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Pośród ogrodu siedzi oblub1eliców para; 

za nimi tło różowe - kolor łagodności , 

przed nimi - do /em - rosną drze 1a ko/aro e 

o liściach fioletowych, szkarłatnych. błęk i tnych ... 

Na dloniach - z lez odlana - biżuteria stara 

1 twarze do śmiechu widać nienawykłe; 

na glo ach - dumnych smutkiem - korony miłości.. . 

Pośród ogrodu siedzi oblubieńców para 

Pośród ogrodów siedz i ... lecz chociaż są parą 

- nie siedzą razem: trony ich toją osobno. 

Stąd - w górze - są dwa domk i, miast jednego dworu 

- drzewami oddzie lone i już nie tak zdobne 

Pośród ogrodu siedzi ta królewska para 

król nizej, lecz - choć piękny - nie ma dobrej twarzy; 

patrzy przed siebie, dłonie na kolanach zł ożył. 

Zda się nie widz ieć swego przepięknego tronu , 

nie patrzeć na swe buty - zielone, jak drzewa. 

na pończochy swe - pasy niebiesko-czer one, 

na złotych rój guzików. .. patrzy bez uśmiechu . 

Pośród ogrodu siedzi ta kró lewska para ... 

Ozieri swira, Marek Koterski 
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Stuletnią tradyqą Teatru Wielk iego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu sta ły s i ę polskie premiery oraz prapremiery świa ta · 

we oper speqalnie zamówionych przez Teatr. Wiele z nich weszło 

do kanonów muzyki klasycznej i wciąż pojawia się w repertuarach 

teatrów, zarówno polskich, jak i tych zagranicznych. Prezen tując 

Państwu sezony tematyczne, które t r wają cały rok, chcemy po

kazać , że opera jest miejscem tematów wc1ąz ak tualnych i mo

żemy w niej odnależć nasze codzienne problemy. dylematy czy 

szczęs c i a . Męzczy zn a współczesny nie boi s ię okazywać swoich 

własnych słabośc i i dlatego Rok Mężczyzn rozpoczynamy operą 

Dz1eri świra. której g łówny bohater to inteligent. potrafiący zada

wać sobie egzystencjalne pytania godne bohatera opery. Języ k 

Marka Koterskiego, jakim s i ę posł uguje, jest wystylizowany 1 pe

łen niuansów autoironii. Naw iązując do moralitetu historia Adasia 

M1auczyliskiego zos tała zin terpretowana Jako historia kazdego 

z nas, po kazuj ąc na scenie nie tyl ko jego gł o s wew nę t r zny Jako 

Chór Boha terów wy konaniu grupy Aud1ofeels , ale 1 dzie ląc toż

samość g łównego bohatera na , JA roman tyczne". .JA maminsy

nek'. ,JA wkurzone", ,JA depresyine'', ,JA bardzonowoczesneiwo

gó/edoprzodu', „JA natrętne', , JA drażl iwe' . w ten sposób nasz 

bohater staje s i ę uniwersalny, a autorzy u n i k ają porównań z kul

towym Miauczyńskim Marka Kondrata z filmu Dzień świra. Czy ta 

nowa. zamówiona. specjalnie dla Tea ru Wielkiego opera znajdzie 

s i ę w kanonie oper klasyczn)1ch prz yszłego wieku. za leż y j u ż od 

P aństwa 

M i ch a ł Znaniecki 

dyrektor Teat ru Wielkiego w Poznaniu 



1 wkurzone 

2 natrętne 
3 maminsynek 

b.ardzonowoczesnelwogóledoprzodu 

MAMA 

SYN 

resyJne 

ŻONA BYŁA 

KOBI ETA ŻYCIA 

RĄCZKA 

Tomasz Mazur 

Jaromir Trafankowskl 

Tomasz Piluchowski 

Piot r Bróżdziak 

Sylwester Targosz-Szalonek 

Dariusz iebudek I Mariusz Otto 

Marek Szymański 

Jolanta Podlewska 

Bartłomiej Szczeszek 

Sylwia Złotkowska 

Monika Mych 

Paweł Myszkowski 

PSYCHIATRA z BRÓDKĄ I PSYCHIATRA z WĄSEM Marian Kępczyński 

MIŁOŚNIK CHOPINA 

KRETYN 

CHINKA 

MEWA 

B.ABA Z PSEM 

ŚWINIA 

LALA 

WARIATKA 

ODPAD 

Przemysław Myszkowski 

Karol Bochański 

Tatiana Pożarska 

Tomasz Raczkiewicz 

Małgorzata Frąckowiak 

Wiesława Urbaniak 

Lucyna Btałas 

Tatiana Pożarska 

Dymitr Fomenko 

ZAKONNICA 

KOBIETY Z KRÓWKAMI 

KURY 

tancerki SĄSIADKI 

Małgorzata Hadrych 

Ewa Bielawska. Joanna Chmielnicka, Irina F1 lippov1tch, Małgorzata Hadrych. 

Kinga Krasowska, Anna Muraszko. Elwira Radzi-Pacer 

Lucyna Białas, Anita Furgol-Kownack.a, V1olella Zawadzka 

Anna Balcerzak. Andrea Brendel, Paulina Grochowska, Danuta Kisiel. 

Roma Lęcka , Roksana Niewadzisz 

role nieme KASJERKA 

PROSIAK 

ROBOLE 

Ewa Pszczółka 

Bartłom iej Kornacki 

Michał Gumienny, Andrzej Just, Rafał Malęgowski, Maciej Marcinkowski, 

Witold Nowak, Romuald Piechocki, Dariusz Stręk 

ŻAŁOBNICY 

STUDENCI 

SŁUGUS BABY 

Jarosław Górczak, Andrzej Just. Paweł Matz, Piotr Skołuda 

Maciej Marcinkowski, Romuald Piechocki, Paweł Szajek 

Marian Kulczyński 

zespół wokalny AUDIOFEELS 

Patryk .Cypis' Ignaczak. Marcin .lllu ' lllukiewicz. Bartosz .żrebak' Lehmann. Marek ,Maro' Lewandowski 

Bartosz ,Kitek" Michalak, Michał .Stecu" Stec, Micha! .szajek' Szajkowski, Ja rosław ,Karas' Weidner 

chór I orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 



scena 2 /Gimnastyka 

Chór Bohaterów wykonuje codz ienną g1mnastykĘ , siedem 

ćwiczeń po siedem. Wdechy 1 wydechy. JA natrętne ciąg l e li

czy do siedmiu: raz . trzy ... siedem 

scena 3 I Robole 

JA wkurzone wyzywa i przekl ina robotników pracujących 

przed blokiem. Ma pretensie. ze nie pozwalają spać klasie in

teligenckiej. Tamci s i ę wynoszą, porzucaiąc młoty; bekają 

przy tym obra ż l i w ie , wycie raj ąc pyski. 

scena 4 I Śniadanie 
JA depresyjne iest p r zygnęb io ne z powodu wyniku riocnei eia

kulacj i. Chór komentuje poranne czynno ści budzik do poko

JU, wietrzenie mieszkania, prasa do przedpokoju, herbata do 

kuchni , gorąca woda do garnka. JA natrętne c i ągle liczy. 

scena 5 I Toaleta 

Chór Bohaterów ustawia się w kolejce do porannej toalety 

i kolejno komentuie wszystkie czynnośc i, które wyl icza JA na
trętne: golenie, zęby, mycie twarzy, podcieran ie, podmywanie 

tyłk i fi uta. .. - wszystko ma ok reśloną il ość razy Si edząc na 

desce JA bardzonowoczesne1wogóledoprzodu uczy s i ę an

gielskiego, choć JA depresyjne uważa , ze JUŻ nic z tego nie 

ędz1e. 

Kąpie l ty lko w dni nieparzyste, co zalecił 'iedyś p rzechodzą

cy pod blokiem Le arz, który tw1erdz 1 ł , ż e to mnie1 szkodliwe 

dla skóry. Chór Bohaterów wylicza , ile ruchów przypada na 

poszczególne częśc i c i ała podczas tej k ąpieli na czas 

Spłukiwanie toa lety tylko wodą z miski po myciu nóg, bo to 

t ańsze I bardziej ekologiczne 

scena 6 I Poranne wiadomosci 

JA wkurzone l ż y na uliczne korki opisywane w porannych wia

domościach w radiu. JA bardzonowoczesneiwogóledoprzodu 
przedsta ia swoje proekologiczne teorie dotyczące żywie

nia, zdrowia i oszczędzan i a wody. JA depresyjne mówi o swo

im lęku ogląda nia telewizj i, gdzie przypadk iem może trafić na 

obrady sejmu, p ozbawiające człowieka wszel iej nadzie i. 

scena 7 I Parzenie kawy 

Chór Bohaterów szykuie kawę do zalania - ze sloia rozpusz

czalnej neski trzeba tak nab rać ziarenka na łyżeczkę, b 

utworzył się naturalny, sym tryczny kopczyk. W przeciw

nym razie należy zacząć od począ t ku, i po raz trzeci, 1 1esz

cze raz„. 

scena 8 / Siadanie do pracy 

Chór referuje harmonogram dnia, wszystk ie codzienne czyn

nośc i r ozpoczynaJące się o pełnyc h godzinach, a w naJgor-

szym razie o wpół: 7:30 wstawanie, 8:30 gazetka, 9:00 praca, 

13:30/14.00 obiad, 14:30 herbata, coś słodkiego, 15:00 drzem

ka, 16 30117:00 popołudniowa kawa, reszta gazetki, 19.30 ko

laqa, 22 00-... palenie papierosów, 23:00 mycie, 23:30 łóżko. 

JA ctrażl1we staje w lekkim rozkroku , wykonuje swoje rytual 

ne czynnośc i 1 siada, lecz coś uwiera, więc wstaje, bo musi 

wstać . Wszystko s ię rozsypa ło , wszystko trzeba powtórzyć . 

Wybiła dziewiąta . można wziąć s i ę do pracy Słychać Fanta
lsie-lmpromptu Chopina. 

scena 9 I Chopin 

JA wkurzone wychodzi z mieszkania i na klatce schodowej 

dyskutuje z sąsiadem-Miłośnik iem Chopina o bardzo głośnym 

słuchaniu muzyki. Sąsiad zarzuca bohaterowi rózne odgłosy 

dochodzące z jego mieszkania, gdzie az cały tapczan trzesz

czy. JA depresyjne oburzony wyznaje, że w tym domu nikt go 

Jeszcze nie odwiedz i ł. 

scena 10 I Rączka I 
Nagle pojawia się Rączka 1 zaczepia JA bardzonowoczesne-
1wogóledoprzodu. Rączka wyłuszcza swoią teor ię o zag roże

niach płynących z tanich skarpetek z gumk , produkowanych 

przez zółt ków, którz chcą opanować świat. 

scena 11 I Karate 

Bohater wraca do swojego mieszkania . Mechanicznie wyko

nuje wszyst ki e czynnośc i 1 siada. w tym właśnie momencie 

rozpoczyna się trening ka rate. JA wkurzone biegnie na górę 

i zarzuca sąs i adce. ze przeszkadza mu w pracy. 

scena 12 I Kosiarka 

Bohater ponownie wykonuje swój rytua ł. siada na kanapie. 

