawnum 
1\ tuzyki '\ ' pokze~11ej , estiw;il Polsl.:iego 
f'.1dia , Ldni I esLiwal Pie;rn I 0111p1)Z} to
ró11 Pni,( ilh , Fc:-.ti11,1I htz) ki D,t\111l'j 11a 

Z.1mku !"rol •wskim w \X',1rszawie, Sai.;1,1 
l\lus1cale .\!alcMiana 11 Rimi111 (\\lochy). 
l'ra ka '\ 1osna (Czechy), Urn Stai i Hudby 
1 Br l\'~la11 Il! (Slow< cja). OudL' ,\ luziek 
\I U rcd1cic (I lol,mdia) , \'ant .111 B.uokk1 
\\ Hel~inkach (Finl,mdia), reatiun B rn 
qu~ Atlant1que (Francja), r,1ge lter ,\tusik 
in Herm: (, ' icmL) ). Ai ty,tk:.i dokonała 
11 iclu nagra il d!J Pol kicl.!o R,1di.1 i Tclc1 i1.ji 
Pubki i oraz płyto\ •ych, z takuni z• po-
t mi jak: Ar!> ova, Dekameron, li Canto, 

p ·Iła ugustana, i orkiestrami: Con
n·rto Połalrn, Klcine Kammcr-. tus1qUl', 

luskae ntiquae Collegium V.irsoviens '. 
Polsb Orkiestra R.1d1owa . ki 11 }kunania 
wielokrotnie h} I • nomin11wa1w Io nagrodv 
pol-;h.1ego prz '111> ~tu nrn1y 7.ll1!go „Ft yde
ryk': \ 2007 ukt1załi.l sil,! jej ~ołm1 ,1 pl) la, 
na ktnr 'i art} Lb prezentuje p11• ' ni J'.11 ola 
S1 mJnm1 . kiego i kttira została uhonoro-
11 na „frydcrykicm''. \\ Opcr7e Bałtyckiej 
kreuj pani · Donny Anny w Do11 GitJ11t111-

111111 I\ lozar La . 

KAROLINA SIKORA 
meao opran 

fdukaci1; 11 oblną rozpocz~Li w roku l 998 
v. PS.\1 li st. 11 Gdarisku 11 k!Jsie śpi wu 
Lon~iny Kozikowsl-:i j-Brun) . \\ 2006 roku 
ukonczyła z wyrnzn1eniem gdanska Akade
mię Muzyc.:rną im. tani ław.1 \!on1uszk1 
(kł.1\a spicwu Rr~zard l Minki ·win, ) m .11 

11 2008 r(I\\ nież z 11) różrnernem I łoth -

st hu! fur ,\\usik und 1hl'atcr w H.unburgu 
(kl sa śpie11 u Renaty Bchle). St) pendystka 
1 lmi ·tra Kultury i Dziedziltwa Narodu-

11 go 11 l.1t,1d1 200H200S, nraz pre~ti7.o 

\I egtl programu st} pl'ndiałnego DAAD 
" :-.liemrn:.:ch (2llU7/2008). Bra!J udział 
w mistrzowski h kursach wokalnrch pro-
11adwnrch m.111. przez Rołandu l>ane1, i, 
l 'atię R1 dar ·Ili, [>aula Eswm<ida, Liri~sę 
Gerg1evę, Ingrid Krem ling, Angelę Denokc, 
Gerharda l' ahrt'go. !\?st laurl'alk4 IV lię 

dzynarodowegu Konkursu \\'okałnego im 
R<izyckiego \\ Gli\,kat h (I 'agroda), VI 
,\I iędzynaroclowt'go t on kursu \\'obł n ego 
dla ,\tłodych Śpiewakó1' Opernwylh im. 
f~rmski~go- 1\orsakm·a organizowanego 
p zez kalr ,\ł.tr) iski w Sankt Petersburgu 
(J wyrozmenia), 23. 1\lii,!dzynaro<lowego 
l'nnkursu OrwreLhHl'eg<> 1m. Rubena Stol-
1..1 w H;imburgu (Ił Nagroda) . 
W 200) roku wstuła pu ·jęta dn Stu-
dia < >peroweuo p1 zy Teatrze Maryjskim 
11 'ankt Petersburgu. Od 2005 współpra-

ujc z Schleswig-Holstc111 Musik estivał. 

\V r,unalh lego pro1ektu wys tępowała jako 
'iolistka m.in n. f 'stiwału L1 Folll' lour
nee .1u /.1pon ·r okio (Japonia), .\loz.1rleum 
Bras il •iro (S,\o Paulo, Rio de Jant!in>), I' a
nazawa Ishikawa Conc •rt H.lll (I anazawa) , 
[>h~ !llf-\<lll ,\lu sik F eslh al (Niemcv), H~indeł 

Fe.sbpiele, Dnm Halll', (, ' il'rncy), Boden
scl'lest1vał l on tanz (1 iem v), pracuj<}t 
nun. z t1kim dyrvgenLami jnk l~olł Belk, 
fhomas 1 lengdbrod„ Robert Gntton Pe
ter St hrcil•r. Podczas lesllwalu 118 'itagione 
Conccrlistica 2007 w Pulileama G<lribaldi 
" Palermo (Syq lia) pod d1re l t ją Lothara 
I Ot:lllgsJ wrkon.ił.1 partię .t!tow:i w Requ 
fr1111\lo.1:a1ta, a na Mil kcli Music Ft'~l1v<1I 
(Finl.ind1a). z ze~polcm śpie11ak<'J\\ Studid 
Operowego Teatrn Maryjskietjo. s •r ię 
konccrtliw z ariami operowymi. \X1 2007 
roku debilllnll'.1!.1 p•11'lią Jasia w operze Jaś 
i \lalgosia Hump tdim:ka w. 'taatslheater 
LC111cburg. Następ111l' '' l11eatei l'orum 
11 Hamburgu \1'yl-.onywala partii;! Mcre Ma
ri1: w Dit1/ognd1 Kan111:/ita111·/.. Poulenca. 
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Z orkiestrą f ilhai monii Bałtyc ktt'J pud dy-
1 ekq<.l I 'aia Burn;rnna ll'ykonała piL·śni na 
nwzwsopran 1 nrkit'stn; symloniczna ,„)ca 

Pic:t11rd' Eh ,ir,i. 

