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PIOTR SCHMIDTl(E 
twórca interdyscyplinarny i teoretyk sztuki. 
Jest autorem nowego pojęcia w sztuce, 
zwanego META WERYZMEM. 

Malarz, dramatopisarz, kompozytor 
i teoretyk sztuki. W 1990 roku powra
ca do kraju po blisko dziesięciolet
nim pobycie we Francji. Od tej pory 
mieszka i pracuje w Katowicach, gdzie 
rozwija teorię tworzenia alternatywnej 
historii sztuki nazwaną „META WE
RYZMEM'; której pierwsze zasady 
ogłoszone zostały w Paryżu w 1988 r. 
Urodzony w Katowicach Piotr 
Schmidtke rozpoczyna edukację 
artystyczną pod kierunkiem 
Henryka Wańka, następnie studiuje 
malarstwo w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w prac. 
Prof. J. Nowosielskiego (dyplom 
uzyskuje w 1980 r. pod kier. 
Prof. Andrzeja Strumiłły). 
W latach '79-'81 prowadzi działalność 
pedagogiczną w zakresie malarstwa 
i rysunku w katowickim Liceum 
Sztuk Plastycznych. 
We Francji kończy kursy kompozytor
skie pod kier. Jean-Claude Ferryego 
oraz podejmuje studia reżyserii te
atralnej. 
Trudno orzec czy interdyscyplinarny 
charakter twórczości Piotra Schmidtke 
wynika z założeń teorii metaweryzmu, 
czy też jest na odwrót. Zaskakuje jed
nak fakt, iż startując ze swoją teorią 
w połowie lat 80-tych, (gdy przymus 
jednorodności w sposobie obrazo-

wania świata był ostro przestrzeganą 
zasadą), artysta wymyślił taką drogę 
obejście go, która zamykając wielość 
w jedności, wyznaczała konsekwentną 
metodę. 

Z jej pomocą artysta przeskoczył całą 
dekadę wpisując się w nurt sztuki 
końca lat 90-tych, która wchodząc 
w nowe stulecie, poszerzając swe ra 
coraz wyraźniej łączy różne dzie~ny 
twórczości. Metawerystyczna m o
da, charakteryzująca program p· tra 
Schmidtke polega na tym, że tw rzy 
on wirtualne osobowości twórcz, 
w które kolejno się wciela. Wyznax:za
jąc każdej z niej życiorys oraz 
tło społeczno- kulturowe, 
wytwarza dzieła w różnych stylach 
w myśl zasad „perspektywy optyme14-
talnej": (Pojęcie to oznacza, że artyst 
widzi przedmiot jako sposób jego po
strzegania, przez pryzmat mentalności 
różnych osobowości i kultur, przez 
co optymalizuje i poszerza przekaz 
informacji o nim.) 
Na dorobek twórczy Schmidtkego 
składają się dziesiątki indywidualnych 
prezentacji w kraju i za granicą; m.in.: 
1982, '83, '84 Gal. du Saggitaire 
(Strasbourg), 
1987 Muzeum surrealizmu (Melun), 
1988 Gal. Jacques Casanova (Paris), 
1989 Gal. Akka-Valmay (Paris), 

G 

cnoty': „Beztlenowce': „Mein Kampf': 
„Fantom': Teatr Bagatela, Kraków 
- „Czarna komedia"), filmowych 
„The last blues" reż P. Gardos 
(Grand prix na festiwalu e Kairze) oraz 
Teatrów Telewizji („Święta wiedźma': 
„Noc jest matką dnia': „Szable i mie-

~ _c. ... 

ramy rzeczy-
za~ wi ści narzuconej świa~ artystycz-

i Myśli Twór ·.W 1998 roku ot~~u przez ekonomiczne r~ rynku 
muje stypendiurrl'tWO · · ~· sztuki. Ale nie tylko. Poprzez „cudowne 
stwa Kultury i Sztuki za swą twórczość rozmnożenie" swoich wcieleń i teore-
plastyczną. Był stypendystą tyczne opracowywanie ich hipostatycz-
Wojewody Śląskiego. nych bytów, artysta demonstruje swój 
Od czterech lat pracuje nad operą, sprzeciw wobec dominacji opisu nad 
unikalną pod względem języka arty- jego przedmiotem. 
stycznego pt.: „Muzeum Histeryczne 
Mme Eurozy" dla Opery Śląskiej. Prof. IGNACY TRYBOWSKI: 

W Metaweryzmie Schmidtkego przeko
nuje mnie to, że jego obrazy tej .filozofii 
przyporządkowane nie są, wyabstraho
wane z pewnej rzeczywistości sztuki, 
która w nas tkwi jako tradycja. 

INGMAR VILLIQIST: 

(. . .) „Impas cnoty czyli siadanie na 
jeża" 1993, Teatr Ślq.ski, Katowice: 
performance, happening, dramat, 
przekładaniec tradycji, awangardy 
literackiej, plastycznej, muzycznej, 
kto wie jakiej jeszcze.(. .. ) tytuły jakże 
atrakcyjne, artysta gra głównq. rolę ... 
Muzyka; własne kompozycje na forte 
pian, taśmy magnetofonowe, husyckie 
trqby, wibrafony. Opowieść, światło, 
monitory video, projektory filmowe, 
modelki, wyśpiewywane partytury, 
żywe kury. 

JOLANTA CIESIELSKA: 

Schmidtke (. .. )pod owymi maskami 
chroni właściwie prawo do osobistej 
rozterki, do wyboru, do decyzji 
na temat jakim i kim chciałby być 
we współczesnym Art - Worldzie. 
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Urodzony w 1947 roku w Katowicach. 
Od wczesnych lat związany z Byto
miem. Po ukończeniu Liceum Mu
zycznego podjął studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowi
cach na Wydziale Instrumentalnym 
a następnie - Teorii i Kompozycji. 
Od roku 1971przez 7 sezonów był 
kontrabasistą w WOSPRiTV, studiując 
jednocześnie dyrygenturę w macierzy
stej uczelni w klasie Napoleona Siessa. 
Od 1978 r. asystent dyrygenta w Ope
rze Śląskiej - współpraca przy reali
zacji: Salome R. Straussa, Peer Gynt 
E. Griega, Król Roger K. Szymanow
skiego; następnie kierownik muzyczny 
spektakli baletowych - Carmen 
(suita R. Szczedrina na motywach 
muzyki G. Bizeta), Jezioro łabędzie 
P. Czajkowskiego. 
W roku 1983 realizuje jako dyrygent 
i kierownik muzyczny Napój miłosny 
G. Donizettiego i przejmuje szereg po
zycji z ówczesnego repertuaru teatru. 
W połowie roku 1988 zostaje mu 
powierzona funkcja dyrektora Opery 
Śląskiej, a z dniem 1stycznia1989 r. 
w wyniku konkursu obejmuje stanowi
sko dyrektora naczelnego i artystycz
nego tej sceny, które pełni nieprze
rwanie do dziś. W tym czasie odbywa 

TADEUSZ SERAFIN 

kie r own ic t w o m u zyczn e 

się trzykrotnie Ogólnopolski Konkurs 
Wokalistyki Operowej im. Adama Di
dura, a Opera Śląska święci jubileusze 
45 i SO-lecia, realizując pod batutą 
Tadeusza Serafina m.in. Straszny dwór 
i Halkę z pamiętnym udziałem 
Andrzeja Hiolskiego w roli Janusza. 

Repertuar operowy Tadeusza Se
rafina obejmuje ponad 30 pozycji, 
w tym 12 baletowych. Spośród reali
zacji ostatnich lat należy wyróżnić 
Giocondę A. Ponchiellego, Don Gio
vanniego W.A. Mozarta i Traviatę 
G. Verdiego i Eugeniusza Oniegina 
w reżyserii Wiesława Ochmana oraz 
Tannhausera R. Wagnera w reżyserii 
Laco Adarnica. Nagrane pod batutą 
Tadeusza Serafina CD Nabucco zosta
ło nagrodzone Złotą a następnie Platy
nową Płytą. Zrealizowana pod kierow
nictwem muzycznym T. Serafina: 
Aida G. Verdiego w inscenizacji 
L. Adarnica zyskała tytuł spektaklu 
roku i Złotą Maskę. 

Jedna z ostatnich premier, która 
została uznana za wydarzenie sezonu 
to realizacja Borysa Godunowa M. Mu
sorgskiego w roku 2004 w inscenizacji 
W. Ochmana na scenie Opery Śląskiej . 

Do osiągnięć szczególnie waż

nych należy ponad 30 tournee Opery 
Śląskiej zorganizowanych pod jego 
kierownictwem. Wyjazdy zagraniczne 
- głównie do Niemiec - weszły na 
stałe do kalendarza artystycznego 
bytomskiej sceny. Na trasie pojawiają 
się często ośrodki tej rangi, co: Am
sterdam, Bruksela, Rzym, Hamburg, 

Monachium i Berlin, gdzie Opera wy
stąpiła już kilkakrotnie, w tym w sław
nej sali Filharmoników im. Herberta 
von Karajana. Po raz pierwszy także 
wystąpiła Opera w Szwecji - w Malmo 
i Geteborgu. 

Jako dyrygent Tadeusz Serafin 
kontynuuje także działalność w reper
tuarze symfonicznym(m.in. koncerty 
w Portugalii, Meksyku, Koreii Połu

dniowej, Hiszpanii i Chorwacji). 
Od szeregu lat prowadzi również zaję
cia na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Od wielu lat współpracuje także 
z Orkiestrą do Norte w Portugalii. 
Tadeusz Serafin 15 stycznia 2005 roku 
odebrał Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji w kategorii: instytucja 
i twórca kultury. Rok ten, związany 
z jubileuszem 60.lecia Opery Śląskiej, 
był bardzo bogaty w wydarzenia ar
tystyczne z dominującym udziałem 
dyrektora Tadeusza Serafina, pod 
którego kierownictwem muzycznym 
została wystawiona w nowej insceni
zacji „Halka''. To także rok rozpoczęcia 
działalności w Sali Koncertowej im. 
Adama Didura, w której odbyło się 
szereg imprez: recitali i koncertów. 
Szczególnie ważny był koncert inaugu
rujący działalność symfoniczną 

(w programie - muzyka polska) z udzia
łem Orkiestry Opery Śląskiej pod ba
tutą T. Serafina - w tym występ Piotra 
Palecznego (koncert e-moll). Otwarcie 
tej Sali w nowej funkcji otwiera nowy 
nurt stałej działalności Opery Śląskiej. 

INGMAR VILLQIST 

Urodzony w 1960 roku w Chorzowie, 
historyk sztuki, dramatopisarz, 
reżyser. Wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie oraz Wydziału 
Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. 
Etatowy reżyser Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku. 
Autor dramatów: Oskar i Ruth, Noc 
Helvera, Kostka smalcu z bakalia-
mi, Fantom, Bez Tytułu, Cynkweiss, 
Lemury, Entartete Kunst, Preparaty, 
Helmucik, Sprawa Miasta Ellmit, 
Beztlenowce wystawionych w Teatrze 
Powszechnym i Teatrze Rozmaitości 

reżyseria 

w Warszawie, Teatrze Polskim w Po
znaniu, Teatrze W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie, Teatrze Nowym 
w Łodzi, Teatrze Starym i Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie, 
Teatrze Śląskim oraz Teatrze Korez 
w Katowicach, Teatrze Stara Prochow
nia w Warszawie, Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatrze Narodowym 
w Sofii, Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie, Theater GegerStand 
w Marburgu, Bi tef Teatar Belgrad, 
Teatrze Państwowym w Koszycach, 
Brit-Pol Theatre oraz Theatre With 
Accent w Londynie, Schauspielhaus 
w Diisseldorfie, Kamerni Teather 
w Sarajewie, Divadlo im. A. Bagara 
w Nitrze, Divadlo v Celedne w Pradze, 
Staatstheatre w Wiesbaden, Zechethe
ather w Essen, Teatrze Narodowym 
w Wilnie, Pradze, Bratysławie, Me
diolanie oraz emitowane w Teatrze 
Telewizji. Autor powieści Archipelag 
Wysp Pingwinich, wydanej w 2004 r. 

Sztuki tego najbardziej kontrowersyj
nego współczesnego polskiego drama
topisarza zostały przetłumaczone na 
język niemiecki, angielski, francuski, 
włoski, szwedzki, czeski, słowacki, 
bułgarski, węgierski, chorwacki, ukra
iński i litewski i były wielokrotnie pu
blikowane w periodykach teatralnych 
i antologiach współczesnego dramatu. 
Laureat Śląskiego Orła 2005. 
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Studiowała w Akademii Sztuk Pięk
nych najpierw w Krakowie, potem 
w Warszawie, gdzie w 1963 roku 
uzyskała dyplom na Wydziale Grafiki 
Artystycznej w pracowni prof. Józefa 
Mroszczaka. Współpracuje z wszystki
mi teatrami na Śląsku oraz z wieloma 
instytucjami kulturalnymi w Polsce 
i za granicą. W sumie w teatrach dra
matycznych, muzycznych, operach, 
operetkach i telewizji zrealizowała po
nad 100 widowisk z repertuaru drama
turgii klasycznej (Romeo i Julia, Cyd, 
Intryga i miłość, Mazepa, Wujaszek 
Wania, Ryszard III, Hello Dolly, 
Student Żebrak, Tarviata) oraz teatru 
muzycznego (Kram z piosenkami, 
Ocean Niespokojny, Skrzypek na 

BARBARA PTAI( 

kostiumolog, scenograf 

dachu, Gizelle). Już w czasie studiów 
związała się z zespołami filmowymi 
w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, 
gdzie współpracowała z wybitnymi 
reżyserami: Jerzym Antczakiem 
(Noce i dnie), Jerzym Kawalerowiczem 
- współpraca (Faraon), Kazimierzem 
Kutzem (Perła w koronie), Januszem 
Majewskim (Królowa Bona), 
Romanem Polańskim (Nóż w wodzie), 
Andrzejem Wajdą (Ziemia Obiecana) 
i inne około 80 filmów. Jej kostiumy 
świadczą o wnikliwej wiedzy i profe
sjonalizmie. 

Prowadzi zajęcia na Wydziale Ra
dia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Często współpracuje 
z teatrem Telewizji. Ściśle związana 
z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. 
Jest laureatką Złotych Masek i wielu 
innych wyróżnień artystycznych. 
Otrzymała nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki za całokształt twórczości ko
stiumowej w filmie polskim. Również 
nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki 
w Berlinie za kostiumy do musicalu 
„Planeta miłości" w 1986. Obecnie jest 
wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuk 
Stosowanych w Poznaniu. Ostatnio 
odniosła wielki sukces we Włoszech 
projektując kostiumy do Opery „L' ape 
Musicale" w Teatrze Pergolesi w Jesi. 

WYSTAWY: 
Łódź - Muzeum Kinematografii w Ło
dzi - projekty kostiumów do „Ziemi 
Obiecanef 
Cieszyn - Festiwal światowy Filmów 
Fabularnych - projekty kostiumów 
do wielu filmów polskich. 
Opole - teatr im.]. Kochanowskiego 
- wystawa projektów filmowych 
i teatralnych. 
Częstochowa - Ośrodek Kultury 
- projekty filmowe i teatralne. 
Chorzów - Muzeum Historyczne 
- projekty filmowe, kostiumy filmowe 
i grafiki. 
Hamburg - Ośrodek Kultury niemiec
kiej - dekoracje teatralne, kostiumy 
teatralne i rysunki. 
Katowice - 80-lecie Biblioteki Śląskiej 
„Wizje Plastyczne" - do powieści 
„Quo Vadis" 
Katowice - Polski Związek Artystów 
Plastyków - 100 lecie związku - wy
stawa członków. 
Katowice - prywatna stała wystawa 
dokonań twórczych i osiągnięć sce
nicznych artysty Stanisława Ptaka 
(męża artystki). 

HENRYI< I<ONWIŃSl(l 

choreografia i plastyka ruchu 

Henryk Konwiński wywodzi się z Po
znania i środowisko artystyczne tego 
miasta uformowało jego rozumienie 
sztuki i wrodzoną wrażliwość. 
W roku 1999 upłynęło 45 lat od chwili 
kiedy jako tancerz debiutował na sce
nie Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył 
w Państwowej Szkole Baletowej 
w Warszawie. 
Zadebiutował jako choreograf 
w studenckim „Teatrze Nurt': gdzie 
współpracując z reżyserem Januszem 
Nyczakiem zrealizowali prapremierę 
polską „Operetki" Gombrowicza. 
Te pierwsze próby choreograficzne 
potwierdzają jego twórczy talent w tej 
dziedzinie. Podejmuje współpracę 
z Telewizją Poznańską i Operą Bałtyc
ką . Następnie osiada na Śląsku. 
„Nocą Walpurgii" w „Fauście" Gou
noda w 197lr. rozpoczyna Henryk 
Konwiński swoją niezwykle owocną 
współpracę z ówczesnym dyrektorem 
Opery Śląskiej Napoleonem Siessem. 
Na scenie Opery Bytomskiej debiutuje 
jako choreograf pełnospektaklowym 

baletem „Stworzenie Świata" z muzyką 
A. Pietrowa. Objawi się również wtedy 
jako reżyser operowy - twórca cieszą-
cej się powodzeniem przez długie lata 
melodramatycznej „Traviaty" i demo
nicznej „Salome'~ 
W reżyserii Konwińskiego pojawiło 
się na bytomskiej scenie szereg oper, 
w tym „Straszny dwór~ „Ernani': 
„Madama Butterfly': „Cosi fan tutte" 
i „Gioconda". Według Henryka 
Konwińskiego najważniejsze jego 
choreografie to: „Stworzenie świata'; 
następnie "Romeo i Julia" w Poznaniu, 
„Wariacje na temat Franka Bridge'a" 
Brittena, (pierwsza realizacja w By
tomiu potem w Warszawie w Teatrze 
Wielkim), „Epitafium na śmierć 
Szymanowskiego': „Stabat Mater'; 
,W górę - w dóf' i „Ad Montes -
Balety Tatrzańskie" do muzyki 
W. Kilara. Henryk Konwiński jest dziś 
choreografem i reżyserem potrafiącym 
uporać się z każdą materią muzyczną. 
Rytm, który nosi w sobie pozwala mu 
panować nad scenami w „Zemście 
Nietoperza'; „Balu w Savoyu'; "Kramie 
Ż Piosenkami'; czy "Zielonym Gilu''. 
Wszyscy wiedzą (w środowisku arty
stycznym), jak bardzo jest pomocny 
Konwiński innym reżyserom. Jak inny
mi spektaklami byłyby bez jego chore
ografii, czy scenicznego ruchu: „Skrzy
pek na dachu': „Cabaret'; „Pocałunek 
Kobiety Pająka'; „Rocky Horror Show" 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 
czy „Evita" w Gdyni, „Kordian" -
i „Iwona Księżniczka Burgunda" w So-

snowcu, oraz „Krzesła" w Katowicach. 
W roku 2005 na scenie Opery Śląskiej 
odbył się jubileusz z okazji 50. roczni
cy działalności twórczej i artystycznej 
Henryka Konwińskiego. Artysta ten 
otrzymał także w tym roku prestiżową 
nagrodę ZAIKS-u, która potwierdza 
rangę jego twórczego dorobku. 
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Chórmistrz, dyrygent, pedagog 
w 1996 roku ukończyła z wyróżnie
niem studia w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu (filia w Szczecinie) 
w klasie dyrygentury chóralnej, dwa 
lata później otrzymała dyplom z wy
różnieniem w Podyplomowym Stu
dium Chórmistrzostwa i Emisji Gło

su (2000 r.) przy Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Studiowała głównie 
pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego 
i prof. Stefana Marczyka (AM w Po
znaniu), prof. Andrzeja Banasiewicza 
(AM w Warszawie) i prof. Jadwigi Ga
łęskiej -Triit (AM w Poznaniu).Pod
czas studiów dwukrotnie otrzymała 
stypendium za osiągnięcia artystyczne 
ufundowane przez Radę Kultury Urzę

du Miejskiego w Szczecinie. 
Wielokrotnie uczestniczyła w między

narodowych kursach mistrzowskich i 
warsztatach dla dyrygentów oraz sym
pozjach nt. muzyki chóralnej w Niem
czech, Hiszpanii, Holandii, Francji i na 
Węgrzech pod kierunkiem wybitnych 
chórmistrzów i dyrygentów, m.in.: 
prof. Eric Ericson (Szwecja), prof. 

ANNA TARNOWSI<A DARIUSZ ŁĘCZYCI<I 

kierownictwo chóru li anima cja komputerowa 

Uwe Gronostay (Niemcy), prof. Peter 
Erdei {Węgry), prof. Philip Ledger 
{Anglia), prof. Volker Hempling 
(Niemcy), Gunnar Eriksson (Szwecja), 
prof. Fritz ter Wey (Niemcy), Mar
cus Creed (Anglia), Frieder Bernius 
(Niemcy), Jan Łukaszewski (Polska). 
W 2001 r. była półfinalistką I Między
narodowego Konkursu dla Młodych 
Dyrygentów Chóralnych w Budapesz
cie. W latach 1998 - 2000 reprezento
wała Polskę w Europejskim Parlamen
cie Młodych Muzyków (III sesja 
w Bressanone (Włochy) i IV sesja 
w Namur (Belgia). W latach 2001 
- 2005 pełniła funkcję Zastępcy Se
kretarza Generalnego, a obecnie jest 
Sekretarzem Generalnym Zarządu 
Głównego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Warszawie. 
W latach 1996-2001 była wykładowcą 
w szczecińskiej filii Akademii Muzycz
nej w Poznaniu prowadząc jednocze
śnie Chór Kameralny tej uczelni. 
W 1997-2002 pracowała jako dyry
gent i kierownik artystyczny Chóru 
Politechniki Szczecińskiej 
„Collegium Maiorum''. W 1998 r. zało
żyła Chór Kameralny „A VISTA'' przy 
Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 
będąc jego dyrygentem do 2002 roku. 
Z tymi zespołami prowadziła ponad 
200 koncertów, dokonała nagrań ar
chiwalnych dla TVP Szczecin. 

