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Stracone zachody miłości 
TOMASZ 07. 

Muzyka ".Eugeniusza Onie~ina" uwodzi . Nie tak jak Tatiana Oniegina, 
ale Jak. Oniegin Tatianę. Czyli nagle, bezwarunkowo , jak grom z jasnego nie
ba: Mimo ze kolor tej muzyki jest bliski nocy, bliski mrocznym chmurom 
zw1astugcym rzęsisty deszcz. Deszcz łez. 

Weźmy uwerturę - kró tki błysk namiętności , w którego temacie rozpo
zn amy po.tern motyw niespełnionej miłości Tatiany, jej płonnych nadziei . 
Weźmy arioso Leńskiego - to o jego uczuciu (miłości? ) do Olgi , lekkie , ta
~eczne , moze przez to nieco przerysowane, ironiczne; albo jego przed
sm1ertny monolog - tak ciemny (tonacja e-moll ) jak dusza Czajkowskiego 
(albo Jak m.otyw losu z V Symfonii e-moll z 1888 roku) , z cudownym, nie do 
zapomn1.enia, gęstym morzem dźwięków dętych drewnianych . Albo scenę 
pisania l1~tu Tatian~ - w k~órej .niestabilność harmonii jest znakiem emocjo
nalnej hustawk1, ktorą konczy Jasne C-dur, tryumf miłości. Tryumf? 

To w większości. tylko sceny z I aktu. A dalej? Kuplety Triqueta - dystansu
gce nas na chwilę od tragedii , słodkie i gorzkie na zmianę . Kwintet z końca 
pierwszej sc.eny. z li aktu - zawieszony gdzieś w ciemnym niebie , zapierają
cy dech w p1ers1ach nie tylko bohaterów. Otwierający Ili akt polonez - uro
czysty, ale nikt nie powie , że świąteczny. Aria Gremina - solenna, powol
na , Jakby chciała zatrzymać w klatce uczuć Tatianę . I wreszcie finał - duet 
Tatiany i Oniegina - płomienny, zaskakujący barwami , melodiami, emocjo
nalnym światłocieniem . 

A ~omyśleć, że kiedy ~zaj.kowskiemu w kwietniu 1877 roku podczas jakie
gos p.rzyJęc1a podpow1edz1ano skomponowanie opery według powieści po
etycki.ej Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin" ( 1823-1831 ), zareagował 
zdz1w1eniem i dezaprobatą. 

Dla kompo~tora był to bowiem trudny czas. Miesiąc wcześniej otrzymał 
pierwszy miło.sny list od swojej uczennicy Antoniny Miliukowej, za chwilę 
kolejny, 1 kolejny. I przygł tę miłość, i zaproponował małżeństwo . Ślub od
był się - już! - 6 l.ipca 1877 rnku . Trzy tygodnie później kompozytor pierw
szy raz uciekł od zony; wrócił na kilkanaście dni w bardzo złej kondycji psy
ch1czn.eJ , ale rozstrój nerwowy był jednak tak silny, że usiłował popełnić sa
ri:obójstwo. W październiku, po decyzji o separacji oraz po kilku konsulta
CJach z lekarzami, wraz z bratem Anatolem wyjechał za granicę , tym razem 
do Szwajcarii. Na zawsze. 

„ 

I tam właśnie , w styczniu 1878 roku , kończył operę o zawiedzionych nadzie
jach i przegranych uczuciach , o straconych zachodach miłości . To poczucie 
dotyka wszystkich bohaterów. Bez wyjątku . Nawet Łarinę , Nianię , nie mó
wiąc o Greminie . Główny kwartet międzyludzki - Tatiana i Oniegin, Olga 
i Leński - tkwi w nim cały czas. Niezwykłą decyzją było nietypowe (i wciąż 
nietradycyjne) połączenie par głosów - sopran / baryton , mezzosopran / te
nor. To z jednej strony łączy (po )tajemnie Tatianę (sopran) z Leńskim (te
nor) , z drugiej na Oniegina (baryton) rzuca światłocień Don Giovanniego . 

Ukochaną bohaterką Czajkowskiego - duchową siostrą - była tylko Tatiana. 
„Tatiana jest nie tylko prowincjonalną panną, która zakochała się w wiel
komiejskim dandysie . Jest ona dziewiczą istotą, nie tkniętą jeszcze przez re
alne życie , istotą o czystej, prawdziwie kobiecej piękności; jest to natura 
marzycielska, która poszukuje ideału i dąży namiętnie do uchwycenia go . 
Dopóki nie znajduje niczego , co byłoby podobne do ideału , jest niezadowo
lona, ale spokojna. Wystarczyło jednak, by pojawiła się osobistość odcina
jąca się zewnętrznie od pospolitego, prowincjonalnego otoczenia, w którym 
żyje Tatiana, a już wyobraża sobie ona, że to jest właśnie ów ideał i daje się 
porwać namiętności dochodzącej do poświęcenia . Puszkin odmalował siłę 
tej dziewiczej miłości tak genialnie , że zawsze - już od dzieciństwa - wzru
sza mnie ona do głębi duszy" (z listu do Nadieżdy von Meck, 28 września 
1883). Nas też. 

W uwerturze brzmi temat Tatiany, we frazach Oniegina w Ili akcie - pieśni 

Tatiany, w listach Czajkowskiego - Tatiana. Gdzie jest Oniegin? Może gdy
by Czajkowski posłuchał, jak frazy Oniegina śpiewa Mariusz Kwiecień , ina
czej oświeciłby tę postać. 

Jest w „Eugeniuszu Onieginie" kilka fragmentów, które są dominantą jego 
inscenizacyjnego odbioru . To - wyłączając uwerturę - początek I aktu , od
realniony duet Tatiany i Olgi (o śpiewie wśród nocy samotnika, o jego mi
łosnej skardze) , łączący się po chwili w kwartet (jeszcze Łarina i Niania) . 
To scena pisania listu - bo jak? piórem? ołówkiem? na maszynie? na lapto
pie? To scena pojedynku (z li aktu ) - bo jak dziś pokazać coś tak anachro
nicznego jak honorowy pojedynek dwóch mężczyzn (przyjaciół!) na pistole
ty? Wreszcie polonez (z Ili aktu) - danse macabre? 

Przypominają mi się sceny z dwóch inscenizacji „Eugeniusza Oniegina" 
z ostatnich lat. U Roberta Carsena (dyr. Valery Gergiev, Metropolitan Ope
ra w Nowym Jorku , wyd . DVD 2007), w przedśmiertnym monologu Leń
skiego o rodzinnym domu , pozornie nic się nie dzieje . Ramón Vargas stoi 
na scenie, w pustce , w tle wielkie ściany świecą się na błękitno i fioletowo . 
Bije z tego obrazu jakaś wszechogarniająca pustka, jakiś koniec wszystkie
go - miłości, pragnień, marzeń. Nie ma nic. Światła wyławiają Oniegina 
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(Dmitri Hvorostovsky) i Leńskiego . Mężczyźni stoją bokiem, ale próbu
ją zbliżyć się do siebie. Wyciągają ręce, jakby stali po obu stronach lustra. 
Brzmią wymowne słowa: „niet, niet". Przygasają światła, scena pogrąża się 
w tajemniczym półmroku, widzimy tylko ciemne sylwetki mężczyzn. Pistolety 
są już przygotowane, pada strzał. Na horyzoncie pojawia się słońce. Onie
gin biegnie do Leńskiego . Staje przy nim, wyprostowany. Powinna spaść 
kurtyna, ale nic takiego się nie dzieje. Brzmią dźwięki poloneza, ale nikt nie 
tańczy. W tym samym czasie służący podchodzi do Oniegina z miską wody, 
w której ten zamacza sobie dłonie, jak Piłat. Pozostali podnoszą z podłogi 
ciało Leńskiego. Po chwili ubierają Oniegina. Rozkładają krzesła . Przecież 

trwa przyjęcie . Schodzą się goście. Oto jesteśmy w domu Gremina (Sergei 
Aleksashkin), wśród uczestników piękna Tatiana (Renee Fleming). 

Pierwsza scena salzburskiej inscenizacji Andrei Breth (dyr. Daniel Baren
boim, wyd . DVD 2008) robi wielkie wrażenie. Dojmujące . Tatiana (Anna 
Samuil) i Olga (Jekaterina Gubanowa) siedzą na materacu na podłodze, 
wśród łanów zboża, wśród wielkich czarnych drewnianych ścian i drzwi zu
bożałego dworu. Filipiewna (Emma Sarkissian) szydełkuje, Łarina (Renee 
Morloc) obcina maszynką włosy stojącym w kolejce mężczyznom . Jakby szli 
do wojska, jak przed egzekucją (po chwili na środku sceny widać gęsty stos 
włosów, niczym z obozu). Kontrast muzyki i obrazu jest silny, piekielnie sil
ny. I jeszcze to schładzanie muzyki przez Daniela Barenboima. Tak jak Ger
giev rozpalał wszystkie zmysły i kolory, tak Barenboim nakłada jakiś przej
mująco chłodny klosz. 

A jak będzie w Krakowie w spektaklu Michała Znanieckiego i Łukasza Bo
rowicza? Ci twórcy na tej samej scenie opowiadali już nam o duchowym 
bracie Oniegina - Don Giovannim - w ośmiu i półobrazach . Za chwilę bę
dziemy wszystko widzieć. Wiedzieć. Nie, nie wszystko. Wszystkiego nie wi
dział nawet Piotr Czajkowski, nawet Puszkin. Gdyby wiedzieli, nie sięgnęli
by po pióra. 

Tomasz Cyz 
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The Lost Labours of Love 
TOMASZC(Z 

The music in Eugene Onegin seduces us . Not the way Tatyana charms 
Onegin , but rather the way Onegin seduces Tatyana. Meaning: suddenly, 
unconditionally, like a bolt from the blue . Even though the colo ur of this 
music is close to the night, close to the dark clouds boding heavy rain. 
A rain oftears. 

Look at the overture: a brief flash of passion in whose theme we will later 
recognize a motif ofTatyana's unfulfilled love , her futile hopes. Take Lensky's 
arioso: the one about his feelings (love?) for Olga, light, dancelike, perhaps 
somewhat overstated because ofthat, ironie; or his premortem monologue 
- as dark (in E minor) as Tchaikovsky's soul (or like the motif of fate in his 
Fifth Symphony in E minor of 1888), with the wondrous, unforgettable, 
dense sea of sounds, brass and woodwind. Or the scene where Tatyana is 
writing a letter, in which the instability ofharmony stands for an emotional 
see-saw, concluded by a bright C major, a triumph of love. Triumph? 

These are for the most part scenes from Act One only. And what happens 
later? Triquet's couplets - for a moment taking us away from the trage
dy, alternately sweet and bitter. The quintet at the end of the first scene 
in Act Two - suspended somewhere in the dark skies, taking the breath away, 
and that not only from the protagonists. The polonaise that opens Act 
Three - ceremonious, though no one co u Id say festive. Gremin's aria - sol
em n, slow, as though wishing to hold Tatyana back in a cage of feelings . 
And finally ... the finale - the duet ofTatyana and Onegin - fiery, surprising 
with its colours, melodies, emotional chiaroscuro. 

To think that, on hearing a suggestion, during a party in April 1877, 
that he should compose an opera based on Alexander Pushkin 's novel 
in verse Eugene Onegin (1823-1831 ), Tchaikovsky's reaction was surprise 
and disapproval. Weil, it was a difficult time for the composer. A month 
before, he had received the first love letter from his student Antonina Miliu
kova, soon followed by more correspondence. And he accepted that love, 
and proposed marriage. The wedding took place just a few months later, 
on 6 July 1877. Three weeks later the composer ran away from his wife for 
the first time; he did come back for about a fortnight in really bad shape 
mentally but his nervous breakdown was so acute that he tried to commit 
suicide. In October, following the decision to separate and some consul
tations with doctors, he went abroad with his brother Anatoly, this time 
to Switzerland - for ever. 

lt was there that'. in July 1878, he finished his opera about failed hopes 
and forfe1ted feelings, about the lost labours of love. Th is sense of loss af
fects all the characters, without any exception. Even Larina, or the Nan 
ny, not to mention Gremin. The main quartet of interpersonal relations -
Tatyana and Onegin, Olga and Lensky - is suspended in it the whole time. 
What was a rather u n usu al decision was the atypical combination of pairs 
of voices (stili not traditional today): soprano/ baritone, mezzo-soprana/ 
tenor. lt mysteriously (and secretly) lin ks Tatyana (sopran o) with Lensky 
(tenor) on the one hand, and on the other casts a chiaroscuro shadow 
of Don Giovanni on Onegin (baritone) . 

The most beloved heroine of Tchaikovsky - a soul sister - was Tatyana. 
"Tatyana is not merely a provincial lass who has fallen in love with a big city 
dandy. She is a maidenly soul full of pure feminine beauty, not yet touched 
by contact with the real world. Hers is a dreamy n atu re, in search of a vague 
1deal, stnving pass1onately to capture it. Until she finds anything resembling 
that ideal , she is dissatisfied , but calm. lt has, however, sufficed that a per
sonage outwardly different from Tatyana's common provincial surround
ings appears before her, and she already imagines that he is that idea!, 
and allows herself to be swept away by passion verging on self-sacrifice. 
Pushkin depicted the power ofthis virgi n love with such genius that it has al
ways - since my childhood - moved me to the depth of my soul" (from a letter 
to Nadezhda von Meck, 28 September 1883 ). Us too. 

