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Lilli Vanessi, Katarzyna -
- Joanna Horodko 
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Hattie, garderobiana pani Vanessi -
- Marzena Małkowicz 

Andrzej Maria Marczewski 

Istnieją twórcy którzy posiedli już całą wiedzę 

o filozofii świata, i którzy twierdzą, że „Teatr jest domeną 
szatana i płodne umysłowo jest w nim to, co pokazuje 
uwodzicielską siłę zła. A dyskusja w obrębie dobra jest 
jałowa". Zło jest więc , wedle nich, atrakcyjniejsze, 
ciekawsze, czasami nawet fascynujące, a Dobro jakieś 
takie nieokreślone, czyli w sumie nudne i do Teatru 
kompletnie nie przystające. Dobroć zaś połączona 
z Miłosierdziem to jakaś anachroniczna przypadłość nie 
sprawdzająca się we współczesnym świecie, który 
przecież jak wiemy, w sumie, razem tworzymy, naszymi 
myślami, intencjami, marzeniami, czyli czymś dla twar
dych materialistów niewymiernym, nienaukowym, dość 
podejrzanym. 

Ludzie bardziej w myśleniu zaawansowani i w piś
mie uczeni, co to już wiele w swoim życiu widzieli a i oczytali 
się w czasach kiedy jeszcze czytanie było w modzie, 
a o telewizji nikt nie słyszał, otóż ci to właśnie mądrzy 
w piśmie Ludzie, twierdzą że Zło występuje w parze 
z Dobrem, a wybór zawsze jest w zasięgu sprawczym 
każdego człowieka. Czyli w dużym skrócie, co posiejesz to 
zbierzesz, czynisz Dobro - ono do ciebie wraca, czynisz 
Zło - ono też do ciebie wraca wyrządzając ci więcej szkód, 
niż przeciwnikowi, do którego było skierowane. Prosty 
mechanizm a tak totalnie przez ludzi zapomniany czy 
zlekceważony. Oczywiście bardzo trudno utrzymać się na 
poziomie codziennego dobroczynienia, tyle rzeczy nas 
rozprasza, wkurza , powodując chwilową agresję . 

Przecież chcemy być dobrzy, a to samo życie nasze 
chcenie brutalnie weryfikuje co moment, czasami dzieje się 
to jakby poza naszą świadomością. Jesteśmy nastawieni 

na codzienną obronę naszego psychicznego terytorium, 
naszej strefy ochronnej, jeżeli ktoś nam tę strefę naruszy 
stajemy się okrutni. Nasze ego w pocie czoła pracuje nad 
tym żebyśmy czuli się permanentnie lepsi, mądrzejsi , 

wrażliwsi od innych. To ego skrupulatnie wyznacza granicę: 
ja-oni, niszczy odruchy serca, no bo co by się stało , 

gdybyśmy nagle zrozumieli, że wszyscy razem stanowimy 
ludzką całość, że ten drugi, to też Ja. „Ja jestem innym, Ty" 
zatytułowała swój „Przewodnik po Kalendarzu Majów" 
Hanna Kotwicka, i tego się dzielnie trzyma, gromadząc 
wokół siebie tysiące ludzi, którzy przyjmują to założenie 
jako swoje. „Kalendarz Majów" dzięki dzielnym mediom 
kojarzony jest powszechnie z jakąś podejrzaną przepo
wiednią o końcu świata . Łatwiej nam uwierzyć w koniec 
świata w 2012 r., trudniej w to, że człowiek może się 
wewnętrznie zmienić, że go stać na to, że potrafi odmienić 
swoje myślenie, stać się innym Ja, i zauważyć drugie swoje 
Ja, obok siebie, w drugim człowieku. 

Czy Teatr Muzyczny może być miejscem, w którym 
mamy się zastanawiać nad filozofią świata i relacjami 
międzyludzkimi? Tak. Ponieważ obok nas w fotelu siedzi 
drugi człowiek, którego oczywiście możemy nie zauważać, 
ale do którego możemy też się uśmiechnąć , akceptując 

jego sąsiedztwo . Proste i dla wszystkich miłe. Czy można 
drugiemu, (obcemu?) człowiekowi powiedzieć : kocham 
Cię? To już przy naszym dzisiejszym stanie świadomości 
może wywołać panikę. Czego ten drugi ode 
mnie chce? Oświadcza mi się? Ironizuje? 
Kpi? Jest obcy, dlaczego tak do mnie ."'!!!!!!~-•• 
mówi? Co się za tym kryje? 