\V 2009 roku dokonJ!a nagi .mia dla niemi 'l

kie1 W) l'.-:orni H;ins~ler Classic oratorium 
Alc:rn11rler'~ 1-cast l IJcndła . 

ALICJA WĘGORZEWSKA 

mcuosopran 
Ab olll'eml a kia y fortepianu l.1C'eum 
Muzycznego 11 Szc.:zet:inie 1 '\ 'ydzi.ilu \\'o
k.tino-Aktorskiego Akadt'mii Muzyczne) 
w \\larsw1' i'. Debiutu\' ,11.1 n st·enie 11 il' 
dcr1skiei J' ammeroper, nJslt,'pnit: otrzym !J 
.111ga1. w 1'eue Opl'r Wien, a Lakż ' w Thl'
ater an der'\ 1en, _:i:dzil' na La proszenie 
sekret,1 rza genc1 al n ego C NZ 1' oti Annana 
1\·ystąpila obok takk.h gwrnzd mezzoso-
p1 anm1 )·d1 jah. Fiorenz,1 Cos,1itto i rac(_' 
Bumbr~ \\ 1-c>nu.>rde z oknji narodzin 
6 md1nrdowego oby\, <i t cł.1 Ziemi. \\' na
!!rodę c1 11·ygr~mr konkurs 11· Rheinsben,\U 
( l 999) wystąpił.i. I\ t•lmteisz) 111 Leat.rze 
operowym, w koprodukcji l. Deutsche< >per 
lk·rlin. 11· glownej roli I\ wiatowe1 prapre
mierze opery Siegfrieda Matthusa Kro11-
pri11z Fritdrid1 11 rei}''l'ri1 Gndza Frie
drid1a. Premier a była transmilow.ina na 
Z)'WO 11· niemieckim 1acliu, a za wł~ zebrała 
znakomite recenzje. Odhył.t z t~ m spekta
klem tournee po 1 1iemuech, wptępując 
m.in. w Ifayr1:uth i w niemieckim pa\\ ikmie 
podoas wystawy sw1 1lowe1 EXPO _()()O 

w Hanow •rze. 
Lln.estniczyla w wielu międJ.yn· rodowy ·h 
fesliw.1lach i gal,1 ·h operowyt_h, m.m. poc.1-
UJ prest iżm\ego fcsli1\alu muzyki cLmrwj 
\\'Innsbrucku, Oon.1ufl'stwochen w \Vi •d
niu. a Lakz, ~ałi z ok,1zji 7SO lecia miasta 
8rcdr Wystr;powala z frnnklurckim En -
s 'mble 1odcrn (dyr. 1\larkus Stenz) i ta
atskapelle Berlin (dyr. Rolf l'euler) . \Vsp1il
prai:owala /. tealrami \\' \\'icdniu. Rei linie, 

Bai reuth, Io n te Carlo. \\ y-.tt:powa l.1 \\ tak 
prest1zo11 ~eh a!Jch nk Con< ertgebouw 
\I' i\mstt-rdamie uv hl·rłiri.ski Konzcrthaus . 
jest I ur alką na\_\rody polskiej estrady -
„['mm •Lcusz" ( 2007) , brał,1 tez udział 1 ·na

graniu .;uezk1 d1.\\ i •kowe1 do hlmu \\' 1cdz-
11w1, z.1 klnr mrz} mała „Złotą Plyti;''. 
\V łódzl im te,1lrze \\"il'lkim W)sląpiła 
11 tytulowt'j pJrtii w Car111c11 Bizeta - / tym 
spel-lJkl ·m odbyła tournee po Holandii. 
\V Operz~ I' rakowskiej pie\1ała tytuło -

w. partię w Gwahie 1u1 L11f..:n·,ji Bnuena 
nril7 w Or/<'ll'Zll i Lw ytlwe Glucka (Orfe
usz). a takze 11• D111111e pif..:owCf 1 rczysern 
[,rzy~ztol, 'azar.1 (parli. tytułowa). 1 1a 

lenie Te itru \\ iclkiego - )pt'n' Naro
dowej kreowała l~ tuł1m. postac w opcr1t' 

zajko\\ ski •go Dt111111 p1/..owa \\ reźyse11i 
1\lanusz.1 I rehńsk1cg" pod d} r1:kcją I 'azi
mil•rz.1 !' orda, wy ląpila \\ Opoll'ic>>CUlcli 
lfojfmw111a (Gto. · J\tutki) pod drr •keją 
f',1<leu~za Kozłowskiego. w J\mknwinkach 
i Góral11d1 (Dorota) pud dyrch: ją ukasz.1 
11orowil za , ,1 takit: J.lko Siebl'I w Fmrn lt' · 
pod dyrekcj,l Gabriela Chmury. \X' Ope1 ze 
na Zamku 11 Sz z~ciniL' muzna ją b~ Io 
ush·szec 11 roli Sanlua.y 11 Ryct1'l/..:o.\,i ll'ie
'mac:z.:1 or,11 11 Car111c:11 Bi1cta. \\ iesław 
l khmai zaprosił S[Jłl'Wankę do\\ ykony 
wania pJJ1ii Carmen \I' Jego mscenizalji 
11· Operze Śl') ·Idei 11 Hywmiu. a c;;tr.1dzie 
Fi lharmonii NarodO\H'J wystąpiła w Gało· 

11 ym l"inalm1 ym I oncercic „Lutosławski 
A1,<ird~·: wykonuj.il ~wialmq p1aprem1 •n; 
n:igrodwnych wt) m konl·ur ie pi 'Śni . 