Słychać kosiarkę, Jakiś kretyn kosi trawę kosiarką ręczną. JA 

wkurzor e Jest zbulwersowany, ze facet pierdzi mu tym pod 

oknem. Kretyn wska zuje, że normalni ludzie są w pracy o tej 

porze. JA wkurzone zwymyśla mu. ze me trzeba podb11ać kar

ty o siódmej w fabryce azbestu ani trzaskać datownikiem 

w listy na poczcie do szesnastej, żeby być w pracy. l/Vyk rzy

' UJe Kretynowi, żeby tym „p ierdziolkiem' dupę sobie ogoli ł , 

a ten ripostuie. żeby mózg sobie zg olił 

scena 13 / Wyjscle z domu 

Wściek ł y na wszystko bohater wychodzi z domu. JA wkurzo
ne bluzga na lewo i prawo Nie mogąc się pogodzić z niego

dziwością całego świata , JA depresy1ne użala się nad sobą. 

Wtóruią mu w tym JA maminsynek i JA romantyczne. Przez te 

zapr zą t nięte myś l i , bohater nie pamięt czy zamkną ! drzwi. 

Choć JA bardzonowoczesneiwogóledoprzodu zapewnia , że 

sprawdza!, JA natrętne ma wątpl iwośc i i bohater wraca, ule

gając przy tym ma łemu wypadkowi. 

Wróciwszy, bohater mści się na Miłośniku Chopina 1 włącza 

na1glośnie1 jak rnozna marsz żałobny Chopina. Wychodzi. 

AKT II 
scena 14 I W szkole 

JA romantyczne recytuje improwizaCję na temat Stepów Aker
mańskich Mickiewicza. Przez klasę przechodzi fala śmiechu , 

bohater przerywa swój wiersz i szuka wśród uczniów choć 

tych jednych skupionych oczu. Kiedy szczęśliwie je znajdu 

ie u zasłuchanej dziewczyny, mówi dalej; Jednak i ona przery

wa w poł owie pytając , co się mu stalo w nos. Odpowiada, ze 

uderzył się w sk rzynkę na listy. 

JA wkurzone wścieka się na wysokość odebranej pensji, na

wet JA maminsynek przeklina zmarnowany czas na studia 

polonistyczne. JA depresyjne nie widzi już zadnej nadziei na 

zmianę swo1e1 przyszłośc i. 

scena 15 I Zupa u Mamy 

JA maminsynek dyskutuje z Mamą . Mówi, ze uciekł ze sz koły 

1 nie chce i u ż tarn wracać. Za li się Mamie na swoie życie, 

zmęczenie, przyszłość, na to, że nawet ona nigdy go nie słu 

cha. Matka nie rozumie problemów syna 

scena 16 / Psychiatra z Bródką 

JA maminsynek myśli o zamordowaniu Matk i, rzuca s i ę nawet 

na n i ą . w tym momencie wchodzi Psychiatra, który diagno

zui e. ze g łównym problemem bohatera jest właśnie Matka. 

Proponuje cykl potkań, prowadzących do mentalnego uwol

nienia sie. od niej, jako samoistnej jednostki, nieza leżnej od 

Matki. Chór Bohaterów błaga Psych i at r ę o właściwe tabletki, 

ten Jednak tw ierdz i ze takich nie ma i wychodzi. 

r 
I 



scena 17 I Stara Chinka 

Stara Chinka wbija ig ły do akupunktury w kolejne częśc i c i ała 

JA drażliwego i pyta co chwilę czy Je czuje. Poirytowany odpo

wiada, że w końcu to są igły ... Na koniec Chinka przepowiada, 

że bohater będz ie żyć 77 lat. 

scena 18 I Psychiatra z Wąsem 

w gabinecie u Psychiatry z Wąsem Chór Bohaterów opowia

da lekarzowi o swojeJ wizycie u Psychiatr y z Bródką , z które

go teraz wszyscy się śmieją. JA bardzonowoczesne1wogóle
doprzodu mówi o tabletkach na szajbę, jakie przepisał mu ten 

z wąsem. Wtrąca się Matka, tóra wysyła syna do dra Malejki. 

JA wkurzone auważa, ze on jest chirurgiem, a nie psychia

trą, za co JA maminsynek przeprasza, bo to w końcu nie Matki 

wina a Honeckera. albo Pinocheta. 

scena 19 /Baba z windy 

JA drażliwe 1 wkurzone kł ócą się z Babą, której pies rzuca się 

na bohatera . Baba ma pre ensie. że jej pies się zden rwował. 

scena 20 I Synek i Żona Była 

JA bardzonowoczesneiwogóledoprzodu wita s ię z Synem, a JA 

wkurzone dyskutuje z Zoną Byłą o jej puszczalstwie. 

scena 21 I Lekcja angielskiego 

JA bardzonowoczesneiwogófedoprzodu odpy tuje Syna z od

miany czasownika „to be' - ten nic nie umie. JA wkurzone 
wście ka się , ze pięć lat lekcji w szkole i na kursach nic nie 

da ło. 

scena 22 I Lustro 

Bohater i Syn Sylwek razem przed lust r m szykują s i ę do 

wyj · cia; kazdy starannie układa 1 wyrównuje swoje ubrania. 

Przed samym wyjśc i em Sylwek odwraca się t yłem do oica, 

by ten uformował mu równy dzióbek z kaptura od bluzy, wy

st ającego spod kurtki. JA bardzonowoczesneiwogóledoprzo
du jest dumny z tych dzióbkow, ale bohater ma świadomość 

przekazania Synowi w genach wariactwa na tręc tw, jakie sa rn 

odziedziczył po swoim ojcu. 

Po wyjściu z dornu Syn ozna1mia, że nigdy sit; nie ożeni i nie 

będzie mieć dzieci, z czym polemizuje JA maminsynek. Syl

wek pyta eż , jaki utwór Chopina jest najbardziej znany. JA 

depresyjne i bardzonowoczesneiwogóledoprzodu wymienia

ją Poloneza As-dur i Etiudę .Rewolucy1ną' . Syn młodzieżowym 

slangiem, którego ojc iec nie rozumie, mówi, że Chopin napi

sa ł ją dla jak i ejś swojej kochanki i zastanawia się, czy mieli 

romans_. Syn 1 JA zegnają się na ulicy 1 rozchodzą 

scena 23 I Kobiety z Krówkami 

JA wkurzone upomina Kobietę z Krówką, że go popycha. Roz

poczyna siĘ' regularna kłótnia kolejnych JA - maminsynek, 
natrętne. bardzonowoczesne1wogóledoprzodu, romantyczne, 
drazliwe - z licznymi Kobietami z Krówkami. Obie strony ob

rzucają się wyzw1skam1. 

scena 24 I Rączka li 
Po raz drugi Rączka zaczepia bohatera. Rozmawiają o nad

chodzącej wiośnie I zimie, która ty lko uprzykrza człowiekowi 

życie - JA depresyjne widzi w niej same utrudnienia. 

scena 25 I Drzemka 

Poobiednia drzemka przerwana jest głosem harmoszki. do

biegającym zza okna. JA wkurzone wyzywa człowieka . który 

na niej gra pod blokiem i go p rzepędza . 

Pojawia się Baba z psem, który akurat pod oknem bohatera 

zaczyna sit; za łatwiać . JA bardzonowoczesneiwogótedoprzo
du przygadu1e Babie, że nie byłaby zadowolona, gdyby on 

pod jeJ oknami zrobił k u pę. Gdy Baba J UŻ z balkonu na półpię

trze pokazuje bohaterowi .kuku na muniu' , JA wkurzone roz

pina spodnie i kuca jeJ przed oknem, na co Baba patrzy z nie

dowierzaniem. 

JA romantyczne marzy o spotkaniu swojej pierwszej miłośc i , 

z któ rą mógłby zacząć wszystko od początku. 

scena 26 I Wyjazd nad morze 

Przed wyjazdem JA natrętne zastanawia się czy zam nąl 

drzwi na trzy zamk i, czy Je sza rpnął , czy zak ręcił wszystkie 

kurk i od wody i gazu. Gdy przypomina sobie o jednym - wra

ca. Wraca też, bo zapomniał przysiąść , wraca pocałować 

Jezuska w stópki. .. 

Jeszcze na bocznicy wsiada do pociągu i wybiera odpowied

ni przedział. JA natrę ne sprawdza po kolei czy drzwi siĘ' nie 

blokują, nawiew powietrza. wskażnik ciepła , czy ośw i et lenie 

nie .pyrczy'. czy zag ł ówek jest czysty_ 

scena 27 I Wariatka i Odpad 

Do przedziału wchodzą dwie osoby, które k ł ócą się między 

sobą , po czym wychodzą. JA drażliwe wyznaje z rezygnaC]ą , 

ze całkow1c1 e jest rozsypany 

scena 28 I Zakonnica, Świnia i Kury 

Jedno miejsce w przedziale zajmuje Zakonnica, j edząca ham

burgera. Następnie wchodzą Świnia z Prosiakiem, zrący pop

corn i chipsy. Kury zaczynają trajkotać o niczym, dzioby im się 

nawet na 5 sekund nie zamykaJą. Na prośbę Świni o pomoc 

w zd1ęc 1 u bagażu - Chór Bohaterów z satysfakC]ą odmawia. 

AKT li 
scena 29 I Rączka Ili 
JA romantyczne cieszy się, że będzie pierwszy na plaży 

o świcie. Chór Bohaterów zauważa jednak sąsiada Rączkę, 

tóry wyszedł właśnie z wody i teraz patrzy na morze. Ola 

świętego spokoju JA bardzonowoczesne1wogóledoprzodu od 

razu idzie się z mm przywitać, Jednak Rączka nic nie słyszy 

poprzez wia tr 1 szum fa l. W takiej sytuacj i na g rzecznościowe 

pytanie sąsiada .co słychać? ", JA romantyczne pozwala sobie 

na podsumowanie swojego zmarnowanego życia . Po eh •.iili 

żegna1ą się 1 odchodzą. 

scena 30 I Odpoczynek na plaży 

Bohater rozkłada s i ę na plazy 1 napawa spokojem i samot

nością. Po chwili dwie kobiety Dzezówy kładą się w pobliżu, 

choć plaża po horyzont jest pusta. Bohater zbiera swoje rze

czy i sit; przenosi. Jednak i tam paja i ają s ię ludzie dziew

czyna jak nadajnik popiskuje swoje ,li tl li l i ti ', chłopa k -

nerwowo wali pięścią w piach. Znowu zmiana miejsca. Tu 

z kolei po1aw1a się szczekający pies. Choć JA wkurzone wście

ka się na wszystko, JA romantyczne napawa się trudnym, ale 

jednak odpoczynkiem. 

Znów podchodzą Dżezówy, nieprzerwanie nucąc ten ich jazz. 