Gangster Jack -
- Jarosław Patycki 

Fred Graham, Petruchio - Gangster Jim -
- Nicola Palladini - Maciej Ogórkiewicz 

KIBB ME. KATE musicalowa odmiana Poskro
mienia złośnicy wielkiego Szekspira i wspaniałego Cole 
Portera dotyka wymiarów przestrzeni miłości każdego 

człowieka , pozwala odpowiedzieć sobie na podstawowe 
pytanie: jakie są te moje przestrzenie? Co akceptuję, co 
odrzucam i dlaczego? Oczywiście dzisiaj żyjemy w świecie 
w którym energia męska zrównoważyła się z energią 



żeńską, a ci, którzy znają się na mechanizmie zmienności 
epok dodają, że nastała epoka kobiet, a mężczyźni 

wycofują się na z góry upatrzone pozycje. Dla tych, którzy 
pragną żyć w związkach, odwiecznym pytaniem jest, jak 
stworzyć najwartościowszy związek? Jak poradzić sobie 
z własnym ego, jak nie gubiąc siebie dać szansę partne
rowi? Słowem, co to znaczy dziś być razem? Katarzyna 
i Petruchio, to dwie indywidualności, dwa ognie, dwie 
przestrzenie wolności, czy znajdą wspólną przestrzeń? 
Pytanie jest retoryczne dla tych, którzy znają Szekspira 
i Cole Portera, ale czy dzisiejsza, nasza interpretacja 
niczego nie dodaje? Czy w staronowe słowa da się wpisać 
inne myślenie , inne emocje, inną prawdę? 

Media kochają Zło , bo jest atrakcyjniejsze, ładniej 
grzeszy, jest fotogeniczne i w sumie każdy wie, jak ono 
wygląda, wystarczy bowiem obejrzeć pierwszy z brzegu 
dziennik telewizyjny, czy szeregowy film. A Dobro, patrz 
wyżej , jest podobno nudne, niereformowalne, i jakieś takie 
pokrętne. Świat uwielbia ruchy pozorowane. Im kto więcej 
pozoruje i symuluje, tym wyższe ma notowania, czyli więcej 
publicznie może. Może również czynić Dobro, ale patrz 
wyżej, Dobro nie jest, jak mówią fachowcy od public 
relations medialne, i kółko się zamyka. Czy jesteśmy więc 
w stanie publicznie zainwestować w opcję ludzkiego 
Dobra? Oczywiście , każdy może to uczynić na własny 
użytek. Każdy też, i Ja w tej chwili mogę powiedzieć do 
każdego , innego, mojego Ty: kocham Cię. I mogę zobaczyć 
wtedy jak świat się zmienia. 

Fred Graham, Petruchio -
- Nicola Palladini 

Kocham Cię 
www.marczewski.pl 

Lilli Vanessi , Katarzyna -
-Agnieszka Wawrzyniak 

„ 

Andrzej Maria Marczewski - reżyser, dramaturg, 
producent - absolwent Wydziału Reżyserskiego 

PWSFTviTw Łodzi (1972). W Warszawie prowadził teatry 
studenckie: PoProstu(1965), Test(1966), Hybrydy(1970) . 

W Łodzi współpracował z Cytryną (1971), gdzie 
debiutował jako dramaturg „Szymonem Słupnikiem", sztu
ką nagrodzoną na konkursie debiutu dramaturgicznego 
Teatru Ateneum. W Ateneum, tworzy też Grupę ARA/ 
/Autor-Reżyser-Aktor i realizuje „Didaskalia do życiorysu 
Offa" Bogdana Chorążuka . 

W latach siedemdziesiątych tworzy w Teatrze 
Telewizji ponad dwadzieścia spektakli, w tym „Wakacje 
nad Adriatykiem" Zofii Posmysz i serial „Rok 1809". Od 
1977 r. prowadzi Teatry: w Wałbrzychu , Płocku , Warsza
wie, Koszalinie i Bydgoszczy. Powstają tam polskie pra
premiery: „Mistrz i Małgorzata" i „Psie serce" Michała Buł

