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RUCH SCENICZNY I STAGE MOVEMENT 
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ASYSTENT DYRYGENTA I ASSISTANT CONDUCTOR 

HANNA MARASZ 
ASYSTENT REŻYSERA I ASSISTANT DIRECTOR 

DANIEL CHRUSZCZ 
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ALEKSANDER KORMAN 
PLAKAT I POSTER 

BARBARA JAKÓBCZAK-ZATHEY 
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OBSADA I CAST 

CLARA I KLARA 
MARTA WYŁOMAŃSKA * 

CLICK (A) I KLIK (A) 
MAŁGORZATA WĘGRZYN-KRZYŻOSIAK 

CLICK (B) I KLIK (8) 
AGATA SKOWROŃSKA* 
KATARZYNA SZAFARSKA 

5Cl550RS (A) I NOŻYCE (A) 
DOROTA DUTKOWSKA 

5Cl5SOR5 (B) I NOŻYCE (8) 
KATARZYNA BARANIECKA* 
KINGA MAZURKIEWICZ-PALA 

WOODRAVEN I LE$NY KRUK 
MARIUSZ GODLEWSKI* 
TOMASZ RUDNICKI 

SOLIŚCI I ORKIESTRA OPERY WROCŁAWSKIEJ 

SOLOISTS AND ORCHESTRA OF WROCŁAW OPERA 

*GOŚCI NNIE I GUEST 

DYR EKCJA ZA STR ZEGA SOBIE PRAWO DO ZM IAN W OBSADACH . 
TH[ C L!łRENT C AST IS <; JBJECT TO (HANG[ 

OBSADA CAST 
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Aleksander Korman I Opętanie I Possession 
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CLARA RAZY PIĘĆ - SŁOWO OD REŻYSERA 
CLARA TIMES FIVE - WORD OF THE DIRECTOR 

EWELINA PIETROWIAK 

Choroby umysłu i duszy jako temat dzieł, rozmyślań i analiz od zawsze 

pociągały wszelkiej maści artystów. Nie dziwota - potrzeba wgłębienia 

się w sedno i sens ludzkiego życia, poznanie duchowej nieskończoności 

człowieka, jego świata wewnętrznego i wszelkich tajemnic jest jednym 

z pierwszych powodów i celów uprawiania sztuki. Umysł czy dusza 

dotknięte chorobą często odkrywają wstydliwe tajemnice, rozświetla

ją ciemności, które każdy chowa głęboko w sobie: lęki, sny, rozpacze, 

olśnienia, wszystkie rozpiętości uczuciowe, cały ocean zachowań i emo

cji, których cywilizowany i kulturalny człowiek nigdy nie ujawnia. 

Schizofrenia to choroba pełna zagadek. Nazywana jest „chorobą 

królewską" m.in. dlatego, że żadna inna nie ma tak bogatych, dotyka

jących różnych sfer życia, objawów. Antoni Kępiński, autor kluczowego 

w dziejach polskiej psychiatrii opracowania Schizofrenia oswoił tę cho

robę. W latach 70. jego książka była przedmiotem autentycznego kultu, 

czytana z wypiekami na twarzy, niczym najciekawsza powieść uwodziła, 

czarowała, ale przede wszystkim przybliżała światy zdrowych i chorych . 

Najważniejszym jej przekazem był szacunek dla schizofrenika, podziw 

i zrozumienie dla jego świata. Świata, który : ma w sobie coś wielkiego, 
jest w nim zmaganie się czlowieka z samym sobą i z wlasnym otocze
niem, szukanie własnej drogi, jest to świat, w którym przejawia się to, 
co najbardziej w człowieku ludzkie 1

• 

Główna bohaterka opery Hanny Kulenty Matka czarnoskrzy
dłych snów ma na imię Ciara, jest chora na schizofrenię. W trakcie pół

torej godziny trwania utworu poznajemy jej zmaganie się z samą sobą, 

z własnymi demonami; jesteśmy wpuszczeni do wewnętrznego, fascy

nującego świata chorej głowy. Rozszczepienie osobowości Ciary jest wi-
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dzialne i słyszalne - Ciarą jest pięć wykonawczyń: trzy śpiewaczki (Ciara, 

Click A, Scissors A) i dwie aktorki (Click B, Scissors B) . Z pozoru skom

plikowany zabieg, utrudniający podążanie za opowieścią, ale w istocie 

to udana próba zmierzenia się z opisem świata przeżyć schizofrenika, 

a przy okazji - gatunkowo - swoista synteza opery i teatru dramatycz

nego. 

Libretto, którego autorem jest Paul Goodman to zbór sytuacji 

nie powiązanych ze sobą fabularnie lub powiązanych śladowo: żadna 

pojedyncza interpretacja nie jest zamierzona bądź oczekiwana, tekst 
jest otwarty na różne odczytania, pisze sam Goodman, sugerując tylko, 

by tekst interpretować symbolicznie lub użyć go w celu pokazania znie

kształconych faktów z przeszłości Ciary, być może tłumaczących przyczy

ny choroby. 

Libretto składa się z samych, często nakładających się na siebie 

dialogów i monologów, jest prawie pozbawione didaskaliów, wszelkie 

sytuacje sceniczne leżą w rękach inscenizatorów. W naszym spektaklu 

staraliśmy się uporządkować historię Ciary i, zgodnie z sugestią autora, 

dać retrospekcyjne sygnały wskazujące na powody jej obecnego stanu. 

W zanurzaniu się w świat naszej bohaterki przewodnikiem jest muzyka 

Hanny Kulenty, która, niełatwa dla śpiewaków, biorąc pod uwagę choć

by długie, dysonansowe współbrzmienia, częste łamanie rytmu, brak 

melodycznego „wsparcia" w orkiestrze, staje się jednak, m.in. dzięki 

tym trudnościom, jedynym w swoim rodzaju, mówiono-śpiewanym 

koncertem na pięć kobiecych głosów i jeden męski. Fragmenty, gdy jed

nocześnie śpiewają trzy śpiewaczki i mówią dwie aktorki dają wrażenie 

uczestniczenia w osobliwej transmisji z wewnętrznej walki, bądź też 

wewnętrznego porozumienia różnych „kawałków" jednego człowie

ka. 

Tytuł opery także wskazuje na interpretacyjny trop snu i ludz

kiego „podziemia". Jest cytatem z tragedii Eurypidesa Hekabe: 
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Nocy ciemna, 
czemu tak nocą mnie dręczą 
trwogi i zjawy? o Pani Ziemio, 
matko snów czarnoskrzydlych, 
odpycham sen tej nocy2

. 

- lamentuje w utworze tytułowa Hekabe, dowiedziawszy się o śmierci 

swoich dzieci w wojnie trojańskiej. „Matką" jest u Eurypidesa ktoś/coś, 

co rodzi sny i demony, a zatem: noc, ziemia, podziemie. U nas „matką" 

jest rodząca chore sny schizofrenia. 

Pewna jestem, że warto zanurzyć się całkowicie w dziwny świat 

Matki czarnoskrzydlych snów. Poznanie opery Kulenty może być wtedy 

wyprawą jednocześnie na najwyższy Mount Everest i w najgłębszy Rów 

Mariański ludzkiej duszy. 

'Kępiński Antoni, Schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009. 