Z chórem Politechniki Szczecińskiej 
„Collegium Maiorum" nagrała płytę 
„Muzyka na Świąteczny Dzień''. 
W latach 1996 - 2002 współpracowała 
z Teatrem Lalek „Pleciuga" i Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie jako 
korepetytor wokalny. Od 2000 r., 
z ramienia szczecińskiego Zamku 
Książąt Pomorskich jest koordynato
rem organizacji „MUSICA INTER
NATIONAL" (Międzynarodowa Wir
tualna Biblioteka Muzyki Chóralnej) 
z siedzibą w Strasburgu. W 2002 roku 
objęła obowiązki kierownika chóru 
w.Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk': a rok 
później przeszła do Opery Śląskiej 
gdzie obecnie pracuje na stanowisku 
chórmistrza i kierownika chóru oraz 
jest dyrygentem „Chóru przy Operze" 
w Bytomiu. W 2004 roku uzyskała 
doktorat na Wydziale Teorii, Kompo
zycji i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej w Katowicach. W 2005 
roku została nagrodzona Dyplomem 
Uznania Ministra Kultury „za wybitne 
osiągnięcia w upowszechnianiu kultu
ry muzycznej". 

Zafascynowany projektowaniem 
graficznym i animacją komputerową, 
grafik komputerowy i producent krót
kich form animowanych i filmowych. 
Prowadzi warsztaty 3D oraz zajęcia z 
grafiki komputerowej w Śląskiej Wyż
szej Szkole Informatyki w Katowicach 
oraz Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu 
i Informatyki. Na studiach podyplo
mowych Master of Arts In Komputer 
Animation Wales University prowadzi 
zajęcia z modelowania i animacji 3D. 
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Barh-ara BAŁDA 

sopran 

Ukończyła z wyróżnieniem studia 
muzyczne w Akademii Muzycznej 
w Katowicach w 1986 r. Edukację 
wokalną doskonaliła. na kursach 
wokalnych w Weimarze i Wrocławiu 
pod mistrzowskim kierunkiem 
Victorii de Los Angeles i Bogny 
Sokorskiej. 
Jest laureatką .konkursów wokalnych 
m.in.: „Pieśni Meksykańskich" 
- Warszawa 1984 oraz Konkursu 
im. Ady Sari - Nowy Sącz 1988. 
Od 1986 roku solistka Opery Śląskiej. 
Do jej czołowych kreacji należą: 
Violetta w „Traviacie" 
i Gilda w „Rigoletcie~ 
Musetta w ·;,Cyganerii'; 
Małgorzata w „Fauście'; 
Anna w „Don Giovannim'; 
Micaela w „Carmen" oraz tytułowa 
partia w „Madama Butterfly'; -
Hanna w „Strasznym dworze~ 
Zofia w „Halce': 
Papagena w „Czarodziejskim flecie'; 
Saffi w „Baronie cygańskim" 
oraz Adela w „Zemście nietoperza''. 
Udział w licznych tournee Oper_y 
Śląskief m.in. w Holandii, Belgii, 
Niemczech 

Bogdan DESOŃ 

tenor 

Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski 
Akademii Muzycznej w Krakowie 
w klasie prof. H. Szubert-Słysz. 
Po u_zyskaniu dyplomu w 1990 roku, 
doskonalił swe umiejętności 
na prywatnym stypendium 
w Szwajcarii i we Włoszech. 
W latach 1989-1991 współpracował 
z Filharmonią Krakowską i Capellą 
Cracoviensis. Z zespołami tymi 
koncertował w Niemczech, 
Finlandii, Bułgarii i Turcji. 
W 1991 roku zadebiutował na scenie 
Opery Śląskiej w Bytomiu w roli 
Alfreda w Traviacie G. Verdiego. 
W repertuarze m.in. 
Stefan - „Straszny dwór'; 
Alfred - „Traviata~ 

Manrico - „Trubadur': 
„Faust" - partia tytułowa, 
Rudolf - „Cyganeria~ 
Ernesto - „Don Pasquale: 
Tarnino - „Czarodziejski flet'; 
Don Ottavio - „Don Giovanni'; 
Pinkerton - „Madama Butterfly''. 
Z Operą Śląską występował 
w Niemczech, Belgii i Holandii. 
Współpracuje m.in.: z Operą 
Wrocławską i Operą na Zamku 
w Szczecinie. 

Witold DEWOR 

bary ton 

W 1997 r. ukończył Akademię 
Muzyczną w Krakowie w klasie śpiewu 
solowego dr Jacka Ozimkowskiego. 
Od 1998 r. solista Opery Śląskiej. 
Współpracuje z Teatrem Muzycznym 
w Gliwicach oraz Operą i Operetką 
Krakowską. W repertuarze 
następujące tytuły i role: 
„Jaś i Małgosia" - Ojciec, 
„Ptasznik z Tyrolu" - Schneck, 
,,Wesele Figara" - Hrabia, 
„Czarodziejski Flet" - Papageno, 
„Traviata" - Markiz, 
„Cyrulik sewilski" - Fiorello, 
„Rycerz Sinobrody" - Bobeche, 
„Zemsta nietoperza" - Frosch 
„Widma" - Widmo, 
„Nabucco" - Arcykapłan, 

„Rigoletto" - Marullo, 
„Wesoła wdówka" - Bogdanowicz, 
Eneasz - „Dydona i Eneasz''. 
Uczestniczył wielokrotnie w tournee 
Opery Śląskiej w Niemczech 
i Holandii. 

Renata DOBOSZ 

mezzosopran 

W 2001 r. ukończyła studia 
w Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
w klasie śpiewu solowego Agaty 
Młynarskiej-Klonowskiej, następnie 

Wokalne Mistrzowskie Studia 
Podyplomowe „Specjalizacja 
Operowa" we Wrocławiu. 
Jest solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. 
W repertuarze posiada 
następujące partie: 
Dorabella - „Cosi fan tutte'; 
Jadwiga - „Straszny dwór'; 
Zofia - „Halka'; 
Carmen - tytułowa, 

Cherubin - „Wesele Figara'; 
Maryna - „Borys Godunow'; 
Magdalena - „Rigoletto''. 

Leokadia DUŻY 

sopran 

Absolwentka Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Dyplom w klasie 
doc. Ireny Lewińskiej w 1989 r. 
Solistka Opery Śląskiej w Bytomiu 
od 1989 r. Współpraca z Operetką 
Warszawską, Filharmonią Śląską, 
Filharmonią Opolską, Filharmonią 

Zielonogórską, Filharmonią 

Zabrzańską, Filharmoniami w Jeleniej 
Górze i Toruniu oraz instytucjami 
organizującymi koncerty 
na terenie całego kraju. 
Wielokrotnie występowała 
w Niemczech i Holandii. 
Występy w spektaklach 
Opery Śląskiej m.in. w rolach: 
Adeli - „Zemsta nietoperza'; 
Paminy - „Czarodziejski flet'; 
Frasquity - „Carmen': 
Despiny - „Cosi fan tutte': 
Zerliny - „Don Giovanni'; 
Adiny- „Napój miłosny': 
Fiodora - „Borys Godunow'; 
Maszy - „Carewicz'; 
Walentyny - „Wesoła wdówka': 
Arseny - „Baron cygański'~ 

Marek DYNOWSKI 

bas 

Studia wokalne w Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, ukończył 
w 1992 roku, jest także absolwentem 
archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Współpracował 
z Teatrem Wielkim w Poznaniu 
w latach 1992-95 i Operą Wrocławską. 
Od 1995 roku - solista Opery Śląskiej. 
Występował w Niemczech, Holandii, 
Belgii, Szwecji, Danii, Luksemburgu. 
W repertuarze m. in.: 
Zbigniew i Skołuba - „Straszny Dwór': 
Sarastro i Arcykapłan 
- „Czarodziejski flet': 
Stolnik i Dziemba - „Halka': 
Arcykapłan - „Nabucco': 
Angelotti - „Tosca': 
Masetto - „Don Giovanni'; 
Bartolo - „Cyrulik sewilski" 
rola tytułowa - „Don Pasquale''. 
Wykonuje także utwory 
oratoryjno-kantatowe i uczestniczy 
w koncertach kameralnych. 
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Joanna 
KŚCIUCZYK-JĘDRUSIK 

sopran 

Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Debiutowała 
w Diisseldorfie partią Paminy 
w „Czarodziejskim flecie''. 
Od 1992 roku solistka Opery Śląskiej. 
W repertuarze scenicznym m.in.: 
Donna Anna - „Don Giovanni'; 
Tatiana - „Eugeniusz Oniegin'; 
„Madama Butterfly" - rola tytułowa, 
Nedda - „Pajace': 
Wenus - „Tannhauser'; Maryna 
- „Borys Godunow': Mimi 
- „Cyganeria'; Boulotte - „Rycerz 
Sinobrody'; „Halka" - rola tytułowa, 
Sylwia - „Księżniczka czardasza'; 
Rozalina - „Zemsta nietoperza'; 
Sonia - „Carewicz" oraz 
role tytułowe w „Hrabinie Maricy" 
i „Wesołej wdówce''. Udział w tournee 
zagranicznych w Niemczech, 
Włoszech, Holandii, Belgii 
i Luksemburgu. Laureatka nagrody 
Wojewody Śląskiego dla młodych 
twórców. 

Grażyna MAREK 

m ezz o s opran 

Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Katowicach, Wydział Wokalno 
Aktorski ukończyła z wyróżnieniem 
w 1998 roku. Finalistka Konkursu 
Wokalnego w Dusznikach Zdroju. 
Od 1997 roku solistka Opery Śląskiej. 
W repertuarze: Matka w „Giocondzie'; 
Czipra w „Baronie cygańskim" , 
Magdalena w „Rigoletto'; Fenena 
w „Nabucco': Karczmarka w „Borysie 
Godunowie'; Marta w „Fauście'; 
Cześnikowa w „Strasznym dworze'; 
Dama w „Czarodziejskim flecie''. 
Udział w tournee Opery Śląskiej 
m.in. w Niemczech i Holandii. 

Elżbieta MAZUR 

s opran 

Absolwentka Wydziału Wokalno
Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie śpiewu solowego 
Michaliny Growiec oraz Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu 
(Wydział Filologiczno-Historyczny. 
Umiejętności wokalne doskonaliłam.in. 
na kursach mistrzowskich w Weimarze 
u prof. Hanny Lory Kuhse oraz u prof. 
Antoniny Kaweckiej i doc. Giglioli 
Bonory (Ferrara). Dorobek artystyczny 
rozległy, obejmujący: operę (czołowe 

role m.in.: Tosca, Carmen, Tatiana, 
Santuzza, Abigaile), operetkę (Rozalina, 
Sylwia, Saffi, Boulotte), oratoria 
i muzykę sakraln;i (m.in: Stabat Mater 
K. Szymanowskiego i Fr. Poulenca), 
lirykę wokalną (około 200 pieśni) 
ze szczególnym uwzględnieniem 
muzyki romantycznej i francuskiej 
XX wieku. Koncertuje w kraju 
i zagranicą - Włochy, Szwajcaria, 
Austria, Niemcy, Węgry, Słowacja, 
Belgia, Szwecja. Najważniejsze 
wydarzenia artystyczne to m.in.: Kon
cert z Wielką Orkiestrą Symfoniczną 
Radia Berlińskiego w Schauspielehaus 
z okazji 750-lecia Berlina; Koncert 
z Zespołem Pieśni Dawnej w Castel 
Gandolfo we Włoszech; recitale 
wokalne w Instytucie Polskim 
w Wiedniu i w Sali Barokowej Ratusza 
wiedeńskiego. Otrzymała dwie Złote 
Maski w 1991 roku za tytułową rolę 
w Księżniczce czardasza i w 1998 roku 
za rolę Laury w operze Gioconda. 

Hubert MIŚKA 

tenor 

Ukończył studia wokalne 
w katowickiej Akademii Muzycznej 
w klasie śpiewu prof. Stanisławy 
Marciniak-Gowarzewskiej, realizując 
wcześniej magisterium w zakresie 
pedagogiki muzycznej u prof. Adolfa 
Dygacza. Debiutował w 1990 roku 
na scenie Opery Śląskiej - Nemorino 
w „Napoju miłosnym" G. Donizettiego 
- odtąd solista tego teatru. Występy 
także na scenach operowych Krakowa, 
Szczecina, Wrocławia oraz na scenach 
zagranicznych: Czechy, Francja, 
Niemcy, Belgia, Holandia, Ukraina, 
Włochy i Słowacja. Dokonał wielu 
nagrań dla TV i radia. Jest także 
wykładowcą Wydziału Wokalno
Pedagogicznego na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. W repertuarze 
m.in.: Alfred- „Zemsta nietoperza'~ 

Boni - „Księżniczka czardasza'; 
Beppo - „Pajace'; 
Don Ottavio - „Don Giovanni'; 
Walter - „Tannhauser'; 
Ernesto - „Don Pasquale~ 
Stanisław - „Ptasznik z Tyrolu'; 
Gaston - „Traviata'; Siebel - „Faust'; 
Abdallo - „Nabucco·: 
Borsa - „Rogoletto''. 

Mariola 
PLAZAK-ŚCIBICH 

sopran liryczno-koloraturowy 

Ukończyła Akademię Muzyczną 

w Katowicach w klasie śpiewu 
Anny Kościelniak. Udział w wielu 
kursach wokalno-interpretacyjnych. 
Debiutowała rolą Arseny w „Baronie 
cygańskim" J. Straussa na scenie 
Opery Śląskiej. W repertuarze m.in.: 
Norina w „Don Pasquale': Królowa 
Nocy w „Czarodziejskim flecie'; 
„Traviata" - partia tytułowa, 
Musetta w „Cyganerii'; 
Frasquita w „Carmen''. Udział 
w przedstawieniach operowych 
i koncertach: w Portugalii, 
Hiszpanii, Francji, Niemczech, 
Austrii, Włoszech, Danii i Holandii. 
Współpraca z Operą Krakowską, 
Operą na Zamku w Szczecinie, 
Narodnym Divadlem w Ostrawie. 
Wielokrotnie koncertowała 
w Kanadzie. Wykonuje często pieśni 
oraz utwory oratoryjno-kantatowe. 

Piotr RACHOCKI 

tenor 

Absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach, klasie śpiewu solowego 
prof. Jana Ballarina. Uczestnik 
wielu kursów mistrzowskich m.in.: 
Vratislavia Cantans, u Helmuta 
Rieslinga, w Weimarze. 
W repertuarze następujące partie: 
Almaviva w „Cyruliku sewilskim'; 
Pamino w „Czarodziejskim flecie'; 
Abdallo w „Nabucco'; 
Damazy w „Strasznym dworze'; 
Orłowski w „Zemście nietoperza" 
i St. Brioche w „Wesołej wdówce': 
Siebel w „Fauście'; 

Remendado w „Carmen" G. Bizeta. 
Współpracuje z filharmoniami 
i instytucjami kultury w całym kraju. 
Podróże artystyczne m.in.: Włochy, 
Niemcy, Francja, Austria, Holandia, 
Luksemburg, Portugalia. Prowadzi 
z sukcesami działalność pedagogiczną. 
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Włodzimierz SKALSKI 

baryton 

Absolwent dwóch krakowskich 
uczelni: Akademii Górniczo
Hutniczej (wydział geodezji) 
i Akademii Muzycznej - klasa 
śpiewu prof. Heleny Łazarskiej . 
Uczestnik kursów mistrzowskich 
w Weimarze i Wrocławiu. 
Debiutował partią Arsamenesa 
w operze G.F. Haendla „Xerxes''. 
Od 1985 roku solista Opery Śląskiej. 
Znaczące partie w jego repertuarze: 
Nabucco, Papageno, Figaro, 
di Luna, Zurga, Germont, Sharpless, 
Escamillo, Scarpia, Oniegin. 
Współpracuje z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu, Łodzi, Operą Krakowską, 
Operą Nova w Bydgoszczy oraz 
Operą na Zamku w Szczecinie. 
Udział w wielu tournee zagranicznych 
m.in. Niemcy, Włochy, Hiszpania, 
Portugalia, Holandia, Belgia 
i Luksemburg. 

Feliks WIDERA 

ten o r 

Ukończył w 1978 r. PWSM 
w Katowicach w klasie wokalnej 
Marii Vardi-Morbitzer. 
Inżynier metalurgii. Absolwent 
Politechniki Śląskiej w Katowicach. 
Śpiewak o szerokim repertuarze 
operowym, operetkowym, oratoryjno
kantatowym i pieśniarskim. 
W repertuarze - 39 partii operowych 
/także oryginalne wersje językowe/. 
Jest cenionym asystentem reżysera, 
autorem samodzielnych realizacji 
koncertów i przedstawień, adaptacji 
przedstawień do warunków 
objazdowych, autorem scenariuszy 
koncertowych. Koncertował 
z orkiestrami symfonicznymi 
Filharmonii Śląskiej, Zielonogórskiej, 
Opolskiej, Koszalińskiej, Szczecińskiej, 
Zabrzańskiej, z Toruńską Orkiestrą 
Kameralną - występował także 
w prestiżowych europejskich salach 
koncertowych. Współpracował 
z Landestheater Linz w Austrii, 
z Operą Krakowską, Operą 
Wrocławską, Operetką Śląską. 
Liczne tourne zagraniczne: 
USA i Kanada, Niemcy, Holandia, 
Belgia, Włochy, Czechosłowacja, 
Węgry, Portugalia. 

Jolanta WYSZKOWSKA 

sop r a n 

W latach 1995-1998 studiowała 
w Akademii Muzycznej w Katowicach 
w klasie śpiewu Stanisławy Marciniak
Gowarzewskiej. W 1998 r. rozpoczęła 
pracę artystki chóru w Operze 
Śląskiej. Obecnie kontynuuje studia 
wokalne w klasie Feliksa Widery. 
Od września 2005 r. solistka Opery 
Śląskiej. W repertuarze Walentyna 
i gryzetka -w „Wesołej wdówce" oraz 
partia tytułowa w „Halce" (debiut 
- czerwiec 2005). W październiku 
2004 roku zdobyła wyróżnienie 
w I Międzynarodowym Konkursie 
Wokalistyki Operowej im. Adama 
Didura, a także kilka prestiżowych 
nagród specjalnych. 

Marek ZIEMNIEWICZ 

baryt o n 

Studia wokalne ukończył w 1975 r. 
w PWSM w Łodzi w klasie śpiewu 
solowego prof. Tatiany Mazurkiewicz. 
W roku 1974 został solistą Opery 
i Operetki w Krakowie Od 1978 r. 
solista Opery Śląskiej. W bogatym 
dorobku scenicznym m.in.: Escamillo 
w „Carmen'; Sharpless w „Madama 
Butterfly~ Germont w „Traviacie': 
Puszkowski w „Maksymilianie Kolbe" 
Dominika Probsta, Don Carlos 
w „Ernanim': Schaunard i Marcello 
w „Cyganerii'; Dulcamara w „Napoju 
miłosnym': Miecznik w „Strasznym 
dworze': Scarpia w „Tosce" oraz 
partie tytułowe w „Rigoletto': 
„Nabucco'; „Eugeniuszu Onieginie" 
i „Królu Rogerze''. Stworzył szereg ról 
operetkowych w tym: dr Falke 
i Eisenstein w „Zemście nietoperza': 
Feri w „Księżniczce czardasza': Książę 
Homonay w „Baronie cygańskim''. 
Ceniony asystent reżysera 
oraz pedagog śpiewu. 
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ROZMOWA z PIOTREM SCHMIDTI<E 

twó rc ą, ope r y 

„MUZ E UM HIS TE RYCZ NE Mme E UROZY" 

- Od wielu lat zajmujesz się 
twórczością plastyczną, muzyczną 

i literacką. Czy to oznacza, że wszystkie 
poprzednie Twoje dokonania twórcze 
były jedynie przygotowaniem do tego 
„opera omnia'; jakim jest „Muzeum 
histeryczne Madame Eurozy"? 

- To się okaże. Na pewno „Muzeum" 
jest bardzo ważnym etapem, 
sumują.cym doświadczenia w wielu 
dziedzinach. Nigdy dotq,d nie miałem 
ku temu okazji. Możliwość pracy 
z zespołem wrażliwych i zdolnych 
ludzi z wybitnymi, doświadczonymi 
twórcami - oto prawdziwy dar niebios, 
to wielka radość. Jako pisarz, wiesz 
przecież, że każda kolejna praca jest 
wprawdzie sumą. byłych wzlotów, 
ale też i potknięć. Wolę te ostatnie. 
Sq, bardziej ludzkie. Dlatego 
mogę wyznać, że „Muzeum" jest 
przysłowiowym zielem na kraterze, 
które wyrosło do rozmiarów całkiem 
sporego drzewka. 

- Czy taki kształt „Madame 
Eurozy" jest wynikiem wstępnego 
założenia, natchnionej kreacji 
twórczej, realizowanej konsekwentnie 
od początku do końca, czy też 
wyewoluowało niczym „work in 

progress'; pod wpływem zmieniającej 
się rzeczywistości? 

- Zwykle jest tak, że najpierw pojawia 
się natchnienie a potem „zagniata" 
je rzeczywistość pracy. Gdyby i w tym 
przypadku tak się stało, pewnie 
„Mme Euroza" nigdy nie zostałaby 
ukończona. Na szczęście, (choć słowo 
„szczęście" nie jest w tym wypadku 
najodpowiedniejszym) było odwrotnie. 
Zaczęło się od „work in progress" 
a potem zjawiło czy raczej pojawiało 
się natchnienie. Nie lubię tego słowa, 
bo zbyt często dolepiamy mu 
stereotypowq funkcję uskrzydlają.cą,, 
podczas, gdy inspiracja częściej 
bywa wynikiem zderzenia z płaską, 
rzeczywistością.. Wtedy otwieramy oczy. 
Istnieje opinia, że nasza kultura ulega 
przyspieszonej entropii. Nie obawiam 
się tego. Bywa tak, że właśnie pustka, 
pozostała w naczyniu po wyparowaniu 
zeń zawartości pozwala na wypełnienie 
go nową., wartościowszą. treściq„ 
Nie dramatyzujmy więc w naszym 
życiu roli czarnych dziur, wciqgajqcych 
wszystko aż do utraty światła 
i do totalnej dezintegracji. 

- Czy pamiętasz jaki był pierwszy im
puls napisania tej opery? Kiedy to było? 

- Kiedy? ... pewnej nocy w oknie 2-go 
piętra mijanej kamienicy siedział biały 
kot. 

- Rozumiem, że ta odpowiedź 
oznacza, iż dla autora nie jest ważne 
kiedy, ale dlaczego. Dlaczego więc 
właśnie opera? Co Cię pociąga 
właśnie w tej formie artystycznego 
przekazu? Czy dla Ciebie jest ona 
ukoronowaniem działalności twórczej, 
czy tylko kolejnym etapem? 