hakowa, „Przed sklepem jubilera" i „Promieniowanie Ojco
stwa" Karola Wojtyły, „Nienasycenie" Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, „Alfa" Sławomira Mrożka, „Obywatel Peko
siewicz" Tadeusza Słobodzianka, „Cycek" Krzysztofa 
Daukszewicza, „Obóz Wszystkich Świętych" Tadeusza No
wakowskiego, musicali: autorskiego „Poseł", „Lato Mumin
ków" wg Tove Jansson i „Kubuś Puchatek" wg A. A. Millne 
z muzyką Tadeusza Woźniaka, „Azyl" Wojciecha Trzciń
skiego, oraz ważne premiery: „Brat naszego Boga" Karola 
Wojtyły, „Termopile polskie" Tadeusza Micińskiego , „Ham
let" Williama Shakespeare'a; musicale: „Opera za trzy gro
sze" Bertolta Brechta i Kurta Weilla, „Cabaret" Johna Kan
dera, Joe Masteroffa, Freda Ebba, „Kolęda-Nocka" Erne
sta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego. „Santa Maria della 
Salute" w jego reżyserii, zaproszona zostaje na Międzyna
rodowy Festiwal Teatralny w Nowym Sadzie. W 1984 r. 
wyjeżdża do Jugosławii, gdzie reżyseruje w Narodowym 



Lois Lane, Bianca -
- Anna Lasota 

Bill Calhoun (Lucentio)
- Łukasz Brzeziński 

Teatrze w Belgradzie prapremierę „Rasputin" Aleksandra 
Popovicia, a następnie reżyseruje w Mostarze, Sarajewie, 
Splicie, Dubrowniku, a w Sarajewie - światową prapre
mierę sztuki Janusza Głowackiego „Fortynbras się upił" . 

W 1986 r. wraca do kraju, i w Teatrze Słowackiego 
w Krakowie realizuje dwa narodowe dramaty Stanisława 
Wyspiańskiego : „Legion" i „Noc listopadowa", który to 
zostaje zaproszony na Festiwal Teatralny w Kijowie. 

Ze spektaklem „Klatka" Stojanovicia zostaje zapro
szony na Międzynarodowe Festiwale Teatralne w Belgra
dzie i Zagrzebiu. 

W Operze Nova w Bydgoszczy realizuje Giacomo 
Pucciniego „Gianni Schicchi" i „Siostra Angelika", oraz mu
sical „My Fair Lady" Lernera i Loewego. Spektakl „Dozorca 
Pintera" zostaje zaproszony w kwietniu 1994 r. na 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny do Sankt Petersburga. 

Od 1994 r. prowadzi w Warszawie prywatny, reper
tuarowy Studio Teatr Test, w którym powstają: „Faust" 
Goethego, „Ferdydurke" Gombrowicza, „Sklepy cynamo
nowe" Schulza, „Przed sklepem jubilera" Wojtyły, „Szewcy" 
Witkacego, „Makbet" Shakespeare'a. Współpracuje z Fo
rum Film w Sarajewie. 

W 1998 r. realizuje „Mistrza i Małgorzatę" Bułha
kowa z Henrykiem Talarem, spektakl pokazywany w War
szawie, Krakowie, Wiedniu, Zagrzebiu i Puli rok później 
otrzymuje Grand Prix na li Festiwalu Teatrów Drama
tycznych w Zabrzu . W 2003 r. powstaje ostatnia wersja 
„Mistrza" w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, 
utrzymująca się na afiszu osiem lat. 

Dla Programu 1 TVP, reżyseruje dwa muzyczne, 
telewizyjne filmy: „Zegarmistrz światła" i „Z teatru" Tadeu
sza Woźniaka i jego benefisowy koncert: „Życie na opak 
i Tak, tak, to ptak", a dla Hanki Bielickiej - w Teatrze Sabat 
Małgosi Potockiej benefisowy spektakl „Arszenik i stare 
koronki" T. Kieselringa. W warszawskim Teatrze Rampa na 
Targówku prapremierę rock-opery Katarzyny Gaertner 

i Grzegorza Walczaka „Big-Popiel" prezentowaną na 
Festiwalu Dialogu 4 Kultur w Łodzi. 

W 2003 r. dramat K. Wojtyły „Przed sklepem jubi
lera'', w jego reżyserii zaproszony zostaje do Lwowa, Dro
hobycza i Londynu. W tym samym roku zostaje dyrektorem 
Międzynarodowego, multimedialnego Festiwalu Bruno 
Schulza w Drohobyczu na Ukrainie, prezentuje na nim 
w kolejnych latach wielki projekt - na bazie „Sklepów cy
namonowych", „Sanatorium pod klepsydrą" i dokumentów 
o relacjach Schulza z Gombrowiczem i Witkacym . 

W Teatrze Nowym w Łodzi realizuje „Zabawy na 
podwórku" Edny Mazya, jest współorganizatorem Letniego 
Festiwalu Teatralnego w Manufakturze, prezentuje na nim 
uliczne widowisko „Genezis" z udziałem muzycznego 
zespołu Alters. 