'Eurypides, Tragedie; Hekabe, Prószyński i 5-ka, Warszawa 2007 

lll11esses of the mind and soul, as the theme for work, contemplation or analy

s1s, have always drawn all colours ot art1sts. A need to delve into the mean ing 

of huma n li f e an d learn the spir itu al inf1nity of man is one pu rpose of the cul 

t1vation of art A mind or soul aff1 1cted by 1llness of ten reveals sh ameful secrets 

w h1 ch the c1v1lized and cu ltured never d1sclose. Sch1zophrenia 1s an 1llness fu ll 

of r1ddles. No ot er has symptoms so ri ch touching a1·eas of life as var1ed 

The heroine of the opera The Mather of Black-Winged Dreams by 

Hanna Kul r nty 1s nam ed Ciara and s1 ffers from sch1zophren ia. In the course of 

th e one and a half hours of the work we become acqu a1nted w ith her st ·uggle 

w 1th herself, w1th her ow n clemons, we are permi tted to pass 1nto the 1nner 

worl d of an ii i mind The splitt ing oi her persona!ity 1s vis1 ble and aud1ble fo r 

the fa ct that f ive per"formers take the role of Ciara hree singers (Ciara, Click A 
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Aleksander Korman I Strach I Fear 
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and Srnsors A) and two actresses (Cl1ck Band Scissors B). Though a seemingly 

complex treatment hindering a following of the tale, this 1n fact represents 

a successful attempt to grasp the world of exper1ence lived by a schizophrenic, 

and is at the same time, in genre, a pecul1ar synthesis of opera and dramatic 

theatre The libretto, authored by Paul Goodman, forms a collect1on of s1tu

at1ons disconnected in terms of plot. lt is composed merely of dialogue and 

monologue, one often overlapping the other, and is almost devoid of stage 

directions, every theatrical s1tuat1on resting in the hands of the producers. With 

our performance we have attempted to straighten out the story of Ciara and, 

as suggested by the au thor, provide flashbacks, s1gnals po1nting to reasons for 

her present condition. Submerged in the world of our heroine, a guide 1s for

med by the music, music wh1ch, though chal leng1ng for the singers, becomes 

a spoken and sung concerto for the vo1ces of five women and one man. 

The title of the opera too offers a path to interpretation. through dre

ams lt is drawn from the tragedy Hecuba by Eurip1des. 

Night dark, 

why torment meso in darkness do 

terrors and spectres7 oh Lady Earth, 

mother of black-winged dreams, 

sleep I spurn this night' 

Thus laments the eponymous Hecuba 1n learn ing of the death of her 

ch1ldren 1n the TroJan War. 'Mother' is for Eur1pides someone or something 

bearing dreams, and therefore night, an underworld; 'mother' is for us sc h izo

phren1a, a bearer of dreams iii 

I am certa in of the value of tot al immersion 1n the strange wor ld o f The Mather 

of Black-Winged Dreams. 

Eunp1des, Tragedies; Hekabe ( 1,1rsaw ProS?yri ·1 1 S ka. 7007) 
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MATKA CZARNOSKRZYDŁYCH SNÓW 
- SŁOWO OD AUTORA LIBREITA 
MOTHER OF BLACK-WINGED DREAMS 
- WORD OF THE AUTHOR OF LIBRETTO 

PAUL GOODMAN 

Spacerując ostatnio po mieście nagle usłyszałem głos: Cześć' Tak, wspa

niale' Do zobaczenia wkrótce' Oczywiście to był ktoś, kto rozmawiał 

przez telefon komórkowy, a właściwie krzyczał, ze wszystkimi towarzy

szącymi temu gestami i wyrazami twarzy. W tym momencie od razu po

myślałem o Leśnym Kruku (Woodraven), męskiej postaci z Matki czarno

skrzydlych snów, i jego witaniu siebie samego: Cześć! Jak się masz? Mam 

się dobrze, dziękuję! 

W dzisiejszych czasach przechadzka po mieście wywołuje klimat 

schizofrenii, gdy połowa osób mówi sama do siebie. Kiedy powstawało 

libretto, rozmowy przez telefony komórkowe nie mogły być inspiracją, 

gdyż jeszcze wtedy nie istniały; jeżeli teraz pracowałbym nad jego tek

stem, to wprawienie się w odpowiedni nastrój nie byłoby trudne. Istnia

ło jednak coś, co wpłynęło pośrednio na tekst. Moja pierwsza żona miała 

ciotkę, która przechodziła kryzys psychiczny. Była to osoba wychowana 

w ekstremistycznej sekcie Kościoła Protestanckiego. Ku zakłopotaniu 

rodziny, zaczęła opowiadać dziwaczne historie, o których była przeko

nana, że są prawdziwe. Kiedy usłyszałem te opowieści, zdałem sobie 

sprawę, że nie były one przypadkowe, ale że ona tworzyła oryginalną 

mitologię na podstawie wierzeń, wśród których dorastała. Problem po

legał na tym, że te wytwory jej chorej wyobraźni stały się autonomiczne, 

walczyły o dominację i „. wygrywały. Było tak, jakby chory umysł tworzył 

sztukę, w której postacie ożyły, odłączyły się od pierwotnego kontekstu 

i przejęły władzę nad twórcą. Bardzo jej współczułem, możliwe, że po

strzegałem ją jako towarzysza podróży po świecie wyobraźni. W każdym 
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razie, kiedy Hanna Kulenty poprosiła mnie o napisanie dzieła na temat 

schizofrenii, objawy kryzysu ciotki dały mi wyobrażenie o mechanizmie 

działania takiego procesu. 

Trudność w pracy nad jakimkolwiek tematem polega na nada

niu mu formy. Wszystko wymaga swojego własnego, wyjątkowego sty

lu. Styl „Associative", czyli „skojarzeniowy", użyty w libretcie, stara się 

wykreować hermetyczną sieć sugerowanych znaczeń, uczynić to co su

biektywne obiektywnym. Taka jest psychika Ciary, głównej bohaterki. 

Przechodzi ona kryzys psychiczny, który powoduje, że obiektywne i su

biektywne punkty widzenia nie różnią się już od siebie. Jej „Ja" podzie

liło się na różne oblicza, które stały się autonomiczne, czasem destruk

cyjne i bardzo gwałtowne. Nie są to przypadkowe ekspresje, ale w jakiś 

sposób powiązane z wewnętrznym światem symboli, światem dziwnych 

istot zwanych „nieświadomością" i snami. 

Matka czarnoskrzydłych snów jest tragedią, mimo że finał pod

trzymuje pogląd, że Ciara ma możliwość przeżycia. Jest ona zbliżona do 

koszmaru, jednak zawsze miałem nadzieję, że nie jest to nieuzasadniony 

koszmar, ale taki, w którym odbiorcy będą współczuć Ciarze. Nie będą 

niepokojąco rozbawieni, ale zaniepokojeni w taki sposób, aby mogli się 

wczuć i zrozumieć, tak jak to było w przypadku jednej ze słuchaczek 

w Monachium, której ciężki los Ciary wzruszył do łez. 

Haga, 19 kwietnia 2010 r. 

Recently while taking a walk in the city i was startled by a voice which 

shouted out Hello' Yeah, great' OK, see you soon' lt was of course someone 

talking, well in this case shout1ng, on his cell phone, with all the accompanying 

gestures and facial expressions And I had to th1nk of Woodraven, the male 

personage in The Mather of Black-Winged Dreams w1th his greeting to h1mself 

Hello' How are You7 /'rn fine thank you' Nowadays a stroll in the city takes on 

an atmosphere of sch1zophrenia with half the people talking to themselves 
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Aleksander Korman I Wiejeckie wariacje I W1e;eck1e vanat1ons 
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When the li bretto was w1-itten cell phones d1dn't exist so it was not 

an 1nsp1rat1on but if I was now working on the libretto gett ing into the mood 

would not be diff icult There was thoug h an 1ndirect in f luence on the text My 

first w 1fe had an aunt who was in a mental cris1s Th is w as a person brought 

up in an extreme sect of the Protestant church. To the consternation of her 

fa m 1ly she began to relate b1zarre stor1es which she was convinced were true. 