\\ liprn _009 rol u br.ita udział w produl -
c11 7/ota Re1111 \\'Jgnera pod dyr •keją lan,1 
Lathama l'oernga z okaz11 100-lecia Op ·ry 
Lesm·j . Brata l.1kze udział \1' Gah ,\ li\!d1)'
narodowego fe,Liwalu Op •rowegu „Mnria 
Rie~u" \1 Kis:t.ynim\ i~ (~lotd,mrJ) . Znal o
mili' prz) ii:tn tel. jej recitale\\ I uwej ·il' 
1 Bahrajnie oraz kont_erl) \\ Dussddnrfie 
(Rcq1tic111 Verdiego). 



rt) ~tb zal_\rala rolę śpie\\'aczki op ·ro-
\\ ej - Joann) \\ ~ 1 i a lu tdl-'\\'i1yjnym IJ11111 

nad m::lcwi\kicm. \V Upcrz • Kaltyckicj 
występ1m ,iła j.1ko Oktawi,m w Kawaler ::e 
srr.:bmei 1tlŻ\' Richarda )traus~a. l.ukrecj::i 
\\ G11·t1!ch 11a l.ukrc 11 8riltena. Oka w E11-
ge11w~z11 0111cg111ie Czajkowskll'go. 

PATRICK BLADEK 
tenor 

b ohn.'nl Ak,1dernii J\lu~czncj" ' l"oulo
nie, umieit;Lności wol"alne doskon.ilil pod 
kierunkiem l~abeli Garcisanz, Lmrv aru, 
Ruth Orlhmann, 1\lacslrn Marlrna lsepp, 
. crgia, 1agl1 i Olivie Holt. (',ner\' rozpo
cząl j1k< I aust w Potęµ1c11i11 l-itml11 Berlio
za w Tcal1 ze ,\luzycznym w ng 'r . Zapre
zentował si• w \\·rdu parti,Kh op •rowy h 
m.in. j.u o: Don Jos~ 1 Ctll'111c11 Bizeta, B.i
chus \\ Ariad111c 1w 1\laxo,, Str.tussa. Alfred 
\\ Tm1·illue Verdiego, Radames \\ , \1dz11.> 
\ 'erdiego, Pudoll \\'Cyganerii i CJv" rados i 
w fo.ff<' Pucciniego. Nic troni od repertu 
arn op ·relł·ow 'g (Piękna Jlc/e1w, J'rzrs::
tof Ko/11111/; Offenbacha, f,mi11a 11.\1111ecl111, 

\rbula wdówka Leh • .ua). \ ., rept•rtu.u ze 

posiada także pai tie or,Horyjne (m,in . Rt•
q11ie111 !01<11 La , Stu/>111 Malt'r Ro~siniego, 

lX \ mfonia Beethn\'en.i.) . ~piewal na widu 
francuskich ~cenach (m.m. \\ Paryżu. Mar
sylii, O!Jon, Reims, alais). a także w Belgi 
i Izraelu. Partit; Bachusa w gdań!>I iej Arulti -
11ie utrzymał na drod1e międzynarndowych 
przesluchań . 

ŁUKASZ GOLIŃSKI 
bas-baryton 
Absolwent Akademii ~ luzvcznei Gdailsl u, 
\I klasie Flonana Skulskiego. Umicjętno 

~u wokalne doskonali I ta.kze 11<1 kurs, eh 
mi<>trwwskich u Roll ndo Parll'r.11 we 
Florencji, Katu Ricciarelli oraz SalvaLore 
f1sicJwll1 Debiulowal na deskach Oper 
Baltyckiej \\'roku 2006 parUą Zbigniewa 

11 \1·ido11 i'>ku eduk<ll ·1nym 'rt• taf..i .1lra z-
11y dwór na podstawie op~·.-~ Stm~z11y dll'or 
c;;t,1111sł<l\\a \loniLLszki. Ud sieqmia 2006 
roku jest solista Opery No\ a 11 By·dgosz
czy. \\ swoim repertuarze po~iacl<l partie: 
Zbigniewa w Stmsrnylll d1l'Orzc Moniuszki, 
Jagu \\ J\.1twrn Paderewskiego. Arcykaplana 
Ra.tla w 1\

1f1b11co> Verdiego, Collina w cy 
gmtcrii Pucciniego, Colasa w Bn1lil'll i Ba 
'lie1111t' ,\llozart.:i, Elwira \I ,\cne.~ie H.ienc.llJ 
ora7 Pr-LemawiJi.)ccgo w ::.arndziej.1/..i111 

_!li•cte , !ozan.i. Brał udziJI m in. I\ 1-1 („kim 
Fo.:~t1walu .\tuzyk1 Kam •rJ lnej , w widowisku 
L.nfoc/1n11v ,\f11::an \\ r::imac.h 111 festiwalu 
Świętopnsk1e 1 oce Muz}'ki Operowe) oraz 
licrnych hmccnach kameralnych i reula 
lad1 \\okalnych. \V Operze BaltyckieJ W)' 

stępowal w p.utiach: Zbigniewa\\ Stmsz-
11y111 d1wirze, Collina w Cvga11erii. Obecnie 
możn. oglad.t · go w p.irU.1c.:h 5parnfudla 
11 R1gvlc:tc1L i Maselta li ' /)011 Giova1111i111. 

T ARAS KUŹMYCH 
b • . 
Pochodzi z krainy. Ukrniczyl studia na 
\\ ydziale instrumenlow ludowych w Nnro
do\\'ej Akademii ,\ luzy<.7ne1 im. Lysenki we 
L1~nwit' Od 2 lJt ksztalci ' ię w gdJńskiej 

Al ad •mii Muzyczner w klJsie Piotra Kusie

" it'za. 
L'czestnicz\ I w uc1.elninnych spekt;:1klach 
open>\\ ych: Do11 Gilwa11111 Mozarta, Poko
/1JWka i ::.fod::.1cj l\ lenoLLi •go, wyslępow.il 
l.1be na konc.:erlal h z rep1•rtuarem solo
wym. 
\\'}'l"fri:nion1 na \.liędzynaroJowym i-on
kursie im. H..i.liny H.110.,kiej \\t' \'( 'ro ·Jawili. 