Bohater porywa wyrzucony falą konar i - padając na kolana 

- zaczyna tr zaskać ie po głowach i kręgos łupach . Wszystkie 

postaci wypełzają z morza, Chór Bohaterów zaczyna z nimi 

walczyć. Choć leje się krew, udaje się potwory zagonić tam, 
s ąd wysz ł y. 

scena 31 I Śmierć 
Brzegiem morza przechadza się obieta Życ i a . JA romantycz
ne zastanawia się czy to r zeczywiście ona. Tuz obok pojaw ia 

się Mewa. która zaczyna piszczeć JA romantyczne goni ją 

z 1jem po plaży. Nagle czuje ból w piersi i gorący ołó roz

lewający sit; pod mostkiem. Pada n piasek, Chór Bohaterów 

pochyla się nad nim. w mieniają się komentarzami. JA depre
syjne chce być pochowane obok Sylwusia. Chór Bohaterów 

marzy jeszcze o Kobiecie Życ i a, tóra także zaraz się zjawia. 

scena 32 I Kobieta Życia 

JA romantyczne podnosi s i ę z mar twych 1 rozmawia z Kobie

t ą Zycie. Mówią o wspólnym życiu , mieszkaniu. oglądaniu te

lewizji. Kiedy ona tak na wszystko s i ę zgadza. JA romantycz
ne przyznaje właściwie, że nie ma miejsca i czasu n kobietę 

życia w swoim życiu. Jej to nie przeszkadza, bo i tak jest tyl

ko marzeniem. JA romantyczne zastanawia się zatem, czy nie 

poczekać na inną, lepszą kobietę życia ... 

scena 33 I Wieczór 

JA natrętne przypomina o porannych postanowien iach, przy

gotowuie wieczo r ną porCJę tabletek. które t akże popija do 

siedmiu JA romantyczne wciąż wierzy, że ocalić go może 

Jeszcze tylko miłość , choć teraz pozostaje tylko mas urbacja 

z Kobietą Zycia w tle 

Chór Bohaterów podsumowuje kondyqę wspó łczesnej , sa

motnej istoty, w które1 nikt me dobudzi JUŻ nawet człowieka . 

ITTJS 



Skąd się wziął pomysł na operę do tekstu Marka Koterskie

go Dzień świra i kiedy po raz pierwszy pojawił się w Pana 

głowie? 

Ponad dwa lata temu w wyniku poszukiwar'J tematu do wię k

szeJ formy muzycznej natraf iłem na kilka fr apujących pomy

s łów. Spośród nich szybko na plan pierwszy wysunęły się 

dwa oparte na zrealizowanych uprzednio filmach - Krzyżacy 

i Dzień świra. Od razu wiedziałem, że oba są dla mnie bar

dzo pociągające artystycznie, ale miałem też świadomość, 

że róż.n i ą się diametralnie jeże l i chodzi o środk i potrzebne do 

ich rea lizacji. W przypadku Dnia świra potrzebna była - ba

gatela! - pro fesjonalna scena operowa, bo kośćcem pomysłu 

była adaptacja tego scenariusza na warunki klasycznej XIX

wieczneJ opery. 

Czy zwracał się Pan o zgodę do Marka Koterskiego i jak na 

to zareagował? 

Oczywiście, potrzebna by ł a również zgoda samego Marka 

Koterskiego, co nie by ło łatwe . Przede wszyst im musiałem 

przeb ić się przez zrozumiałą nieufność - ,świr w operze?'_ 

Później byłem poddany swoistego rodzaju egzaminowi z wie

dzy o Adamie M1auczyr'Jsk im 1 po k lku rozmowach, które od

by liśmy w warszawskich kafejkach, nadal zdzi iony au tor 

da ł zielone światło i carte blanche na dalsze moje poczynania 

z jego dziełem . rótko po tym odeb rałem telefon od dyr. Mi

chała Znanieckiego, który uzna łem za dobry zna ' w tej spra

wie - zaprasza! mnie do napisania Dnia świra na potrzeby Te

atru ielkiego w Poznaniu. 

Pańscy Krzyżacy to rockopera, jest Pan też autorem kilku 

oratoriów - jak Pan sam określa Dzień świra? Czy można go 

zakwalifikować do jakiegoś gatunku? 

Operowy Dz1en świra w założeniu powstawał jako opera 

postmodernistyczna . Komponując ten utwór korzystalem ze 

wszystkich moich uprzednich dośw iadczen muzycznych, 

ogran i czając się jednak do estetyki teatru operowego XIX 

wiel<u - bez nagłośn ienia , bez instrumentów współczesnych. 

choc i aż z elementami odnoszącym i si ę do r ó żnych stylów 

i epok muzycznych. 

laki jest język muzyczny linii wokalnej? Nie jest to chyba 

operowa tradycja belcanto ani nawet śpiew głosów wa

gnerowskich. Może bliżej mu do ekspresjonistycznej tech

niki Sprechgesang? 

w Omu świra zna lazło się miejsce dla wszystkich technik wo

kalnych, Ja ie były dostępne - Sprechgesang jest jednym ze 

środków na oddanie myś li bohaterów, choć nie jedynym .. . Za

leżnie od potrzeb tematyki sceny sięgam po ade walne spo

soby wyrazu i nie ograniczam się w tej materii. 

Czy w Pańskim Dniu świra można zaobserwować jakieś In

spiracje i nawiązania, czy kontynuuje Pan jakąś drogę wy

znaczoną przez wcześniejszych kompozytorów muzyki te

atralnej czy filmowej? 

Nie wiem, czy kogoś w tym naśladuję , czy nie. Moją interpre 

tację wyniosłem z lektury monologu dramatokom1cznego, 

czyli utworu, z którego powsta ł scenariusz do filmu . Sty l i for

ma niejako na rzuc i ły mi s i ę same. 

Przychodzi mi na myśl porównanie Pańskich oratoriów do 

kompozycji Piotra Rubika. Czy jest to uzasadnione czy po

winno unikać się takich paraleli? Zarówno gatunki, jak i ich 

odbiorcy są chyba podobne. 

Bardzo cenię pracow1 ość 1 talent Piotra, ale mam wrażen i e, 

ze zarówno jego t wórczo śc i , Jak i mojej nie potrzebne są po

równania. Każdy z nas ma swoje własne cele i sposoby ich 

osiągania . Swoją drogę . Obaj też , mam wrażenie, nie jeste

śmy odkrywcami j eżel i chodzi o gatunki muzyczne i estety

kę , w których się poruszam . 

Cflaczego autor oratoriów Msza Polska wg ks. Jana Twar

dowskiego, Kantata - Pieśń świata, Misterium lniąuitatis, 

Quem Quaeritis - Misterium Drogi Krzyżowej, Mysterlum Cru

cis - Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu sięga po 



tekst tak różny od tych wcześniejszych. Czy według Pana 

ma on jakieś przesłanie? 

Ude rz yła mnie trafnoś ć i precyzja, z J a ką Marek Koterski pod

szedł do pode1 mowanych heroicznie cod ziennych prób boha

tera Adam a M1aucz y ńsk iego i jego relaqi ze światem. Bohater 

stara s i ę ,dać r adę". Jego irytaqa i gorycz nie dają mu jednak 

spokOJU, jego poczucie beznadz1e1 nośc1 wszelkich działań 

pogłębiane ies t przez brak szczęścia osobistego, brak osoby, 

z k tórą mógłby dz i elić swoie wszystkie doznania i sądy. Sra 

zrozumienia towarzyszy mu w zasadzie od dz1ec1ristwa po 

kres ... Nie ma dla niego ratunku. w tym sensie jest to postać 

tragiczna na miarę na1w1ększych postac i literackich. A przy 

okazji współczesna nam 1 odz i erająca nas z fasady fa ł szu 

i udawania przed samymi sobą, że ,jestem trochę inny, niż ie

stem' Miau czyński ma problem ze spojrzeniem w lustro. Wie

lu z nas ma tak i problem, a swoje frustraqe przenosimy na 

innych. Tak jak i on. 

A co z rozszczepieniem cech osobowościowych bohatera 

na siedem różnych wymiarów? 

Na potrzeby naszej wers1i Marek Koterski zgodził się na roz

bic ie Jednego podmiotu na siedmiu sol istów. Każdy z nich re

prezentuje inny aspekt głównego JA. Mój pomysł wynika ze 

szczere1 wiary M i auczy ńskiego we wł as ną u nikalność i jego 

vv ielk1e1 potr zeby bohaters twa na co dzien - gdy tymczasem 

nasze pragnienia s ą doś ć powszechne a czynności codzien

ne wyz bywai ą nas wszelkiego patosu na każdym kroku 

Język w Dniu świra nie jest tuzinkowy. Czy nie boi się Pan 

używania tak licznych wulgaryzmów wypowiadanych ze 

sceny operowej? 

Myś l ę , że po ekranizacji Dnia swira mał o kto nie bę dz i e wie

dział na co idz ie tym razem do tea tru ... J ęzy k Koterskiego 

j ec; t ostry, ale i diagnozy bardzo wn ik liwe. Ciekawe co bar

dzieJ bo li? Mnie o wie le bardz1e1 szokują odnajdywane co rusz 

w losach 1 słowach M1a u czyńsk 1 e go wą t ki z wł as nych prze

ż ć 1 przemysleń - chyba każdy odnaidzie tam d uż o z siebie. 

A 1 eśl1 chodzi o wulgary zm y ... Mało kto z nas w myślach 

i w zyciu nie klnie. A wulgaryzmy uż ywane przez polon i s tę 

dostaJą , według mnie, podwóinego wymiaru Miauczyński 

przek lina niejako na dowód własnej ludzk1e1 goryczy 1 poraż

ki Jako filologa. 

Wiem, że planował Pan rozpisać tę operę początkowo 

na 49 scen, póżniej uległo to zmianie. Proszę powiedzieć 

z czego to wynikało. 

Potężnym wyzwaniem jest ilość słów - w końcu nie wiado

mo co Jes t wypowiedzią, a co tylko proJekCJą myśli Miauczyri

skiego. Przy podejściu do niezbędnych skrótów stanąłem 

przed wieloma trudnym i wyborami - chci a ł bym przecież UJ

rzeć cały teks t bez najmniejszych zmian. Warto też dodać, 

ze sam scenariusz filmu tez jest wersją skróconą pierwotne

go tekstu. Ale nawet po tych wszystkich skrótach jes t to spo

ry materiał tekstowy do opanowania przez solistów! 

laka symbolika liczb - tak istotnych dla głównego bohate

ra - ma swoje odbicie w Pana partyturze? 

Bohater wszystko liczy 1 sprowadza do siedmiu i Jego wielo

krotności. Ko rzystam z symbolik i liczb, Jednak nie uważam 

tego za najważnieJSZe w moim pisaniu - myśl nad r zędną sta

nowią u mnie emocje, Jakie wywo łuje dana scena. Jeże l i przy 

okazji uda się zawrzeć ja kąś symbolikę , to się cieszę . W kori 

cu i dla muzykologów coś znajdzie się tu ciekawego! 

Czy starał się Pan ująć jakieś wskazówki, didaskalia dla re

żyserów i inscenizatorów czy pozostawia Pan tę stronę 1re

alizacji już wyłącznie jej autorom? 