In the overture, we can hear Tatyana's theme, in Onegin's phrases in Act 
Three - Tatyana's songs, and in Tchaikovsky's letters - Tatyana herself 
Where is Onegin? Perhaps ifTchaikovsky could have heard how Mariusz 
Kwiecień sings Onegin 's phrases, he would have shed a different light 
on this character. 

There are severa! fragments in Eugene Onegin which are dominant 
in the perception ofits stage productions. Apart from the overture , it is the 
opening of Act One, the unreal duet ofTatyana and Olga (about a solitary 
soul 's singing in the night, about its love complaint), which soon merges into 
a quartet (adding Larina and the Nanny) . lt is the letter scene - be
c~use how should . it be done? with a pen? pencil? typewriter? laptop? 
lt 1s the duel scene (in Act Two) - because how should something as anachro
nistic as a pistol duel ofhonour between two men (friends!) be shown today? 
And finally, the polonaise (in ActThree) - a danse macabre? 

I recall scenes from two productions of Eugene Onegin staged in recent 
years. I.n Robert Carsen's one ( conducted by Valery Gergiev, Metropolitan 
Opera in New York, DVD 2007), seemingly nothing is happening in Lensky's 
premortem monologue. Ramón Vargas is standing on the stage, in empti-
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ness, while large walls in the background give off azure and purple lights. 
What this image emanates is some overwhelming emptiness, as if it were 
the end of everything - love, desires, dreams. There is nothing. The lights 
find and expose Onegin (Dmitri Hvorostovsky) and Lensky. The men stand 
sideways, but they are trying to get closer to each other. They extend the ir 
hands, as if standing on two sides of a mirror. The telling words can be 
heard: "nyet, nyet. "The lights go down, the stage is enveloped in a mysteri
ous dusk, all we can see are the dark silhouettes of the men . The pistols are 
ready, then a shot resounds. The sun emerges on the horizon . Onegin runs 
up to Lensky. He stops near him, erect. The curtain should fali now but 
nothing of the sort takes place. The sounds of a polonaise can be heard 
but no one is dancing. At the same time, a servant approaches Onegi n with 
a bowl of water in which he dips his hands , much like Pi late. Others pick 
up Lensky's body from the floor. After a brief while , they dress Onegin . 
They arrange chairs; after all , there's a party going on . The guests keep com
ing. Here we are in Gremin 's (Sergei Aleksashkin) house, with the beautiful 
Tatyana (Renee Fleming) as one of the participants. 

The first scene of the Salzburg production directed by Andrea Breth (with 
Daniel Barenboim as conductor, DVD 2008) makes a great impression . 
lntense. Tatyana (Anna Samuil) and Olga (Ekaterina Gubanova) are 
seated on a mattress placed on the floor, amidst expanses of grain crops, 
amidst the large black wooden walls and door of an impoverished manor. 
Filipyevna (Emma Sarkissian) is knitting, Larina (Renee Morloc) is cutting 
the hair of men standing in a queue with a clip per, as if they we re being con
scripted into the army or taken to a prisoner camp. The contrast between 
the music and the image is strong, infernally strong. And then this cooling of 
music achieved by Daniel Barenboim. While Gergiev fired up all the senses 
and colours, Barenboim puts some cold cloche on it all. 

And what will it be like in Krakow, in Michał Znaniecki and Łukasz Boro
wicz's production? These artists have al ready told us the story of Onegin 's 
spiritual brother - Don Giovanni - on this stage, in eight and a ha/fimages. 
We will see it all soon. Know it all soon. No, not all ofit. Even PyotrTchaiko
vsky didn 't know it all , not even Pushkin. lf they had , they would have never 
reached for their pens. 

Tomasz Cyz 
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Śpiewać Oniegina 
ROZMOWA Z MARIUSZEM KWIETNIEM 

- Popisowa rola w Pana repertuarze to mozartowski „Don Giovanni" -
miała okazję przekonać się o tym także publiczność Opery Krakowskiej. 
Odnoszę jednak wrażenie, że mozartowski uwodziciel posiada w Pana ka
rierze prawdziwego konkurenta - to tytułowa partia w operze „Eugeniusz 
Oniegin ''. 

- Rzeczywiście. Zaśpiewałem jl,Jż blisko 1 OO spektakli „Don Giovanniego", 
wykonań Oniegina miałem dotąd około 50 . Bardzo łatwo tę różnicę wy
tłumaczyć - zacząłem śpiewać partię Don Giovanniego znaczn ie wcześniej 
niż Oniegina. Przyjęło się uważać, że Don Giovanni to rola dla młodsze
go śpiewaka. Tymczasem Onieginów wykonują także dojrzali artyści. 

Don Giovanni zniknie kiedyś z mojego repertuaru, Oniegin zacznie przewa
żać aż do całkowitego zdystansowania mozartowskiego kochanka. Ale emo
cjonalnie to bardzo do siebie podobne postaci . 

- „Gram zazwyczaj albo okrutnego brata, albo bezdusznego uwodziciela" -
mówił Pan w jednym z ~iadów. Zatem uwodziciel to Pana życiowa rola? 

- Cóż , takie po prostu są te opery! Proszę wziąć pod uwagę, że młody śpie
wak dysponujący barytonem nie ma wielkiego wyboru partii - dla niego 
jest Don Giovanni, Hrabia w „Weselu Figara", także przecież uwodziciel, 
no i Oniegin . Tematy i wyzwania radykalnie zmieniają się dopiero wraz z się
gnięciem do wielkiego repertuaru oper Verdiego, do Makbeta czy Nabucco. 
Ale to zadanie na przyszłość. 
W tej chwili śpiewam w MET rolę Malatesty w "Don Pasquale" Do
nizettiego, i nawet tu jestem uwodzicielem, czarusiem, intrygantem. 
Myślę , że to także kwestia mojej scenicznej energii - zawsze staram się być 
pełen wigoru, siły, świeżości . A przecież Malatesta pokazywany jest często 
na scenie jako stary doktorzyna. 

- Czerpie Pan z naturalnego emplois, czy to kwestia aktorskiej kreacji? 

- Każdy artysta jest mniej lub bardziej pochłonięty własną osobą. Jesteśmy 
zakochani w sobie - proszę uwierzyć, bez tego ciężko byłoby wyjść na sce
nę. Chcemy się podobać, być akceptowani . Każdy z nas ma w sobie uwo
dziciela! I ja go w sobie mam. Co więcej, korzystam z tego, że się podobam, 
że mam dobrą sylwetkę . Bardzo często reżyserzy pytają mnie przed przystą
pieniem do pracy, czy zgodzę się wystąpić bez koszuli lub w samej bieliźnie . 

15 

m 
c 
() 

m 

m 
() 

z 



• Nie mogę pozwolić sobie na jakieś kompleksy, nie mogę wstydzić się swo
jego ciała . Samoakceptacja jest ogromnie ważna , mogę ją nawet nazwać 
rodzajem pewnego samouwielbienia ... Podkreślam jednak, że to moje sa
mouwielbienie dotyczy wyłącznie obecności na scenie! Prywatnie, poza te
atrem, jako Mariusz Kwiecień , jestem zupełnie innym człowiekiem . 

- Wróćmy więc na scenę. Istnieje opinia, że literackim spadkobiercą Oniegi
na jest nihilista Sta wrogin z „ Biesów" Dostojewskiego, niesłychanie mrocz
na postać. Czy Pana Oniegin jest nihilistą? 

- Właśnie w postawie wobec wartości życia istnieje ogromna różnica między 
Onieginem a Don Giovannim . Don Giovanni stracił wszystko , nie jest w sta
nie zdobyć żadnej kobiety, wybiera śmierć . W „Eugeniuszu Onieginie" sytu
acja jest bardziej skomplikowana. 
Oniegin to a rystokrata, który trafia na prowincję. Manifestuje dystans w sto
sunku do środowiska , pogardę wobec ludzi , ich zwyczajów. Po zabójstwie 
Leńskiego wyjeżdża i podróżuje przez sześć lat. Próbuje wszystkiego - zapewne 
i narkotyków i azjatyckich prostytutek. Kiedy wraca do swojego świata rozu
mie , że życie, które dotąd prowadził, wiedzie donikąd. Uświadamia mu to 
ponowne spotkanie z Tatianą . 

Oniegin przeżywa wielką duchową przemianę, choć na pewne zmiany w ży
ciu jest już za późno i nie zdobędzie Tatiany. Ta postać zawiera element na
dzie i, której brak w mozartowskim Don Giovannim. Oniegin to typowo ro
mantyczny bohater, rola napisana z morałem . Nieprzypadkowo najpiękniej
sza muzyka w partii Oniegina pojawia się właśnie na końcu opery. 

-jakim doświadczeniem jest spotkanie z muzyką Czajkowskiego? 

- W moim repertuarze jest dziś coraz więcej muzyki romantycznej . 
Wkrótce będę śpiewać „Don Carlosa" Verdiego. Czajkowski to rodzaj przy
gotowania do tej muzyki. Nie wszyscy wiedzą, że Czajkowski napisał „Euge
niusza Oniegina" dla młodych śpiewaków, studentów, także z myślą o ich 
gorących emocjach. „Dama pikowa" czy „, Mazepa" są utworami bardziej 
gęstymi , dojrzalszymi . W „Eugeniuszu Onieginie" spotykamy fantastyczne 
połączenie klasycyzmu formy z romantyzmem . To dla mnie doskonała dro
ga - przejście od Mozarta i Donizettiego, przez Czajkowskiego, do Verdiego. 
W muzyce Czajkowskiego czuję się „jak ryba w wodzie", mam w repertuarze 
jego romanse i uwielbiam śpiewać po rosyjsku. 

- Partię Oniegina kreował Pan zarówno w Teatrze Bolszoj w Moskwie, w Te
atrze Wielkim w Warszawie, na scenie Opera Paris, w Teatra Real Madrid, 
w operach Monachium czy Chicago, by wymienić te najistotniejsze. jak Pan 
porównuje te inscenizacje? 

- W zasadzie „Oniegin" grywany jest dość podobnie, tradycyjnie . Raczej nie 
staje się obiektem eksperymentów. Nie dotknęły go tak abstrakcyjne pomy
sły, jak w słynnym „Rigoletto" w jednym z niemieckich teatrów, gdzie wszy
scy byli małpami , a rzecz dzi ała się na planecie małp . Jedyny spektakl, któ
ry wykraczał poza tradycyjne ramy, to „Oniegin" wystawiony w Monachium 
przez Krzysztofa Warlikowskiego . Wszystko działo się na amerykańskiej pro
wincji w stylu „Tajemnicy Brokeback Mountain ". Osią akcji była moja mi
łość do Leńskiego, odwzajemniona zresztą. Panie, czyli Tatiana i Olga były 
piosenkareczkami w klubie nocnym . Ale to wszystko nie całkiem połączyło 
się w całość. Bo jak zinterpretować końcowy duet Oniegina i Tatiany, w któ
rym para wyznaje sobie miłość? Jak wyznać gorące uczucie do kobiety, gdy 
wcześniej , w przebiegu zdarzer.1, kochało się mężczyznę ? Zawsze staram się 
zaśpiewać spektakl najlepiej jak potrafię i odnaleźć w nim sens. Czasem jed
nak tego sensu jest niewiele. Natomiast spektakle w Chicago, Paryżu, Lon
dynie, Moskwie , Warszawie były logiczne, piękne, czasem formalnie ujęte 
bardziej współcześnie - w scenografii czy kostiumach. Ale interpretacja była 
zgodna z librettem. 

- A w Teatrze Bolszoj? Czajkowski w Moskwie - to musiało być wyzwanie! 

- Oczywiście . Rosjanie chcieli mieć w swojej produkcji gościa ze świata . 

Ponieważ Oniegin jest arystokratą przyjeżdżającym do małego miastecz
ka, potrzebowali przybysza z innej rzeczywistości . Przywiozłem im swoją 
obcość . Znam dobrze rosyjski, co też miało znaczenie przy wyborze mojej 
osoby. Poza tym podobał im się mój głos - reżyser słyszał mnie na żywo, po
tem na DVD. Kiedy pojawiłem się w Moskwie uświadomiłem sobie , że będę 
śpiewać po rosyjsku, w Rosji, ich sztandarową operę. Byłbym łgarzem, gdy
bym powiedział, że nie było nerwów, ale myślę, że wyszedłem z tego obron
ną ręką. Później zostałem zaproszony z tym spektaklem przez Bolszoj na go
ścinne występy w Londynie, Paryżu i w Madrycie . Pojechała cała trupa Bol
szoj i ja jako jedyny, dokooptowany do rosyjskich artystów. 

- W wielu recenzjach ze spektakli „Eugeniusza Oniegina '; wśród najwięk
szych komplementów dla Pana głosu, pojawia się określenie „słowiański''. 

jak je rozumieć? 