- Dlaczego opera? - spodziewałem 

się tego pytania. Po wielokroć sam 
próbowałem sobie na nie odpowiedzieć, 
ale to nie takie proste. Plq.tałem się 
w wqtkach, motywach, z których każdy 
wyjaśniał rzecz jedynie częściowo. 
W sumie najprostszą. byłaby 
odpowiedź, że tak się stać musiało. 
Narodziny „muzeum" były 
konsekwencją. mojej twórczej postawy 
{również życiowej, gdyż obie wzajemnie 
się pokrywają.). Poszukujq.c formuły 
mogq,cej łączyć różne dziedziny 
sztuki musiałem trafić w końcu na 
operę, mimo że przedstawiciele nurtu 
buntowniczego, do których zwykło się 
mnie zaliczać, stoją. zazwyczaj 
w opozycji wobec stereotypu 
„operowości': Stereotypy jak zawsze są. 

fałszywe. W tym wypadku również 
wynikają, z niewiedzy, czym może być 

opera współczesna, szczególnie teraz, 
gdy proces integracji sztuk narasta. 
Daje się to zauważyć w ich wszystkich 
dziedzinach, których granice pękają., 
otwierajq.c się na sqsiednie obszary. 
Happening, performance, instalacje 
czy video-art., sq tego przykładem. 

Poza tym od dziecka fascynowałem 
się muzyką. współczesnq. Trudno 
uwierzyć, ale to prawda. Acha! 
... i nigdy nie zaprowadzono mnie z tego 
powodu do psychologa. Poszedł więc 
w odstawkę big-beat, rock, pop a nawet 
rzewne hity klasyki. Został Bach oraz 
to, co poruszało mojq wyobraźnię, 
powodowało gęsią. skórkę i zmuszało 
do kreatywnej, często gwałtownej 
reakcji. Zawsze fascynowały mnie 
analogie między dziedzinami sztuk, 
łq,czenie ich w celu rozbudowania 
wokół siebie jak najszerszego pola 
„magicznej" twórczości, która 
potrafiłaby życie uczynić ciekawszym 
i pełniejszym. 

Wpierw marzyła mi się anty
opera; przekaz uwolniony od gorsetu 
operowej konwencji, która była dla 
mnie synonimem sztuczności. 
Prędko jednak zrozumiałem, że 
jedynym sposobem zrzucenia tej zbroi 
jest całkowite uwolnienie mojej opery 
od naśladownictwa realnego wymiaru 
życia. W miarę poszukiwań nowych 
środków wyrazu niespodziewanie 
wpadłem w obszar, który jest klasyczną, 
istotq, opery. Zmienia się jedynie czas, 

kontekst i język f ormy. 
W toku pracy (a trwała 
ona 5 lat) okazało się, 
że przetłumaczenie 

treści tego o czym chce 
się mówić na język 
abstrakcji zapewnia 
prawdę, gdyż fikcja 
sztuki nie kłamie. 
Nie istnieje 
w niej kwestia 
nieadekwatności 

z rzeczywistościq. 

- No proszę i tu 
padła odpowiedź 

na moje poprzednie 
pytanie „kiedy" - pięć 

lat temu po ujrzeniu 
białego kota. Wiem, 
że jesteś twórcą 

Metaweryzmu, 
własnego kierunku 
w sztuce, czy „Muzeum histeryczne 
Madame Eurozy" można uważać 
za sztandarowe dzieło tego kierunku, 
czy też Metaweryzm to już przeszłość 
na Twojej drodze twórczej? 

- Kiedy metaweryzm rodził się 
(w śmiechach raczej niż w bólach) 
myślałem, że będzie tylko pomostem, 
on tymczasem zaczqł rozrastać się sam. 
Doszedłem wkrótce do wniosku, 
że na poczq.tku nie wiedziałem 
co wymyśliłem, metaweryzm tym
czasem ewoluował, wpisujq,c się 

we wszystkie białe plamy i uzupełniajq,c 
brakujqce ogniwa mojego myślenia 
o sztuce. 

- Twoja opera jest dziełem 
niezwykłym, gromadzącym różne 

formy wyrazu, od muzyki klasycznej, 
improwizowanej, konkretnej, poprzez 
plastyczne colagge, readymades, 
po projekcje filmowe i cyfrowe efekty 
specjalne. Czy uważasz, że taka jest 
przyszłość opery współczesnej, 
to odwołanie się do wielomedialnego 
chaosu jaki otacza współczesnego 
człowieka? li 
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- Wyczuwam w twoim pytaniu, 
Andrzeju, kontekst, jakim jest kryzys 
sztuki naszych czasów. Fakt, 
że on istnieje. Wynika moim zdaniem 
z tradycji, obligujq.cej sztukę 
do pełnienia roli zwierciadła swoich 
czasów, a z drugiej strony 
do jednorodności w sposobie 
obrazowania świata. To rodzi 
sprzeczność. W epoce informacyjnej 
„over-dozy; instynkt samozachowawczy 
wymaga od nas umiejętności 
dokonywania wyboru, podczas 
zanurzenia w chaosie. Między innymi 
dlatego użyłem muzyki konkretnej. 
Człowiek jest w stanie rozpoznać 
w otaczajq.cej go przestrzeni partyturę. 
Kryje się ona przecież w codzienności, 
w każdym objawie życia zwanego 
zwyczajnym, a które, gdy przyjrzeć 
mu się wnikliwiej, kryje niezwykłość 
i tajemnicę. To, co określamy mianem 
dzieła sztuki nie jest produktem, 
lecz zapalnikiem uruchamiajq.cym 
proces kreacji w innym człowieku. 
Dlatego zaproponowałem nowy rodzaj 
partytury, który stawia wykonawcę 
w pozycji współautora końcowego 
efektu wyrazowego, pozwalajq.c 
jednocześnie widzowi na śledzenie 
procesu tworzenia, który zawsze jest 
wynikiem toczq.cego się wokół nas życia. 
Tradycyjne systemy; np. dur-moll, 
wyznaczały wyraźnq. granicę, między 
sztukq. a prozq. życia. Granica ta 
stała się zasadq. społeczeństwa 

konsumpcyjnego, którego nienawidzę. 
Przedział między sztuką, ludzi a sztukq., 
którq. sq. ludzie, jest przedziałem 
sztucznym. Teraz, gdy sztuka stała 
się gatunkiem zagrożonym, zaczq.ł on 
przypominać ogrodzenie rezerwatu. 
Stad chęć zrzucenia rozpoznawalnego 
uniformu harmonii i szukanie 
harmonii innej, której podstawq. 
jest zachwyt nad samym faktem 
postrzegania rzeczy i dzielenia się nimi. 

- Na ile taka forma dzieła pozwoliła 
Ci lepiej przekazać sedno libretta, 
które wprawdzie zawiera klasyczne 
wątki operowe - nieszczęśliwą miłość 
czy fatum ciążące nad postaciami - ale 
także jest jak najbardziej aktualnym 
komentarzem do sytuacji współczesnej 
sztuki, skomercjalizowanej, 
manipulującej i manipulowanej? 

- To pytanie powraca do refleksji nad 
metaweryzmem. Do przekonania, iż 
człowiek jest równocześnie podmiotem 
i przedmiotem kreacji, zdolnym do 
twórczości tworzywem artystycznym, 
reagujq.cym na każdy „odgłos życia': 
Uparcie przychodzi mi na myśl opinia 
Oliviera Messiaena, że muzyka 
wojskowa jest przeciwieństwem 
rytmu muzycznego. Istotnie jest on 
klatkq. sztucznie narzuconych zasad, 
zaś rzeczywisty rytm wyznacza 
wola i wrażliwość tworzq.cego. 

Muzyka pop, korzysta z ukrytej w 
zbiorowej podświadomości chęci 
bycia zniewolonym, wyzbycia się 
konieczności myślenia, wyboru i 
zgłuszenia w sobie tego chaosu o 
którym wspomniałeś. Moje libretto 
opowiada o tym, 
że wolność jest w nas. Soliści, niczym 
malarze abstrakcjoniści współtworzq. 
frazę. Założony brak racjonalizmu w 
obrębie przekazu nie wynika z pokusy 
oryginalności lecz chęci wyrażenia 
tajemnicy, która będq.c wszechobecnq. 
w życiu na każdym kroku nas 
zaskakuje. A jest to tajemnica 
nieporównanie głębsza od sekretnych 
strategii super-handlarzy usiłujq.cych 
spłaszczyć, skompresować naszq. 
rzeczywistość do wymiarów karty 
kredytowej. 

- Artyści dokonujący zmian 
w głównych trendach sztuki zawsze 
borykali się z niezrozumieniem -
czy Ty się tego nie obawiasz? Na ile, 
Twoim zdaniem, publiczność jest 
przygotowana do odbioru tej opery 
w tak - nie bójmy się tego słowa 
- rewolucyjnej formie? 

- Istnieje taki obszar w którym 
demokracja jest zbrodniq.. fest nim 
sztuka. Jako monarchista, powiem, 
iż obawiałbym się raczej opinii 
„w pełni zrozumiałego przez 
wszystkich; bo wówczas pozostałoby 

mi tylko kandydowanie do sejmu. 
Jedynie nie zabiegajq.c o poklask 
większości można okazać szacunek 
tym, którzy sq. otwarci na twórczy, 
budujq.cy dialog. Poza tym ufam 
muzycznej publiczności Ślq.ska. 
Wbrew idiotycznym, przylepianym 
nam etykietom, mieszka tu na tyle 
liczna grupa osób inteligentnych, 
by obalić mit o hołdowaniu 
najpospolitszym gustom w imię 
przekonania, że ludzie niczego 
innego nie zrozumiejq.. Pod tq. 
rzekomq. „dbałością," wielu lokalnych 
decydentów w kraju ukrywa albo 
prawdziwy brak szacunku wobec 
ludzi, albo świadomy udział w akcji 
powszechnej kretynizacji, majq.cej 
za cel sprowadzenie obywatela do roli 
przewodu pokarmowego bezmyślnie 
konsumujq.cego produkty, ku uciesze 
handlujq.cych nimi kolesi-prezesów. 

- Dziękuję za wyczerpujące 
odpowiedzi. Teraz pozostaje nam 
tylko zasiąść na widowni i oddać się 
magii stworzonego prze Ciebie świata. 

rozmawiał Andrzej Tuziak 
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GENERAŁ I ARMIA W JEDNYM CIELE 

JAROSŁAW DEMONICKI 

Świst krzyżujących się w locie 
ponaddźwiękowych myśliwców roz
poczyna operę. Słucham muzyki, 
która nie przypomina żadnego ze 
znanych mi utworów a jednocześnie 
wszystkie z nich. Ten swoisty "rachu
nek sumienia awangardy muzyczne; 
XX wieku" rozpoczyna - zgodnie z 
naukami Hitchcocka - katastrofa po 
której napięcie powoli wzrasta 

Czym wytłumaczyć fenomen zjawi
ska, jakim jest autor „Muzeum Histe
rycznego Mme Eurozy"; - człowiek, czy 
raczej zbiór ludzi, generał i armia w jed
nym ciele. Piotr Schmidtke to niezwykle 
ciekawy twórca i teoretyk sztuki: malarz, 
choć bardziej rysownik, dramatopisarz 
i wreszcie kompozytor, żeby nie wspo
mnieć o pobocznych ścieżkach jego 
twórczości, takich jak reżyseria, archi
tektura wnętrz i wreszcie scenografia. 
Ta ostatnia właśnie stanowiła przez 
ostatnie lata jego główne źródło utrzy
mania a także przepustkę do szerokiego 
świata artystycznego; społeczności 
ksenofobicznej, która zwłaszcza w kra
jach skąpo promujących kulturę zwykła 
zazdrośnie strzec dostępu do areny ofi
cjalnie uznanych wydarzeń. 
Oto jedna z głównych przyczyn faktu 
iż od 1981 roku w kontrolowanej przez 
media świadomości społecznej nie osa
dziło się wiele wartych tego nazwisk, 
reprezentujących myśl twórczą. 

Piotr Schmidtke to przykład 
szczególny. Wśród polskich artystów 
jest twórcą, swobodnie poruszającym 
się w bodaj najszerszej skali środków 
artystycznego wyrazu. Opera, którą 
stworzył dowodzi tego nie tylko przez 
bezprecedensowy przypadek jej peł-

nego autorstwa, ale przez fakt użycia 
w niej nowych rozwiązań. Dotyczą 
one tak języka muzycznego jak i jego 
zapisu, uruchamiającego kreatywność 
wykonawców, drogą pobudzenia także 
ich wrażliwości plastycznej. Powołując 
„trzecią siłę twórczą'~ autor stoi na sta
nowisku, iż osobowość śpiewaka opero
wego, będącego wysoko wykształconym 
artystą muzykiem, została od XVIII wie
ku zredukowana do roli perfekcyjnego 
instrumentu. Dopiero poszerzone pole 
sztuki drugiej połowy XX wieku pozwo
liło na jej pełną manifestację. 
Zasady, sformułowanego przez 
Schmidtkego metaweryzmu, znalazły 
swe odbicie w procesie komponowania 
„Muzeum"; założeniem utworu jest 
bowiem szczególne uczytelnienie jego 
przekaźnika, którym są osobowości 
wykonawców. Przypomnijmy, iż bazą 
filozofii metawerystycznej jest właśnie 
afirmacja duchowego świata, łączącego 
ludzi ponad dyktatem materii, która wy
stępuje pod nazwą: „perspektywy opty
mentalnej''. Metaweryzm upatruje istoty 
fenomenu, jakim jest fascynacja sztuką 
w procesie utożsamiania się 
z drugim człowiekiem. 

Założone przez autora „Muzeum 
Histerycznego" ramy inscenizacji są 
również nową propozycją zbliżenia 
światów plastyki i muzyki przy jedno
czesnym przełamaniu hermetyzmu 
muzyki współczesnej. Służy temu pro
jekcja, która nawet nie przygotowanemu 
muzycznie widzowi umożliwia lekturę 
partytury utworu. Jest nią stu czterdzie
sto - metrowy ciąg rysunków, będący 
pierwszym tego rodzaju 
w świecie zapisem utworu, złożonego 

m. in. z elementów muzyki konkretnej 
uważanej dotąd za niemożliwą 
do zapisania w postaci graficznej bądź 
nutowej. Partytura Piotra Schmidtke 
polega na interpretacji dźwięków, ad
resowanej do aparatu skojarzeniowego 
wykonawcy i odbiorcy. Wykorzystując 
bazę memetyczną europejskiego kręgu 
kulturowego, artysta odwołuje się 
do różnych estetyk. Powstała w ten spo
sób wstęga pokryta rysunkiem 
w stylu kontynuacyjnym łączy elementy 
abstrakcji, surrealizmu, kubizmu 
a czasem nawet pop artu w zaskakująco 
spójną całość, podobnie jak ilustrowane 
nią muzyczne środki wyrazu, wśród któ
rych pobrzmiewają, sąsiadując ze sobą: 
muzyka konkretna i post romantyczna 
fraza. Seria dodekafoniczna przechodzi 
w sonoryzm a punktualizm obok elek
troniki walczy z okruchami popu. 
Przesłuchanie próbnej płyty z wersją in
strumentalną „Muzeum Histerycznego 
Mme Eurozy, było dla mnie odbiorem 
muzycznej wersji rzeczywistości 
z dramatem jej migotliwej zmienności 
i braku reguł, z chaosem pełnym emocji, 
które rozświetlają się i gasną, tłumione 
sprzecznymi uczuciami lub brutalną 
dominacją konkretu. Taka jest również 
treść libretta. 
Postacie zmagają się z zasadami, 
narzuconymi im przez układ społeczny 
i przez formę muzyczną, skazującymi 
ich na przyjęcie pozy muzealnego 
rekwizytu lub ucieczkę w abstrakcję. 
Te pesymistyczne tony, rozjaśnia jednak 
dość przekorny wniosek, że: fikcja sztuki 
jest jedyną prawdą o którą można się 
oprzeć, gdyż żadna nieadekwatność 
z rzeczywistością jej nie grozi 
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(oj<!jec-voc) 

(Nai wielkiej 

proJrktor ~tla nakładają.ce się na siebie rysunki 

i ob~azy oraz znaki i lini:ttury graficznej uwi:;ery. 
Do l ciany zbliża się młoda, kownie ubrana kobi . 

zaałtuta do środka, starajqc , zwrócić uwagę mę · zyzny, 

zajęty jest wykopywaniem łopatą. spod podfł 

·ierów. Przypomina to scenę kopania grobu.) 

• (Eryk nie słyszy kobiety, która w widomy sposó, 

l.o=C - ' · obejść dom i wejść od frontu. Po jej zejściu ze 

u osi są; trkazu1qc wnętrze pracowni wytape. 

zdjęciami z wernisa ... ży. pełnej porozrzucan~ 
Pośrodku obraz ~IS m.. pr~iece akty.}.'\~~ 

~· : tkYK: N~~~~td.JawrcT3 ~ - "'o , --maJąb~ z biurka, ~~ ~- · •· · Palec z portretu wygraża mi. 

- Havana! Zapach ten sam. 
Naprawdę nie wiem kim byłeś dla mnie 

Ojcem, czy Bachem, Leonardem Einstein 

Brak mi twej rady. Spraw tylu nadal nie poj 
Pracowni tej tak sterylnej, 
Palet czystych, 
Farb nietkniętych 

I Muz cholernie nieskalanych. 

(Rozlega się pukanie.) 

ERYK: Kolekcjonerzy won! 

LEDA: To ja, twoja Leda. 

... iw szmalu 

ERYK: (słowo) To dla mnie? Co to znowu? ·· 

Testament. A to płyta DVD. Uważaj! - to cenny 

archiwalny materiał. Chcesz zobaczyć 

tatusia z czasów nim się do ciebie przyznał? 

Sprzed dziewięciu laty? Dałabym cLto już dawno, 

ale obowiązywała mnie tajemnica zawodowa. 

Czas, żebyś zrozumiał. 
... a może wolisz o niczym nie. wiedzieć? 

(Eryk wyrywa Ledzie z ręki pilota i włqcza projektor) 

Poznałeś ojca, jako niedawno odkrytego 

wielkiego malarza. Nową twarz, uprawnioną 

do istnienia z woli najpotężniejszych krytyków. 

Maestro Koln! Dandys! Wielbiony za talent, 

wrażliwość, bohater mitu przeżytej biedy. 

Podobno to z jej powodu nie mógł cię odnaleźć 

i trochę wcześniej zająć się tobą. 

Czas, żebyś poznał tę nędzę. 

ERYK: Co to ma być? 

LEDA: Imperium!... kr~ła~M!Jltrat~ingapuru, 
playboya. To j~~kszych 
fortun dalekiego wschodu. Piękne kobiety, podróże, 

bankiety na jachcie, dwa modele Ferrari, 

prywatny samolot. Pewneg~a rzuca wszystko 

w diabły i znika. 

ął ludzkiej zazdrośłi~c!J.ategti 
1at. Prawie! Je< 

I 11.i;m~HQlpi.;1 ~ l'if!lthenra:"'Podziwu dla geniuszu. 

Dlatego nie cierpiał twórców i artystów. 

Bywało, że kiedy za dużo wypił. pienił się, 

wyzywał ich od pasożytów, spijających 

zaszczyty, należne oczywiście tylko takim jak on. 

Wrzeszczał, że trzeba z tym skończyć, 

takie tam. Na dobitkę zakochał się w arystokratce, 

która talent ceniła wrżej od pieniędzy. 

(Na ekranie pojawia się twarz Mademe Eurozy) 

Wtedy pojawiła się ona: Eugenia Rosa, zwana 

Eurozą . Kobieta, która wiedziała czego chce. 

Miała nocny bar przy rue de Montmare. 

Niektórzy twierdzą, że to był po prostu burdel. 

Kilku polityków wyrosłych na handlu bronią 

załatwiło jej posadę w ministerstwie obrony 

-o 

Okłamał mnie! 

LEDA: Za to jesteś bogaty. 

ERYK: Łeb mi pęka! A to? 

Agencja nieśmiertelności? 

Co?.„Artiste internationale. To granda? 

LEDA: 'Czytaj dalej! 

ERYK: Top art., service, co to ma być? 
Twenty milions euro price. „ 

Baza geniuszu jasna! 

ERYK: Wiem! Ostatni piątek miesiąca, obrazów dostawa 

Więc skoro tak, skrupuły won! 

Nowy plan mam! spotkanie z nią. li 



li 

LEDA: Z kim to? 

ERYK: Z ojczulka muzą, natchnieniem. 
Długo tłumiłem pragnienie zdobycia jej! 

LEDA: Ach tak? ... no! -Trudna sprawa. 
Żródła zamknięte, dostęp do bazy danych 
zapieczętowany. 

Klient nie może poznać autora swej sławy. 
To jak adopcja! 

ERYK: Nie ważne! 

LEDA: Na co ci to!. Kobiet wokoło tyle, 
Z klasą w sam raz, nie takie byle co! 

LEDA: 

ERYK: mało kto. 

(Leda wychodzi. Eryk rzuca się na łóżko i chowa głowę p 
poduszkq) 

AKT I I scena 2 

SPOTKANIE Z CLICKIEM 
(click-voc) 

(Podejrzany zaułek pełen kubłów na śmieci, wytapetowf nY 
podartymi reklamami, przykrywajf1Cymi częściowo wulł!arne 
rysunki i gra.fitti. Eryk skrada się oglqdajq.c trwożnie. 

Wtem wpada na stos śmieci brudzq.c sobie białe ubranie. 
W tym momencie nadjeżdża z jazgotem mobil Clicka. 
(sklecony z rowerowych odpadów, wypełniony komputerami) 
Click widzq.c Eryka w opłakanym stanie wybucha śmiechem). 

ERYK: (śmiech) To Ty? 

CLICK: O ja. Tratwa pana ikony w lazurach ekranu 
tonie od danych. 

ERYK: Studio widzę mamy nowej generacji cha cha cha! 

CLICK: Grazzie! A pan do wanny nadaje się, 
Rękę daj! 

ERYK: Nie! 

CLICK: Sprawdzę cię 

ERYK: Mnię? 

CLICK: Tak 

Jak? 

Tak!!!! 