When I heard th ese stones I r-ea lized th at they were not random but that she 

was creating an or1g inal mythology out of the bel iefs she had been brought up 

on The probl em was that her creation had broken away, become autonomous, 

was fig hting for domination and w1nning lt was as if a play has been written 

and then the characters had come to life, split off from the ong1nal context 

and taken over the maker I felt a strong sympathy for her and maybe saw her 

as a fellow traveller in the world of the imagi nat1on In any case wh en asked 

by Hanna Kulenty to w rite on th e subject of schizophrenra the creations of the 

aunt's rnsis provided a glimpse into a process at work. 

The diffi cu lty, with any subJect, is how to give 1t fo rm. Everyth ing de

ma nds its own, par l1cular style The Assocrat1ve style used in the li bretto tries to 

create an hermetic network of suggested mean rngs. lt tnes to make the subj ec

t1ve obJective This is the psyche of Ciara , the main ch aracter She is undergo

ing a mental rnsis whereby obJect1ve and subject1ve v1ewpoints are no longer 

dilferen tiated Her 'I' has frag mented into vari ous faces and these faces, not 

only personages but also 1deas, have become autonomous and in some cases 

destructive and very vio lent These are not random expressions but related in 

some way to an inte rna l w o rld of symbols, the world of those strange creatures 

called the 'unconscious' and drearns 

The Mather of Black-Winged Oreams is a tragedy although the outco

me is intended to support the idea that Ciara has the possibil 1ty of survival. lt 1s 

ak1 n to a n ightmare yet I always hoped th at 1t is not a gratu1tous nightmare but 

one in w hich the public f Pel5 sympathy for Ciara Not enterta1ned in a distur

bing manner but d1stu rbed 1nto empat hy and understand1ng as was the worna n 

in the audience in Mun1ch w ho had been moved to t ars by Clara's plight. 

The l lague, Apnl 19, 7010 
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PSYCHOZA: PORTRET W OPEROWYCH RAMACH 
PSYCHOSIS A PORTRAYAL IN OPERA 

ARTUR BIELECKI 

W liczącej ponad cztery stulecia swojej historii opera przechodziła nie

zliczone wprost metamorfozy, od gatunkowych poczynając, poprzez 

estetyczne, społeczne, literackie aż po przemiany „technologiczne" i or

ganizacyjne . Nie było chyba takiej dziejowej czy artystycznej rewolucji, 

która nie znalazłaby prędzej lub później odbicia w świecie opery. Począt

kowo było to szczytne i po części utopijne nawiązanie do starogreckiej 

tragedii (dramma per musica), później długotrwała i niemal szaleńcza 

fascynacja zmysłowym pięknem głosu ludzkiego (bel canto), posunięta 

aż do okrucieństwa w imię sztuki (śpiew kastratów) W XVIII wieku libre

ciści i kompozytorzy, a wraz z nimi publiczność, docenili sceniczny śmiech 

i codzienność (opera buffa), pozwalając śpiewakom zejść z piedestału 

bogów i herosów, by być bliżej „parteru". W następnym stuleciu, epoce 

Wagnera i Verdiego, muzyczny teatr upomniał się między innymi o re

alizm i prawdę, społeczną i psychologiczną, co zaowocowało wkrótce 

wzlotami opery werystycznej. 

Dalsze, nierzadko zaskakujące perspektywy rozwoju odsłoni

ły się przed operą w wieku XX. W tej epoce niezwykła różnorodność, 

bogactwo kierunków artystycznych i stylów nie ominęły również opery. 

Symbolizm, dramat ekspresjonistyczny, tematyka narodowa czy społecz

na, nawiązania do tradycji to niektóre z głównych tendencji, obecnych 

w dziełach dwudziestowiecznych mistrzów muzycznego dramatu. Aby 

tę różnorodność wykazać wystarczy przywołać opery tak odmienne 

stylistycznie, jak Kobieta bez cienia Straussa, Król Edyp Strawińskiego 

(opera-oratorium), Zamek Sinobrodego Bartóka, Król Roger Szymanow

skiego, Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza czy Porgy and 

Bess Gershwina. Tytuły te stały się punktem odniesienia dla opery dru

giej połowy XX w. i wreszcie dla opery współczesnej, punktem odnie-
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sienia i wyzwaniem, bo przecież dzisiaj skomponować operę to zadanie 

arcytrudne wobec takiej tradycji. Skończyła się bezpowrotnie niegdy

siejsza „masowa produkcja" (Scarlatti-115 tytułów, Handel - kilkadzie

siąt, Donizetti - około 70), w epoce „postnowoczesnej" każda opera to 

konieczność wykreowania nowego świata i nierzadko nowego języka. 

Nic jednak - mimo tych trudnych wyzwań - nie wskazuje na to, aby po 

ponad czterystu latach od swych początków opera miała zniknąć z na

szych oczu. Jednym z dowodów jej żywotności i scenicznej atrakcyjności 

jest właśnie Matka czarnoskrzydlych snów, dzieło polskiej kompozytor

ki Hanny Kulenty. Spektakl przygotowany przez Operę Wrocławską jest 

polskim prawykonaniem tego utworu, a premiera zaplanowana została 

w ramach Festiwalu Musica Polonica Nova, jednej z najważniejszych im

prez kulturalnych, promujących polską muzykę współczesną. 

PRAWDZIWY THRILLER 

Kameralna opera Hanny Ku/enty jest na najlepszej drodze do tego, by 

stać się dziełem kultowym - donosiła Morgen Post Hamburg niedługo 

po premierze Matki czarnoskrzydlych snów. Utwór został po raz pierw

szy zaprezentowany publiczności 9 grudnia 1996 r. w Theater im Marsta li 

w Monachium. Prasa podkreślała siłę sugestywności muzyki. Po sukcesie 

opery podczas Munchener Biennale Hannę Kulenty zaczęto powszech

nie uważać za jedną z najwybitniejszych polskich kompozytorek. Kry

tyka niemiecka wypowiadała się z entuzjazmem: Reakcje hamburskiej 

publiczności potwierdziły wyjątkową pozycję opery Hanny Ku/enty.[. .. } 
Maksimum efektu przy minimum materia/u. Polska kompozytorka trzy

ma widzów w napięciu, jej opera to prawdziwy thriller. 

Dla publiczności polskiej, interesującej się muzyką współczesną, 

monachijski sukces Matki czarnoskrzydlych snów nie mógł być żadnym 

zaskoczeniem. Już w latach osiemdziesiątych młoda kompozytorka dała 

się doskonale poznać serią ciekawych, oryginalnych utworów, którym 

towarzyszyły liczne nagrody krajowe i międzynarodowe. Lata dziewięć

dziesiąte były tylko potwierdzeniem wybitnego talentu artystki. 
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Hanna Kulenty urodziła się 18 marca 1961 r. w Białymstoku, nale

ży więc do tego pokolenia polskich twórców, których młodość przypadła 

na traumatyczną epokę stanu wojennego. W latach 1980-86 studiowała 

kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Włodzimierza 

Kotońskiego. Pod kierunkiem profesora Kotońskiego studiowała cała ple

jada czołowych polskich kompozytorów różnych roczników, poza Hanną 

Kulenty, m.in . Paweł Szymański, Tadeusz Wielecki, Stanisław Krupowicz 

i Paweł Mykietyn. Kompozytorka kontynuowała studia pod kierunkiem 

Louisa Andriessena w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Ha

dze, uczestniczyła w Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych przebywała w Berlinie na stypen

dium Deutscher Akademischer Austauschdienst. Hanna Kulenty tworzy, 

realizując liczne zamówienia, prowadzi także wykłady na kursach kom

pozytorskich . Jako wykładowca pojawiała się, m.in . w Radziejowicach, 

Monachium, Amsterdamie, a także w Stanach Zjednoczonych. Od mło

dości otrzymywała wiele nagród, w tym li miejsce na Europejskim Kon

kursie Młodych Kompozytorów w Holandii za utwór Ad Unum (1985). 