W 2009 r. w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słup
sku tworzy autorski spektakl ,,Witkacy: jest 20 do Xtej" 
w którym opowiada na bazie zachowanych dokumentów 
o relacjach Witkacego z kobietami: Solską, Janczewską, 
Czerwijowską, Witkiewiczową, Oknińską, i przyjaciółmi: 
Malinowskim, Micińskim i Ojcem Stanisławem Witkiewi
czem, relacje te znajdują odbicie w utworach: „622 upadki 
Sunga", „Nienasycenie", „ Pożegnanie jesieni", „Normalny 
człowiek" . W 2011 r. powstaje tam też nowa wersja 
musicalu „Cabaret" z przyznanymi przez autorów dla 
polskich realizatorów wyłącznymi prawami na trzy lata. 

Corocznie zapraszany na Międzynarodowy Festiwal 
Złoty Lew we Lwowie prezentuje w kolejnych latach: 
„Mistrza i Małgorzatę" M. Bułhakowa, projekt K. Miklaszew
skiego „Ja, Kantor" i autorski spektakl ,,Witkacy: jest 20 do 
Xtej". Od kilku lat współtworzy międzynarodowy, multime
dialny Festiwal Kazimierskie Inspiracje w Kazimierzu 
Dolnym. W 2012 r. otrzymał Pierwszy Certyfikat Nowych 
Wzorców Sztuki Nieznanego Świata za konsekwentne 
realizowanie Teatru Energii, Ducha i Miłości. 

www.marczewski.pl 
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Harrison Howell - Ralph , inspicjent -

- Wiesław Paprzycki - Włodzimierz Kalemba 
Harry Trevor, Baptysta -

-Jacek Ryś 
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Teatru Muzycznego w Poznaniu 

Reżyseria Andrzej Maria Marczewski 
Kierownictwo muzyczne Jacek Boniecki 
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Asystent reżysera Wiesław Paprzycki 
Asystent kier. muzycznego Michał Łaszewicz 

Asystent choreografa Ewa Kusz 
Przygotowanie chóru Michał Łaszewicz 

Paul , garderobiany pana Grahama oraz Gremio -
- Mirosław Kin 

Hortensjo
- Adrian Koszka/o 



Jacek Boniecki edukację muzyczną rozpoczął 

w klasie skrzypiec i kontynuował jako waltornista w Szkole 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. 

Studia dyrygenckie podjął w 1988 r. na Akademii 
Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Bogusława Madeya, 
będąc równocześnie studentem Ili roku waltorni na Aka
demii Muzycznej w Gdańsku. Swoje umiejętności dosko
nalił również pod kierunkiem prof. Henryka Czyża oraz jako 
asystent Jerzego Maksymiuka. W 1991 r. założył Orkiestrę 
Kameralną złożoną ze studentów i absolwentów Akademii 
Muzycznej w Gdańsku , z którą prowadził serię koncertów 
w kraju i za granicą , występując min. z Andrzejem Hiolskim 
i Waldemarem Malickim. Od 1992 r. był asystentem, 
a następnie dyrygentem w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
i w Teatrze Muzycznym w Gdyni , w których przygotował 
ki lka znaczących premier i wznowień m.in. Johna Kandera 
„Caba ret" w reż. Jerzego Stuhra. 

Uwieńczeniem pracy artystycznej w Operze 
Bałtyckiej było przygotowanie we wrześniu 1994 r. wspólnie 
z Jerzym Maksymiukiem premiery „Carmen" G. Bizeta. 
W sezonie artystycznym 1994/1995 pełnił funkcję kiero
wnika artystycznego i dyrygenta Teatru Muzycznego we 
Wrocławiu. W roku 1995 został dyrygentem w Teatrze 
Wielkim w Łodzi, gdzie prowadził przedstawienia 
„Nabucco" G. Verdiego oraz „Cyganeria" G. Pucciniego. 
Przygotował m.in. premierę „Krakowiaków i Górali" J. Stefa
niego oraz odbyłtournee po Niemczech z przedstawieniami 
„Traviaty" G. Verdiego. 

W latach 1995-1998 pełnił funkcję Dyrektora 
Muzycznego w Teatrze Muzycznym „Roma" w Warszawie, 
gdzie stworzył od podstaw zespół orkiestrowy, stawiając go 
pośród najlepszych orkiestr w kraju . Od 1999 do 2000 r. 
współpracował z Operą i Operetką w Krakowie, a także 
z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. 

W okresie od 1998 do 2000 r. pracował jako dyrektor 
artystyczny w Filharmonii im. S. Moniuszki w Koszalinie 
natomiast od lutego 1999 r. do 2004 był Dyrektora~ 

N_aczel_nym i Artystycznym Płockiej Orkiestry Symfo
nicznej, a od 1999 r. inicjatorem i organizatorem Letniego 
Festiwalu Muzycznego w Płocku. 