- Głosy słowiańskie są głosami pięknymi , ciepłymi. Kiedy się ich słucha, 
w uszach nie świszczy od wysokich alikwotów. Głosy słowiańskie są głosa
mi miękkimi, czekoladowymi, kremowymi, idealnymi do śpiewania muzyki 
lirycznej. Tak jest w wypadku Rosjanki Anny Netrebko, której największym 
atutem jest bogactwo ciepłego, lejącego się głosu . To właśnie charakteryzu
je głosy słowiańskie , zwłaszcza gdy są niższe , tak jak mój baryton. 
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- Po raz kolejny pracuje Pan w Operze Krakowskiej z Łukaszem Borowiczem 
i Michałem Znanieckim.jak ocenia Pan to artystyczne spotkanie? 

- Z Łukaszem Borowiczem współpracujemy non-stop. Tuż przed krakow
ską premierą czeka nas koncert w Filharmonii Praskiej, niedawno w Fil
harmonii Łódzkiej mieliśmy recital operowy z orkiestrą. Śpiewałem z nim 
już „Don Giovanniego" w Warszawie, później w Krakowie. Borowicz to 
dla mnie numer jeden wśród dyrygentów młodego pokolenia w Polsce. 
Z Michałem Znanieckim poznaliśmy się przygotowując „Don Giovanniego" 
w Krakowie, praca nad tą operą była fantastyczna . I tym razem mam 
ogromne oczekiwania, ponieważ wiem, że Michał jest zdolną bestią . 
Widziałem projekty scenografii i kostiumów, spektakl zapowiada się bar
dzo atrakcyjnie. Jestem przekonany, że będziemy w doskonałych humorach 

nie tylko przed , ale i po premierze. 

Rozmawiałajusryna Nowicka 



To Sing Onegin 
AN INTERVIEW WITH MARIUSZ KWIECIEŃ 

The showpiece role in your repertoire is Mozart's Don Giovanni - some
thing the audience of the Krakow Opera had an opportunity to find out for 
themse/ves. Stil/, my impression is that this seducer has a real riva/ in your 
career, the eponymous character in Eugene Onegi n. 

That's correct. l've sung nearly 1 OO performances of Don Giovanni, 
and so far I have performed Onegi n around SO times. This difference is very 
easy to explain : I began to sing the part of Don Giovanni much earlier than 
that ofOnegin. lt's become a common beliefthat Don Giovanni is a role for 
a rather young singer. As for Onegi n, this part is performed by matu re artists 
as well. Don Giovanni is bound to disappear from my repertoire one day; 
Onegin is going to get the upper hand and ultimately entirely replace the !over 
figure created by Mozart. But emotionally these two characters are very much 

alike. 

"/ usua//y play either a cruel brother or a co/d-hearted seducer," you said 
in one of your interviews. Is a seducer the role ofyour life then? 

Weil, that's what these operas are like! Note that a young singer whose 
voice is baritone does not have much of a chcice of available parts - that 
would be Don Giovanni, the Count in The Wedding of Figaro, who is a se
ducer too, after all , and well „. Onegi n. The topics and the challenges change 
radically only when you move on to the repertoire of great operas by Verdi, 
to perform Macbeth or Nabucco. But that is a task for the future. 
What l'm currently singing at the MET is the role of Malatesta in Donizetti's 
Don Pasquale, and even here l'm stili a seducer, a charmer, involved in in
trigues. I think it's also the matter of my stage energy - I always try to come 
across as a man of vigour, strength , freshness . And then Malatesta is often 
shown on stage as quite an old doctor. 

Do you refy on your natura/ qualities, or is it a question of creative acting? 

Every artist is more or less engrossed with himself We're in love with 
ourselves - believe me: without it, it would be difficult to go out on stage. 
We want to be admired, to be accepted . Every single one of us has a sed u cer 
inside! l've got one in me as well. What's more, I use the fact that people like 
the way I look, that I have a geod silhouette. Very often, directors ask me, 
stili before I start working for them, if I will agree to perform without a shirt 
on or just in underwear. I can 't afford to have any complexes; I can 't be 

ashamed of my body. Self-acceptance is extremely important; I would even 
call it a kind of self-worship „. Stil I, l'd like to stress that my self-worship con
cerns solely my presence on stage! In private, outside the theatre, as Mariusz 
Kwiecień , I am an entirely different person . 

Let's go back on stage then. There is an opinion that Onegin has a literary 
successor in the nihilist Stavrogin in Dostoyevsky's The Devils, an extremely 
dark figure. Is your Onegin a nihilist? 

lt is exactly in their attitudes toward the value of life that Onegi n and Don 
Giovanni differ so much . Don Giovanni has lost everything, is unusable 
to conquer any woman, and chooses death . In Eugene Onegin, the situation 
is more complicated. 

Onegi n is an aristocrat who finds himself stuck in the provinces. He shows 
his distance toward this environment, his despise for the people, their man
ners and customs. After killing Lensky, he leaves and spends six years travel
ling. He tries everything - possibly even drugs and Asian prostitutes. When 
he comes back to his world he understands that the life he has lived so far 
is a blind alley. MeetingTatyana again makes him realize this. 

Onegin gees through a major spiritual transformation , although it 's too 
late for certain changes in his life and he is not going to get Tatyana. This 
character has some element ofhope, which is absent from Mozart 's Don Gio
vanni. Onegin is a typical Romantic hero, a role written with a moral. lt's no 
accident that the most beautiful music in the part of Onegi n comes at the end 
of the opera. 

What kind of experience is it to encounter Tchaikovsky's music? 

There is more and more Romantic music in my repertoire today. Soon l'm 
going to sing Verdi 's Don Carlos. Tchaikovsky is, in a way, a preparation for 
this music. Not everyone knows that, but Tchaikovsky wrote Eugene Onegin 
foryour singers, students, with their heightened emotions in mind. The Queen 
of Spades or Mazepa are denser works, more matu re. In Eugene Onegin, 
we come across a fantastic combination ofClassical form with Romanticism . 
To me this is a perfect path - the passage from Mozart and Donizetti via 
Tchaikovsky to Verdi . I fee! like a fish in water in Tchaikovsky's music; I have his 
romances in my repertoire and I love to sing them in Russian . 

You have played the part ofOnegin both at the Bo/shoi Theatre in Moscow 
and at the Grand Theatre in Warsaw, a/so at the Paris Opera, at the Tea
tra Real in Madrid, at opera houses in Munich and Chicago, to name only 
the major venues. How would you compare these productions? 
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Actually Onegin is usually staged in a sim i lar way, traditionally. lt's not really 
the object of much experimentation. lt's never been affected by the kind of ab
stract ideas as those in the famous production of Rigoletto in one of German 
theatres, where all characters were apes and the plot was set on the planet 
of the apes. The only production that went beyond the traditional frame
work was the Onegin staged by Krzysztof Warlikowski in Munich. Everything 
was happening in provincial America, something like the setting of Brokeback 
Mountain. The plot was hinged on my love for Lensky, reciprocated actually. 
The ladies, i.e. Tatyana and Olga, were singers in a nightclub. But all these ele
ments did not exactly make a coherent whole. How do you interpret the final 
duet of Onegi n and Tatyana where the couple declare love for each other? 
How do you express such feelings for a woman if earlier on , as the events 
developed , you were in love with a man? I always try to sing the whole show 
the best way I can and to find some sense in it. Sometimes, however, there 's 
not a great deal of sense to be found . But the shows in Chicago, Paris, Lon
don , Moscow, and Warsawwere logical , beautiful , sometimes more contem
porary in formal terms - in the stage design or the costumes. But the interpre
tations reflected the story in the libretto. 

And at the Bolshoi Theatre? To sing Tchaikovsky in Moscow - that must 
have been a challenge! 

Of course. The Russians wished to have a guest from abroad in their pro
duction . Since Onegin is an aristocrat coming to a small town , they needed 
a visitor from another reality. What I contributed was my quality ofbeing al
ien . I have a good command of Russian, which was also an important factor 
in choosing me for the part. Besides, they liked my voice - the director had 
heard me live, and then from a DVD. When I arrived in Moscow, I realized 
I was going to sing in Russian in Russia - their flagship opera! l'd be a liar 
to say there was no nervousness, but I think I carne out ofit undefeated. Later 
on, I was invited by the Bolshoi to take part in guest performances of this 
production in London, Paris and Madrid . The whole Bolshoi troupe went on 
tour and I was the only foreign addition to the Russian artists. 

In a number of reviews of your Eugene Onegi n appearances, the compli
ments about your voice described it as "Slavic''. How should we understand 
this? 

Slavic voices are beautiful voices, warm . When you listen to them, you don 't 
get the whizzing sound in your ears caused by high harmonics. Slavic voices 
are soft voices, chocolaty, creamy, perfect for singing lyrical music. This is the 
case with the Russian singer Anna Netrebko, whose greatest asset is the rich
ness ofherwarm, liquid voice. This is a specific characteristic ofSlavic voices, 
especially the lower-pitched ones, like my baritone. 

Once again you are working together with Łukasz Borowicz and Michał 
Znaniecki at the Krakow Opera. How would you assess this artistic encoun
cer? 

Łukasz Borowicz and I work together on a non-stop basis. Just before 
the Krakow premiere we are going to have a concert at the Prague Philhar
monic; recently, we 've had an opera recital with an orchestra at the Lodz Phil
harmonic. l've al ready sung Don Giovanni with him, first in Warsaw, then 
in Krakow. To me, Borowicz is number one in Poland 's young generation 
of conductors. I met Michał Znaniecki when preparing Don Giovanni in Kra
kow; our work on that opera was fantastic . And this time, too, I have great 
expectations because I know that Michał is a talented beast. l've seen the cos
tume and stage designs; it looks like the show will be very attractive. l'm sure 
we 're going to be in great spirits not only before but also after the premiere. 

Justyna Nowicka 
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Treść libretta 

AKT I. Odsłona 1. Podczas gdy Tatiana i Olga śpiewają melancholijną pio
se~kę na dwa głosy, ich matka Madame Łarina i niania Filipiewna wspomi
nają uroki młodości. Na szczęście „w zamian za szczęście niebo zsyła nam 
przyzwyczajenie", wzdychają dwie starsze panie. Chłopi powracający z pola 
składają hołd dobrodziejce, po czym śpiewają i tańczą, by ją rozweselić. 
Rad~sna scena wzrusza do głębi Tatianę, Olgę natomiast śmieszą jej melan
cholijne pozy (aria Olgi). Tatiana jest wstrząśnięta romansem , który właśnie 
czyta, co skłania jej matkę do czułych kpinek. Ona też naczytała się w mło
dości tych banialuk, z czasem zrozumiała jednak, że w życiu takich bohate
rów nie uświadczysz .... Nadjeżdżają goście: to sąsiad Leński , młody, przy
:ro~ny poeta zakochany w Oldze, który tym razem przywiózł ze sobą przy
jaciela. Jest to elegancki młodzieniec nazwiskiem Eugeniusz Oniegin , który 
?dziedziczył właśnie jedną z sąsiednich posiadłości. Tatianie zdaje się nagle, 
ze s_ranął prz_ed nią mężczyzna jej marzeń (kwartet) , Leński raz jeszcze wy
znaje płochej Oldze swe żarliwe uczucia (arioso Leńskiego) . 

Odsłona 2. Tej nocy Tatiana nie zmruży oka. Nie mogąc uspokoić wzburzo
n~go serca, prosi Filipiewną, by jej opowiedziała swoje miłosne wspomnie
nia - cóz Jednak może wspominać niania, którą w 13. roku życia rodzice wy
~ali za mąż _za jeszcz: od n_iej młodszego Waniuszkę! Zawiedziona opowie
sc1ą, z której zresztą 1 tak nie usłyszała ani słowa, Tatiana wyznaje, że się za
kocha_ła. P~osi o _papier, pióro i atrament; chce zostać sama - resztę nocy 
spę?z1 _bowiem pisząc najpiękniejszy list miłosny w dziejach opery (scena pi
sania listu) . Gdy wzejdzie słońce, wyśle wnuka Filipiewny z listem do Onie
gina. 

Odsłona 3. Dziewczęta zbierają owoce w sadzie Łarinych. Przybiega Tatia
na, zdyszana, roztrzęsiona, tutaj bowiem Oniegin wyznaczył jej spotkanie. 
Młodzieniec pojawia się nareszcie, po czym wymierza naiwnej prowincjusz
ce okrurną lekcję pod pozorami samokrytyki . Jego „nie jestem pani godzien" 
rani Tatianę boleśniej, niż gdyby powiedział wprost „nic mnie pani nie ob
cho~~i" (aria Oniegina) . Zdruzgotana Tatiana wstaje, podaje ramię Oniegi
nowi 1 razem odchodzą, wzór dystynkcji i dobrego wychowania. 