Oprócz licznych sukcesów na konkursach krajowych warto podkreślić 

pierwszą lokatę w 2003 r. na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów 

(UNESCO) za Koncert na trąbkę i orkiestrę symfoniczną. Trzy lata wcze

śniej Radio Niemieckie w Kolonii zorganizowało koncert monograficzny 

artystki, utrwalony na płycie kompaktowej Ares & Circles. 

Jaka więc jest muzyka tej jednej z najciekawszych europejskich 

kompozytorek, mieszkającej w Arnhem w Holandii i w Warszawie, au

torki symfonii, oper, koncertów? Komentatorzy chętnie podkreślają 

wcześnie objawioną przez Kulenty oryginalność stylu i żywiołowość. 

Jest w tej muzyce jakaś niezwykła siła, rozmach, energia i swoboda, 

efektowność brzmieniowa, oddech i przestrzeń. Zwraca uwagę świetne 

wykorzystan ie instrumentów perkusyjnych. Jak to ujęła Dorota Szwarc

man w Czasie Warszawskich Jesieni: Kompozytorka nie dorabiała nigdy 

do swej twórczości ideologii. Pisze po prostu dla przyjemności tworze

nia atrakcyjnych zdarzeń dźwiękowych. Ma przy tym świetne wyczucie 

możliwości instrumentów{. . .}. W omówieniu zaś towarzyszącym mona-
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chijskiej prapremierze Matki czarnoskrzydłych snów przeczytać można, 

że podstawową intencją artystki było wyrażenie uczuć i wywołanie ich 

u publiczności . Nie poprzez zastosowanie jakiegoś racjonalnego systemu 

technik kompozytorskich, lecz raczej na drodze swoistego transu, po

zwalającego przemówić podświadomości . 

OPEROWE STUDIUM SCHIZOFRENII 

Matka czarnoskrzydłych snów to opera niezwykła pod wieloma wzglę

dami . Jej tematem jest schizofrenia, psychiczny kryzys Klary (Ciara), 

głównej bohaterki. Autorem libretta jest urodzony w 1955 r. Kanadyj

czyk Paul Goodman, mieszkający w Holandii, gdzie studiował muzykę 

elektroakustyczną. Goodman uczestniczy w licznych literackich i mu

zycznych multimedialnych projektach, do opery Hanny Kulenty stworzył 

swoje pierwsze libretto. Schizofrenia to niewątpliwie wyjątkowy temat 

w dziele operowym, a jednocześnie bardzo charakterystyczny dla minio

nego stulecia, kiedy to powstały wnikliwe naukowe opracowania doty

czące tej poważnej choroby psychicznej. 

Struktura opery jest nietypowa i zaskakująca . Główna bohaterka 

Klara (Ciara, sopran) przechodzi załamanie nerwowe, cierpi i jest bli

ska samobójstwa, doświadcza rozszczepienia osobowości. Pojawiają się 

dwie siostry: Klik (Click) i Nożyce (Scissors), podwójne role - dwie aktor

ki i dwa soprany, są one personifikacjami kryzysu psychicznego Klary. 

Początkowo żyją w zgodzie, w stanie dziecięcej niewinności, w małym 

przytulnym domu . Nagle na scenę wkracza diaboliczna postać - Leśny 

Kruk (Woodraven, bas-baryton). Przedstawia się on jako wysłannik Pana 

Gasha, który chce kupić ich dom. W tym momencie tworzy się drama

tyczny trójkąt m i łosny sióstr i Kruka (Woodraven). gdyż Klik (Click) i No

życe (Scissors) rozpoczynają rywalizację o Kruka (Woodraven), który chce 

do łóżka zaciągnąć, poślubić, oczarować i zabić jedną z nich. świat sióstr 

staje się przerażający. W drugiej fazie libretta zaostrza się rywalizacja . 

Obłąkańczy konflikt sióstr, nie cofający się nawet przed szaleństwem ka

nibalizmu, kończy się tragicznie, a Leśny Kruk (Woodraven), ogłaszając 
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nadchodzące objawienie Pana Gasha, zaprasza Klarę, która przejmuje 

rolę Klik i całkowicie wkracza w nieświadomy świat. Część trzecia tekstu 

powtarza wiele elementów z części pierwszej. choć nastrój jest lżejszy 

i pojawia się przeczucie pozytywnej zmiany. Nadzieja jednak nie jest sil

na, Klara może przegrać. 

Klimat Matki czarnoskrzydlych snów do pewnego stopnia na

wiązuje w warstwie literackiej i teatralnej do ekspresjonizmu, dążącego 

do wydobycia i ujawnienia najbardziej wewnętrznych i ukrytych przeżyć 

jednostki. W tym przypadku bogaty i przerażający jednocześnie świat 

wewnętrzny jest manifestacją schizofrenii. Dostrzegamy też wpływ sym

bolizmu, gdyż niemal wszystko w tej historii można odczytać symbolicz

nie. Klara, co sugeruje imię, jest czysta i jasna, Leśny Kruk (Woodraven) 

reprezentuje ciemność, podświadomość. Imiona sióstr Klik (Click) i No

życe (Scissors) wywołują skojarzenie z „klikaniem nożyc", którymi bo

haterka chce podciąć sobie żyły. Są też w tekście odniesienia do kultury 

i historii amerykańskiej. w tym do popularnych kreskówek, co pozwala 

dostrzec w psychicznych problemach Klary źródło w postaci jakiejś trau

my z dzieciństwa. Paul Goodman próbował przedstawić w libretcie su

biektywny świat Klary poprzez zbudowanie skojarzeniowej sieci, wokół 
podstawowego zbioru motywów i wyobrażeń. Jego tekst jest otwarty 

na różne odczytania, nie ma w nim elementów realistycznych ani „kli

n icznych". 

POŁĄCZEN I E TEATRU I OPERY 

Matka czarnoskrzydlych snów nie powstała w sposób typowy dla ga

tunku opery. Hanna Kulenty, mając już w swojej wyobraźni gotową całą 

emocjonalno-dramaturgiczną warstwę dzieła, zwróciła się do libreci

sty z sugestią tekstu na temat schizofrenii. Można więc powiedzieć, że 

muzyka była pierwsza, choć jeszcze niezapisana. W miarę poznawania 

powstającego libretta kompozytorka przystąpiła do intensywnej i szyb

ko przebiegającej pracy. Ingerowała w tekst, domagając się m.in. wielu 

powtórzeń, tak, aby uzyskać efekt swoistej mantry słowno-muzycznej. 
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Dążyła do stworzenia nowej formy, do połączenia teatru i opery, gdyż 

określa się raczej jako przeciwniczka tradycyjnej opery 1
• W tym zapewne 

tkwi także źródło podwójnej. wokalno-aktorskiej obsady dzieła. 

Partie aktorskie służą tu głównie akcji, partie wokalne zaś czę

sto spełniają rolę komentującego chóru. W języku muzycznym utworu 

odnajdziemy typową dla stylu Kulenty polifonię łuków. Instrumentacja 

tej niezwykłej opery, napisanej na zamówienie Munchener Biennale 

w 1995 r., jest kameralna: flet, klarnet, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, 

fortepian, kilka instrumentów perkusyjnych i taśma elektroniczna. Ge

nezę tytułu odnajdziemy w tragedii Hekabe Eurypidesa, w której Bogini 

Ziemi nazywana jest matką czarnoskrzydlych snów. 