Od 2002 do 2005 r. pełnił funkcję Dyrektora 
Naczelnego i Artystycznego Teatru Muzycznego w Lub
linie. Rozszerzył repertuar placówki o operę i nadał jej 
szeroką formułę obejmującą dzieła operowe, operetkowe 
i musicalowe. 

W styczniu 2006 r. odbył tournee z operą „Cyrulik 
sewilski" Rossiniego, odwiedzając dwadzieścia miast 
Holandii i Belgii. 

30 marca 2006 r. po raz pierwszy w historii Teatru 
Muzycznego w Lublinie wykonał z orkiestrą, chórem oraz 
solistami „Requiem" W. A. Mozarta oddając hołd zmarłemu 
rok wcześniej papieżowi Janowi Pawłowi 11 . 

W kwietniu 2006 r. prowadził premierę rewii 
„Szan~jmy wspomnienia" w reżyserii i z udziałem Bogdana 
Łazuk1. Od czerwca 2005 r. współpracuje z nowo pow
stałym Mazowieckim Teatrem Muzycznym - Operetką 

w. Warszawie, gdzie przygotował 27 lutego 2006 r. pre
mierę operetki „Księżniczka Czardasza" E. Kalmana 
~udziałem m.in. Grażyny Szapołowskiej, Jana Nowickiego 
1 ~ogdana Łazuki, a także prowadził spektakle „Zemsty 
Nietoperza" J . Straussa w reżyserii Wiesława Ochmana 
z udziałem Daniela Olbrychskiego w roli Froscha. 

We wrześniu 2006 r. przygotował z Teatrem 
w Lublinie „Wielką Galę Operową" z udziałem Kałudi 

Kałudowa oraz Izabeli Kłosińskiej. Zaś rok później 

P~~wadził ~e -:vspółpracy z choreografem Gienadijem 
S1hnem „W1eczor Baletowy" z udziałem zaproszonych do 
zespołu baletowego Teatru Muzycznego w Lublinie 
tancerzy z Rosji. Był to pierwszy w historii placówki pokaz 
przedstawienia baletowego z fragmentami scen bale
to~ch do muzyki Czajkowskiego, Gounoda, Chopina, 
Mmkusa, Drigo i innych kompozytorów. 

Od 1 kwietnia 2008 r. objął funkcję kierownika 
muzycznego Teatru Muzycznego w Lublinie, a już w listo
padzie przygotował premierę opery „Traviata" G. Verdiego 
w reżyserii Waldemara Zawadzińskiego w hali Globus 
w Lublinie, która stała się dużym wydarzeniem artysty
cznym, przychylnie ocenionym przez krytykę i publiczność . 

Stale współpracuje z czołowymi zespołami symfoni
cznymi, operowymi, kameralnymi w kraju. Ostatnie sukce
sy zagraniczne związane były z kilkakrotnym pobytem we 
Włoszech w Barii i Mediolanie w 2002, 2003 i 2004 r. 

W ciągu swojej pracy artystycznej dokonał licznych 
nagrań radiowych i telewizyjnych, m.in. muzyki do filmu 
„Kamień na kamieniu" w reż. R. Beera oraz „Requiem" 
W. A. Mozarta. 



Tancerz, choreograf, teatrolog, menedżer kultury; 
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; 
laureat nagród ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
festiwali i konkursów; członek Międzynarodowej Rady 
Tańca CID UNESCO w Paryżu. 

Jako tancerz przez kilkanaście lat pracował w zes
połach baletowych zagranicznych i polskich teatrów; tań
czył w baletach klasycznych i współczesnych, musicalach 
oraz wstawkach baletowych oper i operetek, w których 
zaprezentował się również w partiach solowych; podczas 
licznych tournee występował na wielu scenach europej
skich m.in. w: Szwajcarii, Austrii, Luksemburgu, Belgii, 
Niemczech, Holandii, Włoszech. 