PIOTR LEMPA 
ba. 
AbsolwenL TI\ ' Royal \cademy Opera 
\1 Londynie. !'szlai ił sii: na mistr7owskic:h 
kursach wokalnydi pod kierunkiem takich 
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pedagogow jak: Halina LalJI' ka, Jewge
nij csterenko, fadwiga Rappc, Ryszard 
Karczykow ·ki, Andn· Orlowilz, Dennis 

'Neill. 
Działalność spici', !.:a- olisty rozpot7.ąl 
\I Akademickim 'hórze Polite<.hniki Czę
stochowskiej „Collegium Canlorum''. z kto
rym wspolpracowal 1\· latach 19%-lOllO. 
Jako solislu debmlowal n.1 l roku studiów 
I\ Rcq1ucm ~lozarta. Na sc.:e111e operowej 
wystąptł po raz pie1 \\SI)' na Ili roku ~Lu 

<liow w ll"e ·ef11 Fignm \fozarta na scenie 
Op ry B.dtrckiej. 
W 200 I roku w ·s .\ bral udział 1' kon
certach dl3 uczczenia ofiar zam.icht)\\ na 
\\'orld Tracie Center, a także na koncer i 
upamii;tniaiącym Ignacego J.1.n,1 Pad er 'W

skiego w nowojorskiej Carnegie Hall wraz 
z ni kiestrą Sinlonia Varsuvia. 
W Operze Balty<.kiq 11 Gdansku wystę· 

powal\\ dzidach \lozJrla, Rossiniego, 
V 'rdi •go. f)uccinicgo , Do111zclticgo. 
Współpracuie z Tealrem i\luz ·cznym im. 
Danuty Baduszkowei \I. Gd} ni . Laureat 
Nagrod) Te.itr. lnej Marsznlb \\oje1\odz· 
tw. Pomorskiego za nailep zy debiut roku 
2004 za rol.; Uberto w La sen'(l /J(tdrona 
Pergol •siego. W tym sam} m rnku zo. tal 
także nominuwan}' do presllżoweJ nagrody 
„C1.erwone j Róż}''. Obecnie doł<tczyl do 
lt'spolu młodych ~picwaków w łnlernJ.tio

nal Akademv of Voice w ardiff u ząc się 
pod kierunkiem swiatowej s!Jwy śpiewaka 
Denni!>a )'Neill. 

ZBIGNIEW MACIAS 
baryton 
Absolwent Lódzkiej Akademii \Tuzyn
nej, debiutował jeszcze• podCTJS. ludiów 
\\ lód1kim Teatrze tuzyonym. Był solisq 
Op 'ry Śląskiej w Bytomiu i I ealru \\'iel 
kiego w Lodz.i, wspólpracow:il z Operą 
\Vroclnwsk;1 i leatrem \X·ielkim w l1oma
niu. Laureat Festiwalu Arii i P1esni im. Jana 

J'iepurv w I rynicy 1lonkursu1111. Marii 
Callas w Atenach. 
W 1992 roku rn iazal się na lf\\ ale z J'e
atrem \X'idkun · Upeq Narodowe). W bo
g:itym repertuarze arty. ty znal.izly 'iię par
til': Escam1lla \\ ttrllll.'11 Bizeta, de Siril'Lt a 
w Fedor::e Giordana, .\lfia \\" Ryccrsko.,ci 
wics11iaczcj ,\ lascag111ego, )::inu ·za \\ Halce 
i ,\l!ieczn1ka w ~·1rns:my111 dwor::c J\lo 
muszki, p•lrtie tytułowe w \l'e~e/11 figara 
i Don Gwl'a1111i111 ,". loz:irta, Apostola Ptt1lr,1 
w <.)1w l'fldl\ Nowow1ejsl i 'go, Sharpie. sa 
w 1\lada111e Bullt'ljly i tarpii w To~n: Pu(
cini go, B:irtola w C)•mliku ~ewilski111 Ros
siniego, F,rninala w Kawalerzl! :;re/miej rei.::}' 
i )ohannana w Salome Richarda Straussa, 
pr.-ipremierowego Orestesa \I Elcf..tr::e 
lheodorał·isa, Amonasra w Aid::.ie, Anc
brstri:ima (Renata) w Balu 111mkowy111, 
Roc.lriga w Do11 arlosic, Don Carlosa w Er-
11m1i111, partie tytulo\1e \\ c peraLh .\fakbct. 
• 'almcco, Rigolftto i Germonta " Trm•incie 
Verdiego, aż po roli; tytułowa w Hul 'll<ir::e 
tułac.w 1 Amfortasa \\ />an~falu Wagnera. 
Spie1' al Don Giovannit!go \\ ao Paulo 
(Brazylia), Sharpłes. a\~ Pretorii (RPA) , 

,\lil'c:znikn w Buffalo (U. A), Gcnnont;1 
\\ lokio i 1 'abu co w Pekinie . '\ ystępował 
na fosli\\alach opl'rnwych w Carca unne 
( Tosrn), Bregenz (?nr ifaf), Wl'xford (Si
b.:riu Giordana i Strtt.\:!11)' dwór) i X anten 
(Nab11ccu). 
Śpiewa I w Niemcze h, Danii Holandii, Bel
gii. Portugalii , Sl.\l'ajc.-irii, Wielkiej Brytanii, 
laponii, China .h, Stanach Zjednoczonych, 
"anad1ie, Brazylii i na 1\fartynice. 
\\'repertuarze posiada Lakże role musi 
calowe· Don !'ie.hol w C::lo11·ieku z La 
Manc/ty (za kl<lri) rol~ olrzym.il nagrodę 
„Ziole) ~la~kt"), tytulowt'go Zorbę w mu
sicalu l an<lera i Tl'Wiego \\ Skrzypf..u na 
dachu, zaspicwane na ~<.:l'nach Warszaw\ 
Lodzi, Pozna111a, \X'rocław ia i I rakm1a. 
\\' dorobku posiada kompletne nagrante 



Halki ( lastusl) i S11m::.11c •o dl\'nru ( \L.JCicrJ 
1 lon1uszki z \\'Jrsz;:m-;ką ( lperJ 1 arodo\\'ą, 

Lah-:c n grania Aidv z ·r t•atrern \X'wlkim 
11 Lodzi oraz mus11.:alu Kot\' z Tcatn_•m 
J\!u1 ·czn ·m Rom,. Z olowydt n.igrań 
pl\ lm1 )'Lh 11'.irlo wspomnieć o r ·titalu 
opert1\11·rn Up ·ra Ari(ll i pr 1.l'lmi<H.h mu~i
cJlowvrh Taki p1.;J..11y 11·ie,;:1ir. 
Arty ta J 'si lak7.e reżyserem, rn.in. op •relek 
Kra111a 11111111:dw 1 \\ 'el'Cila ll'dtill'ka I.chara 
oraz musicalu Skr;;_i'/it'J.. nu daclw Bocka . 