'Z wypowiedzi Hanny Kulenty w rozmowie z autorem niniejszego eseju. 

Opera has 1n 1ts history undergone innumerable metamorphoses, materia!, 

aesthetic, social, literary, 'technological' and organizational. Alluding in1tially 

to ancient Greek tragedy (dramma per musica), it leaned later toward a fasci

nat1on with the sensual beauty of the human voice (bel canto) In the 18th cen

tury the theatre of laughter and everyday life (opera buffa) was appreciated, 

while in the follow1ng century, the era of Wagner and Verdi, musical theatre 

demanded such values as realism and truth, social and psychological, which 

soon bore fruit 1n the flights of ver1smo opera. 

Prospects for further development were revealed in the 20th century. 

Symbol1sm, expressionist drama, national or social subject matter and allu

sions to tradition are but some of the principal trends. To show this diversity 

it is enough to refer to operas as d1sparate stylistically as The Woman without 

a Shadow by Strauss, Oedipus rex by Stravinsky (opera-oratoria), King Roger 

by Szymanowski and Porgy and Bess by Gershwin These titles we re to become 

a point of reference for the opera of both the second half of the 20th century 

and the present 

In the postmodern era each opera requires the creation of a new world 

and, not 1nfrequently, a new language One such instance is The Mather of 
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Black-Winged Dreams, a work by Pol1sh composer Hanna Kulenty. The perfor

mance prepared by Wrocław Opera is the first showing of the work in Poland, 

with the prem1ere planned as part of the Fest1val Musica Polonica Nova, one of 

the most important cultural events promoting Pol1sh contemporary music. 

A TRUE THRILLER 

The Mather of Black-Winged Dreams was presented to the public for the first 

time on 9 December 1996 at Theater im Marstall in Munich, the press stressing 

the suggestive power of the music. Follow1ng the success of the opera at the 

Munchener Biennale, Hanna Kulenty began to be regarded popularly as one of 

the most eminent among Polish composers. 

The success in Munich of The Mather of Black-Winged Dreams ought 

not to have come as a surprise As early as the 1980s the young composer 

could be recogn1zed perfectly in a ser1es of or1ginal works in the company of 

numerous domestic and international awards; the 1990s were but conf1rma

t1on of the outstanding talent of the artist 

Hanna Kulenty was born on 18 March 1961 in Bialystok In the years 

1980-1986 she studied composit1on at the Univers1ty of Music in Warsaw in 

the class of Włodzimierz Kotoński, continuing her studies under the direction 

of Louis Andriessen at the Royal Conservatory of the Hague and participating 

in the Summer Courses for New Music in Darmstadt At the beg1nning of the 

1990s she was to be found in Berlin, beneficiary of a scholarship provided by 

Deutscher Akademischer Austauschd1enst 

Hanna Kulenty composes, completing frequent comm1ssions, and gi

ves lectures as part of courses on composition She has won a number of 

awards, including second place at the European Young Composers' Competi

tion in the Netherlands for the work Ad Unum (1985) Beyond her many suc

cesses in domestic competit1ons, it is worth emphasising a first place in 2003 at 

the International Rostrum of Composers (UNESCO), for a Concerto for trumpet 

and symphony orchestra Three years earlier Deutschlandradio in Cologne had 

organized a monograph1c concert for the artist, recorded for posterity on the 

compact disc Ares & Circles. 
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And the music of this, one of the most engag1ng of European compo

sers, author of symphon1es, operas and concertosl Commentators point read1-

ly to Kulenty having man1fested early an orig1n al 1ty of style, an extraordinary 

energy, panache, freedom, a str1k1ng sound and space; capt1vat1ng too is an 

excellent exploitation of percussion In a rev1ew accompanying the Mun1ch pre

m1ere performance of The Mather of Black-Winged Dreams 1t was emphas1sed 

that the fundamental intention of the art1st was expression of feeling and the 

evocation of feeling in the audience 

.A.N OPERA.Tl( STUDY OF SCHIZOPHRENIA 

The main subJeCt of the opera is schizophrenia, the psychological crisis under

gone by Ciara, the hero1ne W1thout a doubt this is a subJeCt exceptional in an 

operat1c work, yet at the same time one highly character1stic of the past centu

ry, in which arose thorough sc1entif1c studies of th1s ser1ous mental illness. 

The structure of the opera is atyp1cal and surprising. The libretto is 

the work of Paul Goodman, a Canadian born in 1955 and res1ding in the Ne

therlands, and was his first Cia ra, a soprano, suffers a nervous breakdown, 

is close to suic1de and undergoes the experience of her personality splitting 

Two sisters appear, Click and Sc1ssors - the roles being shared by two actresses 

and two sopranos- th ese personifying the psychological crisis They are living 

harmoniously in a small and cosy home when a diabolical figure arrives on the 

scene, Woodraven, a bass-bar1tone. He 1ntroduces h1mself as the emissary of 

Mr Gash, who w1shes to buy the1r home. A love triangle arises between the 

three, dramat1c for the fact that Cl1ck and Sc1ssors, each of them a self split 

from Ciara, begin a rivalry over Woodraven. The world of the sisters grows ter

rify1ng. In the second part of the libretto th1s rivalry intensifies, ending in trage

dy Woodraven, announc1ng the imm1nent man1 festat1on of Mr Gash, extends 

an invitat1on to Cia ra , who takes on the role of Click and enters the world of 

the unconscious completely In the th1rd part the mood 1s lighter and a positive 

change is felt to be poss1ble Hope is uncertain, however, and Ciara may yet 

suffer defeat 
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The atmosphere of The Mather of Black-Winged Dreams makes refe

rence on a literary and theatrical level to expressionism, aspir1ng to extract and 

d1sclose the innermost experiences concealed within the individual. Ciara, as 

her name suggests, is bright and elear, while Woodraven represents darkness, 

the subconscious The naming of the sisters - Cl1ck and Scissors - evokes the 

click1ng of that implement w1th which the girl w1shes to slash her wrists. There 

are in the text too references to American culture and history, including popu

lar cartoons, allow1ng us to d1scern 1n the psychological problems which beset 

Ciara a source in the form of childhood trauma. Paul Goldman has a1med to 

present in the libretto the subjective world of Ciara (Cl1ck) His text is open to 

various interpretat1ons, and within it are no elements e1ther real1 st1c or 'clini

cal' 

A BLEND OF THEArRE AND OPERA 

The Mather of Black-Winged Dreams did not come about in a man ner typical 

of opera. Hanna Kulenty, holding ready 1n her imag1nation the entire emotional 

and dramatic layer of the work, turned to the librettist w1th a suggestion for 

a text on the subject of schizophrenia lt could therefore be said that the music 

was first to appear Kulenty 1nterfered in the text, demanding such features 

as multiple repetitions in order to obta1n the effect of a verbal and musica l 

mantra She aspired to a blend of theatre and opera, tor she is taken to be 

an opponent of traditional opera'. In this no doubt li es the origin also of the 

double cast 

The action 1s served largely by the acting roles, the vocal roles often play1ng 

the part of a commenting chorus. In the musical language of the work we di

scover a polyphony of arcs Thr opera makes use of chamber instrumentation, 

flute, clar1net, violin, cello, double bass, piano, several percussion 1nstruments 

and electroacoust1c tape. The origin of the title we find 1n the tragedy Hecuba 

by Euripides, in wh1ch the Earth Goddess is named mother of black-winged 

dreams 

Tak en fro1" a w m111erH by I lanna Kulent 111 conversat1on w1 th autho1 
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Aleksander Korman I W cieniu minionych lat I In rhe shadow of the past 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 
A SUMMARY OF THE LIBRETTO 

PAUL GOODMAN 

Temat główny: schizofrenia (złamane serce lub rozszczepiona dusza). 