CLICK: Broń moja to fakt, ż~gdy nic ni 
Majątek biednym rozd~ 
Bo na co szmal gdy panta rei, 
żeglujmy razem dla idei, 
Pij!, nie odmawiaj, samo zdrowie, 
Ale gdy wyznam tobie co wiem, 
Nie wrobisz mnie? 

\. 

ERYK: O, nie! Zapuszkowałby cię z ochotą, 
Chyba tylko Manzoni. 

CLICK: Piero? ... Znam dzieła jego woń jak nikt. 
Jam: victor wielu buttles, 
autobahnkreutz ritter - il grande artiste! 

(odczytuje dane z komputera) 

ERYK: 

Spis morskich potworów dam nie mieści 
Chyba żeby kobity w dziwy morskie zaliczyć. 

zaliczaj, kogo sobie życzysz, a ją mi daj ! 

CLICK: (na modłę bethovenowskq) 
O kraj ten! Dla mądrych jest jak ten„. ten, ten, ten -

ERYK: Trabant 

CLICK: Nie! - Syrena. Uwozi i znika. 

ERYK: Nie błaznuj! 

CLI CK: Mam! - Eureka! To wyspa tu, u krańca Jawy. 

ERYK: Pij dalej, brawo! Tam ich wiele. 

CLICK: Ona snem nie jest przyjacielu. 
Należy do byłego ministra obrony. Oni ją chronią„ . 

ERYK: Jacy „oni" ? 

CLICK: Pijmy na zdrowie! 

(Eryk przepija do towarzysza) 

ERYK: 

ł 
BRYK: . . 
OLI CK: 

ERYK: 

CLI CK: 

ERYK: 

Program to fikcja! Studio - atrapa! 
Kryjąca sprawy podejrzane. 

Więc jednak - to ona? 

Big sister sypia na milionach. 

I milionerach 

Już nie teraz. Ostatnio woli młodych. 
Mam pomysł a-propos! Ty„. 

O - tylko nie to! 

CLICK: Spokój! Ja twierdzę, że twierdzę jędzy 
zdobędziesz samemu pozostając twierdzą. 
A zamiast armat użyć - jej wywiesisz .flagę, 
Fosę pokonując po próżności babiej 

ERYK: 

CLI CK: 

Na sposób polski za twym przewodem. 

Zgłupiał! 

... Przewodem doktorskim. 

'ełnia szmer high -lifu. Elegancko ubrani 
ifq. si~po czym zajmujq. miejsca przeznaczone 

l Eryk wchodzi w towarzystwie 

________ li 



CHÓR: . To prawda! C' est vraie! Kariera pret a porte ... 
No -school! No -talent! -nie dbamy o to wcal 

DEALER O! ... Poeta biedak! - Ale za rok Noblista. 

CHÓR: Poeta, No! Une blague! To żart!, „.Poet-clochartł? 

DEALER: Uznanie, uznanie, gwarantowane roje fanek 
Rozterek rok i hop na top. 

CHÓR: Hej hop, na górę ... - na górę! 

CHÓR: 

KLIENT: 
, 

HÓR;-' 

~ 
KLIENT: 

Tomy oprawne będą w skórę, zero krytyki Cen 
.niska. 
Nie radzę. Sprawa śliska. 

CHÓR: Seneque, Seneque? Ce philosophe? 
Qui est, qui est, qui est? 

KLIENT: Kije? ... a jak? Basebolowe! 

(Dealer tłumaczy ze słownikiem biegaj<µ; dookoła) 

DEALER: Senek,- c' est en dialect et Dali„ .. 

CHÓR: Dali? Salvador Dali? Oooo! Co mu dali, co? 

KLIENT: Dwa lata ino kuratora 
Kolegę mam prokuratora. 

(Taśma zawiera spreparowane nagranie amerykańskiej aukcji 
bydła. Jeden z gości zostaje właścicielem kariery przyszłego 
noblisty) 

CHÓR: Gloria, gloria, sława, sława! 
Brawa, brawa, brawa, brawa 

DEALER: Next please, allora co tu mam, 
Życiorys twórczy, voila! 
Za rok wernisaż w Guggenheim, za dwa 
Turnee around the world, za trzx przeżywa 
kryzys twórczy • 
Ale za cztery apogeum: 
Two milion dollars cena dzieła, 
Oto recenzja za lat trzy! 

KLIENT: Bylebym dożył 

DEALER: Phil ... Kontrakt, ochrona, publicity! 
ubezpieczone od krytyki, wrogich tendencji, 
od skandalu. 

CHÓR: Złoto, złoto, sława, sława! 
Brawa, brawa, brawa, brawa. 

ŻONKA (klienta): Córze wybrałbyś co tera, 
Co by aktorką została. 

DEALER: Technika nasza zbyt mała. 

CHÓR: Kariera, kariera, od kierownika po premiera. 

LEDA: Ale ubrana! J'°~.c.<Uuw 
(do Wacka) Zagraj rolę mego~ 

ERYK: Sorry, nic z tego. 

EURO ZA: Medames, monsieurs c' est moi! 
A tak! Bo oto Kariera extra! 
Hity na listach Dodekafonista -lub stka, 
A Wagner przy niej to pestka, 
Za rok Grand Prix w Paris, 
- L'Automne de Varsovie ... 

DEALER: To dobry ton i znany. 

CHÓR: Sława Sława! Brawa, brawa! 

EUROZA: A potem La, la, la, la, La Scala! 
(improwizacja) ... et Voila -

(recyt) Kto c~napisać tak? 
Mogę wspak (improwizacja) 

(voc) A tera Ba ! Kasa na stół! 

WACEK: 

DEALER: 

E\.fROZA: Tak? ... Niezły towarek 

ERYK: 

Naiwna jego wiara na rękę mi! 
~ald tylko uwierzy 
Że pegaz to dojne zwierze. 
Opijmy to szampanem: Veuv 

Nabiera mnie. Co to? 

EUROZA: Ach nic. To tylko moja menażeria. 

naciska sekretnq dźwignię i jej łóżko-toaletka zamienia 

się w s~t reżyserski. Po naciśnięciu dźwigni, na horyzoncie 
pojawia się ekran, monitoruj<µ;y wielkq pracownię pełnq 

pracuj ych artystów.) 

(Sala wjpełniona jest sztalugami, kozłami rzeźbiarskimi, 
stanowiśkami pracy twórczej, wśród których krqży kamera 
telewizY;na. Twórcy różnych dzietj.z#t.JJoczq się wokół, 
prezentujqc wyniki swej pracy) 

- moja gra w jedynki i zera? 
ionki, które wybieram, żywię 
· erne są, bo strawę ich mam tu! 

na twym koncie zer przybywa. 

Jak to rozgrywam - moja sprawa 
Patrz - to chorzy. Bieda ich nie trwoży 
Jak ryby -wbrew naturze 
Wyłażą na plażę, 
by ego obnażać 
i zrazy swoje wysmażać na mej patelni. li 



ERYK: Brawo! ... Jaki ja głupi, nie pojąłem zrazu. 
· Teraz już wiem! 

(Eryk dotyka kolejnej dźwigni i włq.cza kolejny obraz z 
dźwiękiem) 

POWRÓT DO SYPIALNI EUROZY 

(Widząc Laurę - dziewczynę, której szukał) 

EUROZA: To gra jak los, gra serio. Muzeum iluzji, histerii! 
Pobladłeś! Co? Cha cha! 
To reality show. You welcome, You go! 

ERYK: Nie dziwi mnie że twórcy piszą o tobie. 

EUROZA: Milcz! Nie toleruję tego słowa, 
Twórcy„ .Nie mogę! Nie znoszę! 
Nie oni tworzą o mnie 
- Bo To Ja ich tworzę! 

ERYK: Brawo! 

EUROZA: Tfu-rcy! Łachmaniarze, 
Leniwi, wyuzdani, fatalnie ubrani 
Spijają tylko wina 
Za modelkami jak psy ganiają noc w noc, 

Potem śpią całe dni. 

Oto kim są - kulkami! O! Chi chi chi chi! 
Ot, co! 

(Mme EUROZA wyrzuca ze szkatułki niewielkie kulki 

przypominajq,ce piłeczki ping-pongowe, które rozsypujq się 

po szachownicy podłogi Odłos kul zamienia się w huk, który 

budzi podsypiajq.cych chórzyst:Qw. Euroza wybucha złośliwym 
śmiechem.) 

ł )lłtiK: A w kulach noble, oskary, grand prix -
Jaja idei - twój Ping-Pong 

EUROZA: Ping Pong? ... To King-Kong! 
A ja i tylko ja go, wysiaduje. 
Ale twe dłonie tak gorące. Dotknij mnie! 
Mocniej, mocniej! 
Atakuj kosmos mój, ma szata rytmem 
euforii faluje. 

ERYK: Słabo mi - sorry. 

EUROZA: Co tobie? Co to znaczy. Doleję ci -

(Euroza wychodzi, Eryk podbiega do pulpitu i włącza ekran.) 

Powrót projekcji pracowni artystów 

MALARZ: Galerię awangardową otworzę, całodobową! 
By sztuki spragnieni „. bisnesmani 
Lokowali aktywa w Kantorze. 
W Buffecie kupili Serra, Bacon 
a' la Cremonini, 
Pistoletto i Ferrari Luck ! 
A oto Fontana tam w Dali ... 

LAURA: Nono! Przypomina Mi to raj 

A potem Beuys, boys, boys, o Christo! Mdleję! 
Globus mi gardło zatyka. O sole moje! 

CHÓR: Wasser, Wasser, Hundertwasser 
Globus, Globus, Histericus Global, Global, 
Histerica. 

RZEŹBIARZ:Paplanie twórcy niegodne. 

LAURA: 

EUROZA: 

PROF.: 

EUROZA: 

Znam cel poznania wzór struny„. 
Sens materii, miłości równania 

(śmiech) Z akcentem niemi 
wypadasz bardziej sexy, 
On wiekopomne dzieło o mnie tWorzy, 
Obawy twoje płonne. To Harrier generała. 

.„pomnie 

AKT II I scena 1 

PRACOWNIA ARTYSTÓW 
(na żywo) 

MALARKA: (Robi performance z kukłą, Barbie} 

Pamiętaj! Dzwoń w porę. 
(tonem anonsu reklamowego) 
Silikonuję mózgu korę, by gładka była i piękna 
Dotyk mój motyli, kwiaty łąki myli, 

A miła to męka; gdy lukrem pokryty i mąką 
Barbi Cadavre exquit z tobą śpi. 
A ty! Bij, rób mi to, co najgorsze! 
Encore, encore! 
Markizek z niego nieboski. 

RZEŹBIARZ: A oto mili moi, obrazy. 
Chwili memento mori. 
Ponad dotykiem nieczystym duchem 
w nich trwam. 

Duchem? „.Cha! Cha! 
A kto wyspiarek smagłych złakniony, 
Żądzom tylko folguje? 

Zazdrosna? 

Ja? ! Cha cha cha cha, żałosny typ! 

R: Zrań go, drań to bez miary, 
A ja zamienię w chorały 
Urazy codzienne. Ekstazy mistyczne, 
płomienne.„ ---•i---------._..._ __ _ 

A l'art.! A l'art.! A l'art.! A l'art.! 

mównicy pojawia się Mme EUROZA w towarzystwie 

tycznego jegomościa w binoklach.) 

PROF.: 

RZEŹBIARZ: 

PROF.: 

EURO ZA: 

WSZYSCY: 

Mili moi! Nowiny dotarły z Paryża, 
Programy nasze wywołały burzę, 
Historia was lustruje. 

Und wymaga! 

Znów ten gad, za chwilę go uduszę. 

To Reality show. Raz willkommen, 
raz raus!! 

Widownia swego domaga się prawa -
Lat tyle mija, dotąd nie było ofiary i teraz 
Żąda by jedna osoba odpadła. 

Która, która, która? Ili 



I 
EURO ZA: Trudna chwila, Imię nam tak drogie ... 

RZEŻBIARZ: Wymów je! 

EUROZA: Nie mogę. 

PROF.: Laura? 

WSZYSCY: Laura (w nieładzie) Nie, to niemożliwe, 
Dlaczego ona? Laura 

PROF.: Vox populi -vox Dei! 

RZEŻBIARZ: Jacy dei? Kretyni! ... To masa plugawa. 

CHÓR: 

PROF.: 

MALARKA: 
docenili. 

PROF.: 

LAURA: 

Olejmy ich! 

Olejmy, olejmy, olejmy!!! 

t"'*'tllalentu jej nie 

PROF.: O meine freund, Kar~ von Dramme hardo 
pracuje na swą damę, 
Obawy won, gdy hardy od, 
chi! 

EUROZA: 

PROF.: Dostarczę go i wiedz, Ja nie sługa a 
beze mnie nichts! 
(zwraca się do Laury) - A 
Lauro droga. 

LAURA: O nie! Tu koszmar noce c 
Usta pilota martwego, 
A ja - mumia bezbron 
Wstęgi ze mnie zrywa i 
gdy pustkę odkrywa 
A potem mózgu mego z 

"'--~ 
EUROZA: (do proj.) Laura tej wyspy opuścić nie może, 

Głowa twa w tym, by została -

PROF.: 

EURO ZA: 

PROF.: 

EURO ZA: 

PROF.: 

EUROZA: 

Inaczej runie rzecz cała! 

Ja wolę inną metodę. Ein, zwei, drei i tod! 

Sza!...Wypróbuj pierwej perswazje. 

Mam plan! Ganz boski! 
Oddeleguję ją do ... Polski. 
Nagości w jej obrazach nie ścierpi władza, 
Sąd ją skaże a partia hipokrytów zlinczuje ... 

Nie czas na żarty! 

Zorganizuję alles gutt! 

O niczym nie wiem. Pamiętaj!. 

MALARZ I: Piwo? 

ERYK: Jasne! Sprawdzamy system przekazu obrazu 
do bazy. 

(Fragment aktorski. Malarz zaczynafrazę śpiewając, po czym 
przechodzi w dialog naturalistyczny) 

MALARZ I: A zatem salve! 
Wymiana zdań, ze śmiertelnikami, 
cenne to dla nas. (powoli zwalnia} 

CLICK: Gdy muzeum chrapie mamy off-line na olimpie? 

(Gdy Click manipuluje gałk4 malarz reaguje zmieniaj4c 
pozycję i spos6b zachowania) 

MALARZ: napijcie się ze„„ (zastyga wp6ł gestu i słowa) 

ERYK: Wybaczy pan jedną chwilę (podchodzi do Eryka) 

CLICK: Ty mówisz! 

iała. Sztuka wyprzedził: 
ść! Patrz! Łykają każde sło 

2J~ 
CUCK: Bystrzacha! A co jest źródłem największego 

szmalu? ... Broń! Słyszałeś 
o superstrunach? ... Co tak patrzysz, 
jak na wariata! Swiat to giga-symfonia 
małych obrączek, drgających jednoczesnym 
przyciąganiem i odpychaniem. 
Nie rozumiesz? Fenomen wielkiej miłości jest 
jak tornado kategorii FS. 
To nie dams~~yk 
Najd~zcd>roń chemft 

zechświecie. Motyw wsze~j kreacji 
z boską na czele, .a sztuka to jej po . o. dna. 
Twórcy mogliby skuteczniej sterow • ... 
zamiarami tyranów niż generałowie \ •,· 
całym tym swoim jądrowym interesem. 
Niestety handlarze bronią też o tym wiedzą 
i nie zamierzają plajtować. Dlatego próbują 
zgasić sztukę - ot tak! Nie wiedzą tylko, 
że ogon porusza psem i sztuka równie skutecznie 
może wyłączyć rzeczywistość. 

ERYK: Uważaj. Gdy gryzie cię pies, a ty w tym widzisz 
~ t; nowa konwencja, kusi mrae 

jJilJf l#tc:)f zostawić. 
.~ re ·" spiskową teorię - czas na leczenie. 

......-.l'umll!Jł>Wiłeś?. Jeżeli na dłużej niż 3 minu 
rzrz granice między fikcją 
~po mnie gdybym nie grał wariata . 

Hamlet- to mój najlepszy kumpel. 
ze,..stLywistością, zorientują się i zaczną 

. orzystywać sztukę w walce o władzę. 
Spiesz się. Za 140 sekund wszystko się posypie 
i ważne będą tylko pieniądze za bilety. 
Tego chcesz? 

Dowiodę przynajmniej, że aby zniszczyć ludzkość, 
starczy wyeliminować Sztukę 
Ale właśnie? Czemu to ja zawsze wszystko 
mam ratować? Czy kogoś, kurwa, 
obchodziło, kiedy walił się mój świat, kiedy 
bawiła się tworzeniem jedynego 
dzieła jej życia - dzieła zniszczenia mnie? 

ERYK: Chcesz rozwalać świat z powodu jakiejś dziwki? 

CLICK: Sztuka to tajna broń. Przecież używa się jej 
dla osobistych celów? A myślisz, 
że Politykusy i handlarze eksterminują sztukę · 
tylko przez zazdrość? 
Kiedy nie wiadomo o co chodzi. .. 

ERYK: Chodzi o pieniądze? 

~ako wariat mogę bez obaw ujawnić ich plan . 

ERYK: 

CLI CK: 

Pfan wkręcenia się między nas; 
fikcyjnych bohaterów, doprowadzając 
do powolnej śmierci sztuki, wskutek czego 
na rynku zostanie tylko ich broń, kiełbasa, 
dupa i interesy. 

Wyłącz tę maszynę, bo za chwilę sami będziemy 
kiełbasą jakiejś post-rzeczywistości. 

Masz 10 sekund. No nie! ... ten świr gotów 
to zrobić, on naprawdę to zrobi, zrobi to!... 

Żartowałem ... 

(W trakcie rozmowy światła zapalajq. się na widowni, malarz 
zastyga z butelkq. wina w ręku. Po wlq.czeniu przez Clika 
programu, wszystko wraca do stanu poprzedniego, pijany 
malarz kontynuuje ruch.) 

MALARZ: A zatem zdrowie! 

· CUCK: Zdrowie twoje (do malarza wyjmujq.c mu szklankę 
z ręki i próbujq.c) Eryku. Ha, cha, cha, cha 

' 

li 



ERYK: Uff! ... Jakbym wypływał z kanału. 

CLICK: Napijmy się. 

ERYK: Patrz! Tam!.„ Inkubator! Ona nie żyje. 

CLICK: Bzdura. To oko eksperta 
odkrywa dwa dowody~ 
- warte ekspe 

Nie tykam - jest twoja! 

ERYK: Duch pani wypełnia mój dom obrazami. 

LAURA: Białym kotem byłam we śnie, 
Nocą nas odkryłam w mieście. 

ERYK: A w myśl teorii kwantów, 
Z kotami nie ma żartów 
Bo raz są, raz ich niema. 
I drżę jak zwierze, bo„. ł 

4 
Gdy zdradzę co czuję - leżę. f 

LAURA: To katz! 

ERYK: O nie! skąd wiesz! 
-

LAURA: Bo chcę! 

ERYK: A co? „.kawałek mnie? 

LAURA: No nie! cha, cha! To kawał. 

ERYK: Lub brak twojego O.N.A, sam nie wiem -

LAURA: Skończ pseudointelektualny slang, 
skorupy mojej chcesz? 

ERYK: O nie, odszukam cichą plażę,bo lubię malie. 

LAURA: Skąd wiesz, gdzie fala mnie wyrzuci? 

ERYK: Bo wiatr historii o nas nuci. 

LAURA: To w głowie szumi panu wino. 

ERYK: Na imię mi Eryk? 

Lttra. 

PROF.: Hola! Jam jest Karl von Drame, 
Publikowałem w Kunst mit Uns, 

Herald Tribune, Neue Game. Ich bin krytyk. A Pan? 

ERYK: Ktoś więcej. 

PROF.: O! Ja, ja!„.Zakrada się, by kraść koncepcje. 
Chce gwiazdą być w naszym programie 

ERYK: Kto by okradał okradanych! 

(chór: śmiech) 

PROF.: Co to za schwein?„. Co on bredzi? 

ERYK: Pragnę by świat poznał was. 

Wass? 

RZEŹBIARZ: Bezczelny typ! To Olimp myśli, Olimp ducha. 

Swiat o nas wie, świat to my! 

ERYK: Rezerwat myśli. Getto ducha! 

PROF.: Rezerwat, getto - on bredzi! 

CHÓR: Rezerwat myśli, getto ducha! 

RZEŹBIARZ: Twój nowy amant zuchwały. 
Zapytaj, czego tutaj szuka? 

CHÓR: Sztuka, sztuka, sztuka, sztuka„. 

Mnie 

BI.Aft: Banalne! 

MALARKA: To moje obrazy, poznaję 

CHÓR: 

PROF.: 

I moje, i moje, moja symfonia! Słyszycie? -

moja instalacja! 

Przerwijcie to! Zabraniam. 

MALARKA: Nie przerywajcie. 

PROF.: 

ERYK: 

PROF.: 

On prowokuje Gott mit kunst! To szwindel, 
zdrada! 

Euroza na was żeruje. To gwiazd hodowla! 

To widz, on nie rozumie nic! 
Do kamer! Emisja gotowa! 

ERY;K: 

Nikogo nikt nie nagrywa. Program to fikcja. 
Ona talentu waszego używa w produkcji 
karier milionerów. 

Dowody daj! 

A to? Wernisaż mego ojca w Londynie, Berlinie! 

Obrazy Laury! 
Jestem synem zmarłego niedawno malarza. 

To jego album 

(Eryk pokazuje albumy, nad którymi skupiajq się obecni.) .,,, 

CHÓR: 

ERYK: 

MALARZ: 

Prawda! To kreska Laury. To Laura, 

Duma karmiona sławą. Kupił do niej 

prawa u Eurozy. 
Umarł; dlatego Laurę próbują usunąć. 

KOMPOZYTOR: A zatem strajk! .. ~ 
CHÓR: 

MALARKA: Wtedy my z nią zagramy. 

ERYK: Nie płoszcie jej. Udajcie, że nic nie wi 

CLICK: Idzie! Widzę na pulpicie. 

(Wkracza orszak Eurozy; wesołej, promiennej, choć w asyście 
dwóch strażników.) 

EURO ZA: 

RZEźBJARZ: 

EURO ZA: 

Aristi moi! Dzieci, 
Tęskniłam niewiarygodnie 

Trudno ująć to lepiej. 

Jaka nuda! Natura moja completament 
nuuuuda 
Ledwo bez was oddycha. li 



li 

RZEŻBIARZ: Nie wątpię. 

EURO ZA: Co u licha (co z wami)? ironia, miny, 
brak zaufania? 