AK: I~ . Odsłona 1. Łarina wydaje bal na cześć Tatiany w dniu jej imienin . 
Oniegin tańczy z solenizantką, irytują go jednak dobiegające ze wszystkich 
stron plotki na temat ich rzekomej przyszłości małżeńskiej. Zemści się na 
Le~~kim_, który go tu zaciągnął, smaląc cholewki do jego narzeczonej Olgi, 
dosc naiwnej 1 niefrasobliwej, by temu ulec. Złowróżbne igraszki przerwie na 
chwil~ wyst~p Monsieur Triquet, francuskiego pieczeniarza zamieszkałego 
w sąs1edztw1e , który wykona na cześć Tatiany ułożone przez siebie kuplety 

(En cette fere). Gdy zaś rozbrzmiewa mazur, Oniegin odbija Olgę Leńskie
mu, pytając go prowokacyjnie o przyczynę złego humoru . Leńskiego tymcza
sem żarty owe nie bawią, czego zatrzaśnięty w chorobliwym egocentryzmie 
dandys nie jest w stanie pojąć . Zabawa rychło obraca się w dramat, gdyż 
Oniegin nie znajduje, rzecz prosta, właściwych słów, by ukoić rozterkę Leń
skiego, ów zaś traci panowanie nad sobą. Doprowadzony do ostateczno
ści, rzuca wreszcie Onieginowi wyzwanie . „Taki skandal w naszym domu!", 
woła zrozpaczona Madame Łarina, co Leński podejmuje, wspominając nie
biańskie chwile spędzone pod tym dachem u boku Olgi ( concertato ). Onie
gin i Leński poczynają wymieniać obelgi; trzeba ich rozdzielić, nim rzucą się 
na siebie z pięściami. Olga próbuje powstrzymać Leńskiego , jest już jednak 

za późno . 

Odsłona 2. Bladym świtem na zaśnieżonej polanie Leński czeka na swego 
przeciwnika. Pełen najgorszych przeczuć , rozmyśla o utraconej młodości 
i o miłości do Olgi (aria Leńskiego). Pojawia się wreszcie spóźniony Oniegin. 
Namiętności opadły, nie dość jednak, by skłonić młodych ludzi do opamię
tania się. Oniegin strzela pierwszy, kładąc trupem Leńskiego . 

AKT Ili. Odsłona 1. Minęło kilka lat. Na wielkim balu w Petersburgu ele
ganckie towarzystwo tańczy poloneza. Wśród gości pojawia się Oniegin, 
który przemierzył cały świat, próbując zatrzeć w pamięci swój straszliwy 
uczynek. Jego uwagę zwraca nagle majestatyczna piękność przemierzająca 
z godnością salony. To księżna Gremina, w której osłupiały Oniegin rozpo
znaje ... Tatianę . Ona również go poznała i z trudem opanowuje wzruszenie . 
Jej małżonek, książę Gremin , wyznaje Onieginowi głęboką miłość do żony 
(aria Gremina). Wymieniwszy z Onieginem kilka sztywnych frazesów, Tatia
na opuszcza salę balową pod pretekstem nagłego zmęczenia , Oniegin nato
miast czuje, że ziemia rozstępuje mu się pod nogami (arioso), podczas gdy 
wokół niego wiruje skoczna ecossaise. 

Odsłona 2. Tatiana dostała od Oniegina kolejny list, który znów wstrząsnął 
nią do głębi. Co gorsza, autor pospieszył za listem i pada jej teraz do stóp. 
Nic nie pomogą wyniosłe pozy, odwracanie oczu, pamięć o małżeńskich 
obowiązkach . Tatiana wciąż kocha tego człowieka, który mierzy w nią te
raz najczulszymi wyrazami, zapożyczonymi z jej własnego listu , tak nieuważ
nie _przezeń ~iegdyś przeczytanego. Nie panując nad sobą Tatiana przyzna
Je_ się do ~w~1ch uczuć i razem opłakują to , co być mogło, lecz co się nigdy 
nie spełni. Nie ma powrotu : Tatiana wyrywa się z objęć Oniegina i rzuca się 
do ucieczki , podczas gdy jemu pozostaje już tylko przekląć swój żałosny los. 

Piotr Kamiński „Tysiąc i jedna o pera", PWM 2008. 
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Synopsis of the libretto 
ACT I. Scene 1. While Tatyana and Olga are singing a melancholy song in two 
voices, their mother, Madame Larina, and their nanny, Filipyevna, are reminisc
ing upon the joys of youth. Fortunately, "in place of happiness, heaven sends 
us the consolation of habit," the two elderly women sigh. Peasants coming 
back from the field salute the lady of the manor, and then proceed to sing and 
dance to cheer her up. The joyful scene moves Tatyana profoundly, but Olga 
finds her melancholy poses rather comical (Olga's aria) . Tatyana is shaken by 
the romantic novel she is curremly reading, which inclines her mother to mock 
her warmheartedly. She read her share of this nonsense in her young days as 
well, but with time she understood that such heroes were nowhere to be found 
in real life ... But here come some guests: their neighbour, Lensky, a young hand
some poet, in love with Olga, this time accompanied by a friend. The newcomer 
is an elegant young man named Eugene Onegin, who has just inherited one 
of the neighbouring estates. Tatyana suddenly feels that the man of her dreams 
is standing before her ( quartet); Lensky professes his ardent feelings for the flip
pant Olga once again (Lensky's arioso). 

Scene 2. Tonight Tatyana is not going to sleep a wink. Unable to stil I her rac
ing heart, she asks Filipyevna to share her memories of her own love affairs 
- but what can be the memories of a nanny who was married off at thirteen 
to an even younger Vanyushka! Disappointed with the story, which she has 
hardly listened to anyway, Tatyana confesses that she is in love. She requests 
a pen, ink and paper; she wishes to be alone as she is going to spend 
the rest of the night writing the most beautiful love letter in the hi story of opera 
(the letter scene). When the sun comes up, she will send Filipyevna's grandson 
with the letter to Onegin. 

Scene 3. Girls are picking fruit in the Larins' orchard. Tatyana rushes in, short 
of breath, all agitated because this is where Onegin has set their meeting. 
The young man finally arrives himself, whereupon he proceeds to teach 
the na·ive provincial girl a cruel lesson, under the appearance of self-criticism. 
His words "I am not worthy of you" hurt Tatyana worse than ifhe said outright 
"I don't care about you one bit" (Onegin's aria). Crushed , Tatyana gets up, of
fers Onegi n her arm, and they walk away together, a model example of dignified 
good manners. 

ACT li. Scene1. Madame Larina gives a bali to celebrate Tatyana's name-day. 
Onegin dances with the latter, and shows irritation caused by the rumours 
of their imminent marriage coming from all quarters. He decides to take re
venge on Lensky, who dragged him in here, by courting his fiancee Olga, suf
ficiemly na"ive and reckless to succumb to his seduction. These om i nous games 

are briefly interrupted by a performance by MonsieurTriquet, a French spong
er residing in the neighbourhood, starting to sing the couplets that he has 
composed in honour ofTatyana (En cette fere) . And when a mazurka begins 
to play, Onegin takes Olga over from Lensky as they dance, asking him pro
vokingly about the cause of his bad humour. But Lensky is hardly amused 
by these jokes, which the dandy - engrossed in his own egotism - is unable to 
grasp. The playful games soon take on a dramatic turn as Onegin fails to find 
the right words to assuage Lensky's displeasure, and the latter loses his temper. 
Enraged, he finally challenges Onegin to a duel. "Such scandal at our home!" 
Madame Larina cries out in despair, a sentiment which Lensky picks up on, 
reminiscing on the heavenly moments he has spem under this roofbeside Olga 
( concertato ). Onegi n and Lensky begin to exchange invectives; they need to be 
separated before they go at each other with fists. Olga tri es to stop Lensky but 
it is al ready too late. 

Scene 2. Early at dawn, Lensky awaits his adversary on a snow-covered mead
ow. Full of bad premonitions, he ponders his lost youth and love for Olga (Len
sky's aria) . Finally, Onegin arrives, late. The passions have subsided, yet not 
enough to make the young men come to their senses. Onegin fires the first shot 
and Lensky drops dead. 

ACT Ili. Scene 1. A few years have passed. At a grand ball in St. Petersburg, fine 
society is dancing a polonaise. One of the guests is Onegin, who has travelled 
all around the world trying to forget the terrible thing he did. His attention 
is captured by a majestic beauty traversing the salons with dignity. This is Prin
cess Gremina, in whom the astounded Onegin recognizes ... Tatyana. She has 
recognized him too, and can hardly control the upsurge of emotion. Her hus
band, Prince Gremin, confides in Onegin how much he loves his wife (Gremin's 
aria). Having exchanged some polite cliches with Onegin, Tatyana leaves the 
ballroom using the pretext of sudden fatigue, while Onegin has the feeling 
of the ground crumbling under his feet (arioso) as the guests continue to gyrate 
around him in a cheerful ecossaise. 

Scene 2. Tatyana has received another letter from Onegin, which again shakes 
her inmost soul. What's worse, the author has brought the letter himself 
and is now prostrate at her feet. Neither her righteous poses nor turning her 
eyes away to remember her marital obligations will be of any avail. Tatyana stili 
loves this man, who is now aiming at her the most tender words, drawn from 
the letter she once wrote him, which he read so inattentively back then . Losing 
control ofherself, Tatyana confesses her feelings and they both weep over what 
could have been but is never meant to be. There is no return: Tatyana tears 
herselfout of Onegin's embrace in orderto run away, and the only thing left for 
him to do is to curse his pitiful lot. 

Piotr Kamiński Tysiąc 1jedna opera (A Thousand and One Operas), PWM 2008. 
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- Michał Znaniecki 
Reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Dyrekror naczelny 

Tearru Wielkiego im . Sr. Moniuszki w Pozna niu . Rozpoczął sru
dia w warszawskiej PWST Nasrępnie srudiował na Uniwersyre
cie w Bolonii u Umberra Eco oraz u Giorgio Srrehlera w Tearro 
Piccolo di Mil a no . W wieku 24 lar zadebiutował w mediolańskiej 
La Scali spektaklem oparrym na muzyce Monteverdiego. Od 1995 
roku urwierdza swoją pozycj ę w rearrach operowych i dramarycz
nych we Włoszech , Francji , Irlandii i Polsce. Jest autorem ponad 
stu spekrakli muzycznych i dramarycznych. W reatrze operowym 
oprócz pozycji repertuarowych (Don Pasquale, Carmen, Straszny 

dwór, Macbeth, Simon Boccanegra, Bal maskowy, Otello, Rigoletto) pasjonuje się odkrywa
niem i realizacją dzieł rzadkich i nieznanych jak Maddalena Prokofiewa, Die Drei Pintos Mahle
ra, Ożenek Mussorgskiego , Żydówka Halevy'ego czy Flaminio Pergolesiego. 

W ostatnich latach zrealizował m.in . Cyrano de Bergerac w Walencji z Pl acido Domingo 
w roli ryrułowej , Łuą·ę z Lammermoor i Lukreą·ę Borgię Donizettiego w Operze Narodowej w 
Warszawie, Samsona i Dalilę Saint-Saensa w Bolonii , Liege oraz Wrocławiu, Włoszkę w Algie
rze w Łodzi , Emaniego Verdiego w Poznaniu oraz w Bilbao, Pamiętnik zaginionego Janacka w 
Madrycie oraz Sewilli, Don Giovanniego z Mariuszem Kwierniem w Operze Krakowski ej . Orwo
rzyl sezon opery w Bilbao Zamkiem Sinobrodego Barroka. Jest autorem mega produkcji Opery 
Wroclawskiej (Napój miłosny, Otello, Turandot). 

Najbliższe produkcje ro Oniegin (Opera Krakowska , Teatro Argentino de La Plata w Argen
rynie, ABAO w Bilbao), Eman i w Tel Avivie, Samson i Dalila w Tearro Verdi Tri esre. 

Dwukrotnie odznaczony Złotą Maską (za Spekrakl Roku 2007 - musical Dr Jekyll 
and Mr Hyde oraz w 2009 za reżyserię Producentów w Teatrze Rozrywki w Chorzowie). 

Zosrał odznaczony Medalem Regionu Puglia za osiągnięcia arrysryczne w roku 2008. 

Direcror, playwrighr, scenographer and reacher; General Manager of rhe Grand Thearre 
in Poznan. He srudied ar rhe Srare Theatre School in Warsaw, and subsequently ar rhe Univer
siry ofBologna under Umberro Eco and ar rhe Tearro Piccolo di Milano under Giorgio Srreh ler. 
At the age of24, he had his debut at Milan's La Scala, staging a producrion based on rhe music 
ofMonreverdi. From 1995 on, he continued ro esrablish his posirion in rhe operas and rheatres 
of ltaly, France, lreland, and Poland , direcring over a hundred musical and dramatic srage pro
ducr1ons . In opera, in ad dition ro direcring srock works (Don Pasquale, Carmen, The Haunted 
Manor. Macbeth, Simon Boccanegra, Un bal/o in maschera, Otello, Rigoleuo) he has shown 
a passion for discovering and sraging rare and unknown pieces, such as Prokofiev's Maddalena, 
Mahler's Die Drei Pintos, Mussorgsky's The Marriage, Halevy's LaJuive or Pergolesi 's Flaminio. 