Powierzam w zaufan iu to, co 1 mnie powierzono w zaufaniu. 

J esteśmy z reżyse rem Igorem Gorzkowsk im po wielu romrn
vvach na temat wyglą du real izacj i. Jestem ciekaw Jego spoj

rzenia na wiele scen . Także Jeże l i chodzi o kierownika mu

zycznego Ra dosława Labakhua jestem spokoi ny. Przezyl1 ś my 

jUZ wiele wspólnych rea l1zaqi 1 trudno o bardziej zaufa nego 

muzycznego współtwórcę. • 

Od ponad 20 lat Ma rek Kot erski regularnie pojawia s i ę na afiszach tea tralnych, be,dąc Jednym z n ajczę

śc i ej wystaw ianych współczesnych po lsk ich dramaturgów, a jego nazw isko wymieniane iest za raz za 

Różewi czem i Mrozki em. Ta iedna z ci ekawszych os obowośc i r eżyse rskich po lskiego kina. coraz czę

śc i ej poiaw1a się Ja ko autor sz tuk drama tycz nych, jego filmy i scenar iusze p r z e k ładane są na J ĘZyk teatr u 

Co sprawia, że ten .obrazoburczy, bezkompromisowy, p rowo kuj ący, 1 ro nizu1 ący , ośm i eszający, wątp iący 

1 c i ąg l e pyt ający ; p rze ś ladowany przez demony p ols ko ści , katolicyzmu, blokowisk, r yt ua łów, mĘskośc1 

1 czł owieczeństwa ' outsider - Jak stara się go szeroko zdefin iować f ilmoznawczyni Dagmara Romanow

ska - staJe się aktualny dla teatra lnego św iata? Czy to własnie teatralne korzenie scenar iuszy Kotersk ie

go, w w i ększośc i przypadków opartych o pierwotne teks ty dramatyczne, nie wpł ywają na konstrukCJ Ę 

fo rmal ną, u moż l 1w1ającą dostosowan ie ich do potrzeb scen teatralnych? Czy moze postać everymana, 

w kt órym każ d y prze c iętny Po lak znaletć moze svvoie odb1c1e, wpisuje s ię w ko nwencję współ czes n e go 

teat ru? 

Teatralny rodowód Kote rsk iego przeds tawia Jego biog(afi a. Jeszcze podczas stud iów we Wrocł awiu 

był kierownikiem li te rack im 1 recytatorem w akademickim Teatrze Poezji „Sylaba', t roch ę póż niej zało 

ż ył własny eksperymentalny „Tea tr Ot wartej Sceny" Jego praca magisterska nosiła t y t uł Dramat a te

atr Próbowa ł też d ost a ć sii:: na reżyserię t e atralną na PWST w Warszawie Zazwyczai swoie teksty pi 

sze w form ie sztu fzi teatralnei Jako reżyse r fi lmowy i tea tralny realizuje wyłącznie w ła sne teksty. Jes t 



autorem dramatów Społeczność, (ł986) . Zycie wewnętrz

ne (1986), N1enaw1dzę (1991), Zęby (1996), Kocham (1997), 

Nas troje ( ł998) , Dom wariatów (1998), Dzień świra (1999), 

które także sam reżyserował w Teatrze Współczesnym 

w Warszawie i Wrocławiu , Teatrze Dramatycznym 1 Ateneum 

w Warszawie, Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Telew1zJ1. 

Po sztuki Marka Koterskiego sięgają też chętnie inni autorzy. 

Życie wewnętrzne zrealizował kaliski Teatr im. Wojciecha 

Bogusławskiego; dwie jednoaktówki Kocham i Nas tro1e po

wstały w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i w warszaw

skim Teatrze Ochota: monodram Nienawidzę wystawiany 

był w Teatrze Bagatela w Krakowie 1 Teatrze im. Wandy Sie

maszkowej w Rzeszowie. Z kolei teatralne realizacje ,mo

nologu dramatokomicznego w trzech częściach na dowol

ną ilość osób Dzień śwird zostały przygotowane w Teatrze 

Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni oraz w szczeciń

skim Teatrze Współczesnym. Teraz po ten tekst sięga Teatr 

Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, realizując spe

qalrne dla niego s omponowaną - przez Hadriana Fi lipa Ta

bęckiego - operę . 

Marek Koterski podkreślał często , ze w swojej twórczości -

zarówno literackiej jak i reżyserskiej - najwnik l1w1ej przedsta 

wia tego, kogo zna najlepiej - czyli samego siebie. Powołał 

do zycia bohatera Adama lub Michała M1auczyńsk1ego, któ 

rego nazwisko odnosi ło się do słów matki Koterskiego ,Nie 

miaucz!' , gdy ten o coś 1ą prosił Obarczając go wszelkimi 

demonami, ka rmiąc kompleksam i, l ękami i obsesjami st o

rzył parodię polskiego bohatera tragicznego, który całko

wicie nie jest zdolny do funkcjonowania w społeczeństw ie , 

a co gorsze - nie jest zdolny do życia z samym sobą . Recen

zentka Maja Ruszpel w jednym z artykułów pisze wręcz . że 

M uczyński to zywa emanacja ciemnej strony i pod

śc 1 przeciętnego Polaka, który przekracza bariery 

e - mówiąc o rodzinie. która jest p iekłem, w1eczor

JI czy porannym oddawaniu stolca.' 

Co alem sprawia, że w tej historii chorego na rzeczywis

tość, znerwicowanego inteligenta, który sam wylicza swoje 

dolegliwości - strach, myśli samobójcze, spadek motywa

CJi, bezsenność, napady agresji - aż tylu z nas rozpoznało 

samych siebie? Czy dzisiejszemu w1dzow1 bliska jest posta 

wa odkladania rzucania palenia do następnego dnia; próby 

podjęcia dyskusji z zoną, choć i tak wszystko, co ona powie, 

wyda się zaraz głupie; chęci intymnego z nią kontaktu, lecz 

ona Jest oz iębia? A może naprawdę żona jest okropna, blok 

brzydki, zsyp hałasuje, a w windach grasuje wampir" 

Cała wręcz gama tematów: od nadmiernej oszczędności 

szumnie nazywanej ekologią, przez problemy z oddawa

niem moczu u panów po 50., po masturbację czy rasizm ... 

Wszystko, co u przeciętnego człowieka zawsze upudrowa

ne i mieszczańska ukrywane, w tekstach Marka Koterskie

go przybiera postać eksplodującego wrzodu. Ruszpel mówi, 

że bohater Koterskiego, paradoksalnie - przechodząc cały 

proces zmiany świadomości: od neurotycznego, zamknię

tego w sobie Adasia z Domu wariatów przez sfrustrowane

go nauczyciela w Dniu świra i w końcu bezkomprom1so o 

rozliczającego się z własnym życiem . chorobą a lkoholową 

dojrzałego człow ieka we Wszyscy jestesmy Chrystusami -

z antybohatera staje się współczesnym wzorem męż

czyzny. żywym przykładem zmian obycza1owych - zmia

ny wrażliwości i myślenia Kimś Innym jest przecież 33-let

ni Adaś Miauczynsk1 z Domu wanatów. kimś innym 66-latek 

z Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ten ostatni odważnie 

mierzy s i ę z własnymi słabośc1am1 i upadkiem. Bohater 

pyta, czym iest ojcostwo 1 co znaczy b li skość. Ze zmysłem 

psychologa analizuje sz ta fe tę błędów i schematów przeka

zywanych z pokolenia na pokolenie, jakby żyJąc, realizowało 

się jedynie kląt ę rzuconą na rodzinę, z której się pochodzi. 

w tej nobilitacji człowieka można więc widzieć drogę, któ

rej poszukują wspó łcześni odbiorcy. A problem ten atrakcyi

ny jest również dla scen teatralnych, dla których everyman 

stal się kluczem do wniknięc i a w zrozumien ie postępowa-

I 

nia człowieka. To juz nie roman tyczny Mickiew1czowsk1 Gu

staw-Konrad czy Kordian Slowacl:'.iego, którzy musieli doko

nywać wyboru, bo tylko wtedy ich ofiara dla ojczyzny byla 

całkowita i prawdziwa; daleko do pozytywistycznego dok

tora Judyma. uważającego, ze należy ,przebojem reformo

wać stosunki społeczne' Adasiowi, którego ,ukrzyzowuje 

dzień codzienny' - 1ak mówił sam Koterski - bliżej gdzieś do 

bezimiennego Bohatera z Kartoteki czy Kafkowskiego Józe

fa K„ który samotnie walczy z niezrozumiałymi strukturami 

rządzącymi światem, a walka ta kończy się niemoż li wą do 

uniknięcia klęską Bohater Koterskiego w konfrontacji z rze

czywistością jest jednakże bierny. 

Co można iednak znależć w M1auczyr'lsklm z Dnia świra" 

Tekst ten przedstawia dz1eri z życia 44-lelniego polskiego 

inteligenta, absolwenta polonistyki, któremu dos w1era rze

czywistość . Upokarzająco niska pensja nauczycielska sta 

w1a go na z góry przegranej pozyq1 w świecie gospodarki 

rynkowej I czyni obywatelem drugiej kategor11 . Wszystko go 

złości, mierzi, wkurza - reklamy telewizyjne, k ł ótnie polity

ków. paplanina kobiet w przedziale pociągu . Nie wychodzi 

mu ani rzucanie palen ia ani napisanie wiersza. Jest wście 

kły i zmeczony, a to dopiero początek dnia Wszystko oka

zuje się piekłem, jako że bohater Koterskiego nosi to piek lo 

w sobie. By utrzymać się na powierzchni. MiaucLynsk1 wy

myśla skomplikowany system bezp1eczeristwa, który ma 

chron i ć go przed prawdziwymi emocjami. Tworzy sobie 

sztuczne życie - życie natręctw 1 przyzwyczajeń graniczą

cych z obsesją numeromana: prozac popija siedmioma łyka

mi, od licza siedem garstek płatków śniadaniowych . usypuje 

symetryczny kopczyk z kawy I miesza ją do siedmiu, kąpie 

się w dni parzyste. podciera się ,do siedmiu lub trzynastu 

bądź dwudziestu jeden" Zyje według zegarka, ,wszystkie 

za1ęc1a stara się rozpoczynać o pełnych godzinach, w naj

gorszym razie o wpó ł ' . Jego strategia zakłada bowiem do 

perfel:cj1 doprowadzone znieczulanie się na rzeczywistość 

I tylko czasami dopuszcza do głosu marzenie o jego 1edy-

nej, niespełnionej miłości Eli, która - jak wszystkie kobiety 

Koterskiego - jest ostatnią szansą na ocalenie. 

Mottem do napisania sztuki Dzień sw1ra, która stała się 

podstawą scenariusza fi lmu była myśl Sławomira Mrożka 

z Małych listów: ,Najtrudniej jest przeżyć następne pięć mi

nut. życie - to jest następne pięć minut. Najczęściej trze

ba coś przełożyć z miejsca na miejsce. a potem z powro

tem na to samo miejsce. Wstać , usiąść, póJść, zareagować. 