MALARKA: Te miny nie wybuchają. 

PR6F.: 

ALA RZ: 

EURO ZA: 

Są sprawy ... 

pJZ1#.iem, chwytając profesora za kark) 
feśÓr mówi nie ma sprawy 
·głosem) - Skręcę ci kark, 

gdy piśniesz słowo. 

Obrazy widzę genialne. To nowa fala? 

Zalewa. " 
Pardon?~ 

rara -zna9 ~ J 
(widzqc Laurę) 
A ty? Ty bita;? 1'von D~ -całkiem zgłupiał? 

wolnił mnie z wiecznego snu. 

zmiany stylu? 

RZEŻBIARZ: Ale twoja kom 

EURO ZA: To ty?„. (widZflc Eryka) 

ERYK: Toja. 

EUROZA: Stara śpiewka! Zdrada! Wołaj ochronę! 
Ochrona! ... 

RZEŻBIARZ: Gra skończona! Związać ją. 

CHÓR: (okrzyki) Brać ich! Wiązać. Dranie, oszuści! 

PROF.: 

(chór: śmiech) 

MALARZ: 

CHÓR: 

Kamera loose 

To szmelc, atrapa. 

(okrzyki) Trzymać ich, wiązać. 
Uwag~, do mnie, trzymaj, pilnuj! 

RZEŻBIAR.KA: 14 

EUROZA: 

CHÓR: (unisono z rzeźbiarzem) Cha! Cha, cha cha! 
„.Matka przykładna, co dzieci własne 
zjadła 

RZEŻBIARZ: I padła. 

EUROZA: To nie tak ... Wierzyłam, że uchronię was, 
istnieje bowiem wrogi wam plan. 
Widzę, że byłam głupia, 
ofiarowując wam idealne warunki 
dla spełnienia waszych ambicji. 
Nie chcąc odsyłać was na bruk. 

MALARKA: (voc) Ona kłamie! Sprzedaje nasz talent tym, 
których na niego stać! To wszystko! 

EURO ZA: Moi drodzy, to prawda. Z resztą kontrakt 
mówi o sławie dla waszych dzieł 
- nie dla was. Dzieła są sławne. 

KOMPOZYTOR: Ale pod innym nazwiskiem. Dziękuję 

EUROZA: 

LAURA: 

EUROZA: 

MALARZ: 

MALARKA: 

EURO ZA: 

Dobrowolnie oddaliście mi prawa. 

~ 
Dla celów promocji, reprodukcji... 

W umowie na ten temat nie ~ni słowa. 
Nie jesteście chyba analfabetami. 

Mamisz nas! ~ 

1drugich) - Oszukujesz! - Złodziejka! 
łożyć jej a potem Rą_d sąd! 

.........._ 

Z nią? „.Nigdy! Chyba, że -zwróci nam 
te osiem straconych lat? 

Miałby za to swoją artystyczną tożsamość. 
Zresztą o czym ja mówię - burdel 
mama nigdy tego nie pojmie. 

Burdel mama? I ty mówisz o tożsamości? 
A ile razy wielka pani artystka zmieniała 
twarz? Mam wszystko na taśmie. To nosek 
za duży a to usteczka za małe? Wymyśliła 

sobie cosmetic-art. dla zaspokojenia babskiej 
próżności a ja za to płaciłam. 
Ciekawe czy zaistniałabyś w tej twojej Polsce, 
gdzie skazują artystów na ciężkie roboty 
a obrazy na wystawach tną szablami. 

~ 
·: ! .t.ub:a__~ ty, Bremie? Członek 

~~
staw1ajEyswoj. ą sztukę 

a e? Cha!~ałPrzy ~oim 
i t adr~gląd\_h na seks 

1' Ct"'-ę~*t s niarzem! 

ZEŻBIARZ: ,A ci,~~ nas s ::....Sraw:\ 
do mihon'ał? { ~ 

CLI CK: 

EURO ZA: 

MALARKA: 

PROF.: 

CLI CK: 

Oni są przet.d~,..(ł.ie g'mtn~ 
ca. łkowicie z eżn. i . ~~1. · .·. J ~ Ł~twiej kie wt. mi 1 , k. tó ~ma 

1e tworzy. .1, )) """' 
\Mordują twórców by zga~ą.ą~~rawa~~e 

'dcl'otwiata l konftolować S\ę - broń! 

BłońX)dbierzmy ją. Walczmy o ś iat! 

(Profesorwz~w~a:s~tr,=aze:· ;n~a~c;~~kia~ifQ~c~ł~~~~~!źiiii;;i;::;;;;=!!':~~::=~~:::~, Prą.d przepływa przez niego k · 
lecz ten pada eh 

PRO~.: Serce kaput! Kunst mit uns! 

LAUlA: Prędko, doktora! 

li RZEZBIARZ: Ratujcie, profesor umiera! 



li 

CHÓR: 

EURO ZA: 

CLICK: 

ERYK: 

AKT II I scena 4 

FERMETURA 
(Powrót-voc) 

WACEK: 

Machina niech rusza, 
Co bym skierował mon esprit w rej 
uwalniał talent! 

c.. I AUBĄ; W:P!JWię, Bxlam jpż na skraj"' 8 1re hr' '1Vacek podchodzi do koziołka rzeźbiarskiego, 

(Daje się słyszeć odgłos helikoptera. Na scenę opada sznurowa 
drabinka. Laura, Eryk i Click odlatujq.) 

CHÓR: Wróć do nas, czekamy, czekamy, cząkamy! 

odwija ze szmaty swq rzeźbę kiczowatego łabędzia 
Wbiegaj_q ochroniarze z krótkofalówkami, 12.ji 
na któ00 nari1 clWI Jłdblbw, wymachujf1Cych banknotami.) 

(Do wejścia Wacka rozgrywa się scena aktorska na tle chóru) 

CHÓR: Kupmy, kupmy, ooo Kupmy a sprzedamy. 
Kupmy a wygramy. 
Kilogramy, kilogramy, gramy, tony, tony gramy. 
Stać nas na to, nato, na to, ... 

CHÓR: (so,m"-aJ To cud, to cud, to cud! 

ERYK: 

Ekonomiczny wzwód! 
Jesteśmy tego warte bo mamy waszą kartę, 

(tn,br,bs) Jesteśmy tego warci bo przez was pożarci. 
Zrzekamy się imienia w procesie trawienia. 

ijący w grobie Stalin urodził globalizm. 
· · gilotynom jeździmy limuzyną 

To cill:iF,~cud! Ekonomiczny wzwód 
(so-,b) Choć mił'm: wno ' . !] #IPłłiil 

ErykKoln 

I: Zaproszenie? 

Nie mam. 

wzwód! 
mokratycznych cnót! 

l jest ze mną. Oto moja wizytówka 

Dlaczego czekamy? 

KOWALS1'1l Sprawdzamy. Państwo nie wiedzą kto 

ERYK: 

WACEK: 

LEDA: 

tu bywa? 

Wój .. Wacek! 

Eryś! - Kumpla mego najserdeczniejszego syn 
Eryś, Poć sam! O sorry! bon jour Madame! -

A kto ona, kochanie? 

pozwól Ledo ... - To moja narzeczona. 

LEDA: (sobie) O - niedoczekanie! 

WACEK: Panie, panowie! Kolacja! 
Poznajcie elitę mojej korporacji 
Bill z Bostonu, Li z Azji, Lew z Petersburga, 
Mbu z Nairobii 
A to dziewczyny z Argentyny! 
Interes turla mi się sam i ja ... 
Kupić tu mogę każdy dom, Ich ka,il 
Ale nie każdą drogę 
I tylko wam pokazać mogę dzieł, 

(Wacek odwija dyskretnie swego łabędzia. 
Wokół wybucha salwa śmiechu!) 

CHÓR: 

LAURA: 

LEDA: 

WACEK: 

LAURA: 

LEDA: 

ERYK: 

LEDA: 

ERYK: 

WACEK: 

Wrong, wrong, wrong! Cha cha cha 
chacha cha. 

Zatem sztuko_do-błota~ 
Karierę pewną kupię.u fa1tQ~Y· 

Tylko nie to! 

Cha cha cha! -attention! 

A co? Uznawać jego tam, kaprysy? 
(pokazuje niebo) 
Sam sobie dam. Szmal mam! 
Nawiozłem cztery wozy 
A czemu to minka tak krzywa? 

To czarna dziura taka pustka. 

Kapusty sporo! Kochana, przyznaj. 
Z kapusty rodzą się wybory, no nie? 

Mam problem. TV nie kupiło mojego pro 

To potworne! Ach! 

Mówią, że awangardą, dramatem ni literatur 
Sponsorzy nie są zainteresowani. Euroza wyg~'fr 

Bzdury! Sądy orzekną w myśl ustawy, 
A że tej sprawie brak podstawy 
- nie grozi wam nic. 

.,.. 

-

-....: 

:::-:: . ....... -' ' ..... 

' ~ 

li 
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LAURA: Nam? To ona winna! 

LEDA: Urocza dziewczyna. A kogo to reprezen 

ERYK: Twórców. 

LEDA: Phi! ... Pytam kto na tym zyskuje? 

LAURA: Imiona tu zapisane 

WACEK: 

I 

ERYK: 'J:\r~~Y· Piln~ 

'.]na się uczta. Poczq.tkowo uczestnicy zachowujq. pozór 
sztywnej dystynkcji. Wkrótce jednak, zgromadzonych opętują, 
niskie instynkty, maski opadają. i obiad zamienia się w „wielkie 
żarcie~ pełną, zwierzęcego wyuzdania orgię pijacką,. Po, zdjęciu 
blatu, stół okazuje się basenem wypełnionym banknotami. 
Biesiadnicy pławią. się w banknotach. Kukły wyrywaj<1; sobie 
wzajemnie z piersi pieniq.dze. Zewszq.d sypiq, się bank1Joty. 

Wacek odkrywa przykrytą. szmatą. rzeźbę łabędzia i kontynuuje 
rozpaczliwy akt twórczy.) 

CHÓR: My chcemy też, my też, my też! _ 
Nie starcza nam w pożółkłych liściach brodzić. 
My chcemy mieć, i mieć, i mieć! 
Kochanków swych beemą wozić. . !\ My chcemy, my chcemy, my chcemy -
gabloty lepsze niż Traban~· Syreny 
Niewiele nam po sztuce, ce, histo 
Bo tylko szmal da nam, da n m! Pocde glorii 

LAURA: Nic tu po mnie! ?A wyspę wracam 
Niebo puste, złclo \nózgi wyżera 

ERYK: A my? Co z nami? 

LAURA: My1'Te ki!ff dni fo tylko P. 

E~ A więc nic~e znac 
Jadę z tobą. 

LAURA: ~ie żal ci świat„. 
E~: Dla obu ~o półkul rozum tracę. 
(L4Jł!a i Eryk zmierzajq. ku wyjściu dla widowni) 

LEDA: (zatrzyntttfł Eryka) ~ . 
Eryku - ryzykujesz !)'.le-a-powód? Zenada. 
Omamia cię ~y).e Pa"nna. 

EttfK: 

LEDA: 

AKT II I scena 

SALA DIDASKALII 
(Sala D-voc) 

1 

(Kilku ochroniarzy wprowadza Eryka i Laurę do szczególnej, 
zakratowanej celi. Na ekranie ukazuje się obraz tryumfujq.cej 
Eurozy, wymachujq.cej teczką, dowodów, które Eryk powierzył 
Ledzie.) 

Głos Eurozy: I co? (śmiech).„ Jak wam szło? 

LAURA: 

ERYK: 

LAURA: 

ERYK: 

LAURA: 

ERYK: 

LAURA: 

Mnie wspaniale! 
Ty masz, czego chciałeś. Ja również. 

Wybacz ! Kaprysy moje winne. 

Nie. To zemsta Ledy. Nie lękaj się . 
Znam drogę na skró 

Dokąd? 

Już wiem!. 'Th\_twoja wina 
Mój chomik, falka, klatka otwarta, 

Czerń myślą rozjaśnij a ustąpi. 

Gdyby to móc gromy myślą ciska 
Toaglós gromu) 
O Boże! - To działa! W co ty 
Nie chcę cię znać! 

Zaklinam cię na niebo. 

Niebo? - To, w którym gwiazdą byłam 
A które teraz obco wiruje i skrzy się 

To myśl błyska, Twoje neurony w nie!adzie, 
Bo w tobie tkwimy 
jak uwięziony owad w sieci twej wiszę. 

Więc spadaj. 

Okey! 

Nie teraz - błagam! 

I 
U{onowny odgłos gromu) 

BRYK: To burza twoich włosów 

Postukaj się w głowę 

aura stuka Eryka w głowę, co powoduje dziwny dźwięk.) 

zimy, lecz w tobie! 

LAURA: 

ERYK: 

LAURA: 

w tobie, ty w sobie. 

LAURA: Mamy stąd prysnąć jako dzieło sztuki? 
My? Zapuszkowani na amen w Realu? 

ERYK: Sztuka nie ma granic a nauka ma luki . 
Zamknięci w pudle Schrodingera jesteśmy wolni. 
Oto pudło Realu! otwieraj powoli„. 

(Laura podchodzi do wskazanej na środku Sali skrzyni z blachy. 
Powoli odchyla jej wieko.) 

LAURA: Pożar! li 



3 
(W chwili gdy Laura unosi wieko skrzyni i zbliża do niej świ 
- scenę zalewa z góry płomienny blask.) 

ERYK: 

AURA: 

To ta latarka. Świecąc do pudła z góry 
oświetlasz nas. 
Jesteśmy przyczyną i skutkiem 

My! Tacy mali. Jak w moim domku dla lalek, 
O! - mogłabym teraz w dłoni cię zamknąć 
Mocno jak kiedyś, mego chomika!!! 

AKT II I scena 6 

PIASKOWNICA 
(Fin-voc) 

CHÓR: Et in Ars ego et in amor ars 

LAURA: Mija mój lęk, smak mi wolno powraca, 
Droga niby ta sama a inna 

ERYK: Nie do poznania. 

LAURA: Wątpiłam w ponowne spotkanie 

ERYK: Ja nie, tym bardziej, że„ . 

Prawnuki twoje obronią 
miejsce moje przy tobie 

LAURA: Rybą pustyni byłam -wyzwoloną, 
w ego tonącą, 
Ciała mojego prochami deałującą, 
Kryjąc łęk, że moc ich maleje, 
Boga na chmurach rysując: 
Błagałam cwgórne nC~ •• nie wiedząc.~, 

CHÓR: (Recyt.) Ma 

ERYK: 

Jest co naj 
którą wypełn 
wielowymiaro 
porządku, uzal 
najgroźniejsza j 

CLICK: Zgłębiam wartości duchowe kobiety, 
Akt bowiem, czyli goła baba, to piękno, 
które się rozkłada -
A mit zostaje„ N' est ce pas? 

DZIEWCZYNA: 

CLI CK: 

ERYK: 

CLI CK: 

ERYK: 

Spać misiaczku. 

Pij, nie odmawiaj! 

Pijesz nadal? 

Zapraszam do mnie. Zakładam związek 
zawodowy bohaterów dzieł literackich 
i artystycznych. W piwnicy dawnej filharmonii. 

Dawnej? 

CLICK: To teraz miejsce aukcji koni. 

LAURA: Co z wyspą? Gdzie artyści? 

CLICK: Euroza wpisała ich na listę muzeum histerii? 
Żywa kultura bakterii. Cha cha cha! 

LAURA: A tworzenie? 

CLICK: Tworzą! Nowe supermarkety. 
Żabcia je lubi - Ech, kobiety, kobiety. 

LAURA: 

CLICK: 

rojel:t~na 'Ydanie. Następnie wraz 
iewczyną. o~łcz~nę, na wychodnym jednak odwraca 

&ię i śpiewa na moatę bethovenowską..) 

A mówiłem, a mówiłem, a mówiłem 

LAURA: (do Eryka) Zrób coś! Gdzie wasza broń? 

(Tymczasenffata -morgana miasta widzianego z lotu ptaka 
powraca. P<łtrodku majaczą, dwa, wyższe od pozostałych 
wieżowce z ~lików banknotów. Zbliżamy się ku nim, zniżają.c 
lot. Jesteśm"Atuż, tuż.) 

LAURA: 

ERYK: 

'a pilota i kieruje ku ekranowi. 
cofa a obraz transformuje w collage obrazów 

pokój, zgodę i niebiańską. szczęśliwość: 
ry ziemskich Bosha.) 

le to możliwe tylko tutaj. 
Chyba, ze jakimś cudem ocalimy ołówek, 
który od nowa podejmie szkicowanie 
rzeczywistości. 

(Pomiędzy ~bojgiem wyrasta drzewo.) 

LAURA: A to? Co nam tu wyrosło? 

ERYK: 

LAURA: 

ERYK: ~rH>irowaniu wstrętnych samców celują 
. ~~1Jlowione i bezinteresowne samice! 

ERYK: 

· skowi= c ! Gd>1>~ nie te twoje 
zJo. ~· mi \ rżecz~stośC:i 

\ , Ir V v' 
me otrnfiłabym się w tobi~ zakochać. 

ztą nie jestem pewna czy te niby 
uczucia to nie jakaś sztuka. Już sama nie wiem 
czy jestem praw~ziwa czy fikcyjna„ 

czytałaś Verne' a? Fikcja okazuje się prawdą 
w stadium prenatalnym. A co do miłości 
-hmm. Jeżeli potrafi chronić nas przed nicością 
to dowód, że jest prawdziwa! li 
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LAURA: „.Tak jak sztuka„„ 

ERYK: To jej broń, więc próbują ją zniszczyć. 
Są tacy, dla których sztuka jest groźnym 
środkiem anty-konsumpcyjnym, 
który należy umieścić na zakazanej liście, 
bo neutralizuje, rozsiewane przez media wt'usy 
umysłu i opóźnia akcję powszechnej 
kretynizacji Nie można jej ukryć w sejfie, 
jak patentu silnika na wodę, dlatego 
zamykają jej usta w inny sposób: wtrącając '. 
twórców w nędzę, żeby ich głos ' 
przestał się liczyć dla świata. Liczą na ~o, 
że wówczas teledyski i sp9trbez przeszkód 
wmówią ludzkości, że świat bez sztuki będzie O.K: 

Eryk i Laura mówił szeptem, który przejmuje chór. 
Jest tłem kontemplacyjnej choreografii. 
Nad SCeDf migotaj9 okna podwórka. 
Dobiegają z nich głosy zwyczajnego życia: 
Pracy, miłości, awantur, dochodzi głos płaczącego 
niemowlęcia, ćwiczeń na fortepianie, brzęk naczyń 
kuchennych, daleki, biały śpiew. Eryk wręcza Laurze 
jabłko, k&ó1c Gili Wiesza na &Zeikb, 
pilota ku horyzontowi. Ściemnienie. 
Widoczny jest tylko Eryk, który powtarza gest. 
Tło sceny staje się ekranem komputera. Jak w chwili~· 
wyłączenia, na środku pojawia się migoczący napis: ~ 
„Nie można bezpiecznie wyłtczyć sztuki. 
To wszystko co po was zostanie'! 

Po chwili znika.Na pełnej czerni horyzontu projektor 
powoli wyświetla obraz jaśniejfcej widowni widzianej 
od strony sceny, Wykonawcy zajmują. pierwszy rząd 

Prawda panowie? Wiem że tu jesteście. krzeseł ustawionych przed horyzontem. Dyrygent 
Nawet na tej sali. śmiejecie się, co? Nie. wskazuje im prawdziwą widownię, na której nagle 
Nie nosicie ciemnych okularów, czarnyc ają się światła. Wykonawcy rozpoczynają owację. 

,......_,. . 

Jesteście ładni, wyluzowani, cho . ._·-·~--
na solarium, Wasze nowe, ta budzą 
zaufanie nowych, drogi ale intuicja 
podpowiada nam, że 
umysłom tech~ 

omu wykorzystali w imię czego i za 
Zwalczajcie więc sobie dalej sztukę. 
A ~będziemy ją tworzyć. Dla innychm, 

o razem z nimi. Sorry gentelrnani! 

"" ÓR: Trawy cichej poznaj głosy, gwar atomów 
,,,....._,,, ..-,kropli ro~ 

(recy~płem) 
KONIEC 

.-.../"' n- bezcennej pravaly w nas nocuje! 
~· ~ 

~ 'l::(URA: Patrz, co zn~m. To jakiś list. (czytają) ... 

• 
~rczy poruszyć rękami, otworzyć 

oczy, dosłyszeć szept, który jest silniejszy od 
krzyku. Zobaczyć kamień, dotknąć go, 
współczuć, docenić, odczuć radość, że oddychamy, 
myślimy, mówimy, słyszymy ... 
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« MUZEUM HISTERYCZNE Mme EURO 

TREŚĆ LIBRETTA 

AKTi 

Scena I. 
W PRACOWNI OJCA 

Słynny malarz Artur Koln ginie 
w wypadku. Jego pogrążony 
w żalu syn Eryk, nie zna przeszłości 
ojca, ten bowiem przyznał się do 
jedynaka zaledwie przed kilkoma laty. 
Przeglądając pamiątki po ojcu, dziwi się 
brakiem śladów pracy w jego pracowni. 
Wizytę składa mu przyjaciółka 
Leda, prawniczka, wykonawczyni 
ojcowskiego testamentu. Wyjaśnia 
zaskoczonemu Erykowi iż nie jest 
spadkobiercą malarza lecz naftowego 
magnata; artystyczna kariera jego ojca 
jest bowiem jedynie tytułem, kupionym 
za 20 milionów dolarów. Wzburzony 
tym odkryciem Eryk czuje się oszukany, 
rozczarowany i postanawia dociec 
całej prawdy. Uwolniony od kłopotów 
finansowych, ale i skrupułów natury 
moralnej, postanawia odnaleźć 
ojcowską muzę, modelkę, której 
piękność od dawna karmiła jego 
wyobraźnię. By tego dokonać, umawia 
się na spotkanie z tajemniczym 
hackerem o pseudonimie „Click''. 