RYSZARD MINKIEWICZ 
tenor 
Ab~oh1 •nt Akat.lemit Muzycznej w G<l 11-
~ku, laureat 111 1agrnd} na :1H. Kunkur~ie 
\\'ukaln ·m w Tulu1.iL' or.u nagrody yn
dykalu Dyrcktnniw '[ eatnm francu~kich 
(!':>Y2). 
\ "spólpr.H:uw,il zart'iwno z lt•,ltram1 upcro 
W} mt 11 kr 1ju (Poznań, Warszawa, I r.1kcm, 
Gda1hk), pk i za granic.) (Londyn. \\'il•deń, 
l\1ryz, Berlin czy Tnkm). \\ 'yknn ·w.li l.1111 

między inm m1 par Lit;' lmavivy w Cy mliku 
sewilsk/11/, Don Ramira \\ 1'.11pci11.~::/..11, C.t<>
sia w Olt llu, [)on Ott;n·iJ w Dun Giow111-
111m, czy tl'Z fony't•go 11' mu~icalu Lennard.1 
Bl'rnskin \li_'.s/ Srdc Story DlJ wytworni 
E:'\ ll nagrał partię Pa~terz.1 11 /,, 0!11 Rogerze 
pod dyrl'kq~ Simunn R<\ltla. Jest wykh1 
d11wq w t\kademii t<.!uz\'cznei 11 dans! u, 
gdzie prow 1dzi kla~ę śpie11·u ~oloWe!,\<1. 
\V Op ·1 ze B;:iłLyckicj 11 yl on; w.1 I p.u t il· 
Almavil')" w Cl'rrtliJ..11 'e11•r/1/..i111 i Chórn 
męskiego w ll'CZlriL, 11a Lukn:c;1. 

BARTŁOMIEJ MISIUDA 
baryton 
;\b\oh1 '11L poznansk1ei 1 wroclawskiej Aka · 
d mii .\luzyc111 •i nrn kon~erwaloriu111 
im. I ldnrilh<l S~hut1.a w Drerni '. linali la 
·lii;dzyn;:irudm~ ·go Konkur"u \\'okalnegu 

Belvcdcre. 
\'\'łatach 200~ -lOOh był sol1~t.:i Atelier 1.) -

riqu • Opt•ra w P.tr} 1u. 11yslt;'pował11 te
n ach, Londyn1 · i Norpnberdze. Ciposrnd 
lirznych parl11 jakie wykot\} wał 11 arto 
wvm1e111c Gu!!,.lidm.1 w ·osifnn t11tte i Pa
pagl•na w C::arod::iq~/...im flecie Mozarta. 
\\ Operze Bałtyckiej wykonujf' partię Tar-
1 winiusza w Gwalctt• 1w l 11kn cjt. 

RYSZARD RONCZEWSKI 
-.iktor filmo\\ y i teatr· In}, rei.}''> r 
Zadebiulm1·al w 195 l roku rnlq Żandarma 
na deskach Tca11 u Powswchnego w Lod:li, 
1 w filmu: \1 Opoll'frśc1 atlr111ryckicj. W/ 1956 

ruku ul uńczyl lcid1k<J P\\ ST. \Vystt;powal 
111. in . ,,. rt'atrll~ Nowym w Lodzi, Operetce 
War~ZJ\1sk1eJ, Estradzie Sopockiej (tu rów
niez jaku kierownik .ulyslyczn} ), T •alrze 
\Vybrzcże w Gdari~ku oraz \I' Teatrze l\.!u
zycznym w Gdyni jako reży er i .iktor. Od 
19l:!4 roku aktor związany jest z Teatrem 
\X1ybrzeże w Gda1isku 
W 1978 roku otrzyma! Srebrny frąz Z;:i 
~tugi. Jw 1995 Nagrod~ \\'ojewo<ly Gdan· 
~kiq~n 1.<1 rolę Kataryniarza w Woy::cc/...u 
Ruc.hnera \1 featrz • \; ybrzeze Utrzyma! 
t1kżt• „Sopocką Muzę': statuetko: przyzna
waną za osią~nięcia 11• dziedzinie nauki. 
kullLtr)' i . nul i. cl7ięki kt<Jr) m Sopot zy~ku
je rangi; w swiet.:ie. 

KRZYSZTOF RZESZUTEK 

l n lr 
t\1 tysla <..hciru Pan-;twov.ej Opery Baltyc
kiej, 1. ktC11 ą "~p<ilpracuje >d I 9Rl. Uac1i 
Zofii Czepiel. W w111im dorobku ma szen•g 
rol drugo- i trzeuoplanm' ych, w~ród nich 
''/'różnic nal ·zr: Indianina \\ )jJr:cdanei 
11ar::.cc.::u11t:/, Gastona w fr111•mcit'. Grzesia 
\I \tm1z11y111 dworze, Rolmi trza w Eugc::-
11im::11 0111eginil'. 
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PAWEŁ SKAŁUBA 

tenor 
Ukon ·zy ł z wyró7.nieniem Akademię 
Muzyczną w Gdar1sl u 11 kla~ie Piotra l' u
sie1 i cza. Dt bi ulowa t w 1996 jako Ernesto 
w Don P11 ·q11alc na scenie Opery Bałtyckiej, 
której jest so l istą . W 1993 roku jal oj 'd)'n) 
Polak i naimlodsz) ucze tnik wstał finalisq 
I i\1iędz) narodowego ~onkursu Wokalnego 
im. Placid Dominga w Paryżu. W l lJ97, 
roku z okazji obl hodow I OOO-lecia Miasta 
Gdańska, miał zaszczyt wy l~pić ,,. \V,1tr
kanie w Bazylice S11 ięlego Piotra, bioq.c 
udz ia ł 11 konrerdc pod drrek i·l Je1 zego 
I"atlewicza '' obecności Papieza J;:ina Pawla 
Il. Wide koncertuie i nagry,11. Za dotych
czasowe osięgrnęcia otrz.yrnat nagrodę 
Gda11skiego f'owarzystwa [>rzy1a iól Sztuh. 
Był styptndy q famy 'ramaha \V roku 
2000 był numimmany do pn''>Ltżow •j n.1-
grody polskiego przemy~łu lonugra11cznego 
Fryderyki za płyt~ / nagrnniami k.111011(1\1 