Ma1n subject schizophrenia (a broken heart or r1ven soul) 

CZĘŚĆ PIERWSZA: PAN GASH CHCE KUPIĆ TWÓJ DOM 

W otwierającym monologu poznajemy Ciarę, główną postać, która do

świadcza rozszczepienia duszy czy też rozszczepienia osobowości. Gdy 

spotykamy Ciarę, jej ego jest wciąż jednolite, jednak presja podświado

mości staje się tak silna, że Ciara całkowicie jej ulega, bezustanny, wrogi 

głos dręczy ją i osłabia. 

Monolog zaczyna się tuż po tym, gdy Ciara, w poczuciu rezy

gnacji, doprowadzona zostaje do próby popełnienia samobójstwa. Ciara 

w końcu nie jest w stanie dłużej walczyć przeciw destruktywnym siłom, 

zostaje przez nie całkowicie pochłonięta. Poznajemy hermetyczny świat 

małych i pozornie bezsensownych rytuałów, symboli, fragmentów gier, 

które, często balansując na granicy abstrakcji, sugerują bieg strumienia 

podświadomości Ciary. 

Dwie siostry o imionach Click i Scissors (podwójne role grane 

przez dwie aktorki B i dwa soprany A), będące personifikacjami kryzysu 

Ciary, mieszkają w niewielkim, przytulnym domu. Na początku są niemal 

jednym i tym samym bytem. Żyją ze sobą w harmonii, choć stają się coraz 

bardziej świadome niepokojących aspektów świata, który je otacza. 

Podczas jednej ze swoich gier/rytuałów wyczarowują diaboliczną 

postać Woodravena M.D., reprezentującego interesy pewnego Pana Ga

sha. Ten wysłał go, by kupić dom Ciary. Siostry zostają wplątane w trój

kąt miłosny z Woodravenem, który decyduje się zaciągnąć do lóżka, po-
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ślubić, oczarować i zabić jedną z nich. Od tego momentu siostry (aktorki 

B) rywalizują i są wobec siebie coraz bardziej wrogie, ich świat zaś coraz 

bardziej gwałtowny i przerażający. 

CZĘŚĆ DRUGA: CHODŹ, CHODŹCIE WSZYSTKIE 

W zamyśle część druga jest retrospekcją, szukaniem potencjalnych źró

deł choroby w otoczeniu i rodzinie Ciary. Na początku Woodraven pro

wadzi siostry (aktorki B) ku nowemu i nieznanemu światu. W nowym 

otoczeniu Scissors B staje się ofiarą. Ciara oraz soprany A - Click i Scissors 

służą jako swego rodzaju chór grecki, komentując i pokazując reakcje 

emocjonalne dotyczące akcji. 

Gdy rytuał znęcania się nad Scissors B ma osiągnąć swój koniec, 

Click w niespodziewanym napadzie podcina własne nadgarstki, Wo

odraven równie nieoczekiwanie wyciąga nóż i ją morduje. Pozbywając 

się jej i szybko o niej zapominając, Woodraven niczym podekscytowany 

showman ogłasza teraz nachodzące objawienie Pana Gasha i dostrzega

jąc Ciarę po raz pierwszy, prosi, by na niego spojrzała; włącza ją w sce

niczną akcję. Od tego momentu Ciara przejmuje rolę Click Bi całkowicie 

wkracza w nieświadomy świat. 

CZĘŚĆ TRZECIA : CLARA JEST TYM ŚW IATEM . ŚW I AT JEST CLARĄ 

Zatoczyliśmy pełne koło i część trzecia powtarza w zwartej formie wiele 

elementów części pierwszej. Siostry Click A i Scissors A znikają, Ciara na

tomiast przejmuje rolę Click B. Nastrój jest mniej złowrogi, mamy prze

czucie, iż jest teraz możliwy rodzaj pozytywnej zmiany. 

Zarazem istnieje niepokojąca możliwość, że Ciara całkowicie 

poddała się swoim wewnętrznym demonom i zajmując miejsce Click B 

może doświadczyć takiego samego gwałtownego końca. 

Redakcja: Ewelina Pietrowiak 
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STRESZCZENI E U BRETIA I t, "ilJM~1•A~Y Cf Tl-ł[ LBREITO 

PART ONE· MR GASH WANTS TO BUY YOUR HOME 

In the open1ng monolog ue we meet Ciara, afflicted w1 th a split personality. Her 

ego, though stili homogeneous, su ffers the cont inua[ torment of hostile voices. 

With a sense of resignation Ciara is led to attempt suicide, no longer capable of 

battl1ng the destructive forces w1th 1n, engulfed ent1rely. We become acquainted 

with her hermetic world Two sisters, Click and Sc:c;c;ors (the roles shared by two 

actors - the Bs - and two sopranos - tl1e As), person1fy the rns1s Ciara 1s expe

r1encing They res1de 1n a small and cosy home, at first living together in harmony 

During one of the1r games I r1tuals they conJure up the diabo li cal f1 gure of Wo

odraven MD, represent1ng the interes ts of a certa1n Mr Gash He has been dispat

ched to buy the home of Ciara The s1sters becorne entangled in a love triangle 

with Woodraven, and from this point on (played by the Bs) are 1n competit1on 

and ever more host1le to each other 

PART TWO COME, COME ALL 

Part two is a flashback, a search for poss1ble sources for the ill ness gripping 

Ciara 1n her environment and fam1ly The s1sters are led by Woodraven into an 

unknown world, 111 the1r new surroundings Sc1ssors Bis vict1m Ciara and the As, 

both C l1ck and Scissors, serve as a form of a Greek chorus, co mment1ng on the 

action and offering emot1onal reactions. As the ritual bullying of Sc1ssors B appro

aches its con clus1on, Cl ick slits her own w r1sts in a fit; Woodrave n takes a knife 

and murders her Woodraven now announces t he 1mminent man1festation of 

Mr Gash. Ciara takes on the role of Click Band enters the world of the uncon

scious completely 

PART TH REE : CLARA IS THIS WORLD. THE WORLD IS CLARA 

Part three repeats 1n t1ght form many ele ments of part one S1sters Cl1ck A and 

Sc1ssors A disappear and Ciara akes on the role of Cl1ck B The mood 1s less 

ominous and we have the feeling that a form of posit1ve change is now possible 

At the same time we are faceci w1th the d1sturbing poss1bility that Ciara w ill suc

cumb to her 1nner demons entirely, and as Click B meet the same violent end 

Ed1tPd by Ew<:'l 1na Pie row1dk 
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MATKA CZARNOSKRZYDŁYCH SNÓW I M OTHf Of BLA K-W I GED DREA lv1S 

DYREKCJI\, KICROWNICTWO I LI: POŁY OPERY WROCŁAWSKIEJ 
1A i\m ~ENT AND STAFF or 111[ WROClAW OPERA 

Ptł 1 rnocn1k dvn' tora th. 111an,o "'vcl1 - Głm-.ny KsH;qow 
I h~ Cilid •\ccoun anr 

D\' 'Y(lu1c I Conthrr o '> 

Scenuy al I '>tl lksiynu 

Pdnornornik d •1lklu1J ds. duku11yv. a:1ia CL\ nno>ci pr;i vnych 
1·1 a1krc·;re li'•\" k90 za 11 a < ł1J - Gim·.'/ \• sorq,11' .1 1.b. µru1·, 11 t h 
A~'ULiJlL c JUllSCI 