Scena2. 
SPOTKANIE Z CLICKIEM 

W zaułku podejrzanej dzielnicy, 
w pobliżu składnicy złomu, Eryk 
czeka na umówione spotkanie. Click 
to czyściciel dysków. Domokrążca, 
clochard, myśliciel i spryciarz. Wynajęty 

przez Eryka, uzyskuje informacje na 
temat miejsca pobytu autorów dzieł 
prezentowanych na aukcji karier.Przez 
busines woman Mme Eurozę. Click jest 
studnią nielegalnych informacji, a także 
ich natchnionym interpretatorem. 
Ślady wiodą do instytucji zwanej: 
Reality Muzeum, rezydującej na dalekiej 
wyspie należącej do konsorcjum 
handlującego bronią. Click wyjaśnia 
podstawy procederu przebojowej 
aferzystki - właścicielki muzeum. 
Zdobywa dla swego zleceniodawcy 
kody dostępu do komputera Mme 
~urozy. Ponadto namawia Eryka, by 
posiadł sekrety „Madame" przy pomocy 
fortelu, podając się za doktoranta, 
piszącego pracę poświęconą jej osobie. 
Idąc do baru, obaj wspólnicy obiecują 
sobie dozgonną przyjaźń. 

Scena3. 
SALA AUKCYJNA 

Eryk wchodzi do sali aukcyjnej 
w asyście Wacka - przyjaciela ojca. 
Oglądają wystawione na sprzedaż 
gotowe kariery, prezentowane przez 
modeli, modelki a także na ekranie. 
Potencjalni sławni artyści przymierzają 
się do nowej roli. Miliarderów -
frustratów, znudzonych gromadzeniem 
dóbr materialnych, emabluje mistrz 
ceremonii, zachęcając do nabycia 
„gwiazdorskiego pakietu''. Kusi miłością 
fanek i podziwem elit, przedstawiając 
ustalone z góry przebiegi karier. 
Do akcji wkracza Mme Euroza, 
prezentująca jedną z karier. Wykwintne 