Jako choreograf współpracuje z wieloma teatrami 
dramatycznymi, muzycznymi oraz operowymi; jest auto
rem kilkudziesięciu choreografii, m.in. wyreżyserował i uło
żył choreografię do wielkiego widowiska tanecznego „Wa
żna jest róża'', którego premiera miała miejsce, podczas 
wernisażu wystawy Salvadora Dali w muzeum im. X. Duni
kowskiego w Warszawie w 1999 r.; twórca ruchu sceni
cznego i układów choreograficznych w komedii „Rewizor" 
w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku w 2009 r.; autor 
choreografii operetki klasycznej „Cygańska miłość" F. Le
hara w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w 2010 r.; twórca 
ruchu scenicznego i choreografii opery „Dydona i Eneasz" 
H. Purcella w Teatrze Wielkim w Łodzi i najnowszej pol
skiej realizacji kultowego broadwayowskiego musicalu 
„Cabaret" J. Kandera w Nowym Teatrze im. Witkacego 
w Słupsku oraz komedii „Po prostu Leon po prostu" w Lubu
skim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. 
Międzynarodowy juror i członek komitetu ekspertów euro
pejskich i światowych festiwali oraz konkursów m.in.: 
International Festival of Modern Choreography w Witebsku 
na Białorusi, International Dance Competition „Danza
merica" w Córdobie w Argentynie, International Classical 
Ballet and Modern Dance Competition w Atenach w Grecji. 

Adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego i prodziekan 
kierunku: taniec na Wydziale Artystycznym Akademii Hu
manistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; wykłada teorię tańca 

i historię baletu, technikę tańca współczesnego i kompo
zycję tańca. Uczestniczył w międzynarodowych i ogólno
polskich konferencjach naukowych; publikował w zagrani
cznym wydawnictwie naukowym pt. „S. P. Diagilew i kultura 
współczesna", wydanym przez Ministerstwo Kultury Kraju 
Permskiego w Rosji oraz przez Państwowy Akademicki 
Teatr Opery i Baletu im. Piotra Czajkowskiego w Permie 
w Rosji w 2007 r. 

Od 2002 r. do dziś Prezes Międzynarodowego Sto
warzyszenia Promocji Sztuki Choreograficznej im. Ser
giusza Diagilewa; twórca i dyrektor Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Choreograficznej im. S. Diagilewa. 

Współpracuje z renomowanymi ośrodkami tane
czno-choreograficznymi na całym świecie; od lat zaprasza 
do Polski utalentowanych zawodowych choreografów i tan
cerzy młodego pokolenia oraz wybitne gwiazdy świato
wego teatru tańca i baletu; pomysłodawca nagród dla 
najbardziej zasłużonych osób w dziedzinie tańca i baletu. 
Laureaci tych nagród to: wybitna polska choreografka, 
twórczyni gdańskiego baletu Janina Jarzynówna-Sobczak, 
światowej sławy tancerz, dyrektor Staatsballett Berlin 
Vladimir Malakhov, światowej sławy teoretyk tańca, 

Prezydent Międzynarodowej Rady Tańca CID UNESCO 
w Paryżu Prof. dr Alkis Raftis. 

Gremio-
- Seweryn Wieczorek 

Hattie, garderobiana pani Vanessi -
- Anna Bajerska-Witczak 

Alexandr Azarkevitch w 2004 r. został nagrodzony 
Srebrnym Medalem Sergiusza Diagilewa za wyjątkowe 
osiągnięcia w propagowaniu sztuki choreograficznej przez 
Międzynarodową Fundację „Dom Diagilewa", działającą 
w Rosji pod auspicjami UNESCO. Laureat Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie tańca 
w 2005 r. oraz finalista Międzynarodowego Konkursu 
Producentów na Najlepszy Projekt w Dziedzinie Kultury 
i Sztuki, który odbył się podczas International Festival The 
Diaghilev Seasons: Perm-Petersburg-Paris w Permie 
w Rosji w 2005 roku. 



Scenograf, malarka, dekoratorka wnętrz. Prywatnie 
małżonka znanego aktora teatralnego i filmowego Mieczy
sława Hryniewicza. Absolwentka Państwowej Wyższej 

Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Jej debiut jako 
scenografa miał miejsce w Teatrze Lalek we Wrocławiu 
w 1979 roku (spektakl „Gajendralilla" w reż. Bogusława 
Kierca), a następnie w Teatrze Współczesnym (bajka 
„Podróże Guliwera") również we Wrocławiu. W szcze
cińskim Teatrze Współczesnym opracowała scenografię 
do „Amadeusza" Petera Schaefera. Współpracowała z wie
loma teatrami w Polsce i poza jej granicami - najczęściej 

we Francji. 
Do tej pory zrealizowała ponad osiemdziesiąt sce

nografii do takich przedstawień, jak: „Wesele" Stanisława 
Wyspiańskiego, „Tamerlan Wielki" Christophera Marlo
we'a, „Operetka", „Iwona Księżniczka Burgunda" i „Ślub" 
Witolda Gombrowicza, „Komedia omyłek" i „Hamlet" 
Williama Szekspira, Witkacego „Wariat i zakonnica" oraz 
„W małym dworku". 