In recenr years, he has staged Cyrano de Bergerac in Valencia , srarring Placido Domingo 
as Cyrano, Lucia di Lammermoor and Lucrezia Borgia by Donizerri at the National Opera 
in Warsaw, Saint-Saens' Samson et Da/lila in Bologna, Liege and Wroclaw, L'italiana in Algeri 
in Lodz, Verdi 's Emani in Pozna n and Bilbao, Janacek's The Diary of One Who Disappeared 
in Madrid and Seville, and Don Giovanni srarring Mariusz Kwiecień ar rhe Krakow Opera, 
to name only some. He opened an operaric season in Bilbao wirh Barrók 's Duke Bluebeard's 
Castle. Znaniecki is also responsible for some mega producrions ofrhe Wroclaw Opera (L'elisir 
d'amore, Otello, Turandot). 

His producrions schedu led for the nearesr future include Eugene Onegin (Teatro Argentino 
de La Plata, ABAO in Bi lbao, in addirion ro rhe presenr o ne at rhe Krakow Opera), Emani 
in Te l Aviv, Samson et Dalila at rhe Tearro Verdi Triesre. 

He has received the Gold Mask award rwice (Best Show of the Year 2007: musical Dr Jekyll 
and Mr Hyde, and in 2009 for directing The Producers ar rhe Teatr Rozrywki in Chorzow). 
He was a lso decorated with rhe Meda l of the Puglia Region for his artisric achievement in 2008. 

Łukasz Borowicz 
Dyryge nt. Studiował w klasie Bogusława Madeya w Akade

mii Muzycznej w Warszawie , tam też uzyskał ryruł dokrora w dzie
dzinie dyrygentury pod kierunkiem Antoniego Wita. W latach 
2002-2006 był asystentem Antoniego Wita w Filharmonii Naro
dowej i Kazimierza Korda w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. 
Od 2007 jest dyrektorem arrysrycznym Polskiej Orkiestry Radio
wej. Jest laureatem czterech nagród na konkursach dyrygenckich. 
Jego nagrania otrzymały dwukrotnie nagrodę „Fryderyk" oraz wie
le międzynarodowych nagród m.in. Diapason d 'Or, BBC Mu
sic Orchestra! Choice. Jest laureatem Paszportu Poliryki (2008) . 

Od 2006 roku pełni funkcję pierwszego dyrygenta gościnnego Filharmonii Poznański ej. 

Wraz z Polską Orkiestrą Radiową zrealizował nagrania oper: FalstaffVerdiego , Lodoiska 
Cherubiniego, Maria Starkowskiego , Berggeist Spohra, Flis Moniuszki , Przygoda króla Artu
ra Bacewicz, Euryanthe Webera , Bezdomna jaskółka Laksa. Nagrywa także recitale wo kalne: 
m.i n. P. Beczały, M. Kwietnia , E. Podl eś, S. Rameya. Dla wyrwórni Chandos Records nagrał 
koncerry skrzypcowe Grażyny Bacewicz, a dla wyrwórni cpo rozpoczął nagrania kompletu dzieł 
symfonicznych Andrzeja Panufnika. Ostanie premiery operowe ro Czarodziejski flet Mozarta 
( Łódź 2008), Orfeusz Glucka (Warszawa 2009), Bezdomna jaskółka Laksa (Marsylia 2009) 
oraz Rusałka Dvoraka ( Łódź 201 O). W sierpniu 2009 debiutował na Festiwalu Rossiniego 
w Pesaro dyrygując koncerrem Orchestra Haydn z Ewą Podleś. Dla Opery Krakowskiej przy
gorował w 2009 r. Don Giovanniego, koncert Arie Oper Świata na Wawelu, a w 201 O r. 
Nadzwyczajny Koncerr z udziałem Aleksandry Kurzak i Artura Rucińskiego. 

W lipcu 201 O debiurował w Komische Oper w Berlinie dyrygując Don Pasquale Donizer
tiego, a w sierpniu na Fesriwalu Schleswig-Holsrein wraz z Orkiesrrą NOR Hannove r wykonał 
Halkę S. Moniuszki . 

Conducror. He studied under Bogusław Madey ar the Music Academy in Warsaw, where 
he subsequenrly obtained a docrorare 1n co nducting under rhe supervision of Antoni Wir. 
Berween 2002 and 2006, he served as assistant ro Antoni Wit at the National Philharmonic 
and Kazimierz Kord ar rhe Grand Theatre/ Narional Opera in Warsaw. Since 2007, he has been 
the Artisric Direcro r of rhe Polish Radio Symphony Orchesrra. Borowicz has won four prizes 
in conducring competirions. and his recordings have brought him rwo Fryderyk Prizes as well 
as a number of internarional awards, among these rhe Diapason d 'Or a nd BBC Music maga
zine's Orchestra I Choice. He was also granred rhe Passporr Award by rhe Polish week ly Polityka 
(2008). Since 2006, Borowicz has been the ChiefGuest Conductor of the Poznan Philharmonic 
Orchestra. 

Together with the Polish Radio Orchestra , he has recorded a number of operas: Falstaff 
by Verdi , Lodoiska by Cherubini, Maria by Starkowski , Berggeist by Spohr, Flis by Moniuszko , 
The Adventure of King Arthur by Bacewicz, Euryanrhe by Weber, and L'hirondel!e inatcendue 
by Laks. He has also raken parr in recordings of voca l recirals, e.g. by P. Beczała , E. Pod l eś , 

or S. Ramey. For Chandos Records, he has recorded rhe vio lin concerros of Grażyna Bace
wicz, and has begun the recording ofrhe complete symphonic works of Andrzej Panufnik for 
rhe CPO label. His recent operaric premieres include Mozart's The Magie Flure (Lodz 2008), 
Gluck's Orfeo ed Euridice (Warsaw 2009), Laks's L'hirondelle inattendue (Marse ill es 2009) 
and Dvorak's Rusa/ka (Lodz 201 O). In Augusr 2009, he had his firsr appearance ar rhe Rossi ni 
Fesrival in Pesaro, conducring a concerr ofrhe Haydn Orchestra, performing wirh Ewa Pod l eś. 

For rhe Krakow Opera, he prepared Don Giovanni and rhe concerr The A rias of the World's 
Operas ar Wawel Casrle, fo ll owed by rhe 'Exrraordinary Concerr' fearuring Aleksandra Kurzak 
and Artur Ruciński in 201 O. 

In July 201 O, he had his Komische Oper debur in Berlin, conducring Don Pasquale 
by Donizerri, and in Augusr, rogether wirh rhe NOR Hannover Orchestra, he performed Halka 
by S. Moniuszko at the Sch leswig-Holsrein Fesrival. 
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Luigi Scoglio 
Scenograf Urodził się w Bazylei. jest absolwentem State Arts 

Institute „E. Basile" w Mesynie oraz wydziału scenografii Aka
demii Sztuk Pięknych w Urbino , którą ukończył z wyróżnieniem. 
Od roku 1999 pracuje jako scenograf w operze, teatrach muzycz
nych, dramatycznych i teatrach tańca - nie tylko we Włoszech 
(m.in . Rzym, Mediolan , Ferrara, Trapani, Bolonia, Modena, Tre
wir, Perugia, Parma, Brescia, Wenecja), ale i w Wielkiej Brytanii , 
Szwajcarii, Austrii, Francji , Hiszpanii , Izraelu i Argentynie. 

Zajmuje się również instalacjami video, fotografią oraz aran
żacją wystaw. 

Od dziesięciu lat współpracuje z Michałem Znanieckim, realizując scenografie do jego 
przedstawień jako asystent lub w ostatnich latach jako samodzielny scenograf. 

Scenographer. Born in Basel , he graduated from the E. Basi le State Institute of Art 
in Messi na a nd the Faculty of Scenography at the Academy of Fine Arts in Urbi no (with hon
ours). Since 1999, he has worked as a scenographer in operas , musical , dramatic and dance 
theatres - not on ly in lta ly (e.g. in Rome, Mi lan, Ferrara , Trapani, Bologna, Modena, Perugia, 
Parma, Brescia , Ven ice), but a lso in the United Kingdom, Switzerland, Austria, France, Spain, 
lsrael and Argentina. 

He has a lso been invo lved in video installations, photography and exhi bition arrangement. 
For the past ten years he has col laborated with Michał Znaniecki, preparing stage designs 

for his productions as his assistant, or, in recent years, an autonomous scenographer. 

Diana Theocharidis 
Choreograf. Jej profesorami byli najlepsi choreografowie argen

tyńscy (warsztaty w Teatrze San Martin w Buenos Aires), odbyła tak
że seminaria w Paryżu i Rzymie. Prowadziła studia muzyczne jako sty
pendystka w centrum badań muzycznych IRCAM we Francji. 

Założyła zespół tańca „Espacio Contemporaneo" z którym, przy 
współpracy z takimi kompozytorami jak Giacinto Scelsi, Mauricio 
Kagel, Martin Matalón i Pablo Ortiz , solistami i zespołami muzy
ków stworzyła projekty ściśle związane z muzyką współczesną.jej pra
ce pokazywane były w teatrach Buenos Aires a także w Chile, Brazy
lii , Wenezueli, Meksyku, we Włoszech i we Francji . Była zapraszana 

na międzynarodowe festiwale w Turynie - Saluzzo, Rzymie, Caracas, Santiago de Chile, Meksyku, 
Paryżu i Buenos Aires. 

Była dyrektorem Compafila de Danza del lnstituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) 
oraz Centro de Experimentación Teatru Colón . 

Choreographer. She studied contemporary dance with the best cho reographers in Argentina 
(Teatro San Martin in Buenos Aires) and Europe (seminars in Paris and Rome). She had a scho lar
ship atthe IRCAM (France). 

W ith her dance company, Espacio Contemporaneo, she has worked o n projects closely con
nected with contemporary music, in co ll aboration with such composers as Giacinto Scelsi, Mau
ri cio Kagel, Martin Mata ló n and Pablo Ortiz, and with va rio us so loists and instrumental ensem
bles. Her works have been shown in a number of Buenos Aires theatres, a nd a lso in Chile, Brazil , 
Venezuela, Mexico, ltaly and France. She has been invited to vario us international festiva ls, e.g. 
in Torino-Sa luzzo, Rome, Caracas, Santiago de Chile, Mexico City, Paris a nd Buenos Aires. 

She was the director of the CompaiHa de Danza del Institute Universitario Nacional del Arte 
(IUNA) , and a lso headed the Centro de Experimentación del Teatro Colón for several years. 

Bogumił Palewicz 
Reżyser światła. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracu

jąc w zagranicznych firmach, zajmujących się oświetleniem kon
certów, rewii na lodzie, pokazów mody. Dzięki temu zdobył umie
jętności powiązania wielu mediów - od świateł przez lasery i pro
jekcje po wodę oraz dostał propozycję objęcia posady dyrektora 
departamentu oświetlenia w jednym z największych cyrków świa
ta w Meksyku. 

Od 2006 roku jako ni eza leżny artysta stale współpracuje z 
większością scen operowych i teatrów muzycznych w Polsce. Ma 
też na swoim koncie realizacje oświetlenia do zagranicznych pro

dukcji: w Palau de les Arts Reina Sofia w Walencji, ABAO Bilbao oraz w Teatro Real w Madry
cie. Współpracuje z najlepszymi reżyserami polskiej sceny operowej min. Michałem Znan iec
kim, Laco Adamikiem. 

Lighting director. He gained his experience in foreig n companies providing lighting 
for concerts , touring ice shows and fashion events. That gave him the sk ill s required to 
combine many different media - from stage lights to lasers and image projections to water 
- and he was proposed the position of the Lighting Department Director in one of t he world 's 
largest circus companies in Mexico. 

Since 2006 , as an independent artist he has continuall y col laborated with most opera 
companies and music theatres in Poland . He has a lso prepared lighting for foreign stage pro
ductions: at the Palau de les Arts Reina Sofia in Va lencia , the ABAO in Bilbao, and the Teatro 
Rea l in Madrid. He has worked with the best stage directors in Polish opera, such as Michał 
Znaniecki and Laco Adamik. 

Marek Kluza 
Dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krako

wie . W 1989 roku założył Chór Kameralny Cancores Cracovienses, 
z którym wielokrotnie koncertował w Austrii, Niemczech, Fran
cji, Włoszech i Szwajcarii . Od 1989 roku związany jest z Zespołem 
Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. 
Od 1996 do 2008 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Chó
ru Polskiego Radia w Krakowie. W tym czasie - prócz działalności 
koncertowej - dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskie
go Radia. W 2006 roku objął stanowisko kierownika Chóru Ope
ry Krakowskiej . 