Scena „ ; 
WIZY 

~ 

ZY 
:> 

Eryk dostaje się ~gabinetu - buduaru 
Mme Eurozy w roli doktoranta, który 
pragnie uczynić ją tematem swej pracy. 
Urzeczona wdziękiem gościa busines
woman roztacza swe zetlałe czary 
kokietując go i prowokując. Udający 
adorację wobec gospodyni Eryk, skłania 
ją do zwierzeń. Euroza, wiedziona 
pychą „połyka haczyk'; demonstrując 
swą metodę tworzenia artystów na 
przykładzie piłeczek pingpongowych. 
Pokazuje ich na ekranie, nazywając swą 
armią „pionków'; które (jak twierdzi) 
nie tworzą dla niej, ale są przez nią 
tworzone. 
W wielkiej pracowni, twórcy różnych 

~~~ 
dziewcz>1't~natychmi 
rozpoznaje modelkę ojca. 

dy rozszczebiotana aferzystka 
chodzi po butelkę szampana, E 
anipulując przy konsolecie przywraca 

~
braz artystki malującej akty-

a toportrety; obrazy z których zasłyn 
je o ojciec. Kolejny podgląd ukazuje 
mlTsalkę laboratoryjną, w której pod 
pokrywą inkubatora znajduje się fotel 
przypominający krzesło elektryczne. 
Ze słów Eurozy wynika, iż dziewczynie 
grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Eryk ukradkiem chowa do kieszeni 
kasetę video. Udając chorego, odrzuca 
awanse gospodyni pozostawiając 
ją niepocieszoną w towarzystwie 
profesora Karla von Dramme; pseudo
naukowca w stylu byłego agenta stazzi, 
który okazuje Eurozie swe niezdarne 
oddanie. Profesor i Euroza omawiają 
konieczność kasacji kontraktu Laury; 
autorki kariery zmarłego Artura Kolna, 
snując plany pozbycia się jej na zawsze. 

Scena 5. 
W PRACOWNI /na żywo/ 

Do pracowni wkracza Euroza 
w towarzystwie profesora. Podchodzą 

'~Pi;~:.-· 

Jjowisk\izv idórvm~tnieją. Eryk wiedzie z Clickiem 

Scena 1. 
REWOLUCJA 

Pracownia tonie w mroku. Artyści 
przysypiają w swych hamakach i na 
huśtawkach. Jeden z nich siedzi przy 
stole, zastygły wpół gestu nad butelką 
wina. Eryk i Click, w kombinezonach 
serwisu, obwieszeni nadajnikami 
wchodzą ostrożnie do sali artystów. 
Click odcina system alarmowy. 
Wskutek jego zabiegów, obaj przyjaciele 
nagle wydostają się poza fikcyjność 
opery, poza konwencję, w ramach 

filozoficzny dyskurs na granicy paranoi. 
Haker zakosztowawszy narkotyku 
realności nie zamierza powrócić 
w ramy libretta - przestrzeni w której 
rysuje się ostatnia szansa uratowania 
wartości w które wierzą. Click daje 
się w końcu przekonać, wpierw 
jednak wtajemnicza Eryka w arkana 
swej (pozornie paranoicznej) tezy, 
w myśl której działalność muzeum 
jest spiskiem zainspirowanym przez 
rządzące światem koła, handlujące 

bronią: sztuka musi zginąć, gdyż będąc 
sposobem na pokojowe rozwiązywanie 
problemów współczesności, stoi 
w sprzeczności z ich interesami. 
Eryk odnajduje wreszcie Laurę śpiącą 
w inkubatorze podłączoną do elektrod. 
Obudzona nie od razu reaguje 
na porywy serca swego wybawiciela. 
Jej dumni koledzy, przekonani o swej 
gwiazdorskiej pozycji nie wierzą 
w absurdalne w ich mniemaniu 
rewelacje intruza, uznając go za 
wariata. Eryk widząc iż artyści nie 
są świadomi swej sytuacji wyświetla 
materiały z wykradzionej Eurozie 
kasety. To dopiero wywołuje 
w świadomości oglądających 
poruszenie i sprzeciw. Wybucha bunt, 
przeciw któremu występuje 
zdesperowany profesor, próbując 
bezskutecznie wezwać straże. 
Wzburzenie narasta. Eryk, czując, że 
sytuacja wymyka mu się z rąk, usiłuje 
przekonać rozgoryczonych twórców 
by zrezygnowali z przemocy. Urządza 
zasadzkę, mającą za zadanie zwabienie li 
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Eurozy do pracowni. Przebiegła 
aferzystka wyczuwa ogromne napięcie. 
Po krótkiej wymianie kwestii bania 
wybucha. Profesor wpada w panikę, 
obawiając się linczu. Euroza jednakże 
w swej przemowie, uświadamia 
twórcom korzyści, jakich musieli by 
się wyzbyć rezygnując z dalszej pracy 
na wyspie. Z jej słów płynie wniosek, 
iż sztuka spychana jest na margines 
ważności spraw świata, w myśl „biznes
planu" polityków handlujących bronią. 
Sugeruje, iż kontrola karier jest 
owocem globalnej strategii a kontrakt, 
podpisany nieopacznie przez 
artystów, oddaje jej prawa autorskie 
do wszystkich dzieł powstałych na 
terenie wyspy. W końcu kupuje swych 
„podopiecznych" pozą bohaterki, która 
uwolniła ich od nieuchronnej nędzy. 
Eryk negocjuje z Eurozą nowy plan 
działania . W zamian za odstąpienie 
od nagłośnienia skandalu proponuje 
sfinansowanie rzeczywistego „Reality 
Show" promującego prawdziwych 
twórców. Profesor, próbując wezwać 
ochronę, zostaje porażony prądem 
i umiera na zawał serca. Euroza 
korzystając z okazji, obciąża swego 
zmarłego wielbiciela winą za całe 
oszustwo. Część artystów wycofuje się 
ze swych roszczeń. Erykowi udaje się 
namówić Laurę, by odleciała wraz z nim 
na kontynent. Żegnając odlatujących, 
Euroza zaprasza ich do powrotu 
na wyspę, zapewniając możliwość 
dalszej współpracy. 

Scena 3. 
FERMETURA 

Leda, będąca radcą prawnym Wacka 
przygotowuje, jak co dzień w jego 
biurze teren batalii giełdowo
finansowych. Wacek (przyjaciel ojca 
Eryka) odbywa z nią krótką naradę, 
po czym personel rozpoczyna 
przygotowania do bankietu. Sala jest 
siedzibą rady nadzorczej wielkiej 
korporacji Wacka - przyjaciela 
ojca Eryka. Przypomina ona wielki 
„flipper'; - automat do gry, w którym 
rozbrzmiewają charakterystyczne 
dla salonów gier odgłosy. 
Eryk i Laura wchodzą od strony 
widowni. Zaproszeni są na bankiet 
z udziałem przedstawicieli firmy 
Wacka. Eryk prosi „wuja" o poparcie 
w sprawie programu, który poświęcony 
prawdziwym twórcom nie znalazł 
nabywcy wśród komercyjnych stacji 
telewizyjnych. Co do prawnego 
sporu z Eurozą, Wacek wyjaśnia 
młodym, iż prawo służy zachowaniu 
porządku w ramach społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Eryk orientuje się, 
iż reprezentując grupę niepowta
rzalnych jednostek nie ma szans 
pokonania murów „układu': Laura 
popada w rozpacz. Rzeczywistość 
budzi w niej lęk i odrazę. Rozpoczyna 
się dystyngowany obiad, który rychło 
przeradza się w orgię chciejstwa 
i dzikiego, zwierzęcego łakomstwa. 
Biesiadnicy wyrywają sobie 
wszechobecne, sypiące się zewsząd 
pieniądze. Laura podejmuje decyzję 

powrotu na wyspę w świat twórczości, 
gdzie ma poczucie wpływu na sens 
swego życia. Eryk decyduje się jej 
towarzyszyć. Leda, zazdrosna o Eryka, 
bezskutecznie usiłuje go zatrzymać. 
Odrzucona, wiedziona żądzą odwetu 
postanawia pokrzyżować jego plany. 

Scena 4. 
SALA DIDASKALII 

Straż Eurozy wtrąca Eryka i Laurę 
do osobliwej celi. Euroza oznajmia 
więźniom z ekranu swój tryumf, 
osiągnięty dzięki porozumieniu z Ledą. 
Laura rozpacza, przypisując sobie 
winę za ich obecne położenie. 
Nagradza czułością troskę i oddanie 
Eryka. Zapada noc. 
Eryk budzi się w ramionach Laury 
na podłodze. Na linie zwieszającej 
się z sufitu wisi tuż nad ziemią konik 
na biegunach. Na środku widnieje 
metaliczna skrzynia o proporcjach 
podobnych proporcjom samej celi. 
Laura wyrzuca mu destrukcję jej 
bajkowego świata sztuki. Eryk jednak 
dostrzega sposób ucieczki z celi oparty 
na tezie, iż prawdziwa wolność jest 
w nas. Odkrywa, iż wymiar zaś w jakim 
się znaleźli to wnętrze umysłu Laury. 
Wyjaśnia Laurze naturę fikcji, której 
są uczestnikami. Owego szczególnego 
wymiaru, dzięki któremu wolni są 
od ograniczeń. Zaglądając do jej 
wnętrza skrzyni, widzą siebie w małej 
skali. Oko zbliżone do otworu w niej, 
wypełnia jednocześnie analogicznie 
umiejscowione okno w rogu sali. 

------------- ---------------- --------------

To uświadamia bohaterom, że są 
dziełami sztuki, będącymi Oak my 
wszyscy) jednocześnie przyczyną 

ironizujący na temat pozostawionej 
za sobą rzeczywistości. Bohaterowie 
znajdują się w wymiarze czystej 
twórczej fikcji. Laura, niepokojąc się 
losem pozostałych na wyspie artystów, 
pyta go o przyszłość świata bez sztuki. 
Na potwierdzenie jej obaw, z tła 
ciemnego kosmosu wyłaniają się sceny 
wojen, przemocy, terroru i biedy. 
Migające obrazy wprowadzają postacie 
z libretta biorące udział w jakiejś 
irracjonalnej masakrze. Projekcja 

ukrytego w kwiatach pilota, kierując 
go ku ekranowi. Wizja nieruchomieje, 
następnie zamienia się we wstęgę bieli, 
na której odczytujemy migające jak 
napis „POWER SAVE OF MODE" 
zdanie: 

i skutkiem. Tworzonymi i tworzącymi, 
tyle, że w różnych wymiarach. 
Oświetlając wnętrze skrzyni, powodują, 
iż scenę zalewa od góry światło . Eryk 
uspokaja Laurę, tłumacząc, że odgłosy 
gromu to burze myśli i błyskawice 
neuronów w jej głowie a rozbieżność 
dzieląca świat poetyckiej metaforyzacji 
od fizycznej logiki jest tylko pozorem. 
Przypomina, iż sekret panowania nad 
materią tkwi w miłości - podstawowym 
składniku istnienia, który daje 
bohaterom wolność, niezależność 
od wymiarów świata materialnego. 
Potwierdza to męski głos, wskazujący 
im drogę do wolności. Wiedzie ona 
przez piaskownicę dziecinnych marzeń 
i polega na ufności wobec słowa, 
wycofaniu się w wymiar dzieła sztuki, 
które nie jest fikcją. Eryk i Laura, ufając 
głosowi, wchodzą do piaskownicy, 
pogrążając się w jej wnętrzu. 

Scena 5. 
PIASKOWNICA 

Piaskownicę, po ponownym oświetle
niu pustej sceny, wypełnia bujna, 
zielona roślinność. (To odwrócenie 
sugeruje, iż bohaterowie znajdują się 
po drugiej stronie rzeczywistości). 
W tle sceny rozciąga się szeroki, ciemny 
kosmos liczb, liter, słów, wizji, które 
gęstniejąc, tworzą obraz dwojga ludzi 
z dzieckiem. Pojawia się Click, 
pojednany ze swą dawną dziewczyną, 

na horyzoncie zmienia się w obraz 
nieba, widzianego z pokładu samolotu, 
pod którym wyłania się horyzont 
osobliwego miasta. Na celu kursu 
majaczą dwie wieże, ułożone z książek. 
Są coraz bliżej. Laura przerażona 
wzywa na pomoc Eryka. Prosi, by 
zapobiegł katastrofie. Eryk kieruje 
ku ekranowi pilota. Akcja cofa się. 
horyzont pokrywa zielona roślinność, 
stająca się pokrytą bluszczem fasadą. 
Na różnych wysokościach powstają 
okna. Scena zamienia się w spokojny 
zaułek. Z okien dochodzą odgłosy 
zwyczajnego budzącego się o świcie 
życia: śpiewu, kłótni, miłości.~eń 

„Nie można bezpiecznie wyłączyć 
sztuki. To wszystko co po was zostanie" 
Ściemnienie. 
Z mroku sceny wyłania się rząd krzeseł 
na którym siedzą wykonawcy. Projekcja 
przedłuża scenę obrazem widowni. 
Zapalają się światła oświetlające 
rzeczywistą widownię. Dyrygent kłania 
się artystom, którzy rozpoczynają 
owację adresowaną do widzów. 

------------
KONIEC 

na fortepianie, tworząc tło dU: 
lirycznego, ostatniej sceny. Z wnętrza , 
„zielonej piaskownicy" wyras:erz - :..:;;: f 

..., 
Eryk powierza widowni przes\ffife, 
w myśl którego sztuka - jako funkcja 
miłości - zdolna jest do obrony świata 
przed złem. Skazują ją więc na zagładę 
ci, których władza nad światem 
opiera się na przemocy. Eryk podaje 
swej towarzyszce jabłko, które ona 
wiesza na drzewie, poczym dobywa li 

<Z 
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« Mme EUROZA'S HYSTERICAL MUSEUM 

LIBRETTO DESCRIPTION 

ACTI 

Scenel. 
IN THE FATHER'S ATELIER 

A famous painter Artur Koln dies 
in an accident. His grief-stricken son 
- Eryk, does not know his father's 
past since Eryk, his only child was 
acknowledged by his father only a few 
years ago. Going through the father's 
mementoes, Eryk is surprised not to 
find any traces of work in his atelier. 
His friend - Leda, a lawyer who wrote 
his father's testament, pays him a visit. 
She explains to the astonished Eryk that 
he is not a painter's but an oil magnate's 
heir because his father 's artistic career 
is just a title bought for 20 million 
dollars. Outraged by this discovery, 
Eryk feels deceived and disappointed 
and he decides to learn the whole truth. 
Freed from financial problems, but 
also from morał scruples, he decides 
to find his father's muse - a model 
whose beauty has fed his imagination 
for a long time. In order to do that he 
arranges a meeting with a mysterious 
hacker under a pseudonym of "Click''. 

Scene2. 
MEETING WITH CLICK 

Eryk is waiting for the arranged 
meeting in a back street of a suspicious 
district, next to a scrap yard. Click is a 
disc cleaner. A pedlar, tramp, - thinker 
and a crafty bugger. Hired by Eryk, he 

works that are presented at' the.,silte 
auction by a businesswof an ł.llled 
Mme Euroza. Click is a ell 
of Hlegal information an an \nspired 
interpreter. The tracks le! d to 
institution called: RealityiMuseum, 
which is located on a re;Jote island 
belonging to a consortiurA tr~din · 
weapons. Click explalns tHe .· · i 'e 
principles of the go-getting s indIJ 
who is the museum's owner. He o~ 
the passwords to Mme Euroza's 
computer. Moreover, he persuades 
to master "Madame's" secrets by mei 
of a stratagem, passing himself off as 
doctoral student writing a thesis abo 
her. On their way to a bar, both partne 
promise to remain friends for life. 

Scene 3. 
AUCTION ROOM 

screen. Potential famous artists are .... ...,. 
thinking about new roles. Tht~ster of " 
ceremonies encourages th.e.fomtratcl 
billionaires, fed up with collecting 
materiał goods to buy a "celebrity 
package''. He tempts with fans' love and 
elite's admiration, presenting careers 
arranged in advance. Mme Euroza 
appears and she presents one of the 
careers. The refined company observes 

sive pride, "ris 
prese~t'"łfr~d,..of creating artists 
Oil'the.exfilllł?!~f ping-pong balls. She 
shows them on the screen callihg·d1,ę_m.., 
her army of "pawns''. She claims that 
they are created not for her, but by her. 
In a large studio, different artists 
crowded around "cameras" elbow 
forward trying to get the best possible 

'"1„, 

electrodes. ~n s wakes, she does 
not react immediately to er saviour's 
flush of heart. Her proud fn ds, 
convinced of their celebrity po ' tio~ 
do not believe in what they thin 
absurd revelations of the intrude\śl;tl' 
they find him a madman. Eryk, se~ng 
that the artists are not conscious 
of their own situation, shows them 
materials from the tape stolen from 

Euroza. lt causes a big commotion anur
objection in the viewers' conscience. 
A rebellion breaks out and the 
desperate professor tries to call 
the guards, all in vain. The agitation 
increases. Eryk feels that the situation . 
is getting out of his control and he • -
tries to convince the embittered artists 
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to renounce violence. He decides to 
lure Euroza into the atelier. The crafty 
swindler senses great tension. After a 
short conversation the conflict breaks 
out. The professor, afraid of lynching, 
starts panicking. However, Euroza, in 
her speech, makes the artists aware of 
the benefits they would need to give 
up, if they resigned from work on the 
island. According to her words, art is 
marginalized under the "business plan" 
of the politicians trading in weapons. 
She suggests that the career control 
is a result of a global strategy and that 
a contract, signed impulsively by the 
artists, gives her the copyright of all 
the works created on the island. Finally, 
she plays the "heroine" card indicating 
that she saved them from inevitable 
poverty, and she wins. Eryk negotiates 
with Euroza for a new plan of action. 
In return for resigning from exposing 
the scandal he offers financing a real 
"Reality Show" that would promote 
real authors. The professor, trying to 
call security, gets an electric shock and 
dies of a heart attack. Euroza, availing 
herself of the opportunity, blames her 
late admirer for the whole deception. 
Some artists withdraw their claims. 
Eryk manages to talk Laura into flying 
with him to the continent. Euroza, 
saying goodbye to those who are flying 
away, encourages them to go back to 
the island and guarantees the possibility 
of further cooperation. 

Scene3. 
FERMETURE 

Leda, Wacek's legal counsel, prepares 
a stock exchange- financial battlefield, 
which belongs to her daily duties. 
Wacek (-a friend of Eryk's father) holds 
a short meeting with her. Then the staff 
gets ready for a banquet. The room is 
the headquarters of the supervisory 
board of Wacek's large cooperation. 
It looks like a big "flipper': - a gaming 
machine resounding with noise typical 
of amusement arcades. Eryk and 
Laura enter from the audience side. 
They are invited to the banquet with 
the participation of Wacek's company 
representatives. Eryk asks his "uncle" 
for support concerning the programme 
devoted to real authors which has not 
attracted any buyers among commercial 
TV stations. As for the legal dispute 
with Euroza, Wacek explains to the 
young people that law serves to keep 
order in consumer society. Eryk realizes 
that by representing a group of unique 
individuals he does not have any chance 
to defeat the "system" walls. Laura sinks 
into despair. The reality arouses fear 
and disgust in her. The distinguished 
dinner soon changes into an orgy of 
wild, anima! greediness. The revellers 
snatch from one another ubiquitous 
money showering from everywhere. 
Laura decides to go back to the island, 
to the artistic world where she feels 
she has some influence on her life. 
Eryk decides to accompany her. Leda 
is jealous of Eryk and tries to stop him 

in vain. Feeling rejected and willing to 
retaliate, she resolves to frustrate his 
plans. 

Scene4. 
STAGE DIRECTIONS ROOM 

Euroza's guards throw Eryk and Laura 
into a strange cell. Euroza announces 
her triumph to the prisoners from the 
screen. Her victory was possible thanks 
to the agreement with Leda. Laura is 
in despair and she blames herself for 
the present situation. She rewards Eryk 
's care and devotion with affection. The 
night falls. Eryk wakes up on the floor 
in Laura's arms. A rocking horse hangs 
on a rope just above the ground. In 
the middle there is a metallic box with 
proportions similar to those of the cell 
itself. Laura reproaches him for having 
destroyed her fabulous world of art. 
Eryk, however, sees a way out of the cell 
which is based on the theory that true 
freedom is in ourselves. He discovers 
that the dimension they are in is Laura's 
mind. He explains to Laura the nature 
of fiction in which they participate, 
the special dimension thanks to which 
they are free from limitations. Looking 
inside the box, they can see themselves 
i:n a small scale. An eye płaced next 
to its opening, simultaneously fills the 
window similarly located in the room 
corner. lt makes the characters realize 
that they are works of art that are (łike 
all of us) the cause and the effect at 
the same time. The Created and the 
Creating, but in different dimensions. 

They illuminate the interior of the box 
and, as a result, the stage is flooded 
with light from above. Eryk całms Laura 
down by explaining that thunderbolt 
sounds are storms of thoughts and 
neuron lightning in her head and that 
the discrepancy between the world of 
poetic metaphors and physical logic 
is just an illusion. He reminds her that 
the secret of controlling matter lies in 
love- the basie element of existence 
which gives the characters freedom and 
independence from the dimensions of 
the materiał world. lt is confirmed by 
a małe voice showing them a way to 
freedom. lt leads through a sandpit of 
children's dreams and it consists in the 
trust in words and in withdrawing into 
the dimension of an art work which is 
not fiction. Eryk and Laura trust the 
voice. They go into the sandpit and they 
immerse in it. 

Scene 5. 
THESANDPIT 

The empty stage is lit again and the 
sandpit is full of lush, green flora. (This 
change suggests that the characters 
are on the other side of reality). In the 
stage background, there is a wide, dark 
space of numbers, letters, words and 
visions which thicken and create the 
image of two people with a child. Click 
appears. He is reconciled with his ex
girlfriend and he makes ironie remarks 
about the reality he left behind. The 
characters are in the dimension of pure, 
creative fiction. Laura, anxious about 

the fate of the artist who stayed on the 
island, asks him about the future of 
the world without art. lmages of war, 
violence, terror and poverty appear 
from the dark space to confirm her 
concerns. The blinking images present 
the libretto characters taking part in 
some kind of irrational massacre. The 
projection on the horizon changes 
into a sky image seen from a piane, 
below which a horizon of a strange city 
appears. On course of the piane, there 
are two towers built of books. They 
are getting closer. Laura is scared and 
she calls Eryk for help. She asks him to 
prevent the catastrophe. Eryk points a 
remote control at the screen. The action 

'ł'Art cannot be turned off safely. lt 
is everything you will leave behind. " 
which blinks like the notice "POWER 
SAVE OF MODE''. 
Darkening 
A row of chairs with the performers 
sitting on them appears from the dark 
stage. The projection is prolonged 
by the scene with an image of the 
audience. Lights illuminating the real 
audience are turned on. The conductor 
bows to the artists who start their 
ovation addressed to the viewers. 

goes back, the horizon is covered with 

green flora which becomes a fac;:ade V 
covered with ivy. Windows appear at 
different heights. The stage changes into 
a quiet back street. Morning sounds 
come from the windows; sounds of 
singing, argument, love, piano practic 

THE END 

and they create background to the 
lyrical duet of the last scene. There ~ 
tree growing out of the "green sandpit. 
Eryk conveys a message to the audience 
according to which art, as a love 
function, can save the world from evil. 
Thus, it is condemned to extinction by 
people whose power over the world 
is based on violence. Eryk gives his 
friend an apple. She hangs it on the tree 
and then reaches for a remote control 
hidden in the flowers and she points it 
at the screen. The vision freezes and 
changes into a white ribbon on which 
we can read the following sentence: 

-Z~LoA 
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« MUSEE HYSTERIQUE DE Mme EUROSE » 

DESCRIPTION DU LIBRETTO 

ACTEI 

Scene 1. 
DANS L'ATELIER DU PERE 

Un peintre de renomme, Arthur Koln, 
perit dans un accident de voiture. 
Son fils Erik, plonge dans le chagrin, 
ne connait pas le passe de son pere 
puisque cełui-ci n'a reconnu son enfant 
unique qu'ił y a quelques annees. 
En examinant łes souvenirs de son pere, 
ił decouvre, avec surprise, le manque des 
traces de travail dans son atelier. Il re<;oit 
la visite d'une amie de famille, Leda, 
juriste, executrice du testament du pere. 
Eile explique a Erik surpris qu'ił n'est pas 
l'heritier du peintre mais d'un magnat 
petrolier, la carriere artistique de son 
pere n'etant qu'un titre achete pour 20 
millions de dollars. Trouble par cette 
decouverte, Erik se sent trompe et de<;u 
et decide de connaitre toute la verite. 
Libere de ses problemes financiers ainsi 
que de ses scrupules morales, il decide 
de retrouver la muse de son pere - une 
mannequin <lont la beaute nourrissait 
son imagination depuis Iongtemps. 
Pour ł'accomplir, ił prend Ie rendez-vous 
avec un hacker mysterieux qui porte 
le pseudonyme « Cłick ». 

Scene2. 
RENDEZ-VOUS AVEC CLICK 

Dans une ruelłe d'un quartier suspect, 
pres d'un depót de ferraille, Erik 
attend Ie rendez-vous convenu. Click 
est un effaceur des disques durs. n 

est egalement demarcheur, clochard, 
penseur et malin. Engage par Erik, 
ił prospecte łes informations concernant 
le lieu de sejour des auteurs des reuvres 
presentees par Mme Eurose, une 
businesswoman, łors de la vente aux 
encheres des carrieres. Cłick est une 
source d'informations illegales qu'il 
interprete immediatement. 
Les traces menent a ł'institution appelee 
Reality Museum, dont le siege se trouve 
sur une ile lointaine qui appartient 
au consortium trafiquant des armes. 
Click explique comment fonctionne 
le procede de la proprietaire du musee, 
une affairiste audacieuse. Il obtient pour 
son client les codes d'acces a l'ordinateur 
de Mme Eurose. En outre, il reussi 
a convaincre Erik a entrer en possession 
des secrets de Madame a l'aide d'une 
astuce : il łui dit de se presenter en tant 
que candidat au doctorat qui prepare 
sa these <lont Madame est le sujet. 
En ailant ensemble a boire un coup, 
les deux complices se promettent une 
amitie eternelłe. 

Scene 3. 
SALE DES VENTES AUX 
ENCHERES 

Erik, accompagne de Wacek, un ami 
de son pere, entre dans la salłe. Us 
regardent les carrieres toutes faites, 
presentees par des mannequins 
et sur un ecran. Les potentiels artistes 
fameux font łes essais des nouveaux 
róles. Les milliardaires frustres, ennuyes 
de l'accumulation de biens materiaux, 

sont courtises par le maitre des 
ceremonies qui les encourage a acheter 
le « package de star ». 

Il les tente par l'amour des fans et par 
I'adoration des elites, en presentant 
les parcours des carrieres etablis au 
prealable. Mme Eurose entre en action 
et presente elle-meme une des carrieres. 
Une compagnie raffinee regarde 
les tableaux, ecoute les explications 
et evałue les couvertures des łivres 
<lont la quałite d'auteur est a acheter. 
Apres avoir choisi, ils se changent 
en artistes et signent les contrats avec 
« ł'Agence de l'Immortałite ». Cette 
entreprise (comme nous pouvons 
Ie deviner) fonctionne grace au travail 
de vrais createurs qui vivent quelque 
part caches a l'ecart du monde. 
Mme Eurose propose a Wacek la 
carriere d'un compositeur moderne qui, 
selon elle, lui est indispensable pour 
enrichir son ame de valeurs spirituelles. 
La forme de la vente aux encheres fait 
penser a la vente de betail sur Ie marche 
americain mais l'admiration et les 
app]audissements des clients prouvent 
que l'affaire fonctionne a merveille. 

Scene4. 
VISITE CHEZ EUROSE 

Erik penetre dans Ie cabinet - boudoir 
de Mme Eurose en tant que candidat 
au doctorat qui desire en faire le sujet 
de sa these. Emerveillee par le charme 
du visiteur, la femme d'affaires expose 
ses charmes pałis, en le coquetant 
et en le provoquant. En pretendant 

l'adoration pour l'hótesse, Erik I'incite 
aux confessions. Eurose, flattee dans 
sa vanite, « mord a l'hame<;on » 

et explique sa methode de creer 
les artistes a !'exemple de balles pour 
Ie tennis de table. Elle Ies montre 
sur I'ecran, en les appelant son armee 
de « pions », qui (comme elle pretend) 
ne creent pas pour elle mais qui sont 
crees par elle. 
Dans un grand atelier, les createurs 
de domaines differents, regroupes 
autours de« cameras »,se bousculent 
pour gagner la meilleure place pour 
chanter son propos. Le bras de 
la camera circule lentement dans 
la salle en se focalisant sur les singuJiers 
compartirnents. Eurose decrit l'idee 
du reality show et elle se moque des 
artistes qui, pour devenir celebres, 
se laissent mener par Ie bout du nez. 
Dans la foule, Erik reconnait la fille qui 
etait le mannequin de son pere. 
Quand l'affairiste papotant sort chercher 
une bouteille de champagne, Erik 
en manipulant avec la console revient 
a l'image de la fi.Ile qui est en train 
de peindre les actes d'elle-meme: 
les tableaux qui ont rendu son pere 
celebre. Sur un autre moniteur il 
voit une salle de laboratoire ou sous 
un incubateur se trouve un fauteuil 
rappelant la chaise electrique. 
Selon les mots d'Eurose, la filie est en 
danger mortel. Erik cache furtivement 
la cassette video dans sa poche. 
En dissimulant un malaise, il rejette 
les avances de l'hótesse et la quitte 
en la laissant inconsolee en compagnie 

---..::::::.::-

Scene5. 
DANS L'ATELIE 

Eurose, accompag ' ' 
entre dans l'atelie 

a un des p;:;;ste .o' --· 
de peindre s n ~ 
Jes tablea ~e.ł' · ..___.Eu pere d'Eri 
Tout le monde se*'.-ta:it. Le Professeur, <. . 

contre lequel toute l'antipathie 
des habitants de l'ile paradisiaque 
s'accumule, refroidit l'enthousiasme 
de la chef et ensuite il annonce aux 
presents que les regles du « Reality 
show museum » exigent J'expulsion 
de Laure de la communaute. Il critique 
son attitude parce qu'elle ne veut pas 
accepter de changer du style. Laure peut 
choisir entre la therapie deconstructive 
du professeur et le depart. Eile refuse 
quand meme de rester sur l'ile en 
decrivant son cauchemar qui la hante 
et elle se prepare pour rentrer sur le 
continent. Il s'ensuit des conversations 
des artistes qu'ils ne savent rien sur 
le sort de leurs reuvres. Ils restent 
convaincus que leurs reuvres 
contribuent a leur propre gloire. 

Ies valeurs auxquelles ils croient. 
Click se laisse finalement convaincre 
mais avant, il initie Erik aux secrets 
de sa these (paranolaque en apparence) 
selon laquelle l'activite du musee est 
un complot organise par des cercles 
dirigeant le monde et qui trafiquent des 
armes. L'art doit perir parce que, en tant 