Pd11omocn1 uy1ck101a ds ··1"rs;ycyjr :d' 
O (''3 D11 cr u1\ l'1nxy u l11ve,1111rn t 

1uvmv sp c J~l1 t ' <h . 1·1ar tl·n I Ma· kel iny . ar..19u 

Ewa Michnik 

Janu sz Ston 1owski 

Kawnierz Za lewski 

Ewa Michnik 
Tomasz Szreder 
Tadeusz Zat 1ey 
Bassem Ak1k1 

Tomasz Szrede r 

Malgorzata Sloniowska 

Marzena M;;linowska 

Kazimierz Bud za nowski 

Marek P1 enkowsk1 

' r•OW/1 <.U L la u 'o 1rt11·nd( j1 µ1 J<'\' Jl I ·S I ("//Jl I Krys tyna Preis 
•\ni~„, O era ;o s MJna9rr 

Gł<rwn y sper1al 1>10 d~ ' npre~.ma tu Pawe ł Marzec 
!11 t"1na1i11n;ll An i,tii: ork M;maye1 

.'i ru,-. 1 • d/ ;i ł ;1mirw< 1. i uh,łu~ 1 widzo1·. Anna Len 1art 
/\ 1.Hł r'1Ct anr1 Pro1mit1nn Sr rvic(· \;~11 .ł~! rf 

crt l'.' : r •w a•u pł,rr 1 uliv1 1t'tz,' li sµoku111 I. I 1 ł 11 ·311 Rc>uu1lrs M n3l fL' I Halina G ł odek-Zadka 

R1run , p-a"iv.y · Prr'>5 S;iok1>v.um., 1 E l ż bi e t a Szczucka 

11 ~on 1 c 11n I Dqrci:y Stay v Ma11 JgL·rs Ada m Frontczak 
Julian Zychowicz 

34 

Ha1111a Marasz 
Adam f rontczak ' 

•wspólp raca I COOJ>f' rntlui; 

SOLIŚCI ŚPIEWACY I SOLOISTS 

~oprany I Supra no~ 

ARTY. Cl GO. CINNI GUI STS 

Snr rJny Sop10 0S 

Vlo1oso ran I kao sorr:ino 
T Pnory I u 1ors 

8.; ·ytnn'I I Bai 10 n 

Kon 1all'1•01 I Cou111criu1N 

r e a9nrłzv VJl'••a ln: I t" Jl T 'J,·1 u 
Korr p~ l y Ol Ly StJli>tCll'.' I Snrn ~i; ('n,1rnes 

*współpraca I cuupe;,lt'on 

DYH!K{')A I /!~f'OłY '.l\N'l1l'.'lr1I ··m 1<rr 

Ewa Czermak I Al eksandra Kubas 
lvgcn1y<J Kurnet, ova · Akks;in ri il Lcnmzka 
Anna Licho rowicz I Ana, tazJ<i Liper t 
Joann a Moskowicz I Iwona 11 ko ws a 
Ale ksa ndra Szafir I Fw ;i Vesi n , Jolanta Zmurko 
Barba ra Baginska I A1111;; Be1 na eka 
Doro ta Du tkows a I Ułb ieta Kaczmarzyk-Janczak 
lryna Zll tynsb 
tu kCJ>L Gaj Andrz J Kal in in 
I an Kit I Edward Ku lC7yk 
R afał MaJzner I l\ltksander Zuchowicz 
Jarosław Bod akow;ki I Jacek Jasku ła 
Zygmun Krycz ka ane1 Krzysz yniak 
Łuk:1sz Rosia k 
W1kto1 Goreli ow I Da ni:i Koniecze k 
Piotr Wołosz I JJnu;z La wad zk 1 I R a dosław Żukowski 
l ornasz Rud nrck 1 

Magdalena Baryl;i J Barba rJ Ku br:i 
Al ksandrJ Kurzak aja Sw niow~ka 

Doro ta Wó1rik 
Edyt a Ku lcza k 
Al ex;rn dru Ba dea I RafJ I B;ir tn111 1sk1 
KrzysLlo l Bed nJrPk I Steven IJ;i rri so n 
Karo l Kozłowski I John Horton Murrav 
J ~11111 sz RataJc1.1k I Arno ltl R 11tkow~k i . 
Atld rn Sobi t"1 ;ij~k1 Mu1o:k S1y11 1 a1·1 ~ k1 

Ll'sze Sw1clrniski I Paw!'! unrJn 
b rio ?hang I Ad:im Ldun1kow k1 

Mai 1usz Godltw~k 1 I AtJ <1 m Kruszewski 
Jerzy M('tl1l 1 ńsk1 Jl'1e1 O~ió1 kinv icz 
Artur Ruc1ns 1 I Raf:i l Songan 
Nabli Su llman Boyusl;1 w ::.zynalski 
Anduei Kl i1 czdk I Pio tr icin>ki 
Janusz Monarcha I Piotr Nowacki 
Sebas tian Kaniuk 

Ewa CznrnJk 
Barbara Ja óbczak -l at lley· I Mari a Rzcmirn iecka 
Justyna Skoczek I Olesya Tu tova 
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ORKIE l RA I ORCHl:STHA 

Korito trn •>l1< I Ct1nctrt t Sk' 

Z-r:y konr:ert strza 
1\s;1"a•1 s C inccr l M.1\I U 

li sk rzyp t I 2nd V1ol111 

w.ulonrtCI~ : Cellos 

fLir tq 1iJ11 / Kl,i ,·.r<.111·. i Orqóny I Cck,u 
Keynoard lrl\ irumrnb 

F . ~ t, I f i '" 

Re 10: angitblr I Fnqtish : ło rn 

Klar nery CiJiinus 

f;1 yotv I llasoons 

lrąbl I lrurnJ)tl'> 

lu Ud I l df\J 

p,, <uo,j ~ I ren c;<o11 
tlJ rra I H;i rp 
l1hptklu1 1kre;trv I OrtilrstrJ lrhµcc tor 
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Stan rslaw Czermak 
Igor So lonenko 

Tomasz Stockr 

Joa nna Bryla I Karo lina Cel 
Agata Krauz-San Mart rn I M i c hał Kr zyżos rak 
Henryk Kozi ol I Anna Majewska I Jan Szcze rek 
li ona Borek I Katarzyn a Łozowska 
Justyna N;iwrat I Rafa ł Olsze wski I f 'iera Piec 
Justyna P ii; koś I Anna Szczerbińska I Andrzej Tom 
Andrzej Jak1111 ow1cz I Marek Kamiński 
El zbreta Si edl ec ka I And rzej Szykuła 
Barbara Ża rej ko I Rom ua ld Żarejko 
Anna Dynda I Krystyna Marche! 
MacreJ Milaszew1cz I Lrdi a lvllodawska 
J<i kub Mysi ak I Da rr usz Pi echa I Agni esz ka Szykula 
Dariusz Ka czorowsk i I Wiesław Kaczm arczyk 
Krzysz tof Kafka I Ireneusz Szy kuła 
Barba ra Jakobczak -Zathey' I Maria Rze m1en iecka 
Ju sty na Skoczek I Olesya Tutova 
Małgorzata D a nielewicz -B o rz ę cka 

Doro ta lmr e niń s ka I MonikJ Led wolorz 
Iza bela Rzep ka I Tadeusz Wi tek 
Krzysztof Ol ea rczyk I Maciej Stras11i ski 
Konrad Wojtow icz 
Mi rosła w W i ącek 