W 1986 roku bierze udział w spotkaniach, które są 
rodzajem stażu w teatrze Petera Brooka w Bouffes du Nord 
w Paryżu . Jak sama mówi - była to ostra szkoła. 

W 1998 roku podjęła współpracę z poznańskim 
Teatrem Polskim, dla którego opracowała scenografię do 
„Króla Ubu" Alfreda Jarry'ego, „Don Juana" Moliera czy 
„Wieczoru Trzech Króli" Szekspira, a także wielu innych 
przedstawień , również kameralnych w licznych teatrach. 

Ulubionym dramaturgiem Ewy Strebejko-Hrynie
wicz jest Antoni Czechow, czego dowodem jest stworzenie 
scenografii do spektakli: „Wiśniowy sad" i „ Niedźwiedź 
i oświadczyny" . 

Artystka szukając nowych inspiracji, wykroczyła 
poza ramy teatru, przygotowując dla telewizji cykl 
„Receptury klasztorne" w reżyserii Doroty Latour. Była 

autorką wystaw kostiumów teatralnych, miała również 

indywidualne wystawy malarstwa, między innymi we 
Francji w galerii mieszczącej się w Le Theatre du Rond
-Point Jeana-Luisa Baraulta w Paryżu, w galerii La DRAG 
w Lille, w Belgii w la Louviere Mons. Współpracuje też 
z Ballatum Theatre w Lille. 

„Wesele Figlary, czyli obraz i podobieństwo" Juliu
sza Kubla w reż . A. Hofmana było jej pierwszą komedią 
muzyczną, dla której stworzyła scenografię i zaprojekto
wała kostiumy, kolejną to musical Cole Portera „KISS 
ME, KATE" nawiązując w ten sposób dalszą współpracę 
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu . 

Ewa Strebejko-Hryniewicz od wielu lat łączy pracę 
nad spektaklami teatralnymi z projektowaniem wnętrz , 

mieszkań, domów i rezydencji. 

ARTYŚCI TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU 

SOLISTKI 

Anna Bajerska-Witczak 
Anna Budzyńska 
Karolina Garlińska-Ferenc 
Joanna Horodko 
Anna Lasota 
Marzena Małkowicz 
Izabella Tarasiuk-Andrzejewska 
Anita Urban 
Agnieszka Wawrzyniak 
Lucyna Winkel 

Wioleta Butler 
CHÓR 

Sylwia Kupczyk-Targosz 
Marlena Łaszewicz 
Małgorzata Napieralska 
Sylwia Manowska 
Magdalena Szcześniewska 
Danuta Teichert 

soliści 

Kinga Połącarz 
lryna Prakharenka 
Leszek Cegiełkowski 
Łukasz Kaczmarek 
Tomasz Manowski 
Dariusz Nowik 
koryfeje 
Jakub Grzelak 
Paweł Gajda 
Radosław Lak 
Jarosław Horbacz 
inspektor baletu 
Dariusz Nowik 

BALET 

SOLIŚCI 

Łukasz Brzeziński 

Włodzimierz Kalemba 
Mirosław Kin 
Daniel Kustosik 
Maciej Ogórkiewicz 
Wiesław Paprzycki 
Jarosław Patycki 
Arnold Pujsza 
Jacek Ryś 
Seweryn Wieczorek 

Przemysław Kosmowski 
Adrian Koszkało 
Adam Silecki 
inspektor chóru 
Seweryn Wieczorek 
współpraca 

ózgur Fenercioglu 
Grzegorz Koralewski 

zespół 

Paulina Kramarczyk 
Sandra Napierała 
Agnieszka Owczarzak 
Joanna Przybylska 
Anna Sobczak 
Michalina Sziwa 
Olga Waśkowiak 
Bartosz Antkowiak 
współpraca 

Magdalena Kaufmann 
Ewa Kusz 
Maciej Szubert 



ORKIESTRA 
skrzypce 
Tomasz Dolezich - I koncertmistrz 
Piotr Matusewicz - li koncertmistrz 
Urszula Nagrodzka 
Zbigniew Rybak 
Roma Paprzycka 
Dominika Bukowska 
Małgorzata Gonera 
Wiesława Piątek 
altówka 
Marcin Miecznikowski 
Ewa Krawiec-Panas 
wiolonczela 
Marcin Baranowski 
Roman Szymczyk 
Halina Ostojska-Rubczak 
kontrabas 
Leszek Szaniawski 
Andrzej Iwanowski 
harfa 
Natalia Różańska 
flet 
Edyta Brzezińska-Kapłon 
Sebastian Łukaszewski 

obój 
Bożena Piotrowska 
klarnet 
Arkadiusz Kowalski 
Jerzy Gronowski 
fagot 
Sławomir Piechota 
Błażej Pasternak 
trąbka 