A jednak nie ma innego zyc1a. jak tylko najbliższe pięć mi

nut. Reszta to wyobraźnia . ' Sam Koterski przyznaje zresz

tą, ze od początku żywił s1e sobą przy budowaniu tej posta

ci ,Nie wszystko jednak przeżyłem z tego, co przeżył Adaś. 

I myś l ę, że coraz bardziej róznimy się od siebie. Ale Adaś 

iest wygodnym medium dla wyrażenia mego bólu, strachu, 

wstydu.· - mówił. Krytyk Tadeusz Sobolewski ocenia 1ed

na , że jego 'życiopisanie' Jest ekshibicjonizmem pozornym. 

,Twórca Oma śwlfa sprowadza s1eb1e do poziomu absolutnej 

przeciętności po to, by każdy mógł się w jego bohaterze od

naleźć.' A Koterski , za Markiem Hłaską, posługuje się termi

nem 'zmyślenie prawdziwe'. 

I moze właśnie to blokowisko, będące miejscem akq1 dra

matu. może odautorskie zależenie, ze sztukę można po

traktować Jako monolog bohatera, mówiącego za s1eb1e 

1 za inne postaci, gdzie można dowolnie wprowadzać innych 

aktorów, b odgrywali rozmówców bohatera, Jest sposo

bem na aktualność, bliskość 1 wieloznaczność interpretacji. 

Moze poprzez nasze życie we nętrzne, podzielone na wiele 

drobnych osobowości, odnależc mozna tak wiele stycznych 

z bohaterami Koterskiego, którzy nie rzadko rozszczepieni 

są na kilka postaci. Obecnie autor tej swoistej sagi odsuwa 

już od siebie wszelkie podobie ństwo z Adasiem Miauczyń

sk1m, w pewien sposób oczyścił się wewnętrzn ie z lej po

staci. Punkt ciężkości specjalnie przenosi na odbiorców, 

mówi. że utwór ,ma tyle postaci, ilu widzów, a im widz jest 

wrażliwszy, tym bogatszy iest obraz tego, co zobaczył' 

A reguła ta nais1lniej sprawdza się przecież w teatrze • 



Choć to Genowefa Roberta Schumanna w Teatrze Wielkim 

w Poznaniu była Pańskim operowym debiutem, to Dzień 

świra jest pierwszą realizowaną przez Pana operą na du

żej scenie. Czy tak wyobrażał Pan sobie ten debiut? 

o Genowefie to spektak l kameralny, ale całkowily, komplet

ny. Ta realizacja dala mi mozliwość pracy z dyrygentem. 

choreografem, solistami, chórem i baletem. Zetknąłem się 

ze wszystkimi ważniejszymi elementami, które składają się 

na przedstawienie operowe. 

To była praca studyjna w bezpiecznym cieniu dużej sce

ny. Dzień świra to JUZ inna skala. Poza tym uczestniczymy 

w skomplikowanym procesie powstawania całkiem nowego, 

współczesnego dzieła operowego. 

Łatwiej zatem uczestniczyć w tym powstawaniu czy 

wręcz przeciwnie, wzil!ć na warsztat dzieło skończone, 

zamknięte? 

Trudno porównać te dwie real1zaqe. Podczas pracy nad Ge

nowefą, Jeszcze przed rozpoczęciem prób, odbyliśmy z kie

rownikiem muzycznym Marcinem Sompolińskim wiele roz

mów na temat konstru qi dzieła - zdecydowaliśmy się 

wtedy na daleko i dące ingerencje w warstwę dramaturgicz

ną. Temat, jak przystało na dzieło z teJ epoki . zaczerpnięto 

ze sredniow1eczneJ legendy - temat dość podniosły. Reali

zując Genowefę można było podjąć dialog z tradycją wysta

wiania romantycznych dziel operowych, z calym teatrem 

romantycznym 1 jego konwencJą . W iedzieliśmy także. że ta 

jedyna opera Schumanna przez jemu współczesnych była 

oceniana bardzo krytycznie. Ponadto przy pracy nad tym 

dziełem mogłem sięgnąć do nagrań p łytowych . 

w Dniu świra uczestniczymy w procesie powstawania no

wej opery To się dzieje na naszych oczach. Temat Jest ak

tualny, język współczesny, potoczny. Pracuwmy tylko przy 

akompaniamencie fortepianu . Jak utwór zabrzmi w wykona

niu orkiestry') Nikt wcześnieJ tego jeszcze nie grai. Nik t nie 

śp iewa ł. To jes t emocjonujące . 

Czy widzi Pan różnice w podejściu do pracy w teatrze dra

matycznym i teatrze operowym? 

Kiedy zaczynam pracę nad nowym przedstawieniem sta

ram się zapomn ieć o wszystkim. co wcześniej zrobiłem. 

Szukam jedynego właściwego klucza, którym da się otwo

rzyć dane w1dow1s o. Rzadko realizuję zlecenia. ZazwyczaJ 

sam wybieram materiał literacki czy muzyczny, który y

daje mi się ciekawą przestrzenią dla teatralnego spotkania 

z widzem. Opera jest rodzajem teatru. w którym na pierw

szym planie jest muzyka. Wyznacza ona czas. Zdarzenia 

muszą zam nąć się w czasie wyznaczonym przez liczbę 

taktó . w teatrze dramatycznym czas wyznacza reżyser. 

To Jest fundamentalna róznica. 

Tekst dramatu mozna interpretować na wiele sposobów, na

wet wbrew Intencji autora. Mozna opracować reżyserię bie

gunowo przeciwnych interpretacji Trzech sióstr Czechowa. 

Jeżeli realizacje będą dobre, obydwa przedstawienia mogą 

być przekonujące dla widza. Spróbuimy jednak odwrócić 

napięcia i emocje zapisane przez Pucciniego w Tosce - klę

ska. Reżyseria operowa przypomina rozwiązywanie zadań 

z dynamiki. Ja to lubię. Zanim zaiąłem się teatrem studiowa

łem fizykę . 

Czy zanim otrzymał Pan propozycję reżyserii Dnia świra, 

planował Pan zrealizować kolejny spektakl w operze, tym 

razem z tradycyjnego kanonu dzieł operowych, może Bel

liniego, Verdiego, Mozarta czy Wagnera? 

Tak. mam cale mnóstwo projek tów 1 marzeń teatralnych, 

związanych również z repertuarem operowym. Genowefa 

była dla mnie bardzo ważnym doświadczeni m. Było to bar

dzo inspirujące spotkanie. Nigdy wcześniej nie pracowałem 

w zespole. Aktorowi pokazuję na pierwsze) próbie Jedną kar

tę , na następnej koleiną 1 tak dalą Tutaj musiałem wszyst

kie karty wyłożyć na stól JUŻ pierwszego dnia. Mi ał em dużo 

szczęścia , że w swojej pierwsze1 realizaci1 operowej tra fi

łem na dyrygenta Marcina Sompolińsk iego i dramaturga ru

chu Iwonę Pasińsk ą. To byla prawdziwa przygoda - intelek-



tualna i ar tystyczna. Siady odświeżen ia warsztatu można 

odnaleźć w moich ostatnich pracach reżyserskich w teatrze 

dramatycznym. Wydaje mi się , że i w teatrze operowym 

mia łbym do zrobien ia ki lka interesujących przedstawień . 

Zdradzi Pan jaki tytuł szczególnie zwróciłby Pańską uwagę? 

Strasznie żatuię, że Lady Makbet mceńskiego powiatu Dymitra 

Szostakowicza została JUŻ w Poznaniu zrealizowana 1 że ja tego 

nie robiłem! Teraz słucham dużo muzyki barokową Chętnie 

podJąłbym się reżyserii którejś z oper Rameau - może Platee? 

lak zareagował Pan zatem na propozycję reżyserii Dnia 

świra? 

Z rezerwą! iedy pierwszy raz, jeszcze telefonicznie, rozma

wlalem z dyr Michałem Znanieckim powiedziałem , ze mu

szę przeczytać libretto, bo film widziałem tylko raz i to do

syć dawno temu. Do filmu JUŻ nie wróci łem Mam zasadi;, by 

podczas pracy nad jakimś materiałem nie oglądać zadnych 

wcześniejszych Jego rea lizacji. 

Właśnie, parafrazując Paula Claudela, który przed przy

stąpieniem do pracy nad swoją Joanną d'Arc na stosie 

mówił, że „po Schillerze i Bernardzie Shaw temat jest wy

czerpany", nie miał Pan podobnych wątpliwości wzglę

dem Koterskiego i jego filmu? 

Pamiętałem. że ten fłlm zrobił na mnie wrażenie. Wyszedłem 

z kina obolały Pamii;tam nadzwyczajną rolą Marka Kondra

ta Ale kiedy wczytałem się w libretto, które oparte Jest na 

tekście dramatu Marka Koterskiego pornyślalem sobie, że 

dla trzeciego aktu warto przygotować wersję operową tego 

scenariusza 

Kim dla Pana jest Adaś Miauczyński, czy jego operowe 

wclelenle nadal stanowić może obraz współczesnego, 

znerwicowanego polskiego inteligenta? 

Staram się nie genera li zować. Nie wiem jak wygląda współ

czesny, pols i inteligent. Wyobrażam sobie Jednak, że Miau-

czyńsk i to bardzo nieszc zęś li wy człow i e k. Co ciekawe, kie

dy dyr. Znaniecki zaproponował mi pracę nad Dniem swira, 

zanurzony bytem w utworach Franza Kaf 1. Okazało się, ze 

Jes t mnóstwo stycznych pomiędzy utworami Kafk i a tek

stem Koterskiego - to samo jest żródło lęku, to samo zagu

bienie w rzeczywistości i zagubienie w samym sobie. Ta po

rażająca samotność też jest Jak wyjęta z tekstów Kafki. Są 

to w gruncie rzeczy bardzo bliskie światy. Przede wszyst

kim staram się odczytywać ten dramat na poz1om1e uniwer

salnym, nie wikłać go w sprawę polską. 

Czy pański Adaś Miauczyński jest tym samym Adasiem co 

u Koterskiego, także czy może on być następną odsłoną 

tego bohatera z kolejnych filmów - mam na myśli Dom wa

riatów, Życie wewnętrzne, Nic śmiesznego, Wszyscy jeste

śmy Chrystusami etc. 

Myślę, że dobrze się stało, że w wersji operowej glówny bo

hater został rozbity na siedem głosów , wcieleń , siedem JA 

Adasia Miauczyńskiego. Jest to konkretny człowiek, osa

dzony w konkretnej rzeczywistości. Sam pomysł, ze jedna 

postać jest grana przez siedmiu solistów, z różną fizyczno

ścią, energią, w róznym wieku, to iest wartość dodana 

Kompozytor zapewne powiedziałby „prima la musica e poi 

le parole", ale dla Pana to słowa właśnie stanowią pod

stawę dramaturgii I relacji pomiędzy poszczególnymi po

staciami tekstu. Czy wszelkie wulgaryzmy nie stanowią 

dla Pana przeszkody w kształtowaniu wartości estetycz

nej przedstawienia? 