Conductor an d teacher, gradu a te of the School of Mus ic in Krakow. He founded the Can
cores Cracovienses Cham be r Choir in 1989, and gave a number of concerts in Austria, Ger
many, France, lta ly and Switzerland. Since 1989, he has been associated with the M. Karłowicz 
State Schools of Music Comp lex in Krakow. He was the Dep uty Director of the Poli lsh Rad io 
Krkow Choir from 1996 to 2008. In add ition to concerting activiti es carried out during that 
period, ha made a number of arch iva l recordings for the Po li sh Radio. In 2006, Mr. Kluza as
sumed the position of the Krakow Opera Cho ir Director. 
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• Mariusz Kwiecień 
Solista Metropolitan Opera / Soloist at the Metropolitan Opera 

Baryton. Krakowianin, ukończył warszawską Akademią Mu
zyczną w klasie Włodzimierza Zalewskiego. Słynący z pięknego gło
su, ogromnej muzykalności i silnej osobowości scenicznej wystę
puje w Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Najczęściej współ
pracuje z Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chicago, Seattle 
Opera, wiedeńską Staatsoper, Covent Garden, paryską Opera Ba
stille i Teatro Real w Madrycie. 

jest absolwentem Metropolitan Opera's Lindemann Young 
Artist Development Program. W Metropolitan Opera zaśpiewał 

w ostatnich sezonach Marcella w Cyganerii, Silvia w Pajacach, Malatestę w Don Pasquale i En
rica w Łucji z Lammermoor, Almavivę w Weselu Figara , Guglielma w Cosi fan rurce i Escamil 

la w Carmen. 
Występował w londyńskiej Covent Garden jako Marcello w Cyganerii, Germont w Tra

viacie i Oniegin w operze Czajkowskiego. Partię Oniegina śpiewał wielokrotnie m.in. w Palais 
Garnier w Paryżu i w Operze Narodowej w Warszawie, w moskiewskim teatrze Bolszoj i w chi
cagowskiej Lyric Opera, w Teatro Real w Madrycie i w Bayerische Staatsoper w Monachium. 
Paryska Opera Bastille gościła Mariusza Kwietnia jako tytułowego Króla Rogera , a także Bel
core w Eliksirze miłości. Śpiewał Gugliema w Cosi fan rurce w Grand Theatre de Geneve i Ot
tokara w Wolnym Strzelcu w mediolańskiej La Scali. Publiczność wiedeńska miała okazję usły
szeć artystę w Eliksirze miłości, jako Hrabiego Robinsona w li matrimonio segreto Cimarosy, 

oraz jako Riccarda w Purytanach. 
Mariusz Kwiecień zasłynął w świecie jako Don Giovanni. Partię tę śpiewał na wielu presti

żowych scenach świata. W 2009 roku wystąpił w tej roli w Operze Krakowskiej w przedstawie
niu przygotowanym przez Łukasza Borowicza i Michała Znanieckiego. 

Baritone. A native o Krakow, he complered hi s studies at the Music Academy in Warsaw, 
under Włodzimierz Zalewski. Famous for his fine voice , grear musicality and strong stage per
sona li ty, he performs in Europe , Norrh America and japan. The companies he co ll aborates 
with more rhan orhe rs include che Metropo li tan Opera in New York, the Lyric Opera of Chi
cago, the Seattl e Opera , Vienna's Staatsoper, the Covent Garden in London, L'Opera Basrille 

in Paris , and the Teatro Real in Madrid. 
A graduate of the Metropolitan Opera's Lindemann Yo ung Artist Development Program , 

his parrs ar rhe Mer in recenr seasons have included Marcello in La boheme, Silvio in Pagliac
ci, Malaresra in Don Pasquale, Enrico in Lucia di Lammermoor, Almaviva in The Wedding 
of Figaro, Guglielmo in Cosi fan rutce, and Escamillo in Carmen. 

Ar London 's Covent Ga rden , he has sung Marcello in La boheme, Germonr 
in La Traviata , and Onegin in Eugene Onegin. He has performed rhar last parr a number of 
rimes, e.g. ar rhe Palais Garn ier in Pari s and at the National Opera in Warsaw, ar the Bolshoi 
Theatre in Moscow and the Lyric Opera of Chicago, ar the Tearro Real in Madrid and the Bay
erische Staatsoper in Munich. L'Opera Bastille in Paris had Mariusz Kwiecień sing the epony
mous part of King Roge r and rhe n Belcore in L'elisir d 'amore. He has also sung the pares of 
Gugliemo in Cosi fan rutte ar che Theatre de Geneve and Ortokar in Der FreischUcz ar Milan 's 
La Scala . The Viennese audiences have had an opportunity to hear rhe artist in L'elisir d 'amore, 
as Count Robinson in li matrimonio segreto by Ci marosa, and as Riccardo in I puritani 

Mariusz Kwiecień made hi s name inrernario na ll y as Don Giovann i, the part he has 
su ng on a number of prestigious stages around the world. In 2009, he performed this part 
ar the Krakow Opera, in a production prepared by Łukasz Borowicz and Michał Znaniecki. 

Marta Abako 
Sopran. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Sztukę wo

kalną doskonaliła m. in pod kierunkiem Iriny Archipowej i Victorii 
de los Angeles. Śpiewała na scenach Niemiec , Danii, Holandii 
i Francji. Od roku 1992 jest solistką Opery Krakowskiej. W sezonie 
1995/ 1996 występowała w Teatrze Wielkim w Łodzi. W tym samym 
czasie partią Carmen zadebiutowała w Operze Narodowej w War
szawie. Tam również wykonała partię Oktawiana w Kawalerze Srebr
nej Róży R. Straussa. Na krakowskiej scenie śpiewała m.in . Papage
nę w Czarodziejskim flecie, Mimi w Cyganerii, Cio-Cio-San w Mada
ma Burcerfly, Siebla w Fauście, Mercedes, Carmen i Micaelę w ope-
rze Bizeta. 

Soprano. A graduate of the Music Academy in Krakow, she continued to study vocal art 
und er Irina Arkhipova and Victori a de los Ange les, and went o n to sing on the stages of Ger
many, Den mark, the Nerherlands and France. A so lo isr of the Krakow Opera si nce 1992, she 
performed ar rhe Grand Theatre in Lodz during rhe 1995/ 1996 season, and at about the same 
time had her National Opera debur in Warsaw, where she also sang the parr of Ocravian 

1n Der Rosenkavalier by R. Strauss. Her ro les at the Krakow Opera include e.g. Papageno 

1n The Magie Flute, Mimi in La boheme, Cio-Cio-San in Madama Butrerfly, S1ebel in Fausr, 
Mercedes, Carmen and Micaela in Bizet 's Carmen. 

Mikołaj Adamczak 
Tenor. W 201 O r. ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu 

w klasie Ryszarda Karczykowskiego. W 2009 r. wystąpił w par
tii Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie (reż. Yuri Alexandrov) 
i w galach operowych podczas Festiwalu dla Młodych Śpiewaków 
w Kammeroper Schloss Rheinsberg na terenie Niemiec. W 2010 
r. występował m.in . z Orkiestrą Polskiego Radia pod dyr. Aurelio 
Canonici , a także w Sali Kongresowej w Warszawie. Śpiewał w Ło
tewskiej Filharmonii Narodowej i podczas Classic Night w Zury
chu, organizowanej przez Verein Opera. Wziął udział w tegorocz
nym festiwalu „Classic Open Air" (Tschaikovsky's Gala) na Gen-
darmenmarkr w Berlinie (dyr. Antony Hermus) . 

Tenor. Sri li before graduating from rhe Music Academy in Poznan in 201 O, 1n Ryszard 
Karczykowski's class , he had performed the parr of Lensky in Eugene Onegin (directed by Yuri 
Alexandrov) and in operacie ga las during the festival fo r you ng singers at rh e Kammeroper 
Schloss Rheinsberg in Germany in 2009. In 20 1 O, he sang with rhe Polish Rad io Orchestra 
conducred by Aure li o Canonici, and in the Congress Hall in Warsaw. Adamczak has performed 
ar the Latvian National Philharmonic Hall and during the Classic Night in Zu ri ch, o rganized 
by the Ve rein Opera, and has also raken parr in rhi s year's Class ic Open Ai r Fesriva l (Tchaiko
vsky's Gala) on rhe Gendarmenmarkr in Berlin (wirh Anto ny Hermus as conductor). 
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Vera Baniewicz 
Mezzosopran. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w War

szawie oraz laureatką konkursów wokalnych w Genewie, Tuluzie 
i Montrealu . Swoją kari erę zawodową prowadzi głównie na tere
nie Niemiec, gdzie występowała we wszystkich czołowych teatrach 
operowych (Monachium , Hamburg, Berlin , Stuttgart, Dussel
dorf, Frankfurt, Hannover i.in. ). Poza granicami Niemiec ś piewała 
m.in . w mediolań skiej La Scali , Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku , Genewie, Pretorii , Amsterdamie , Strasburgu , Zurychu 
i Warszawie. Operowa publiczność poznańska pamięta arrysrkę z 
jej występów jako Kundry w Parsifalu Wagnera . Pracowała z wie

lu wybirnymi dyrygentami , w rym z Sergiu Celibidache , Giuseppe Sinopoli , Giuseppe Para ne, 

Markiem Janowskim , Janem Krenzem iJerzym Semkowem . 

Mezzo-soprano. A graduare ofrhe Music Academy in Warsaw and win ner of vocal compe
tirions in Geneva, Toulouse and Montreal , she made Germany the prim ary area of her profes
sional career, and has performed in all major opera rheatres there ( Mun1ch, Hamburg, Ber
lin, Stuttgart, Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, and orhers). Outside Germany, she has sung 
in Milan's La Scala, rhe Metropolitan Opera in New York, Geneva, Pretoria, Amsterdam, Stras
bourg, Zurich, and Warsaw. The opera goers in Poznan remember her as Kundry in Wagner'.s 
Parsifal. She has worked with a number of celebrated conductors, including Sergiu Ce l1 b1-
dache, Giuseppe Sinopo li , Giuseppe Parane, Marek janowski, Jan Krenz, and Jerzy Semkow. 
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Magdalena Barylak 
Sopran . Absolwentka i pedagog Akademii Muzycznej w Kra

kowie. Solistka Opery Kra kowskiej , gdzie ś piewa m.in . partie Toski 
w operze Verdiego , Matki w jasiu i Małgosi Humperdincka, Joan
ny w Diabłach z Loudun Pendereckiego. Występowała w Operze 
Narodowej w Warszawie w partii Królowej Małgorzaty w Iwonie 
księżniczce Burgunda Krauzego. Współpracuje z Operą Wrocław
ską (Ewa w Raju urraconym Pendereckiego, Abigail w Nabucco 
Verd iego , tytułowa Hagith w operze Szymanowskiego, Zona Ba-
raka w Kobiecie bez cienia R. Srraussa) , Operą Nova w Bydgosz
czy, Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Bałtycką i Operą na Zamku 

w Szczecinie . Repertuar operowy wzbogaca o koncerty oratoryjne, recita le pieśni , sięga często 

do muzyki współczesnej. 

Soprano. A graduate of, and a teacher at, the Music Academy in Krakow, she is a soloist 
at rhe Krakow Opera, where she has sung such parrs as Tosca in Verdi 's opera, the Moth
er in Humperdinck's Hansel und Grerel, or Joanna in The Devils of Loudun by Penderecki. 
She has performed the parr of Queen Margaret in Krauze's Yvonne, Princess of Burgundy 
at the National Opera in Warsaw and collaborated wirh the Wroclaw Opera (Eve in Pend
erecki's Paradise Losr, Abigail in Verdi's Nabucco, Hagith in Szymanowski 's opera of that title, 
Barak's w1fe 1n Die Frau ohne Scharren by R. Strauss), the Opera Nova in Bydgoszcz, the Grand 
Theatre in Lodz, the Ba ltic Opera and the Castle Opera in Szczecin. In addition to operas, 
she performs oratorios and song recitals, a nd ofren chooses contemporary mus ic for her rep

ertoire. 

Ewa Biegas 
Sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach 

i Universitat fur Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu , laure
atka międzynarodowych ko nkursów wokalnych . 
Współpracuj e z wielom a scenami operowymi , m.in . Ope

rą Krakowską, Operą Narodową w Warszawie , Kammeroper 
w Wiedniu , Operą w Koszycach , Teatrem Wielkim w Łodzi i Ope
rą Bałtycką. W ostarnich sezonach przygotowała dla krakowskiej 
sceny partię Lizy w Damie pikowej Czajkowskiego, Joanny w Dia
błach z Loudun Pendereckiego i Cio-Cio-San w Madama Burrer
flyPucciniego . Występuj e w koncertach muzyki ora toryjnej w pre

s tiżowych salach Europy i Stanów Zjednoczonych , ma na swym koncie liczne nagra nia radio

we i telewizyj ne. 

Soprano. A graduate of the Music Academy 1n Katowice and rhe Univers1tat fur Musik 
und darstellende Kunst in Vienna , successful in international compet1t1ons of vocal art, she 
has collaborated with a number of opera stages, among them the Krakow Opera, the National 
Opera in Warsaw, the Vienna Cham ber Opera, the Kosice Opera, the Grand Theatre .in Lod:, 
and rhe Baltic Opera. In recent seasons, she has prcpared the part of Liza in Tcha1kovsky s 
The Queen ofSpades,Joanna in The Devds ofloudun by Penderecki, and Cio-Ci.o-San in Puc
cini's Madama Burrerfly for the Krakow Opera. She has performed oratonos in prest1g1ous 
music halls of Europe and the Un ited States, and made a large number of radio and television 

recordings. 