Mariusz Bałdyg a I Rafa ł Dynda I Mateusz Maszyński 
Przemysław Polak I Jadwrga Rymarczuk 
Dariusz Bator I Józef Czi chy 
Andrzej Kuprianowicz I Tomasz Wieczorek 
Andrey Kontorin I Jerzy Po rę bsk i 

Krzysztof Pros ki e ń I Adam Szybiak 
S ł a womir Trojanowski" I Slawo mi1· Wagner 
Ad am Wolny 
Paweł Ficoń I Paweł Spychała I Arkadiusz Tab r ś 
Mirosław Wenc 
Jace k Makowski I Paweł Maliczowskr I Fryderyk Mi ze rski 
Wiktor Rakowski I Grzegorz Rymarczu k 
Grzegorz Pastuszka 
Karol Papal;i I J;iroslaw Paszko I Zbign iew Wojciechowski 
Magdakna Czopka I B oże n a Trendewicz 
Wiktor Rakowsk i 

*współpraca I ( 'JOfJPfd on 

CHÓR I Cl IORUS 

Krnuw111• cl11iru I C•mrus \11;,;tn 
Asys ent kiero;·;111l.a chóru 
As~1~ t.rnt Clioni ''1 J5!{' 1 

llkomponia to• rhu1 u t Co"rh 
Suprrlnv I Snpi cl no'\ 

1\łtv Altos 

lenorv I knors 

Bas\' I l}ass?s 

BALET BALUJ 

K tr(J\'dll k lJJtl'IU I Bcilll't 'vlćl~tl'f 

Ptnagug cli< tu I l e d1·11~ · 
Ako111pan1a101 b;i!etu I C0Jd1 
I lan<'t'r<a I i>' Dam ti 
I fa nrrr L i >I Dance· i 
Sc; liś('1 I 5,,,„,.," 

*współpraca I cooperatro11 

An na Grabowska-Borys 

Mon1k<i Tropper 
Kat arzyn a Pa włowicz 
Al icji! GrJ lJowy I Ew'J JJ, ula 
Agn ieszka Joze fuy I Maria Kamyczek 
K;;tarzyna Ko zdrOvJ,ka-KordyJJk 
Krn ga Krzywcł<l I Beata <H(·in r;Jk-Kozlo wiec <i 

Kin ga Mnurkie icz-Pa l:i I Pau l1 11;1 Poblock:1 
Katarzyna Słowr risk ;, Bro nisław;, Sob 1 e raJ~ka 

Kata rzyna Szaf<i r. ~ ;i Malr1ortata \/V;ikzyk-Ceg ie!kowska 
BtJta Wiszn iewska M;i lgor?<i ta Węg rzyn -Krzyzo . 1 a k 
U"Lula Cz urryn,k a" I Bea ta G a~ r or 
Jolanta Górecka I Joan a (1 ra bo~v,ka- P1<·ka rska 
Bea ta Kaczmarska-Staszak Monika Kusz 
Jolanta Mich.il;i -Lechowska I Ryszarda N;1wdz1u 11 
Ew a Wady 11sk a- W:1sr kr ewr cz I Anna Wo1t:1echowsk;1 
Iwan And ry11u k I Sławomir Ba r<i nowsk1 
Piotr Bu nzle1 I Oicksand1 Gerasymyuk 
Lesław Kijas I fam n Kla rm, n 
Rouer t Kop.1 I Ł l1ka sz ł.u kaszka 
Bol1·-;Jaw Slriwi il>k r I Wo1c red1 \ta ~• 
AnrlrztJ Ad rn1 now1cz I 11eczy,law Cl1 odaczek 
Marek C1ep ly Marcin Grzywaczev sk i 
Marek K ł11 n czak I M;i rvk Klosows k1 
Marcelo San M:J rti ri I Jerzy Szl ćl L l 1 c r c 
K;; Iii zy n.1 ~ /ow 1ri'ika 

Bo żena Kl,m cza k 
All el Abesadz e 
Stani s ław Gal 
Nozom1 ł no u e 

Serg1i Obucmok 
Oll kó;r nr/1 Ap;masenko I Tomasz Kę c z kow s kr 

Marta Ku likowska de Na lęcz 1 r rotr Oleksin k 
P<i wcl Ol ek">!' k I Akk\andra P1u lrowsk;; 
Annn Szopa ! Pa ulina Wos 
D:tJil lla Al - M.iko"> i I Ka 111i l:r Dykta 
An11 <1 Gan c;irz I Anato lij lvanov 
Ltl1 ya łvJ nov<i I J <1ro~law Józefczyk 
Ncda Knle 11ber I Zof ia Knetki 
Kons tant 111 Kushchtnko Łu kasz Ozga 
Ad w1 P rąt ek I Sylwia Pi otrowicz 
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Ze>pOI I Corus de IJall 1 Aleksa ndra h et I Paula Krawczyk 
Ma gdnlen;1 Lis I Martyna Muskała I Monika Wyn;bska 
Paweł Oleksiak 

KIEROWN ICTWO TECHN ICZNE I !EC'HNICAL CR[W 

K' erov1n 1k 7 ("> pr1łu pr;Jcn 1•: ni 1kkmaq1 : ku>l 1 u111o w 
Decm;1 t•o 1 1~ Jll!I Costurnts Ate l1e1 M;m~yt ' 

Kwrow111k maga; ynu kn\t1 u111uv. 1 ~a1tkflllJ1 J11 yrl 1 

Storage ICo;tunit\J anJ D«-,s1 nq l!11(W Molld\J!" 

Asy~ ę nt '"'. 11t1y rdfa 1b. l edir u nycl . 
Tedrn ical Assislant to Se t lk v nne• 

K crown• : pranw.•ni rawwck 1~1 mc;>k i<-: 
~' e n\ Cost urnes 1~ elie1 Man;nJc"' 

K.er1l\·. nif. p-;H:uv.01'1 krav„ ied :t• li;1 mskitj 

onwn „ C n~ t unws Atr lwr ~bn;ig ~ r 

~ 1nnwn1k pr;1n1wni fl " I L• .ir>'.wJ rh,rdUny 1,i\01'>~ c1 
Wigs and MJLtuu /\ it :icr Ma1ngcr 

Brygau z;>l a p1Jruwn mody> tyu ncj I .11 ncr :\te l1er 

PruJtl I i opracowanie g ··af<czn~ I Grap J1 ir lks 1 ~n 
Przy<JO(!)l•, Jll l t I d11JL I ne\ I: Tup P:Jbl i5h ; n~ 

\i\'ynal'lf3 I PulJl1sht'1I \>v 

Na Jli t"ll Oti.'ry re< id''"k1ei 
Opera rocl;Jv1~k;i 
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I k nryk Lid tke 

Zbigniew Francuz 

Krystyna Baros 

Andrze1 Matuszak 

Jerzy Gałek 

Jan Romanowski 

Elż b ieta Kocowska 

Waldemar Krawczyk 

Zofia Dudek 

Grazyna Matuszak 

Maria Grze siak 

Bogusław Nowicki 

Marek Grotowski 

Angelika S1won 
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DWlfTYGODNIK 

ruc mulU(lHU 

Grupa TAURON Jest liderem sprzedazy 
energii elekt rycznej w Polsce i drugim pod 
względem wielkości jej producentem. Firmy 
holdingu wspie rają polską ulturę i tworców. 
Wś ród wielu naszych partnerów są Opera 
Wrocławska i Akadem ia Sztuk Pięknych 
w Katowicach . W 2009 roku sponsorowaliśmy 
m.in. aw angardowy fest iwa l Tauron Nowa 
Muzyka oraz M iędzyn arodowy Festiwal 
Pianistyczny Królewskiego Miasta Krakowa 

~ 
'1' TAURON 

POLSKA ENERGIA 

www.tauron-pe.pt 