Język ten w 1ak1ś sposób koresponduje z rzeczyw i stością. 

w której żyje bohater i ta warstwa słowa, często wulgarna, 

z ulicy. ma spore znaczenie dla konstrukc11 psychologiczneJ 

bohatera. Być może będzie to razić widzów, ale nie obaw i ał

bym się efekciarstwa, nie chodzi o to zeby szokować od

biorców. Jeśli będziemy cierpliwi zobaczymy, ze ten świat 

w znacznej części zbudowany ze s1ów, jest konsekwentną 

konstrukqą. Byłbym zatem o to spokojny. 

Miauczyński cierpi na nerwicę natręctw, istotna jest dla 

niego liczba 7. Czy w Pańskiej reżyserii także znależć 

można tego rodzaju symbolikę i co ona oznacza? 

Pierwszy etap prób polegał na znalezieniu właściwej for

my teatralnei dla spektaklu Zadawa l iśmy sobie dużo pytań 

Dysku towaltśmy czy przedstawien ie powinno być budowane 

w oparciu o wskazówki wynikające z tekstu, czy wręcz prze

ciwnie - jak najdaleJ powinniśmy od nicl1 uciekać . A jeś l i tak. 

to w którą stronę ... lntu1qa podpowiadała , że powtórzenia, 

zwielokrotnienia, precyzja, oszczędność gestu są jak natręc

twa i wp iszą się doskonale w świat, który powołu1emy do 

życia na scenie. Samo rozszczepienie głównego bohatera 

na siedem postaci JUZ organizuje przedstawienie. Zatem nie 

tylko zwielokrotniamy JA do siedmiu, ale t akże 1 inne osoby 

dramatu 

Tego typu produkcja jest czymś nowym także dla samych 

wykonawców. lak reagowali soliści wcielając się w po

szczególne role? Czy nie mleli problemów z przeistocze

niem się z dotychczasowego Don Pasquale'a, Scarpii, Pin

kertona w Kretyna, Kurę, Odpad czy Mewę? 

zaczęliśmy od prób czytanych, co nie Jest normą w teatrze 

operowym. Czytahśmy z sol istami libre tto. Staraliśmy się 

zrozumieć o czym jest ta historia, jacy są ci ludzie, co to za 

świat , dlaczego warto sięgnąć po ten materiał. Ważne jest 

to o tyle. że w momencie, kiedy trwają JUŻ próby na scenie. 

może być JUŻ za póżno na szukanie odpowiedzi na takie py

tania Myś l ę, ze na tych próbach zaczę ło nam s i ę k ształto

wać, co to będzie za historia . Pierwszą barierą przez którą 

musieliśmy się przebić był tekst , który na początku wyda

wał s i ę być pisany dziwną frazą. Tak jak mówią bohatero

wie. w rzeczywistości się przeciez nie mówi. Kolejnym eta 

pem w naszeJ pracy by ł o znalezienie odpowiednieJ formy 

aktorskiej. Współczesny teatr operowy wymaga, by soliści 

nie tylko śpiewali , ale również realizowail zadania ak torskie 

W pewnym momencie zdecydowa l iśmy si ę z Iwoną Pas1n

ską , która iest współautorką przedstawienia, na bardzo for-

malne budowanie sytuac1 1. Uciekamy od rea lizmu - raczej 

opowiadamy tę h i storię, niz udajemy, że rozg rywa s i ę ona 

teraz naprawdę. Ma to decydujące znaczenie dla typu ak

torstwa, unikamy fizycznego kontaktu między postaciami, 

nie ma dialogowania , sytuaqe raczeJ szk icujemy niż wypeł

niamy Wszystkie zdarzenia budowane są w kontakcie z wi

dzem. Bohaterowie komentują decyzje, wypadk i, działania . 

Mam nadzieję , zabiegi te nadadzą spektaklowi wy razistą 

rormi; teatralną. 

Na scenie dramatycznej bardzo często wykorzystuje Pan 

niemal intymny kontakt z widzem, co wręcz stało się Pań

ską wizytówką. Czy tutaj także stara się Pan przenieść 

tego rodzaju rozwiązania, jeśli w ogóle są one możliwe na 

scenie oddzielonej od publiczności kilkumetrowym orkie

stronem? 

Ten i11tymny kontakt z widzem przede wszystkim wyni a 

z zamykania rzeczyw1stośc1 teatralnych 1 ich podg lądania , 

a nie na agresywnym atakowaniu publiczności . Każda re

alizacja jest inna i tutaj tez przyjęliśmy inne założenia . Oma 

sw1ra nie da się grać realistycznie, filmowo, trzeba wyiśc 

z tą opowieścią w stronę widza. Prowadzimy solistów tak, 

by przez cały czas mieli kontakt energetyczny 1 emocjonal

ny z widzem; tak żeby publiczność miała świadomość, że 

to , co się dzieje na scenie. nie Jest rozgrywającą się przed 

nią realistyczną historią a opowiadaniem do niej skierowa

nym Te założenia prowadzą nas w stronę teatru Brechta, 

gdzie mamy do czyn ienia z dystansem pomiędzy aktorem 

a graną przez niego postacią. Solista me musi s i ę całkowi

cie utożsamiać psycholog icznie z bohaterem. wystarczy, ze 

tę postać będzie komentować. 

C_zy widz zatem powinien odnosić wrażenie, że jest w te

atrze c:z:y podgląda sąsiadów przez otwarte okno? 

Zdecydowanie powinien mieć pe łną świadomość, że od po

cząt ku do konca jest w teatrze. • ' 



Kompozytor, aranzer, pianista, producent muzyczny, rezyser 

i scenarzysta. Zadebiutowa ł w 1993 roku na scenie Te

atru Dramatycznego w Warszawie spektaklem muzycznym 

Śpieszmy się kochać ludzi do wierszy księdza Jana T ar

dowskiego. Jest kompozytorem rockopery Krzyżacy(Warsza

wa, Sala Kongresowa, 2010) Autor muzyki do filmu Kameleon 

w reżyseri i l Kijowsk iego i Le;dis w rezyseni T. Koneckiego. 

Skomponował również muzykę do wielu przedstawień tea

tralnych, m.in. Czarowmce z Salem, Mistrz i Małgorzata, Ro

meo 1 Julia (Teatr 1m. Stefana Jaracza, Olsztyn); Piękny widok, 

Piękna pani Seidenman (Tea tr Telewizji ); Blue room (Teatr 

Polski, Bie lsko - Biała); Who 1s who? (Teatr Yidd1shp1el, Tel 

Awiw. Izrael); Straszna gospoda (Teatr Żydowski , Warszawa) ; 

Szwagierki (Teatr Rozrywki, Chorzów); Spoze (Teatra Kismet 

OperA, Bari, Wiochy); Smutna królewna (Teatr Montownia, 

warszawa) ; Mamy świętego Miko/aja, Lis Przechera (Biało

stocki Teatr Lalek, Białystok). 

Kompozytor wielu piosenek i songów do wierszy 1 tekstów 

m.in. Wojciecha Młynarskiego, Wisławy Szymborskiej, ks. 

Jana TWardowskiego, Marcina Sosnowskiego, Jacka Boń

czyka , Adama Nowaka, Krzysztofa Feusette i Romana Koła

kowskiego. W wokalno-instrumentalnym dorobku kompozy

t rskim po I da m.in. osiem oratoriów. Msza Polska wg ks 

Jana Twardowskiego (1998), Kantata - Pieśń świata (2000), 

Misterium tmquitatis (2005), Quem Quaentis? Misterium Dro

gi Krzyżowe; (2006) , Polonia Semper lnvlcta (2008), My

sterium Crucis. Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzy

żu (2009), Zwierciadło Europy (2009) oraz Narvik. Pierwsze 

zwycięstwo (2010). 

Wieloletni kierowni muzyczny licznych festiwali w Polsce 

(m.in . konkursy i przeglądy piosenek aktorskich we Wrocła

wiu , Zielonej Górze. Olsztynie) oraz recitali, p rzedstawień 

muzycznych i koncertów - jak również produkCJi płytowych 

i telewizyjnych Nagrywa dla rozgłośn i radiowych i telew1-

zyJnych (Polskie Radio Program 3, Polskie Radio Kraków. TVP 

Program I 1 2. TVP Polonia czy RTL7). Jako pianista wspołtwo

rzy zespoly Kameleon i Tangata Ouintet 

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za twórczość: arty

styczną, m.in. za piosenkę premierową na wrocławskim PPA 

1998 (Sobiemna do tekslu Krzysztofa Feusette) czy nagroda 

za muzykę do spektaklu Piękna pani Seidenman na Fesliwa 

lu Owa Teatry 2003 w Gdyn1. 

Założona 1 prowadzona przez Hadriana Tabęckiego organi

zaqa (www.sl refasztuki.pl) od 1994 roku urządza koncerty, 

rozwija dzialalność wydawniczą 1 reklamową. Jest także za 

lożyc1elem Stowarzyszenia ,Muzyka bez granic" 

Ukończył dyrygenturę symfon iczne-operową w A ademii Mu

zycznej 1m. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Bo

gusława Madeya. W 1996 roku odbył staz dyrygencki w Kon

serwatorium Muzycznym Im. Nikołaja R1ms iego-Korsakowa 

w Petersburgu. Podczas stażu uczestniczy! w zajęciach pro

wadzonych przez światowej sławy dyrygenta i pedagoga prof. 

Ilię Musina 

Jako dyrygent współpracował rn.in . z takimi zespołami jak Ork ie· 

stra i Chór Filharmonii Narodowej, Sinfonietta Craco ia, Sinfonia 

varsov1a. Sinfonia luventus, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra 

Kameralna Leopold1num, Orkiestra Filharmon11 i Opery Podlaskiej 

w Białymstoku , Elbląska Orkiestra Kameralna. W dorobku ar ty

stycznym posiada ponad 20 programów lelewizyinych, które 

zrealizował jako dyrygent i kierownik muzyczny. Ponadto Jako 

dyrygent i trębacz współpracuje z czołowymi polskimi artysta

mi z k r~gu muzyki poważnej , jazzowej , rozrywkowei, filmowej 

1 piosenk i artystycznej. Wspó łpracowal z teatrami Jako konsul

tant i kierownik muzyczny oraz au tor scenariuszy do spekta

kli muzycznych o charakterze popularyzatorska-edukacyjnym, 

m.1n. Alicja w Krainie Czarów (Teatr 1111 S. Jaracza, 2001), Mu

zyczne Abecadło (Teatr im. s. Jaracza w Olsz tynie, 2004/2005). 

Od 2005 roku jest kiero nikiem muzycznym Festiwalu Zaczaro

wanej Piosenk i im. Marka Grechuty oraz Gali Wolontariatu. 