Stanisl.iwa l\loniuszki Do tej amej na
grody została nominmvana i •go plylu 
z pieśniam i polskimi, nagrana\\ roku 2006. 
Popularnosć przyniosly mu takżl' koncerty 
Trze h Polskich Tenorow, na kt61 ych \\ y-
Lępuje rJ.zem z Dariuszem Stachurą i Ada

mem Zdunikowsl im. \V rol u 2002 zostal 
zd bywcą I nagro<l) [\'Międzynarodowego 
Turnieju Tenorów 11• Szczecime. Koncertuje 
także w Kanadzie (M1ssisaga Livmg Arls 
Center) i USA (Chicago Srrnphonv Center). 
Choć na stJłe związany jest ze sceną Opery 
Bałt}' ki 'i Jako pi rW'\Z)' ~olist;:i, wspołpra 

cuje także z te;:itrami i filharmo i. m1 w Pol
sce i za granicą. \'\ 1y-;;tępow<1.l jako Ismael 
w Na/mew , Ali red 11· 7im•iacic, te.fan 
w Slm.~z.11ym dll'or;.t', Rudolf" Cyganerii, 
Ed\1 in w Księ:nia.ce c:wrda:;;;a, Eisemlein 
11 Ze1m'crc 11ietopa::a, Pollione w Normie. 
Książę w Rigolctto , Sanclor Barmka} w Ba
ronie cygmisk1111. Obecnie 11· Operze Bał
tyckiei występuje iako I siążę w R1golctcie, 

Pinkerton w ,\fada11m.' Butler/I~~ Lenski 
w fllf!.t'Hi11.1::u 011icgi11ic, Don Ottano 
w D1111 Gi111•111111i111. 

JACEK SZYMAŃSKI 
tenor 
Absolwent gd.uiskiej Abdemii luzycz
nej. Solista Oper: Balty l ie;. \\')'!.>t(;'puje 
takze na cenie Opery No1·a w B rdgoszczy, 
Teatru \Vinlki1.:go \\ Lodzi oraz Opery 
w „ zczennie. 
Wiele kom;erluje, w I onu14r róznornclny 
repertuar: od form or itoryjnych p picsni 
i piosenki. Jako\\ ykonaw ·a pai lii Dzidzie
go brnł udzi,11 w r.1diowym wykonaniu 
Hrabin)'. \V rep ·rlu.i.rze po~iada m.in. tJkie 
partie, jak: łma\'i\' W(~ r11fik11 St ll'i/skim, 
Ernesto w Do11 f'asqua/c, Damazy w Stmsz-
111'111 divor::e, lamino w C::arod::iej,kim 
j/ccfr, f'' mtJ W \'('('.\0/t'j l\'dOWCC, I {f. 

w !\si~ ::me cyi J..ciwa, Parptgnol w Crgmraii, 
Bor a w Rigofrtcie, Don Basilio w We.w/u 
Figara oraz l'ricquct '' Eugcnimw 0111t'l(i-

11ie. Jest twórcą i organizatorem fostiw;:ilu 
Muzyczne Dni - Drozdowo I Lumża. 

LUKASZ WROŃSKI 
tenor 
Ab. olw nt wyd1.iału wokalno - Jktorski •
go kaJernii :\luzycmej \\ Gdai't ku w kb
~ie ~pie11 u ~ol<m ego Leszka Skrla (2009). 
\\' latach 2002 - 2003 był artysta chóru 
Teatru Muzycznego\\ Lublinie. od 200.:J. 
roku artysta Opery Bałtyckiej 11· Gdańsku. 

\\' m.lJU 2008 1oku brał udzral w 1\11'.on
l·ursie Piesni i Arii we \\1 łosz.;1kowica h. 
Uczestn iczył w kursach mistrzowskich 
prof. Claudio Dcsden oraz prof. ftresy 
Zylis-Gara, którego linalem było \\'~sta
wienie przez ut.:Ze~tników kur~u n pery 
Moniuszki Halka '' 1 er j1 11 ile1bkiej p d 
d1Tekcja fadeusza \\01cie1.:howskie •o, 
w reżyserii Jaroslawa l il1ana. Ponadto 
uczestniczil w warsztatach wo! alnych 



R} zarda K.1r z ·kowskic •o, lh'Jl}' Za 
\\ a<lz.k1ej oraz Anny leremu<>-LL•wandow
skwj. \\ lul} m 2009 roku debiutował 11<1 

dtskach Opery Baltyd:iej rart1ą Don u
rzia w opeue 11·'c.\e/e F(i.:am i\I izarl,1 . 

ADAM ZDUNIKOWSKI 
tenor 
Absolwl'nl kademii ,\!uzyczn ·i \1 \\arsza
\\ i · (klasa Rnmana \\ 'ęgrz} na) . Uczeslni 
czył i z.dol>> wal nagrod) or.11. \\' )1 rożmen1 

\\ wielu pr stiżm1 ych I nnkurs<lch \\'Ok.il
ny< h, posród którp.:h \\'Jrlu 11 spomnwc. 
1 liedJ.) nJrodo\\ y Konkur Sztuki \X'okalncj 
im .. <lv ari w NOW) 111 S.)c.zu, Konkurs 
\\'oka lny im. tanislawa \!oniuszki w \Var-
zawie czy Mię<lzynarodow) l onkurs \\ 'o 

kalny Belve<lere w \Viednm. 13ral też udział 
\\ wielu lestm·alJ.ch muzycznych: Festiwalu 
\lozarlo\\'skun w \ "'arsz:m 1e, \ liędzyna 

rodow} m festiwalu \Vratislan,1 ( ant<ls , 
r:e~li'' alu Opero\1 }'rll \\ Byclgo z 7y. :Vlię
dzynarodow) m Fc!iliwalu t-.luzrki i Sztuki 
1 Beirucie. 
Dl'biulował. w l YlJO ruku na scenie kamc
r.ilncj Teatru \\'ielkiego w \Varszawi " 11} • 