Andrzej Kulka 
Krzysztof Sala 
waltornia 
Paweł Szafran 
Jarosław Perz 
puzon 
Marek Banaszak 
Piotr Rausz 
perkusja 
Maria Anders 
Piotr Trojanowski 
inst. klawiszowe 
Andrzej Matusz 
inspektor orkiestry 
Paweł Szafran 

TEATR MUZYCZNY zaprasza na: 

Operet~ k..{asyczną: ?vlusicafe: 
Baron cygański 
Cygańska miłość 

Kraina uśmiechu 
Księżniczka czardasza 

Wesoła wdówka 
Wiedeńska krew 

Zemsta nietoperza 

Spef?Jak,(e cf{a azieci: 
Ania z Zielonego Wzgórza 
Dziewczynka z zapałkami 

Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków - balet 

Kopciuszek - słowno-baletowy 

Kot w butach - balet 

Pchła Szachrajka 
Sceny z życia smoków 

Człowiek z La Manchy 
Kiss Me, Kate 

Królowa Śniegu 
My Fair Lady 

Phantom 
Skrzypek na dachu 

Wesele Fig/ary, 
czyli obraz i podobieństwo 

Scenę <Prezentacje: 
Mayday 

Nie teraz, kochanie 
Okno na parlament 

Kasa Teatru czynna: 
poniedziałek : g. 09.00-15.00 

wtorek-piątek: g. 09.00-19.00 
sobota: g. 15.00-18.00 

niedziela: 2 godz. przed spektaklem 
i tylko w dniu spektaklu 

tel. 61 852 29 27 lub 61 852 37 26 
e-mail : bow@teatr-muzyczny.poznan.pl 

TEATR MUZYCZNY 
W POZNANIU 

UL. NIEZŁOMNYCH 1e, 61-894 POZNAŃ 

tel. 61 852 17 86 
www.teatr-muzyczny.poznan.pl 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
DANIEL KUSTOSIK 

Z-CA DYREKTORA 
JOLANTA MICHALAK 

Główna księgowa 

Jolanta Czechowska 

Kierownik sekretariatu Elżbieta Chodorowska 
Sekretariat Jolanta Kin 

tel./faks 61 852 32 67 
e-mail: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Dyrygenci: 

Asystent ds. artystycznych 
Kierownik baletu 
Kierownik chóru 

Korepetytor solistów 

Korepetytor baletu 
Pedagog ruchu scenicznego 

Koordynator pracy artyst. 
Inspicjent 

Biuro obsługi widza: 

Przemysław Neumann 
Michał Łaszewicz 

Arnold Pujsza 
Grzegorz Kawalec 
Michał Łaszewicz 

Andrzej Matusz 
Katarzyna Kędzierska (współpraca) 
Grzegorz Koralewski 
Ewa Kusz 
Magdalena Kaufmann 
Magdalena Kaufmann 

Beata Banaszak 
Grażyna Lehwark 
Magdalena Zofia Drangowska 

Kasa biletowa, tel. 61 852 29 27 lub 61 852 37 26 
e-mail : bow@teatr-muzyczny. pozna n. pl 

Kierownik marketingu Bartosz Kuczyk 
e-mail: marketing-promocja@teatr-muzyczny.poznan.pl 

Marketing 

Koordynator ds. technicznych 
Kier. pracow. charakteryzator. 

Główny elektryk 
Akustyk 

Pracownia malarsko-butaforska 
Brygadzista sceny 
Kierownik widowni 

Rekwizytom ia 

Rafał Beszterda 

Maria Sieracka 
Barbara And rys 
Bogusław Michalak 
Robert Rekiel 
Stanisław Bigos 
Tomasz Wyrzykiewicz 
Marlena Łaszewicz 
Gabriela Wojciechowska 



POZnarf' 
*Miasto know-how 

Wypożyczalnia kostiumów dla dorosłych 
czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz. 14.00-16.00 

ul. Ratajczaka 5/7, Poznań , tel. 61 852 26 69 

WYDAWCA-TEATR MUZYCZNY w Poznaniu -2012 
Projekt okładki i ilustracje postaci - Katarzyna Sut 

Opracowanie techniczne i łamanie - Rafał Beszterda 
DRUK: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Sp. j. Poznań 