Dyrygował licznymi koncertami. widowiskami i spektak lami 

współorganizowanymi przez Tele izję Polską - Wyspa Brel 

(2004), Pe} az mó; kochany (2005). ósmy grzech (2005), My

sterium 1mquitat1s (oratorium H.F Tabęckiego , obchody 60. 

rocznicy zakończenia li wojny światowej, 2005), Quem qu

aerftis? Mistenum Drogi Krzyżowej (oratorium H.F Tabęckiego, 

2006), Requiem Pro Pace (obchody 25. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego, 2006), Krakowscy Artyści dla Krakowa (ob

chody 750. rocznicy lokaq1 Miasta Krakowa, 2007), Sprawiedli

wi Wśród Narodów świata (2008), Zwierciadło Europy (kan

tata H.F Tabęckiego, obchody 5. rocznicy wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, 2009) 

Był dyrygentem nagrań muzyki do filmów Cisza (muz. T Stań

ko, 2001), Lejd1s (muz. H.F Tabęcki, 2008), Piksele (muz P Lu

cewicz, 2009), Mistyfikac;a (muz. W Pawlik, 2010). w dorobku 

fonograficznym posiada również nagrania dla Polsk iec;io Radia 

(Olga Bończyk Listy z daleka, Czesław Mozil Czesław śpiewa 

Milosza), ART ZONE - strefa sztuki ( Kolędy Olgi Bończyk ). BMG 

Pęris (Jose Cura, Ewa Ma łas - Godlewska Era of Lo e) 

Jest wiceprezesem Stowarzyszenia ,Muzyka bez granit' 



igor gorzko~N.ski 
Reżyser i dramaturg. Współzałożyciel Studia Teatralnego Ko ł o - niezależ

nej grupy teatralne) działającej w Warszawie. Od 2011 roku dyrek tor arty

styczny Warszawskiego Teatru Ochoty. 

Wyrezyserowal m.in. spe ta le: Strona zakwitających dziewcząt wg Mar

cela Prousta (STK , 2000, nagroda na Lódzkich Spotkaniach Teatra lnych), 

Mi/ość do trzech pomarańczy wg Carlo Gozz1ego (STK, 2003, nagroda 

w XI Konkursie Teatrów Ogród kowych). Spacerowicz wg opowiadań Ro

berta Walsera (STK, nagroda w Ili Ogólnopolskim Konkursie na lnsceniza

qę Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej ), Żółta strzała wg Wiktora Piele

wina (STK. 2008). Polowanie na łosia Michała Walczaka (Teatr Narodowy, 

2009), Starucha wg opowiadań Oanila Charmsa (Teatr Ochoty, 2011. nomi

naqa do nagrody ,Feliksy Warszawskie' za rezyserię ) oraz spekta le we

dług autorsk ich scenariuszy: Absolutnie off show (STK, 2003), Taksówka 

(STK, 2005, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej 

Sztuki Współczesnej) , Ukryj mnie w gałęziach drzew (STK. 2008) 

W 2010 roku debiutowa! w teatrze operowym przedsta ieniem O Genowe

fie Roberta Schumanna (Teatr Wielki w Poznaniu, Sala im. Wojciecha Dra

bowicza). 

Przez jedenaście lat b la pie r wszą solist ką Polskiego Te

atru Tańca Tanczyła główne role w calym repertuarze teatru 

(w choreogra fiach m.in. Ewy Wycichowskiej, Jacka Przybył o

wicza. Magdaleny Reiter, Ra fa ł a Dziem 1dol<a, Matsa Eka, Graya 

Veredona. Yossi Berga, Birg1t Cullberg. V1rpi Pahkinen, Susan

ne Jaresand, Thierry Vergera). Jej szczególna sceniczna oso

bowość , inspi r ująca choreografów 1 reżyserów, została wy

różniona 1997 roku Medalem im Leona Wójcikowskiego dla 

najwybitniejszego polsk iego tancerza młodego pokolenia . 

Jest wykładowcą Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na UAM, 

gdzie zajmuje s ię równ ież badaniem doświadczenia ciała we 

współczesnym teatrze tańca . 

Od ki lku lat zajmuje się cho reog raf ią oraz dramaturgią ruchu 

W Atelier Polskiego Teatru Tańca z realizowała autorskie spek

takle Gra I. Czas (2002), Moment gra - dwójka (2006), Gra: my 

x 3 (2008). Jako dramaturg ruchu scenicznego współpracowa

ła m.in. z Teatrem Wspołczesnym w Szczecinie (Makbet reż . 

M. Liber, 2011), Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (Ksiądz H„ czyli 

anioły w Amsterdamie, rez . B. Frąckowiak , 2009), Teatrem Lu

buskim (Pływanie synchroniczne, reż . B Mazuch, 2009) Me

dea. tegoz, 2011). Teatrem Witkacego w Zakopanem (Szekspir 

albo róbta, co chcecie, r eż . A. Dziuk, 2002; Na przełęczy, tegoż, 

2005), Teatrem Horzycy w Toruniu (Człowiek z Bogiem w sza-

fie. rez . P Kruszczyń ski, 2010), Teatrem Modrzejewskiej w Leg

nicy (Ili Fufle, r eż . M. Liber, 2011), Teat rem Ochoty (Starucha, rez. 

I. Gorzkowski, 20l l ). Od 2010 roku wspó łp racuje z Teatrem Wiel

kim w Poznaniu (reżyseri a 1 choreografia Piotruś i WJ/ki, 2010; 

ruch sceniczny: $w. Franciszek i Wilk z Gubbio, reż . P.B. Ję

drzejczak, 2010; Ophe/ia, reż . M. Dobrowlanska 2011, choreogra

fia: O Genowefie - reż. I. Gorzkowski, 2010; Mandragora, reż . 

M. Znaniecki, 2011) Jest współautorką uniwersytecka-teatral

nego (UAM - Teatr Wielk i w Poznan iu) popularyzatorska-edu

kacyjnego projek tu ,Teren Tańca . Reinterpretacje'. 

W 2008 roku powoła ła własny zespól Movements Factory, 

w którym zrea lizowała autorskie projekty Body/and (opra

cowanie glosów K. 1 aliski, 2010), Gramy 4 u (muz Cz. Mozil, 

2009), Saligia. 7 Grzechów Mie1skich (muz K. Ka liski, 2009) 

oraz Trop. Dance as Art (muz P Szymanski, 2010) - spektakl 

uznany przez miesięcznik ,Teatr' za najciekawsze wydarzenie 

na mapie polskich teatrów ta ńca w 2010. 

Jest również współuczestnikiem międzynarodowych przed

s1ęwz1ęć w 2009 roku była pierwszym polskim wykładow

cą na Międzynarodowym Kongresie Tańca Współcz sn go 

w Moskwie, w 201ł jurorem na Między narodowym Festiwa

lu SzoloDuo w Budapeszcie. W 2010 r ozpoczęła wspól r. ci;: 

z Claudią Castellucc1 i Soc1etas Raffaello Sanz10. 



toma.sz jacykó'N 
Stylista Gwiazd. Współpracuje z największymi magazynami ma

dowymi, m.in. ,Playboy', .Pani'. ,Twój Styl', ,Eile', ,Cosmopolitan'. 

,Harper's Bazaar' - rowniez jako fehetonista. 

Prowadzi stylizacje i konsultacje dla projektantów mody, stylizuje 

autorskie pokazy podczas eventów 1 wydarzeń medialnych. Jest 

konsultantem w zakresie mody i wizerunku w programach tele-

izyjnych , m.in Dzień Dobry TVN, Moda polska, Aktywna mama. 

Showtime i Przebojowe Polki. tworzył wizerunek uczestników 3. 

edycji Idola. Projektuje kostiumy dla teatru i filmu - Zloty środek 

(reż . O. Lubaszenko), Prostytutki (reż . E Priw1ez1encew). przedsta

wienia teatralnego Miss Hi (reż . M. Kowalewski). Dla Teatru Wiel

kiego w Poznaniu stworzył kostiumy do spektaklu Mandragora 

w reżyserii M. Znanieckiego. 

Przygotował stylizację dla pokazów mody: Gianfranco Ferre, Esca

da. Max Mara, Bruno bonari. Thierry Mugter. Jean Paul Gaultier. Two

rzył stylizację autorskich pokazów mody na 75-lecie Volvo. 

Prowadzi szkolenia w zakresie kreowania wizerunku dla korporacji 

i frakqi politycznych, udziela także indywidualnych konsultacji. 

Zasiadał jako juror na Off Fashion Kielce. Warsaw Fashion Street 

1 Oskary Fash1on Byl konsultantem i wykładowcą przy Art S Fa

shion Festivat organizowanym w Starym Browarze w Poznaniu. 

Wykłada kreowanie wizerunku w Studio Sztuki w Warszawie 

Ceni Marqueza. Gałczyńskiego, Peterea Greenawaya, Davida Cro

nenberga, Pedro Almodovara, Salvadora Dali, Wilhelma Sasnała. 

Pierre et Gilles, Davida Lachapelle, Rodina 

marek ryd.ian 
Rezyser i realizator świateł. Absolwent Politechniki Poznańskiej, 

ukończył specjalizację techniki świetlnej na wydziale elektrycz

nym. z Teatrem Wielkim w Poznaniu wspólpracuje od roku 1987 

Stworzy! tutaj światła m.in do Gaimy, Mocy przeznaczenia, Ma

dame Butterfly, Aidy 1 wielu innych, łącznie ponad pięćdziesięciu 

spektakli. Współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami teatral

nymi I scenografami, wśród których znajdują się postaci takie jak: 

Adam Hanuszkiewicz. Ryszard Peryt, Marek Weiss, Mariusz Treliri 

sk1. Grzegorz Jarzyna, Robert Skolmowski, Franciszek Starowiey

ski. Andrzej Kreutz-Maiewski, Ryszard Kaja. Borys Kudłićka, cho

reograf Conrad Drzewiecki, czy obecny dyrektor Teatru W1elk1ego 

- Michał Znaniecki. Do jego sukcesów nalezą równiez miejscowe 

1 zagraniczne realizacje świateł. m.in. czarna maska (Moskwa, Pe

tersburg). Don Pasquale (Luxemburg), Moc przeznaczenia, Elektra, 

Falstaff (Haga, Rotterdam) oraz kilkadziesiąt innych spektakli, re

alizowanych w wielu holenderskich 1 niem1eck1ch miastach. Jako 

współtwórca świateł, miał okazję pracować z Fetice Ross. Jerzym 

Bojarem i Bogumilem Palewiczem. 

• mariu.sz ot to 
Urodzony w Poznaniu. Wieloletni członek chóru i wychowanek 

szkoły Jerzego Kurczewskiego. Absolwent Akademii Muzycznej 

im. l.J . Paderewskeigo w Poznaniu. Śpiewak i dyrygent. Od 1997 

roku związany z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Po

znaniu, przede wszystkim jako najbliższy współpracownik Jolan

ty Doty-Komorowsk1ej, po którei w 2007 roku objął stanowisko dy

rektora chóru Pod jego kierownictwem chór przygotowany zostal 

m.in. do takich produkcji jak Tannhauser R. Wagnera. Skrzypek na 

dachu l Bocka I J. Steina, Stworzenie świata l Haydna. Werther 

l Masseneta, Cygane(Ja i Tosca G. Pucciniego, Mana Stuarda G. Do

n1zett1ego, Lady Makbet mceńskiego powiatu D. Szostakowicza -

za kazdym razem zdobywając uznanie krytyki 1 publiczności. 



pure vocal p.lay 
Zespól Audiofeels powstał w roku 2007. Czlon owie forma

cji śpiewali wcześniej wspólnie w chórze akademickim UAM 

w Poznaniu. Wielką popularność zdobyli występując w ro u 

2008 w lelewlzyjnym show Mam talent!. Dotarli do finału, 

zajęli 3 miejsce. 