l · unując partię Clema w Malym Ko111i11iar 
a.y/..11 Bnlll'na. Od J 9l l rokuj •<.t solistą 
stołecznego Teatrn \ iclkiego. \V bogatym 
rl'pertuarze ma pMlie w oper.i. h; Fidelio 
Beethol' na, N11r111a fklliniego. Car111e11 
Bizeta, E11{!e11m,;: Omegi11 z.11kowskiego, 
Lucja : l .m11111cm10ur Donizettiego. Fmtsl 
Guunoda .. lras::11r d1w1r .\lornu„zl\i , Upm· 
11•nd:e111e:: sera111 i \trsde Figara Mozarta, 
011owicśd H11jf111a111111 UffenbaLha, C)ntlik 
sewi/1/..i Rossmicgo, !\nil Roger . 'zymanow
~ki •go 1 wielu innych. 
\X 'sp1>łpracujc z teatrami operm' )'mi \\ Pol 
sce (Bvdgosz(z, B) tom . Kraków, Pozna n, 
\\ roclaw, Gd.i.ń-.k. Szczecin) i 1.a granicą 
(Hamburg, Praga). Prcmadzi dział.dnośc 
koncertową występując w krajowych i za
gr, nicznych filharmoniach 

W Operze Baltyd.ie1 pr •zcnlowal się w ro li 
,\llodc1.tn Fausta 11 operze Gounoda Faust, 
a także ial ·o Alfred I\' 1i'rll'lacie. )bl•rnie 
wyslępu1e jako Don Ottav10 w Du11 Gio-
1·m1111 ,\toz<lrla oraz I en'iki 11 Ew~c11i11szu 

0111egi1tic Czajl·owski go. 
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ZESPOŁY OPERY BALTYCKIEJ 
W SEZONIE 2009/2010 

dyrektor naczelny i artystyczny 
Marek Weiss 
zastępca dyrektora ds. ar tystyczny h 
Jo e Maria Florenc io 
z astępca dyrektor Jerzy Snakowski 
zastępca dyr I tora ds . finansowych 
E lżbieta Hału zczak 
ki rownik Baletu Roman Komassa 
kierownik Chóru Dariusz Tabisz 
asyst nt dyrygent I l'oordynator pracy 
ar tys cznej Jakub Kontz 
inspicjent/sufler Magda lena Szlawska 

so liści śpie acy 
soprany E a Biega , Aleksandr Buczek, 
Kamila Ch lewińska, Anna Fabrello. 
Ingrid Gapova, Mira Graczyk. 
Bożena Harasimowicz, Julia lwa zkiewicz, 
Liliana Kamińska, Agnieszka Koztowska, 
Galina Kuklina, Agnieszka Kurowska, 
Iwona Leśn iowska-Lubowicz, Yang Li, 
Anastazja Lipert, Anna Mikołaj czyk, 

Anna Wierzbicka, Magdalena Witczak 
mezzosoprany Beatriz Bianco, Agata Bień 

kowska, Joanna otres, ł atarzyna Hołysz, 
Mouika Fedyk-Klimaszewska, Katarzyna 
Ot zyk, Małgorzata Pańko, Jolanta [>odlew
ska, Alicja Rumianowska, Karolina Sikora, 
Ja nja u łe tic, Małgorzata X!alewskc , 
Alicja X'ęgo rzewska , Joanna Wesotowska, 
Ewelina Wojciechowska 
kontratenory Karol Bartosiński, 
Jan Monowid 
tenory Patrick Bladek, Krzysztof Kur, 
Ryszard Minkiewicz, Dariusz Pietrzykow
ski, Paweł Skałuba, Jacek Szymański, 
Adam Zdunikowski 
barytony Robert Gierlach, Grzegorz Piotr 
Kołodziej, Stanisław Kufluk, Zbigniew 1a
cias , Bartłomiej Misiuda, Grzegorz Pazik, 
Leszek Skrla, Grzegorz fnal, 

Mik łaj Zalas i ń ki 
basy Daniel Borowski, Wojciech Gierla h, 
Łukasz Gol iński , Szymon E obyli ński, 

Bogdan Kurowski, Piotr Lempa, 
Dariusz Machej, Andrzej Malinowski, 
Piotr Nowacki, Adam Palka, 
Romuald Tesarowicz 
korepetytorzy solistów Liana Krasyun-Ko
runna, Olga Neczyporenko 

bal l 
Żanetta Borówka, Elżbieta Czajkowska
Kłos , Beala Giza, Karolina Jastrzębsk , 
Franciszka ierc, Magdalena Kotlarz, 
Sylwia Kowalska-Borowy; Agnieszka Kra
jewska, Adrianna l bik, Yułiya Lavr n va, 
Joanna Lichorowicz, leksandra Michalak, 
Magdalena Pawelec, Marzena Socha, 
Marta ·rama, gnieszka Wojci chowska, 
Dorota Zie lińska , Leszek Alabrudzi11ski, 
Piotr Borowy, Kamil Frącek, Artur Grabar
czyk, Bartosz Kondracki, Mi hal Łabuś, 

Filip Michalak, Piotr Nowak, Mi hal O:ka, 
Radosław Palutkiewicz, Łukasz Przytarski, 
Ireneusz Stencel, Bartłomiej Szymal. l i, 
Łukasz Trautsolt, zastępca kierownika 
baletu ds. administ racyjn eh Marzena Pro
chacka 

chór 
soprany 
Magdalena Bab ińska- Ku rek , nna Ban· -
szuk, Grażyna Brzeska, Małgorzata Dawid, 
Elżb ieta Frankiewicz, Danuta Glego ła

Brzostowska, Ewa Jurczyk - Kepke, 
Zofia Kotlicka-Wiesztordt, Jaryna Kuź

mych. Monika Kulecka, Anna Machnow
ska, Magdalena Mię tk i, Kamila Nehrebec
ka, Anna Osior, Marzena Ostryń ka, 
Jadwiga Ratajczyk, Anna Szczukowska 
alty 
Franciszka Adamus, Danuta Dunst- uro
wiec, Katarzyna Grajewska, Agata Hoppe, 
Izabela Plath -Kohyt, Alina Robak, 