Agnieszka Cząstka 
Mezzosopran . Absolwentka Akademii Muzycznej w Kra

kowie, solistka Opery Krakowskiej , gdzie można ją usłyszeć 
m.in . w roli Carmen w operze Bizeta, Suzuki w Madama Burrerfly, 
Zerliny w Don Giovannim, Poliny w Damie pikowej, Magdaleny 
w Rigolerro i Jadwigi w Srrasznym dworze. W repertuarze posiada 
wiele znaczących partii operowych i oratoryjnych . Współpracuj e 
także z innymi teatrami muzycznymi. Koncertowałam . in. w USA , 
Niemczech , krajach Beneluxu , Ukrainie , Rosji , Słowacji. 

Mezzo-soprano. A graduate of the Music Academy in Krakow, she is a solo
ist at the Krakow Opera, where she can currently be heard perform1ng the roles 
of Carmen in Bizet 's opera, Suzuki in Madama Burterfly, Zerlina in Don Giovanni, Polina 1n The 
Queen ofSpades, Magdalena in R1golerro, and Jadwiga in The Haunred Manor.. Her reperto1~e 
includes a number of maJOr opera and oratono parts. She also collaborares w1th other music 
theatres, and has g1ven concerts in the USA, Germany, Benelux, Ukraine , Russia, and Slovak1a. 
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Krzysztof Dekański 
Bas. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Należał do Zespołu Śpiewaków „Camerata Silesia". W kręgu jego 
zainteresowań znajduje się zarówno muzyka operowa, oratoryjna 
jak i kameralna. W roku 2009 i 201 O brał udział w galach nowo
rocznych w Filharmonii Krakowskiej (dyr. P. Przytocki). W listopa
dzie 2009 w ramach koncertów Dni Muzyki Organowa-Klawesy
nowej w Filharmonii Krakowskiej uczestniczył w wykonaniu Missa 
Chora/is F. Liszta, a w październiku 201 O - w Misa criola A. Rami
reza . W listopadzie 2009 roku zadebiutował partią Bartola w We
selu Figara na scenie Opery na Zamku w Szczecinie. 

Bass. After grad uating from the Music Acad emy in Krakow, he joined the Camerata 
Sil es ia Ensemble of Singers in Katowice. His professiona l interests include opera, o ratorios and 
chamber music. In November 2009, he sang for the first time at the Castle Opera in Szczecin 
as Ba rto lo in The Wedding of Figaro. In 2009 and 201 O, he took pa rr in the New Yea r ga las at 
the Krakow Ph ilha rmon ic Ha ll (conducted P. Przytocki). In Nove mber 2009, d uring t he Kra
kow Ph ilh a rmon ic's O rgan and Harps ichord Music Days, he participated in a performance 
of Missa Chora/is by F. Liszt , a nd in October 201 O in Misa criolla by A. Ram irez. 

Janusz Dębowski 
Tenor. Od 1984 r. solista Opery Krakowskiej , ma w reper

tuarze kilkadziesiąt partii operowych. Na krakowskiej scenie wy
stąpił m. in. jako Artur i Edgar w Łucji z Lammermoor, Turiddu 
w Rycerskości wieśniaczej, Don Jose w Carmen, Almaviva 
w Cyruliku sewilskim, Król w Balu maskowym, Książę w Kopciusz
ku, Hoffmann w Opowieściach Hoffmanna, Ubu król w operze 
Pendereckiego i Faust w operze Gounoda, Cavaradossi w Tosce, 
Stefan w Strasznym dworze, Alfred w Traviacie, Rudolf w Cygane
rii. W jego dorobku znajduje się również wiele pierwszoplanowych 
ról operetkowych. 

Teno r. A so loist at t he Krakow O pera s ince 1984, he has maste red a reperto ire of sev
era! doze n opera parts. In Krakow, he has performed the parrs of Ar tu ro and Edgardo 
in Lucia di Lammermoor, Turiddu in Cavalleria rusticana, Don Jose in Carmen, Almaviva 
in The Barber ofSeville, t he Ki ng in Un bal/o in maschera , the Prin ce in La cenerencola, Hoff
mann in The Tales of Hoffmann, King Ubu in Pende recki's o pera, a nd Faust in Gounod 's o p
era , Cavarad ossi in Tosca, Stefa n in The Ha unced Manor, Alfred o in La travia ta, and Rodo lfo 
in La boheme, to na me b ut a few. He has a lso a ppeared in a la rge number o f majo r o peretta 
ro l es. 

Vasyl Grokholskyi 
Tenor. Absolwent Akademii Muzycznej w Kijowie, solista ki

jowskiej Opery Narodowej . Współpracował także z tamtej 
szą filharmonią . Śpiewał w salach koncertowych całego świata, 
m. in . w Hiszpanii , Portugalii , Holandii, Belgii, Izraelu, Niem
czech , Austrii, Kanadzie , Rosji , Australii, Japonii , Czechach 
i w Polsce. Od 2003 roku jest solistą Opery Krakowskiej. 
Występuje w partiach Edgara w Łuqi z Lammermoor, Fausta 
w operze Gounoda, Księcia Mantui w Rigoletcie i Alfreda Ger
mont w Traviacie , Rudolfa w Cyganerii i Pinkertona w Madama 
Butterfly , Hermana w Damie pikowej, Don Jose w Carmen, Otto

kara w Baronie cygańskim. Współpracuje z Operą Narodową w Warszawie. W 201 O r. został 
zwycięzcą Xll Wielkiego Turnieju Tenorów Opery na Zamku w Szczecinie. 

Tenor. A graduate of the Academy of Music in Kiev, he sang solo parts a t the National 
Opera and a lso co ll aborated with the phi lharmonic orchestra in that city, and the n went o n ro 
perfo rm in concert ha ll s a ll aro und the world, e.g . in Spa in , Po rtuga l, Ho ll a nd , Be lgi um , lsrael, 
Germany, Austria , Canad a, Russia , Austra lia, Japan, the Czech Rep ub lic , a nd Po la nd. Since 
2003, he has been a soloist at the Krakow Opera. Grokho lskyi performs the roles of Edga rdo 
in Lucia di Lammermoor, Faust in Go unod 's opera, the Prince of Mantua in Rigoletto and 
Alfredo Germo nt in La craviara , Rodo lfo in La boheme a nd Pinke rto n in Madama Butterfly, 
Herma n in The Queen ofSpades, Don Jose in Carmen, a nd Ottokar in The Gypsy Baron. Since 
2007, he has been co ll aborating with t he National Opera in Warsaw. In 20 1 O, he wo n the 12'" 
GreatTenors Tournament ar the Castle Opera Ho use in Szczecin . 

lmeri Kawsadze 
Tenor. Od ponad pół wieku na scenie operowej , najpierw 

w Teatrze Opery i Baletu w Tbilisi, w teatrach Niżnego Nowgoro
du i Permu , a od 18 lat Opery Krakowskiej . Występował tum .in . 
jako Izmael w Nabucco, Książę w Rigoletcie, Alfred w Traviacie, 
Hoffmann w Opowieściach Hoffmanna, Canio w Pajacach, Mac
duff w Makbecie, Hrabia Almaviva w Cyruliku sewilskim, Don Jose 
w Carmen, Lord Artur w Łucji z Lammermoor, Tybalt w Montec
chi i Capuleti, Don Ottavio w Don Giovannim, Cavaradossi w To
sce, Młody i Stary Faust. Ma w repertuarze ponad 60 partii. Po
siada tytuł Narodowego Artysty Gruzji. Jest laureatem Premio ln-
ternazionale , którą otrzymał w 2003 w Rzymie. 

Tenor. Active in o pera fo r over ha lf a cen tu ry, firs t ar t he Opera a nd Ba ll et Thearre in T bi
lisi, th en at t he thearres of Nizhny Novgorod and Perm , he has spenr the last 18 yea rs ar the 
Kra kow Opera. Here he has perfo rmed a la rge number of ro les, a mo ng th em that of lshmae l 
in Nabucco, t he Duke in Rigoletto, Alfredo in La travia ta, Hoffma nn in The Tales of Hoffmann, 
Canio in Pagliacci, Macduff in Macbeth , Cou nt Alm aviva in The Barber of Seville, Don Jose 
in Carmen, Arturo in Lucia di Lammermoor, Te ba ld o in I Capuleci e i Montecchi~ Do n Ot
tavio in Don Giovanni, Cava radoss i in Tosca , a nd bo rh Yo ung a nd O ld Fa ust. His reperroi re 
comprises mo re t han 60 parts. He ho ld s rhe ritle o f a Natio na l Artisr of Geo rgia and rece ived 
the 2003 Premio lnrernazionale in Rome. 
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• Stanisław Kufluk 
Baryton. Abso lwent lnsrytutu Sztuki w Stan i sławowie, la ure

at Ili nagrody w Konkursie im. Adama Didura (2008) i Grand Prix 
w konkursie wokalistyki Sztuka XX I w. w Fin landii (2006). 
W latach 2006 - 2009 so li sta Opery Wrocławskiej, gdzie wystą
pił m.in. jako Ran goni w Borysie Godunowie Musorgskiego, Hra
bia Almaviva w Weselu Figara Mozarta, Escamilla w Carmen Bi
zeta, Chrystus w Raju utraconym Pendereckiego, Jozue w jutro 
Bairda. Od 2009 r. jest so li stą w Operze Ś l ąskiej w Bytomiu, gdzie 
ostatnio śpiewał partię Miecznika w Strasznym Dworze, Ashtona 
w łuqiz Lammermoor. Od sezon u 2010/ 2011 należy również do 

zespołu Opery Krakowskiej. Można go usłyszeć w partii Macieja w Strasznym Dworze, Mora
lesa w Carmen. 

Baritone. A gradu a te of the Art Institute in lvano-Frankivsk, win ner of the Th ird Pr i ze in the 
Adam Didur Competirion (2008) and the Grand Prix in the 2 1 ~ Century Art Voca l Competi
rion in Fin land (2006), he was a soloisr ofrhe Wroclaw Opera from 2006 ro 2009, perform
ing such parts as Rangoni in Bons Godunov by Muso rgski, Count Almav1va in The Marnage 
of Figaro by Mozart, Escamil lo in Carmen by Bizet , Chrisr in Paradise Losr by Pendereck i, 
and Joshua in Tomorrow by Baird. Since 2009, he has been a so loisr at rhe Silesian Opera 
in Bytom , where he has recently sung the parrs of the Sword-bearer 1n The Haunred Manor 
and As hton in Lucia di Lammermoor. Starting in the 2010/2011 season, he is a lso a member 
of rhe Krakow Opera's team and can be heard performing the parts of Maciej in The Haunred 
Manorand Morales in Carmen. 

Bogdan Kurowski 
Bas. Wystąpił w ponad 2 OOO przedstawień na scenach pol

skich i zagranicznych (Niemcy, Francja , Wie lka Brytania, Hiszpa
nia, Włochy, Austri a, Szwajcaria, Irlan di a, Ho la ndia, Belgia, Lu
xemburg, Szwecja, Grecja, Cypr, Bułgaria, Lirwa, Ukraina, Ja
ponia, Korea). W repertuarze ma ponad 80 partii operowych 
i operetkowych, ponad 20 partii oratoryjnych i ok. 200 pi eś ni .Jest 
so li stą Opery Ś l ąskiej w Bytomiu i Narodneho Divadla w Ostra
wie. W Operze Krakowskiej można go usłyszeć w partii Żupana 
w Baronie cygańskim, Zu nigi w Carmen, Bonzo w Madama Bur
rerAay, Skołuby w Strasznym Dworze. 

Bass. W irh over 2,000 srage producrions ar home and abroad (Germany, France, UK , 
Spain, ltal y, Aus rri a, Swirzerland , lre la nd , Holland , Belgium , Luxe mbourg, Sweden, Greece, 
Cyprus, Bulgaria, Lithuan 1a, Ukraine, Japan, Korea) to hi s credit, Kurowski has accumu lated 
a repertoire of mare rhan 80 opera and opererta parts , 20 o ratoria parts and same 200 
songs . He is a solo isr of rhe Si lesian Opera in Byrom a nd of the National Theatre in Osrrava. 
Ar rhe Krakow Opera, Kurowski can be heard performing th e parts of Zsupan in The Gypsy 
Baron, Zuniga in Carmen, Bonzo in Madama Butrerfly, or Skołuba in The Haunred Manor. 

Magdalena Nowacka 
Sopran. Abso lwentka poznańskiej Akademii Muzycznej , 

od debi utu (partia Leonoryw Trubadurze Verdiego) w 2001 r. po
zostaje so listką Teatru Wie lkiego w Poznaniu. Ma w repertuarze 
pierwszoplanowe role sopranowe repertuaru Verdiowskiego - El
wirę w Ernanim, Desdemonę w Ocel/u, Elżbietę w Don Carlosie, 
Ame li ę w Balu maskowym, Leono rę w Mocy przeznaczenia, Lin ę 
w Stiffelio, Requiem. Śpiewała także rytułową partię w Normie 
Belliniego i Lizę w Damie pikowej Czajkowskiego (m .in . w Ope
rze Krakowskiej). Ostatnio wzbogaciła repertuar o partię Mica
eli w Carmen Bizeta. 