Wykorzystują gatunek muzyczny zwany voca/ play. Muzy

kę wykonywaną a capella wzbogacają dźwiękami imitujący 

mi instrumenty, uzysk iwanymi za pomocą swoich własnych 

głosów. Sp1e ają utwory zespołów Metallica. Red Hot Chili 

Peppers. The Verve. S1mply Red 1 wiele innych. 

Rok 2008 stal się początkiem drogi ar tystycznej zespo 

łu. Czas ten stał się owocem wielu wyróżnień 1 udziałów 

w prestiżowych projektach wyda niczych, telewizyjny h. jak 

i w niezapomnianych koncertach . również zagranicą. 

Zespól otrzymał dwie nagrody - najwyższą oraz nagro

dę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu A CAPEL

LA L sku w czerwcu 20! 1 Ten prestiżowy konkurs Jest 

pod opieką Jednej z najważniejszych postaci świata muzyki 

a cappella Simona Curringtona. założyciela znanego na ca

lym św iecie zespołu The Kings Singers . W ramach festiwalu 

zespół występował na Jednej scenie z Bobbym Mcferrinem. 

Plyta ,Audiofeels Uncoverd' zdobyła status zloteJ płyty za 

deb1utanck1 album Formacja otrzymała nominacje w kate

gorii ,Zespól Roku' i zakwalifikowal i się do występu na Fe 

stiwalu w Opolu . Zespól nominowany był do nagrody Fryde

ryki w kategorii ,Nowa Twarz Fonograf11 ' . 

Piosenka Ja mam czas ja poczekam Mieczysława Fogga 

w wykonaniu zespołu znalazła się na płycie ,Cafe Fogg 2'. 

wydanej przez f1rme fonograficzną Sony Music. 

Audiofeels reprezentowało Polskę podczas pier szego lo

sowan ia grup eliminacyjnych do EURO 2012, emitowanego 

w 100 krajach . 

W l1stopadz1e 2011 pojawiła się druga plyta zespołu Aud1ofe

els ,UnFlnished'. nakładem Mysllc Productions. Płyta składa 

się z dwóch albumów: A - utworów autorskich oraz F - cove

rowych. 

CHOR TEATRU WIELKIE'.30 
soprany alty tenory 
Lucyna B1alas Ewa Bielawska Michał Gumienny 
Ewa Boguszewska Joanna Chmielnicka Rafał Ma lęgows I 
Inna F11ippovitch Malgorzata Frąckowiak Jerzy Mantaj 
Anita Furgał-Kownacka Urszula Klaw1ter-Marnecka Maciej Marcinkowski 
Małgorzata Hadrych Danuta Kulcenty Przemysław Myszkows i 
inga Krasowska Ewa Pszczółka Dariusz Stręk 

Anna Murasz~o Elwira Radzi-Pacer Paweł Szajek 
Wiesława Urbaniak Violetta Zawadzka 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIE'.30 
skrzypce I 

Eliza Schubert-Pietrzak 

Piotr ostrzewsk1 

Aleksandra Lesner 

Anna Machowska 

Giedy Jędrzejczak 

Andre Kasztelan 

Dezydery Grzesiak 

Małgorzata Hadyńska 

Katarzyna Janda-Dawidziuk 
Agata Kabacińska 

Urszula P1etz 

Sylwia Kaczmarek-Subera 

skrzypce li 

Tomasz Zelaśldewicz 
Ryszard Chmielewski 

Wiesław Ziół kowski 

Monika Dworczyriska 

Dawid Walczak 

Maria Bawolska-Dastych 

Mana Matuszewska 

Joanna Modzelewska 
Olga Hala 

Monika S1eracka-Salas 

altówki 

lu asz 1erończyk 

Dominika Sikora 

Remigiusz Strzelczyk 

Agnieszka Kubasik 

Jędrzej Kaczmarek 

Ryszard Hoppel 

Wo1c1ech Gumny 
Bogumiła Kostek 

wiolonczele 

Dorota Hajzer 
Krzysztof Kubasik 

Marta Lupacz 

Aleksandra Awtuszewska 
Andrzej Nowick i 

Aleksandra Jóżw1ak 
Agata Maruszczak 

kontrabasy 

Donat Zam1ara 

Ryszard Kaczanowski 

Jerzy Springer 

Stanisław Binek 

M ichał Francuzi 

Tomasz Grabowski 

harfa 

Paulina Kostrzewska 

flety 

arolina Porw1ch 

Sebastian lukaszewski 

Brygida Gwiazdowska-Binek 

ac1e1 Piotrowski 

oboje 

Mariusz Dziedz1rnew1cz 

Wiesław Markowski 

Marla Pasternak 

Piotr Furtak 

klarnety 

Kazimierz Budzi\ 

Sławomir Helnrychowskr 

' rzysztof Mayer 

Tomasz Goliński 

fagoty 

Dariusz Rybacki 

Joanna Kolodz1e1ska 

Andrze1 Józefowicz 
Blazej Pasterna 

waltornie 

Miko ł aj Olech 

Joanna Kubiś 
Mirosław Sroka 

Witold Habdas 

Marta Murawska-Bednarska 

basy 

Jarosław Górcza 
Andrzej Just 
Bartłomiej Kornacki 

Pawe l Matz 
Witold Nowak 

Romuald Piechocki 

Piotr Skoluda 

trąbki 

Maciej Słomian 

Leszek Kaczor 

Leszek Kubiak 

Henryk Rzeżnlk 

puzony 

Zbigniew Starosta 
Piotr Banyś 

Piotr Nob1k 

Tomasz Stanisławski 

Tomasz aczor 

tuba 

Jacek Kortylewicz 

perkusja 

Piotr Kucharski 

Piotr Szulc 

Małgorzata Boqucka-M1ler 

Aleksandra Szymańska 

lukasz Berlin 

Małgorzata Koperska 
Oskar Walczak 

Pavel Ryś ' 
Beata Slom1an 

Instrumenty klawiszowe 

Krzysztof Leśni wicz 



:an 

dyrektor I Michał Znaniecki 
z-ca dyrektora ds. artystycznych I Renata Borowska-Juszczyńska 

z-ca d rek tora ds. muz cznych I Mieczysław Nowakowski 

z-ca dyrektora ds. baletu I Jacek Przybyłowicz 

kierownik chóru 

kierownik l1!erack1 

z ca kierownika koordynaql 

k1erown1k dz1alu promocji 1 markeungu 

kierownik Impresariatu 

k1erowm se retariatu 

kierownik biura obslugi widzów 

radca prawny 

ierowmk dz iału adr 

ierowmk działu 

adm1rnstracy1no-gospodarczego 

kierownik dz1alu mwestyCJI ł e sploa!acJI 

z-ca głównego księgowego 

pozysk1wan1e funduszy 

sekcja edukacji. produkcja mtystyczna 

archiwum 

1erown1k produkCJI środków mscemzaql 

główny spec ds. kosuumograr11 

ierowmk bryg ośw1e!lerna scer11cznego 

kierownik bryg. elektroakustycznej 

k1erown1k sceny 

główny energetyk 

perukarnia 

garderobiane 

malarnia 

dekoratornia 

pracownia krawiecka dams ·a 

pracownia krawiec a m~ska 

modystk i 

pracownia obuwnicza 

ślusarnia 

stolarnia 

Mariusz Otto 

Mrchal l Stank1ew1cz 

Maciej Wieloch 

Magdalena Sowińska 

Katarzyna Llszkows a 

Magdalena Kulczyńska 

Andrzej Frąckowiak 

Agnieszka Brzozowska-Wilcze 

Grazyna Kastro 

Hanna Maląg 

Norbert Sobczak 

Dorota 1'/enzel 

Anna Pliszka 

Zofia Dowjat 

Tadeusz Boniecki 

Zb1gn1ew Lakomy 

Czesław Plet1 zak 

Mare Ryd1an 

Krystian Kołakowsk i 

Dariusz Michalski 

P101r Ks ią2kows i 

Anna Hampelska 

Ewa Wawer 

Jacek Wysocki 

Robert N1edrich 

Krystyna Jędryczka 

Grażyna Tum1daJ 

Elżbieta Boguslaw ka 

•azimierz Miko łajczak 

Damian Prentke 

Marek ·w1atkowsk1 

z-ca dyrektora ds.ekonomiczno-administracyjnych I Ryszard Markow 

z-ca dyrektora ds. technicznych I Jacek Wenzel 

główny księgowy I Ewa Olczak 

1nsp1cjenc1 

suflerzy 

przygotowanie sollstóv 

asystenci rezysera 

asystent choreografa 

a omparnatorzy baletu 

pedagog baletu 

1nspe tor baletu 

lnspek tor chóru 

inspektor orkiestry 

streszczenie, redakqa 

i opracowanie programu 

opracowanie graficzne wnętrza 

a o ładce wy orzystano plakat 

zdjęcia realiza torów 

druk 

Danuta Kaźmierska. Wiesława Wiza, 

Ryszard Dluzewlcz, Paweł Kromohckł 

Magdalena Głuszyńska. Wad1m Zorin 

Olga Lemko, Wanda Marzec. 

Olena Skro . Marcello Giusto 

Wiesław Bednarek. rzysz of Szaniec 1 

Małgorzata Połyr'lczu · Stańda 

Grazyna Lewandowska. 

Magdalena Maryniak 

Uran Azymov 

Andrzej Platek 

Agnieszka Lubawy Lehman, 

Lech Algusiewicz 

Dominika Sikora 

M1chal l S1ank1ew1cz 

Blanka Tomaszewska I fenommed1a.pl 

foto: rzysztof Kozanowski I 

proj . Bożena $iaga-$mierzyriska 

Andrzej Grabows ·i. Jarosław Gwo2d21k, 

atarzyna Zalewska 

Zakład poligraf 1czny 1oś 1 Luczak I mos.pl 

EGZEMPL;.~~ oLZPŁATNY 

Teatr Wielki w Poznaniu 
ul rredry 9 
61 -70i Poznań 
tel. Bł 65 90 200 
opera@opera .poznan.pl 
www.opera.poznan.pi 

POZNAJ ŚWIAT VOLVO 

Firma Karlik Autoryzowany Dealer Volvo 

Poznań-Baranowo, ul. Poznańska 30, tel. (61) 895 81 50,salon.baranowo@karlik.dealervolvo.pl 
Poznań-Malta, ul. abpa A . Baraniaka 4, tel. (61) 872 9062,salon@karlik.dealervolvo.pl 
www.karlik.dealervolvo.pl 



• 

INSTTTIJCIA KULTUR'I 
WIOłllĄDIJ WOJEWÓDZTWA 
WIEl.llOflOU«JEGO 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

patroni medialni 

empik 

SwIATELIT 

www.opera.poznan.pl 

par1ner Teatru Wielkiego 

Firma Karlik 
Autoryzowany Dealer Volvo 