Renata rgiel, Marla Szamał 

tenory 
Krzysztof Brzozowski, Paweł Faust, 
Leszek Gotąb, Wojciech Lewandow ki, 
Krzysztof Rzeszutek, Łukasz Wroński, 
\ italij Wydra 
barytony 
\' oj ci eh Dowgiałto, Leszek Kruk, 
Taras Kuźmych , Krzysztof Mendyk, 
Jaro ław Mielniczuk, Waldemar Sadowski, 
Jan Szcnk 
basy 
Jacek Jasman, Andrzej Kosecki, 
Michat Kuźma , Adam Siebiera 
z- a kierownika chóru Jan Kurek 
korepetytor Janina latusewicz 

orkiestra 
I krzypce Halina jastrzębska I koncert
mistrz, Anna Manicka I Igło , z-ca kon
certmistrza, Maria Stolarczyk-Kmiecik I 
l głos, Anna Czarny, Aneta Fidrych, 
Katarzyna )anuszajtis-Mielczarek, 
Anna jas trzębska, Agnieszka Kotuk-Pozor
ska, Marzena Zajkowska 
li skrzypce , Katarzyna Filipiak I I głos, 
Piotr Bukowski, Agnieszka Elert, Ewa Jusz
czyk - Kowalkowska, Maria Krzemińska, 
Edyta Tomaszczuk-Gudojć, 

Przemystaw Treszczotka, Julita Wotosiuk 
altówki Joanna Welz I l głos, 
Magdalena Bock, Danuta Kowalczuk, 
Maria Kowalkowska-Urbańska, 

Andrzej Murowaniecki, Maria Nizio 
wiolonczele Anna Sawicka I koncertmistrz, 
Magdalena Romanowska-Niewiadomska I 
I gtos, z-ca koncertmistrza, 
Agnieszka Kaszuba I I gtos, 
Mirosław Czochór, Maria Staśkowiak, 
Marcin Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyński I I głos, 
Beata Leszczyńska, lrzysztof Poznański 

flety Adam Łazarewicz I I głos, Anna Ko
twica I 1 głos, Aleksandra Pyrcz/ I głos 

oboje Marta Różaóska I I głos, 
Marietta Stefaniak I I głos , 

Katarzyna Rutyna 
rożek angielski Iwona Pozorska-Argalska I 
I głos 
klarnety Kazimierz Milewski I I gtos, Grze
gorz Wieczorek I I głos , Wojciech Koliński 
fagoty Grzegorz Hoga I I głos, 
Zuzanna Leidel- Elert (+kontrafagot) 
wal tornie Wiktor Korunny J I głos, Ba rtło

miej Skrobot I I głos, Zbigniew Kaliciński, 
Dariusz Wojciechowski, Anna Wyrzykowska 
trąbki Michał Jaskulski I I głos, 
Kamil Kruczkows ki, Tadeusz Milewski 
puzony Marian tefanowicz I I głos, 
Bogdan Kwiatek, Marek Sikora 
tuba Łukasz Gruba 
perkusja Szczepan Polewski I I głos, 
Lidia Romanowska I I głos, Zenon Elert, 
Tomasz Siedlik 
harfa Aleksandra Sznajdrowicz I I głos 
inspektor I bibliotekarz Zenon Elert 

zespół obsługi technicznej sceny 
kierownik techniczny Adam Ja błonowski 
kierownik sceny Maksym Kohyt 
specjalista ds. technicznych Magdalena 
Sidorska 
starszy mistrz oświetlenia i akustyki 
Piotr 1\tliszkiewicz 
operator nasta\ ni oświetleniowej 
Marcin Dąbrowsk i 

oświetleniowcy - akustycy Jarosław Boro
wiak, Andrzej Borucki, Sebastian Ćwikła, 
Adam Korzeniewski, Robert Krawczyk, 
Michał Krumholc, Łukasz Lenga 
specjalista ds. informatyki Piotr Gosztyła 
rekwizytorzy Mirosława A. Adamczyk 
(starszy rekwizytor), Mirosława Adamczyk 
pracownia perukarska-fryzjerska Bernade
ta Nirewicz (kierownik), Anna !<nera, 
Krystyna Krukowska 
garderobiane Grażyna Michalska (mistrz) , 
Grażyna Gajewska, Danuta Górska, 
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Wiesława Frelak, Elżbieta Klichowska, 
Barbara Leśniewska 
montażyści dekoracji Krzysztof Materny 
(mistrz), Sławomir Machtelewski (bryga
dier), Dariusz Tyrała (brygadier), 
Krzysztof Dolny, Marcin Glombin, 
Michał Guza, Piotr Jedziński, Adam Jało
szyński, Dariusz Klichowski, Mariusz Kal
man, Jacek Prokopek, Michał Szczukowski, 
Grzegorz Zagrabski 

zespół scenograficzne-warsztatowy 
specjalista ds. produkcji artystycznej 
Hanna zymczak 
asystent specjalisty ds. produkcji artystycz
nej Zbigniew Ratajczyk 
pracownia krawiecka damska Teresa Bie
galska (kierownik), Teresa I orycka, 
Katarzyna Grenda 
modniarka Katarzyna Marchewicz 
pracownia szewska Jerzy Karłowicz , 

Izabela Pytlach 

dział koordynacji pracy artystycznej 
kierownik Zygmunt Żabiński 
Katarzyna Marlewska, 
biblioteka nutowa Urszula Krasnowska, 
)an Dobrzyński 

dział promocji i biuro obsługi widzów 
promocja Katarzyna Grus, Maja Siedlecka, 
Katarzyna Wi lewska, 
biuro obsługi widzów kierownik 
Kamila Borkowska 
Lucyna owalska, Karolina Maj , 
Mirosław Ołdak, Ryszard Szczeszak 

autor plakatu Henning Martin Herholz 

opracowanie graficzne programu 
studio Świerszcze I swierszcze.com 
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Państwowa Opera B a łty ka 

Marek Weiss 

dyrektur naczelny i artystyczny 

al. Zwycięstwa 15 

80 - 219 Gdańsk 

Tel. 58 763 49 12113 

operu@operabal tycka. pl 

www.operabaltycka .pl 
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