Soprana. A graduate of the Music Academy in Poznan, ever since her 2001 debur 
(as Leonora in li rrovarore by Verdi), she has been a solo ist ar the Grand Theatre in rhat city. 
He r re pertoire comprises most major soprano ro les in Verdi's operas: El vira in Ernani, Desde
mona in Ocel/o, Elisabeth in Don Carlos, Amelia in Un bal/o in maschera, Leonora in La forza 
del desrino, Lina in Sriffelio, and rhe Requiem. She has also sung the part of Norma in Bellini 's 
opera and rhat of Liza in The Queen ofSpades by Tchaikovsky (ar the Krakow Opera, among 
other ve nues) . Recenrly, she has extended her reperto1re to include the part of Micaela in Bizet's 

Carmen. 

Volodymyr Pankiv 
Bas. Urodził się w Drohobyczu na Ukrainie, ukończył Akade

mię Muzyczną w Krakowie. Od 2004 r. jest so li stą Opery Krakow
skiej, gdzie śpiewał m.in . partie Rajmo nda w Łucji z Lammermoor, 
Hrabiego Ceprano i Sparafici /e w Rigolercie, Surina w Damie pi
kowej, Mefista w Fauście, Komandora w Don Giovannim, Bonzo 
w Madama BurrerAy. W 2006 r. wystąpił jako Basilio w Cyruli
ku sewilskim na deskach Opera Lyra w Ottawie. Współpracu
je regularnie z Operą Narodową w Warszawie i Operą na Zamku 
w Szczecinie. Śpiewa również pieśni Schuberta, Rac hma ninowa, 
Czajkowskiego, Musorgskiego i Chopi na o raz występuj e w muzyce 

oratoryjnej: Requiem Mozarta i Verdiego, Missa pro pace Kilara, Msza Koronacyjna Mozarta. 

Bass. Born 1n Drohobych , he graduated from the Music Academy in Krakow. He has been 
a soloist at the Krakow Opera s1nce 2004, singing a number of parts , among them Raimondo 
in Lucia di Lammermoor, Count Ceprano and Sparafuci le in Rigolerro, Surin in The Queen 
ofSpades, the Commendatore in Don Giovanni, and Bonzo in Madama BurrerAy. In 2006, 
he performed rhe role of Basilio in The Barber of Sevi!le a r the Opera Lyra in Ottawa. 
He has been working regu larly for the National Opera in Warsaw and rhe Casrle Opera in Szc
zecin. He a lso sings songs by Schubert , Rachma ni nov, Tcha ikovsky, Mussorgsky a nd Chopin, 
as we ll as solo parts in oratorios: Mozarr 's Requiem and Coronarion Mass, Kilar's Missa pro 
pace. 
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Bartosz Urbanowicz 
Bas. Ukończył z wyróżnieniem katowicką Akademię Muzyczną 

(200S). W latach 200S-2009 był solistą Teatru Wielkiego w Po
znaniu, a w 2009 roku został solistą Opery Krakowskiej. Współ
pracuje z Operą Śląską, Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz Ope
rą Wrocławską. 

Na krakowskiej scenie śpiewa partię Zbigniewa w Strasznym 
dworze, Leporella w Don Giovanni~ Zunigi w Carmen, Angelottie
go w Tosce, Surina w Damie pikowej, Bonzo w Madama Burcer
fly. W jego repertuarze znajdują się m .in. partie Figara i Bartola w 
Weselu Figara , Don Alfonso w Cosi fan tutte, Banka w Makbecie. 

Dokonał licznych nagrań dla radia i telewizji. 

Bass . Afte r graduat ing (with ho nours) from the Music Academy in Katowice (200S), 
Urbanowicz was a soloist at the Grand Theatre in Poznan ti ll 2009, and then became a solo
ist of t he Krakow Opera. He a lso col la borates with t he Si lesia n Opera, the Grand Theatre 
in Poznan , a nd the Wroclaw Opera . In Krakow, he sings the parts o f Zbigniew in The Ha unted 
Manor, Leporell o in Don Giovanni, Zuniga in Carmen, Ange lotti in Tosca , Surin in The Queen 
of Spa des, and Bonzo in Madama Burcerfly. His repertoire a lso includes t he parrs of Figaro 
and Ba rro lo in The Marriage of Figaro, Don Alfonso in Cosi fan tutre, a nd Banco in Macberh. 
Urba nowicz has made numerous recordings for th e radio and television. 

Bożena Zawiślak-Dolny 
Mezzosopran. Od 1988 r. solistka Opery Krakowskiej. Sław

na odtwórczyni partii Carmen w operze Bizeta, którą kreowała 
na scenach Krakowa, Bytomia, Łodzi, Gdańska, Szczecina i War
szawy. Ma w dorobku kilkadziesiąt partii operowych m in. w dzie
łach Rossiniego (Kopciuszek, Cyrulik Sewilski; Semiramida) i Ver
diego (Bal maskowy, Trubadur; Nabucco, Rigolerto, Aida), kre
acje musicalowe (Aldonza-Dulcynea w Człowieku z La Manchy) , 
czy wykonanie z ogromnym sukcesem songów Kurta Weilla. 

Kilkakrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury i sztuki . 

Mezzo-sopra no. A so lo ist of the Krakow Opera s ince 1988, she is fa mous fo r her Car
men, t he pa rt she has perform ed o n the stages of Kra kow, Byrom, Lodz, Gd a nsk, Szczecin 
and Warsaw. She has sung dozens of pa rrs in operas, e.g. by Ross ini (La cenerenrola. The Bar
ber ofSeville. Semira mide) a nd Verd i (Un balio in maschera, Jl trovarore, Nabucco, Rigoletro, 
Aida), as we ll as in musicals (Aldo nza/ Du lc in ea in Man of La Mancha). Her rendition of Kurt 
Wei ll songs proved a major success. She has rece1ved a nu mber of awards fo r her achievements 
in cul ture a nd a rts. 

I ryna Zhytynska 
Mezzosopran . Absolwentka Akademii Muzycznej w Kijowie, 

laureatka międzynarodowych konkursów. Od 2007 r. solistka 
Opery Wrocławskiej, gdzie śpiewała m. in. partię Maryny Mnisz
chówny w Borysie Godunowie Musorgskiego, Papageny w Czaro
dziejskim flecie Mozarta, Dalili w Samson i Dalila Saint-Saensa, 
Carmen w operze Bizeta. W 2008 r. występowała w Teatro Real 
w Madrycie , w Teatro La Maestranza w Sewilli i Teatro Arriaga 
w Bilbao. 

Mezzo-soprano. A grad uate of t he Mus ic Academy in Kiev, 
she has wo n seve ra l inrern atio na l compet itions, a nd since 2007 has been a so lo isr at t he 
Wro cl aw Opera, where she has sung such pa rts as Marina Mniszech in Mussorgsky's Boris 
Godunov, Papagena in Mozart's The Magie Flute, Da lila in Saint-Saens' Samson er Dalila, 
o r Carmen in Bizet's opera. In 2008, she pe rfo rmed at rhe Teatro Rea l in Madrid, the Teatro 
La Maestranza in Sevill e, and the Teatro Arriaga in Bil bao . 

Adam Zdunikowski 
Tenor. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. 

Laureat konkursów wokalnych (Ady Sari w Nowym Sączu, 

Stanisława Moniuszki w Warszawie , Belvedere w Wiedniu) 
oraz VI Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie. Debiutował na 
scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w 1990 roku. Współpra
cuje ze wszystkimi teatrami operowymi w Polsce oraz Staatsoper 
w Hamburgu, Operą Narodową w Sofii i Narodni Divadlo w Pra
dze . Posiada szeroki repertuar operowy (ponad 40 partii), a tak
że oratoryjny (około SO tytułów) . Występował pod batutami ta
kich znakomitości jak: Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, 

Nello Santi , Jiri Belohlavek,Jonas Kovacs, Kazimierz Kord , Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, Gabriel 
Chmura, Jerzy Maksymiuk, Noam Sheriff, Krzysztof Penderecki, Lawrence Foster. 

Teno r. A graduate of the Mus ic Academy in Warsaw, with prizes fro m severa l voca l com
petitions (Ad a Sari Contest in Nowy Sącz, Stanisław Mon iuszko Competition in Warsaw, Bel
vedere in Vienna, wi nner o f t he Sixth Great Tenors Tournament a t the Castle Opera House 
in Szczecin), he had his de b ut at t he Gran d T hearre in Warsaw in 1990. He co ll aborares wirh 
a ll the o pera theatres in Po land a nd with rhe Staatso per in Ha mburg, the Natio na l Opera 
in Sophi a a nd the Na tional Th eatre in Prague. Zduni kowski has mastered an extensive rep
erroi re of opera parrs (ove r 40 ) a nd o ra rorios (some SO t itles). He has performed with such 
conducro r ce lebrit ies as : Jerzy Semkow, Sta ni sław Skrowaczews ki , Ne l Io Santi , Jiri Belo hl avek, 
Jo nas Kovacs, Kazim ie rz Kord , Anro ni W it, Jacek Kasprzyk, Gabrie l Chmura, Jerzy Maksymiu k, 
Noam Sheriff, Krzyszto f Penderec ki , a nd Lawrence Foster. 
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• 
Dyrektor Naczelny / General Director Bogusław Nowak 
Główny Reżyser / Senior Director Laco Adamik 
Kierownik muzyczny / Music DirectorTomaszTokarczyk 

Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych / Deputy Manager for Organisation 
Katarzyna Rytysa-Bańbuła 
Z-ca Dyrektora ds. produkcji , główny inżynier / Deputy Production Manager, Head Engineer 
Wiesław Sawa 
Główny Księgowy / Chief Accountant Małgorzata Żak 
Kierownik Działu Koordynacji Artystycznej / Artist1c Coordi nation Manager Krzysztof Szafran 
Sekretarz Literacki / Editing Secretary Elżbieta Tasza 
Kierownik Działu Organizacji Widowni / Sales and Promotion Department Head Manager 
Anna Kościelna 
Public Relations Ewa Bąkowska, Monika Michałek-Brzegowska 
Impresariat / Event Manager Małgorzata Dąbrowa-Kostka 
Kierownik Działu Kadr / Human Resources Manager Jolanta Sadowska 
Kierownik Administracji / Administrative Manager Maria Boniakowska-Leśniewska 

Zespół techniczny / Technical Staff 

Kierownik Działu Technicznego / Stage Manager Grzegorz Woźniak 
Z-ca Kierownika Działu ds. Produkcji / Deputy Producrion Manager Weronika Kowalczyk 
Pracownia Scenotechniczna / Stage Technology Section Tadeusz Sajak 
Pracownia Akustyczna / Acousric Section Jędrzej Rusin 
Pracownia Elektryczna / Electrical Section Piotr Ropek 
Pracownia Stolarska / Carpenters Section Henryk Czarnecki 
Pracownia Modelarska / Modelling Section Wadaw Didur 
Pracownia Ślusarska / Meralwork Section Franciszek Szumny 
Pracownia Malarska / Painting Section Marek Jarosz 
Pracownia Krawiecka Damska / Ladies' Dressmaking Atelier Katarzyna Kłębczyk 
Pracownia Krawiecka Męska / Men's Dressmaking Atelier Ewa Dura 
Pracownia Perukarska-Fryzjerska / Hairdressers Elżbieta Lebiest 
Pracownia Modniarska / Millinery Ate lier Eulalia Szlachetka 
Sekcja Obsługi Garderób / Dressing Room Service Section Małgorzata Skóraś 

Oumak 
-SekomsA 

www.qumak.pl 
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• „Opera Krakowska" w Krakowie 
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków 
tel. +48 12 296 61 OO, fax +48 12 296 61 03 
sekretariat@opera.krakow.pl 

Rezerwacja / Bookings: tel. +48 12 296 62 62 (63) , fax: +48 12 296 62 68 
bilery@opera. krakow. pl , tickets@opera. kra kow. p I 
Kasa biletowa / Box Office: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48 
tel. +4812 296 62 60 (61) 

Kasa czynna/ Box Office opening hours: 
pn-sb 10.00-19.00 /Mon-Sat 1 O am-7 pm 
nd i święta na dwie godziny przed spektaklem 
on Sundays and Public Holidays: 2 hours before the performance 

www . opera . krakow . pl 

Na okładce wykorzystano plakat autorstwa Luigi Scoglio. 
On the cover the poster by Luigi Scogli o. 

Tłumaczenie / Translator 

Jerzy Juruś 

Redakcja programu / Editor 
Elżbieta Tosza 
Opracowanie graficzne / Artwork by 
Bartosz Giżycki 

Wydawca / Publisher 
Opera Krakowska 
grudzień / Decem ber 201 O 
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ferujemy kompletne, inteligentne rozwiązanie od jednego dostawcy. Dostarczamy 

ncepcje napędów ,szytych na miarę' z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
iągnięć techniki: urządzenia dolnej i górnej mechanizacji sceny, urządzenia 

rbezpieczające oraz ruchome elementy scenografii. Rexroth zespala wiedzę 
boświadczenie w dziedzinie różnego typu napędów i sterowań proponując 

związania energoszczędne zapewniające komplementarną wizualizację procesów 

az najwyższy standard bezpieczeństwa o zasięgu światowym, doskonały komfort 
ps!ugi i optymalną dyspozycyjność. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
www.boschrexroth.pl 
info@boschrexroth.pl 
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