qu'une solution pacifiste aux problemes 
contemporains, il est contradictoire 
a leurs interets. 
Finalement, Erik retrouve Laure qui 
dort dans I'incubateur, branchee aux 
electrodes. Reveillee, elle ne reagit pas li 
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toute de suite aux elans du creur de son 
sauveur. Ses collegues, pleins d'orgueil et 
convaincus de leurs positions des stars, 
ne veulent pas croire aux revelations 
absurdes, a leur avis, de l'intrus et 
le prennent pour un fou. Erik, ayant 
compris que les artistes ne sont pas 
conscients de leur situation, projette 
les fragments de la cassette volee a 
Eurose. C'est seulement cela qui eveille 
dans leur conscience le bouleversement 
et l'objection. Une revolte declenche. 
Le professeur s'y oppose en essayant 
vainement d'appeler les gardes au 
secours. L'agitation augmente. Erik, 
sentant la situation s'echappeer 
a son contróle, tente de convaincre 
les createurs exasperes de renoncer 
a la violence. Il organise un piege ayant 
pour but d'attirer Eurose dans !'atelier. 
L'affairiste rusee pressentit une tension 
enorme. Apres une breve discussion, 
le « ballon » explose. Le professeur 
panique de peur d'un lynchage. Pourtant 
Eurose dans son bref discours, explique 
aux createurs les avantages auxquelles 
ils devraient renoncer s'ils quittent l'ile. 
D'apres ses mots, l'art est pousse en 
marge de l'importance des affaires du 
monde conformement au « business
plan » des hommes politiques 
trafiquants des armes. Eile suggere que 
le contróle des carrieres est un fruit de 
la strategie globale et que les contrats 
signes imprudemment par les artistes 
lui donnent les droits d'auteur a toutes 
les reuvres creees sur l'ile. Finalement, 
elle achete ses «pupilles» avec une pose 
d'hćrołne qui les a sauves de la misere 
inevitable. Erik nćgocie avec Eurose 
un nouveau plan d'action. Il promet de 

ne pas faire scandale, si elle finance un 
vrai « Reality show » qui va promouvoir 
les vrais artistes. Le professeur qui 
essaye d'appeler les gardes, subit une 
commotion ćlectrique et meurt d'une 
crise cardiaque. Eurose profite de la 
mort de son adorateur et met toute 
l'escroquerie sur son dos. 
Une partie des artistes renoncent 
a leurs revendications. Erik reussit 
a convaincre Laure de revenir avec lui 
sur le continent. En disant au revoir aux 
partants, Eurose les invite a revenir sur 
l'ile en les assurant des possibilites de 
cooperation future. 

Scene 3. 
FERMETURE 

Leda, conseillere juridique de Wacek, 
prepare comme tous les jours le terrain 
de batailles boursieres et financieres. 
Wacek (I'ami du pere d'Erik) tient 
avec elle une courte deliberation et 
ensuite le personnel commence les 
preparations pour un banquet. La salle 
est le siege du Conseil de Surveillance 
d'une grande corporation de Wacek 
l'ami du pere d'Erik. Elle ressemble a un 
grand « flipper » : un automate de jeux 
d'ou sortent les bruits caracteristiques 
pour les salons de jeux. Erik et Laure 
entrent du cote de public. Ils sont 
invites au banquet auquel participent 
les representants de l'entreprise de 
Wacek. Erik demande a son « oncle » 

de bien vouloir soutenir le programme 
consacre a de vrais artistes et qui n'a pas 
trouve un acheteur parmi les stations 
de television commercialisees. Quant 
au litige juridique avec Eurose, Wacek 

explique aux jeunes que la łoi sert a 
garder l'ordre dans le cadre de la societe 
de consommation. Erik decouvre qu'en 
reprćsentant un groupe d'individus 
exceptionnels il ne reussira jamais 
a surmonter les murs du« systeme ». 

Laure est plongee dans le dćsespoir. 
La rćalite ne lui inspire que la peur et le 
dćgout. Un repas distingue commence 
mais vite il se transforme en une 
orgie d'avidite et de voracite sauvages. 
Les banqueteurs s'arrachent l'argent 
omnipresent qui ressort de partout. 
Laure dćcide de revenir sur lile, dans le 
monde de creation ou elle a le sentiment 
de pouvoir influencer sur le sens de sa 
vie. Erik decide de l'accompagner. Leda, 
jalouse d'Erik, essaie en vain de l'arreter. 
Rejetee, menee par l'envie de revanche, 
elle decide de contrecarrer ses projets. 

Scene4. 
SALLE DE DIDASCALIES 

Les gardes d'Eurose placent Erik et 
Laure dans un cachot particulier. 
Eurose annonce aux prisonniers depuis 
l'ecran son triomphe atteint grace au 
complot avec Leda. Laure desespere en 
s'imputant la faute pour leur situation 
presente. Eile recompense les soins 
et le devouement d'Erik par les actes 
de tendresse. La nuit tombe. Erik se 
reveille par terre, dans les bras de Laure. 
Sur une corde attachće au plafond, un 
cheval a bascule est pendu. Au milieu 
se trouve une caisse en metal ayant les 
proportions pareilles a celles du cachot 
lui-meme. Laure reproche a Erik la 
destruction de son monde fabuleux de 
l'art. Pourtant Erik aper~oit la possibilite 

de s'enfuir du cachot basee sur la 
these que la vraie liberte est en nous
memes. Il dćcouvre que la dimension 
dans laquelle ils se sont trouves c'est 
!'interieur de l'esprit de Laure. Il 
explique a Laure la nature de la fiction 
a laquelle ils participent, la nature de 
cette dirnension particuliere grace 
a laquelle ils sont libres de limitations. 
En regardant a !'interieur de la caisse, ils 
voient eux-memes en petite dimension. 
Un reil approche a un trou de la caisse 
remplit en meme temps l'endroit 
analogique place dans le coin de la 
salle. Cela rend les hćros conscients 
du fait qu'ils sont des reuvres d'art qui 
constituent (comme nous tous) en 
meme temps la cause et la consequence. 
Les createurs et les creatures mais 
dans des dimensions differentes. 
En illuminant l'interieur de la caisse, ils 
font en sorte que la scene est inondee de 
lumiere. Erik essaie de calmer Laure en 
lui disant que les bruits des tonnerres 
sont les bruits des orages de pensees, 
les eclairs etant des neurones dans sa 
tete et que la divergence qui separe le 
monde de la metaphore poetique du 
monde de la logique physique n'est 
qu'une apparence. Il lui rappelle que le 
secret de dominer la matiere rćside dans 
l'amour : le composant fondamental de 
l'existence qui donne aux heros la liberte 
et l'independance des dimensions du 
monde materiel. Cela est confume par 
une voix masculine qui leur indique le 
chemin a la liberte. Ce chemin mene 
a travers le bac a sable de reves enfantins 
et consiste a la confiance en mot, au 
recul dans la dimension de l'reuvre d'art 
qui n'est pas fiction. Erik et Laure font 

confiance a la voix, entrent dans le bac 
a sable et plongent dans son interieur. 

Scene 5. 
BACASABLE 

Sur la scene vide, eclairee a nouveau, on 
voit le bac a sable rempli de vćgetation 
luxuriante. (Cette demarche suggere 
que les heros se trouvent de l'autre 
cote de la realite). Au fond de la scene 
s'etend un large et obscur cosmos de 
chiffres, de lettres, de mots et de visions 
qui deviennent de plus en plus denses 
et forment l'image de deux personnes 
avec un enfant. Sur la scene apparait 
Click reconcilie avec son ex-copine 
et il ironise a propos de la realite qu'il 
vient de quitter. Les hćros se trouvent 
dans la dirnension de la pure fiction 
creative. Laure qui s'inquiete pour 
le sort des artistes laisses sur l'ile, lui 
pose la question concernant l'avenir 
du monde sans l'art. Comme pour 
confirmer ses inquietudes, sur le fond 
du cosmos obscur surgissent les images 
des guerres, de la violence, de la terreur 
et de la misere. Les images clignotantes 
introduisent les personnages du libretto 
qui participent dans une sorte de 
massacre irrationnel. La projection sur 
l'horizon change en une image du ciel 
vu du bord d'un avion sous lequel surgit 
le panorama d't~ne ville particuliere. 
Deux tours formees de livres sont 
la cible de la marche de l'avion. Ils 
s'approchent de plus en plus. Laure, 
effrayee, appelle Erik au secours. Elle 
lui demande de prevenir la catastrophe. 
Erik dirige la telecommande vers 
l'ecran. L'action recule, l'horizon se 

remplit de vegetation qui devient une 
fa~ade couverte du lierre. Des fenetres 
se forment a divers hauteurs. La scene 
change en une ruelle calme. Depuis les 
fenetres arrivent des bruits typiques 
pour une vie normale qui s'eveille le 
matin : le chant, la dispute, l'amour, les 
exercices de piano, tout en formant le 
fond pour le duo lyrique, la scene finale. 
Un arbre pousse de !'interieur du « bac 
a sable vert ». Erik confie au public 
le message selon lequel l'art en tant que 
la fonction de l'amour, est capable de 
protćger le monde contre le mal. Il est 
donc condamne a la destruction par 
ceux seulement dont le pouvoir sur 
le monde est base sur la violence. 
Erik donne a sa compagne une pomme 
qu'elle accroche a l'arbre. Ensuite 
il prend la telecommande cachće parmi 
les fleurs et il la dirige vers l'ecran. 
La vision s'immobilise pour changer 
ensuite en une bande blanche sur 
laquelle nous pouvons lire, comme une 
inscription type «POWER SAVE OF 
MODE», la phrase clignotante: 
«L'art ne peut pas etre eteint en securite. 
C'est tout ce qui restera apres vous». 
Les lumieres s'eteignent. 
Des tenebres de la scene surgit un rang 
des chaises sur lesquelles les acteurs 
sont assis. La projection prolonge 
la scene avec l'image du public. 
Les lumieres s'allument en illuminant le 
vrai public. Le chef d'orchestre s'incline 
devant les artistes qui entament une 
ovation destinee au public. 

FIN li 
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« DAS HYS-TERISCHE MUSEUM VO 

LIBRE T T-0 BES CHREI BUN G 

I.AKT 

Erste Szene 
IM VATERSARBEITSRAUM 

Ein beriihmter Maler namens Artur 
Koln kommt ums Leben im Autounfall. 
Sein in tiefer Trauer versetzter Sohn 
- Erik, kennt die Vergangenheit seines 
Vaters nicht, er gestand namlich zu 
seinem Einzelkind vor einigen Jahren. 
Wahrend des Durchsehens der nach 
seinem Vater verbliebenen Souvenirs, 
wunderte er sich liber den Mangel von 
Arbeitsspuren in seinem Arbeitsraum. 
Zu Besuch kam seine Freundin - Leda, 
die eine Rechtserin und gleich eine 
Vollstreckerin des Vaterstestamentes 
ist. Sie erklart Erik, dass er kein 
Erbe des Malers, sondern ein Erbe 
eines Petroleummagnaten ist. Die 
kiinstlerische Laufbahn seines Vaters 
ist nur ein Titel, der fur 20 Millionen 
Dollars gekauft wurde. Erik, der nach 
dieser Entdeckung sehr emport ist, 
fuhlt sich betriigt und enttauscht, er 
beschlieBt, die ganze Wahrheit zu 
ergriinden. Befreit nicht nur von den 
finanziellen Problemen, sondern auch 
von Moralskrupeln, beschlieBt er die 
Vatersmuse, -Vorfiihrdame, deren 
Schonheit seit einer Zeit seine Phantasie 
genahrt hat, wieder zu finden. Urn das 
alles fertig zu bringen, verabredet er 
sich mit einem geheimnisvollen Hacker, 
dessen Pseudonym „Click" ist. 

Zweite Szene _ 
VERABREDUNG MIT CLICK 

In der Ga~se _eines verdachtigten 
Stadtteiles, in der Nahe von dem 
Schrottlager wartet Erik auf 
die· Verabredung. Click ist ein 
Festplattenreiniger. Ein Hausier_er, 
Clochard, Denker und Schlaufuchs, 
der von Erik vermietet wurde, erwirbt 
die Informationen iiber den Wohnsitz 
von Autoren, deren Werke wahrend 
der Karierensauktion von Busines
Women Mme Euroza vorgestellt 
werden. Cłick ist eine Quelle der 
illegalen Informationen und gleich ihr 
inspirierter Interpret. Die Spuren fiihren 
zur Anstalt, die man "Reality Museum" 
nennt. Dieses Museum befmdet sich 
auf einer fernen lnsel, die zum mit 
Waffen handelnden Konsortium 
gehor.t. Click erklart die Grundlagen 
des Gewerbes von riicksichtslosen 
Hohlstaplerin und gleich Bestritzerin 
dieses Museums .. Er erwirbt fiir seinen 
Auara_ggeber die Zugangscoden zum 
Mme Eurozas Computer. Dariiber 
hinaus iiberredet er Erik, <lass er die 
„Madame"-Geheimnisse nutzend einen 
Trick wegstehlen sollte. Erik sollte 
sich namlich fiir einen Doktoranden 
ausgeben, der eine Arbeit iiber ihre 
Person schreibt. Gehend zusammen in 
die Bank versprechen sich die Beiden 
eine ewige Freundschaft. 

EUROZA » 

DritteS~ne 

AUKTIONSSAAL 

Erik tritt in clen Auk 
Begleitung\o'n. dem 
namens Wacek. Sie śch uen sich 
die zum V'1'kauf ~us~est ten 
Karieren an, die von den odellen 
und Vorfiihrdamen ais aucłt uf 
dem Bildschirmjlargestellt si 
potenziellen beruh\nten Kiinstl~ 
passen sich zur neuen Rolle an. Di 
mit der Sparen von materiellen Giitern 
gelangweilten Frustratmilliardaren 
werden von dem Zeremoniemeister 
amiisiert, der ;ie aucłlf hm Kaufen 
des „Starpakets" iiberredet. Er filhrt 
sie in Versuchung der Liebe von 
Verehrerinnen und der Achtung 
von Eliten gleichzeitig darstellend 
die von oben herab festgestellten 
Karierensverlaufe. Zur Aktililn mischt 
sich Mme Euroza ein, di~ eine ~ariere 
darstellt. Die feine Gesellschafr 
schaut sich die Bilder an, hort die 
Erklarungen zu und bewertet die~ 
Biichereinbande, deren Ur~ 
zum Kaufgegenstand werden konnte. 
Nach der Wahl einer von ihnen 
verkleiden sie sich ais Kiinstler und 
unterschreiben Kontrakte mit der 
Agentur „Unsterblichkeit'~ 
Diese Firma (wie wir vermuten) existiert 
nur dank der Arbeit der irgendwo 
vor der ganzen Welt versteckten · 
echten Schopfer. Mnie _Euroza bietet 
Wacek eine Laufbahn eines modernen 
Komponisten. Sie behauptet auch, dass 
diese Kariere ihm zur Bereicherung 
seiner Seele mit den geistige~ Werten 

notig ist. Die Form der Versteigerung 
bringt ins Gedachtnis eine Viehauktion 
im amerikanischen Markt, aber der 
Applaus und die Begeisterung von 
Kunden weist, <lass das Geschaft 
besonders gut geht. 

Vierte Szene 
BESUCH VON EUROZA 

Erik kommfi~ Kabinett und gleich 
ins Boudoir von Mme Euroza als 
einJ:>oktorand der sie zu seiner 
Arbeitsthema bringen will. Die mit 
dem Char,l)ie des Gastes verzauberte 
Geschaftsfrau verbreitet ihre 
verkohlten Zaubereien kokettierend 
ihn und provozierend. Erik simulierend 
eine Verehrung der Gastgeberin neigt 
sie zu Gestandnissen. Die an dem 
Hochmut geftihrte Euroza beiBt an 
und demonstriert ihre Artistensch 
opfungsmethode an dem Beispiel 
von Zelluloidballen. Sie zeigt sie auf 
dem Bildschirm und nennt sie ihre 
Marionettenarmee, die nicht fur sie 
schopfen sondern von ihr geschopft 
werden. 

In einem riesigen Arbeitsraum 
drangen sich Schopfer der 
verschiedenen Bereiche vor einer 
Kamera. Sie zwangen sich durch, 
versuchend den besten Platz zu nehmen, 
urn sein Proposit6m abzusingen.Durch 
den Saal kreist et;; Karileraarm, richtend 
das Objektivauge nach folgenden Boxen~ 
Euroza beschreibt die Idee von Reality 
Show und verspottet die Kiinstler, die 
sich fur die Beriihmtheit an der Nase 
herumfiihren lassen. Erik erblickt in 
der Menschenmasse eine Frau,"i.n der 
er sofort die Mannequin seiner ~r 
erkennt. Wenn die erzwitscherte 
Hochstaplerin ausgeht, urn eine 
Flasche Sekt zu bringen. In diesei.:. 
Zeit stellt Erik her, manipulierend bei 
dem Pult, das Bild der eigene Akte, 
Selbstbildnisse malenden Artistin 

wider. Eigentlich diese Bilder brachten 
seinem Vater die )eruhmtheit. Die 
folgende Beobachtup.g zeigt ihm ein 
kleines Labor, in dem sich unter der 
Decke eines Brutapparats ein Sessel 
befindet, der wie ei.rr?kt~ Stuhl 
aussieht. Aus Eurozas ,Worten ergibt 
sich, <lass dieser Frau~ne Lebensgefahr 
droht. Erik versteckt heimlich eine 
Videokassette in die Tasche. Eine 
Krankheit simulierend lehnte er die 
Avancen der Gastgeberin ab und llisst 
sie untrostlich in der Gesellschaft des 
Professors Karl von Dramme. Er ist 
ein Pseudowissenschaftler im Stili des 
ehemaligen Stasiagenten und erweist 
ihr seine ungewandte Ergebenheit. 
Professor und Euroza besprechen 
die Notwendigkeit der Kassation des 
Kontraktes von Laura, der Autorin der 
Kariere des gestorbenen Artur Koln. 
Die Beiden schmieden die Plane ihres 
Loswerdens ftir immer. 

Fi.infte Szene 
IM ARBEITSRAUM /Live/ 

In den Arbeitsraum kommt Euroza 
in der Gesellschaft von Professor. 
Sie treten naher zu einem von 
Arbeitsplatzen, wo Laura ihren Akt 
malt. Wir erkennen Gemalde aus dem 
Arbeitsraum von Eriks Vater. Alle ' - :--. verstummen. Der Professo~egen den 
die ganze Abneigung der Bewo~er 
der Paradiesinsel kumuliert, ki.ihrt 
die Begeisterung seiner Chefin. Dann 
verki.indigter den Versammelten, <lass 
die Regel des „Realcity-Show-Museums" 
Lauras Ausschluss verlangen. Er ri.igt 
ihre Einstellung, weil sie nicht mit der 
eigenen Stilanderung einverstanden ist. 
Laura hat zu wahłen, ob sie sich eine 
Vernichtungstherapie des Professors 

. unterziehen will óder weggehen 
will. Sie łehnte aber das Bleiben auf 
der Insel ab, beschreibend einen ihr 
qualenden Alptraum und macht sich 

auf dem Ri.ickweg zum Kontinent. Aus 
den Gesprachen der Artisten ergibt 
sich, <lass sie nichts ii ber die weftere ....--. 
Geschichte ihrer Werke wissen. Sie 
leben in Oberzeugung, <lass ihre 
Schopfung seine Beriihmtheit_verdient. 

II.AKT 

Erste Szene 
REVOLUTION 

Der Arbeitsraum zerfallt in der 
Dunkelheit. Kiinstler verschlafen in 
ihren Hangematten und Schaukeln. 
Ę-inl~r -von ihnen ~itzt am Tisch ais 
· • arrt in der Halbgeste liber eine 
)X'einflasche. Erik und Click, gekleidet 
in Serviceschutzanzug und behangt mit 
~en Funkgerate, kommen vorsichtig 
Tn den vollen Saal der Artisten. Click 
schneidet das Alarmsystem ab. lnfolge 
~i'ner Wirkung kommen beide 
Freunden auBer der Opernfi.ktion, 
~uGer der Konvention heraus, in 
der sie eigentlich existieren. Erik 
fuhrt mit Click eine philosophische 
Diskussion, die an der Grenze der 
Paranóia.b anciert. Der Hacker 
probierend der Rea 1ta drogen will 
nicht in den Librettorahmen zuriick, 
in den Raum, wo sich die letzte 
Chance der Wertenrettung schildert, 
der Werten daran sie glauben. Click 
llisst sich endlich iiberzeugen, aber 
bevor er Erik in Geheimnissen seiner 
(scheinparanoischpn ) These einweiht, 
gemaB der die Museumstatigkeit ist, 
eine durch die weltregierenden Kreisen 
inspirierte Verschworung, die mit den 
Waffen handeln. Daw mplott lautet: 
Die Kunst sollty vfr"schwinden, ~eil sie 
eine Methode .einer friedlichen Losun& 
der Gegetiwa{tsproblemen ist und 
gleichzeitig im Widerspruch mit ihrer 
lnteressen steht. 
Erik findet Laura, schlafend und li 



angeschlossen an vielen Elektroden 
im Braurapparat, endlich wieder. 
Aufgeweckt, reagiert sie nicht sofort auf 
die Herzausbruche ihres Retters. lhre 
stolzen und liber eigene Starposition 
uberzeugten Kommilitonen glauben 
nicht an die unsinnige in ihrer Meinung 
Eindringlingssensationen. Vielmehr, sie 
halten ihn auch ftir einen Yerriickter. 
Sehend, <lass die Kilnstler unbewusst 
ihrer Situation sind, ftihrt die 
Materialen aus der Eurozas gestohleą.en 
Kassette vor. Eben das bewirkt im 
Bewusstsein der Anschauenden eine 
Erregung und einen Widerspruch. Es 
bricht ein Aufruhr a\,\s, gegen den 
der verzweifelte Professor auftritt, 
versuchend erfolglos die Wache zu 
rufen. Die Emporung steigt. Filhlend, 
dass die Situation ihm aus der Hand 
gleitet, versucht Erik die verbitterten 
Schopfer zu ilberzeugen, <lass sie 
auf die Gewalt verzichten. Er legt 
sich in einen Hinterhalt, der Euroza 
in den Arbeitsraum locken sollte. 
Die schlaue Hochstaplerin spurt die 
riesige Spannung. Nach einem kurzen 
Austausch der Meinungen bricht 
eine Revolte aus. Beftirchtend des 
Lynchmordes gerat der Professor in 
Panik. Jedoch macht Euroza in ihrer 
Rede den Klinstlern liber Vorteile 
bewusst, aus wel~hen Gunsten sie sich 
entledigen miissten, im Falle wenn 
sie auf seinen Aufenthalt auf der Insel 
verzichten. Aus ihren Worten lasst 
sich eine Schlussfolgerung ergeben, 
<lass die Kunst am Wichtigkeitsrande 
der Weltangelegenheiten schieben, 
entsprechend den Gedanken des 
Businessplans der Politiker, die mit 
den Waffen handeln. Sie suggeriert, 
<lass die Karierenskontrolle ein 
Ergebnis einer globalen Strategie ist 
und den unvorsichtig von Artisten 
unterschriebenen Kontrakt ihr 
<las Urheberrecht for alle auf dem 
Inselgebiet entstandenen Werken gibt. 

Endlich kauft sie ihre „Schiltzlingen" 
durch die Pose einer Heldin, die sie vor 
dem unvermeidlichen Elend schlitzte. 
Erik ftihrte mit Euroza Yerhandlungen 
liber einen neuen Wirkungsplan. 
An Stelle der Abweichung vor der 
Skandalbekanntmachung schlagt er das 
Finanzieren eines wirklichen „Realcity
Shows" vor, das die echten Schopfer 
promoviert. Der Professor versucht die 
Bewachung zu rufen, aber er wird durch 
einen Schlag versetzt und kommt ums 
Leben wegen des Herzinfarkt. Euroza 
nutzt die Gelegenheit und belastet ihren 
verstobenen Kollegen mit der Schuld 
ftir den ganzen Betrug. Manche Artisten 
aussteigen aus ihren Forderungen. Erik 
liberredet endlich Laura, urn sie mit 
ihm auf den Kontinent wiederzukommt. 
Nehmend Abschied mit den 
Abfliegenden ladet Euroza sie zur 
Rlickkehr auf der Insel und garantiert 
die weitere Mitarbeit. 

Dritte Szene 
FERMETUR 

Leda, die Rechtsberaterin von Wacek, 
bereitet wie jeden Tag in seinem Buro 
den borsen-finanziellen Batailleplatz 
vor. Wacek (Freund des Eriks Vaters) 
haltet mit ihr eine kurze Beratung 
ab, dann beginnt das Personal die 
Bankettvorbereitungen. Der Saal ist 
ein Sitz des Aufsichtsrats der riesigen 
Korporation von Wacek (dem Freund 
der Eriks Vaters). Der Saal erinnert 
an einem gro6en „Flipper" (einem 
Spielautomat), in dem man die 
charakteristische ftir die Spielsalons 
Laute hort. Erik und Laura kommen 
von den Zuschauern herein. Sie sind 
zum Bankett mit der Teilnahme von 
Waceks Firmvertreter eingeladen. 
Erik bietet seinen „Onkel" urn die 
forderung, wenn es urn das Programm 
geht, das den wirklichen SchOpfer 
gewidmet ist, fand keinen Kaufer mitten 

leren Proportionen ahnlich mit der 
den kommerziellen Fernsehender. lellegro6e sind. Laura Stellt Erik die 
Wenn es aber urn dem rechtlichen v'orwlirfe, dass er ihre Marchenwelt 
Streit mit Euroza geht, erklart Wacek ~er Kunst zerstorte. Erik sieht aber eine 
den Jungen, <lass das Recht zur ms der Zelle Fluchtweise, die sich auf 
Ordnungsunterhaltung im Rahmen der ier These stutzt, <lass die wirkliche 
Verzehrgesellschaft dient. Erik ken~t !=reiheit sich in uns selbst befindet. Er 
sich aus, <lass reprasentierend der ~ntdt:ckt auch, dass die Dimension, 
Gruppe von einmaligen Einzelheiten wo sie gesteckt haben, eigentlich der 
keine Chancen hat, die „Paktmauer" lnnerraum des Lauras Gehirns ist. Er 
zu iiberwinden. Laura gerat in der ~rklart Laura die Fiktionswesensart, 
Verzweiflung. Die Wirklichkeit peren Teilnehmer sie sind. Dieser 
weckt in Laura die Angst und den ~inzigartigen Dimension, dank der 
Abscheu. Es beginnt ein distinguiertes ~ind' sie fre i von Begrenzungen. Sie 
Mittagessen, das sich schnell in eine gucken in den Kisteinnerraum, sehen 
Orgie der Habsucht und der wilden, kie sich selbst in einer kleinen Skala. 
tierischen Naschhaftigkeit wandelt. Das zur ihren Offnung genaherte 
Die Gaste rei6en sich nacheinander daś A uge filllt gleichzeitig das analogisch 
allgegenwartige und aus jedem Platz l(Jkalisierte Fenster in der Saalecke. 
fallende Geld heraus. Laura trifft die . p as macht die Helden bewusst, class 
Endscheidung der Riickke~r auf der ~1e Kunstwerken und gleichzeitig (wie 
Insel, in der Schopfungswelt, wo sie das wfr alle) die Ursache und die Folge sind, 
Gefohl des Einflusses auf den Sinn des die Geschafften und die Schaffenden, 
eigenen Lebens hat. Erik entschlieB sich aber in verschiedenen Dimensionen. 
ihr zu begleiten. Leda, die eifersiichtig . Beleuchtend dcn Kistcinnerraum 
auf Erik ist, versuch ergebnislos ihn verursachen sie, dass die Szene durch 
anzuhalten. Abgeschlagen und die das Licht von oben herab liberflutet 
~evanchebegierde gefiihrt beschlie6t sie wird. Erik beruhigt Laura, class die 
seine Piane zu vernichten. von ihr gehorten Donnerschlagen nur 

Vierte Szene 
DER HINWEISENSSAAL 

Die Eurozas Wachmannschaft werft 
Erik und Laura in die besondere 
Zelle. Euroza macht den Gefangenen 
ihren Tł'iumph bekannt, der dank der 
Verstandigung mit Laura erreichen ' 
werden konnte. Laura gramt sich, 
gebend sich der Schuld fiir ihre 
gegenwartige Lage. Sie zeichnet Erik 
mit der Empfindlichkeit fur seine 
Sorge und Ergebenheit aus. Es kommt 
die Nacht. Erik wacht sich in Lauras 
Armen auf dem Boden auf. Auf einer 
unter der Decke gehangte Leine hingt 
ein Schaukelpferd, es befindet sich 
ganz liber dem Fufiboden. In de~ 
Mitte gibt es eine metallische Kiste, 

Gedankensgewitter und Neuronsblitze 
im ihren Kopf sind. Er sagt auch, 
<lass die die Welt der poetischen 
Metaphorisierung von der physischen 
Logik glicdernde Diskrepanz ist nur 
:?in Vorwand. Er erinnert, <lass das 
Geheimnis der Kontrolle liber die 
Materie in der Liebe steckt, die der 
fundamentalen Existenzbestandteil ist . 
Eigentlich dieser Betsandteil gibt den 
Helden die Freiheit, Unabhangigkeit von 
den Dimensionen der materiellen Welt. 
Das alles wird durch die mannliche 
Stimme bestatigt, die ihnen den Weg 
zur Freiheit zeigt. Dieser Weg fohrt 
durch die Sandpiste der Kindestraumen 
und besteht im Vertrauen wegen des 
Wortes, in der Zuruckziehung in die 
Dimension des Kunstwerks, die auf 

keinem Fall die Fiktion ist. Erik und 
Laura, trauend der Stimme, treten in die 
Sandpiste ein und versenken in ihren 
Innerraum. 

Fiinfte Szene 
SAND PIS TE 

Die Sandpiste ist, nach der folgenden 
Beleuchtung der leeren Szene, voll mit 
dem iippigen, griinen Pflanzenwuchs 
(diese Umkehrung suggeriert, 
dass Helden sich in der anderen 
Wirklichkeitsseite befinden). Im 
Hintergrund der Szene verbreitet sich 
der Kosmos von Zahlen, Buchstaben, 
Worten und Visionen, die verdichten 
und ein Bild von zwei Menschen mit 
einem Kind bilden. Zum Yorschein 
kommt Click, der mit seiner ehemaligen 
Freundin versohnt ist, und ironisiert 
liber die hinter sich tiberlassene 
Wirklichkeit. Die Helden befinden sich 
in der reinen schopferischen Fiktion. 
Laura, beunruhigend liber das Geschick 
der auf der lnsel gebliebenden Artisten, 
fragt ihn liber die Zukunft der ohne 
Kunst libriggelassenen Welt. Urn ihre 
Furchte zu bestatigen, erscheinen 
aus dem Hintergrund des dunklen 
Kosmos die Visionen der Kriegs-, 
Gewalt-, Terror- und Elendszenen. 
Die blinkenden Bilder ftihren die in 
irgendwelchen irrationellen Massaker 
teilnehmenden Librettopersonen 
ein. Die Projektion am Horizont 
verwandelt sich ins Bild der Himmel, 
die aus dem Flugzeug beobachtet ist. 
Unter dem Flugzeug wird sichtbar der 
Horizont einer eigentlimlichen Stadt. 
Im Kursusziel zeigen sich zwei Turme, 
die aus Sticher gebaut sind. Sie sind 
immer naher. Entsetzte Laura ruft 
Erik urn die Hilfe. Sie bietet ihn, urn 
die Verhinderung dieser Katastrophe. 
Erik richtet eine Fernbedienung 
gegeniiber des Bildschirms. Die 
Handlung kehrt zuriick, der Horizont 

wird durch das grun~ Pflanzenwuchs 
gedeckt und wandelt sich in eine mit 
Efeu bewachsene Fassade. In den 
verschiedenen Hohen entstehen Fenster. 
Die Szene vertauscht sich in ein ruhigen 
Gasschen. Von Fenstern kommen zu 
Ohren Gerausche des normalen, bei 
Tagesanbruch wachenden Lebens. Das 
sind Gerausche des Gesangs, des Streits, 
der Liebe, der Obungen der Klavierspiel, 
die der Hintergrund des lyrischen 
Duetts der letzten Szene bilden. In der 
Mitte der „grlinen Sandpiste" wuchst 
ein Baum. Erik betraut den Zuschauern 
einen Vordersatz, laut dem die Kunst 
- ais eine Liebefunktion, zur Wahrung 
der Welt gegen den Obelstand fiihig ist. 
Aus diesem Grund wird sie zu Tode 
verurteilt von den Menschen, deren 
Macht liber die Welt sch auf die Gewalt 
stiitzt. Erik reicht seiner Genossin einen 
Apfel liber. Sie hiingt diesen Apfel auf 
den Baum, nimmt die in den Blumen 
versteckten Fernbedienung und richtet 
sie sie gegen den Bildschirm. Die Vision 
blieb stehen und verwandelt sich in 
weiBes Band, auf dem wir einen wie eine 
Aufschrift - „POWER SAVE OF MODE" 
blinkenden Satz lesen konnen: „Man 
kann nicht sicher die Kunst ausschalten. 
Das ist alles, was bleibt nach uns:· 

Dammerung. 
Aus der Dunkelheit tauscht sich 
eine Reihe von Stlihlen auf, auf den 
die Darsteller sitzen. Die Projektion 
verlangert die Szene mit dem 
Zuschauerblid. Licht wird angeknipst, 
das die echten Zuschauer beleuchtet. 
Der Dirigent verbeugt sich den Artisten, 
die einen an Zuschauer Adressierte 
Beifallsturm beginnen. 

SCHLU6 li 
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ZACHODNI 

Przemysłowe wnętrza Elektrociepłowni Szombierki 
udostępnił Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. 

z siedzibą w Bytomiu, ul. Energetyki 11 

Elektrowriia Szombierki stanowiąca przykład 
wspaniałej architektury przemysłowej Śląska, 

jest miejscem magicznym sprzyjającym artystycznym 
zamysłom i przedsięwzięciom. 

Realizacja filmu: 

Tłumaczenia libretta: Aleksandra Podgórniak 
www.tlumaczeniaprzysiegle.pl 

WIZUAL 
STUDIO FIL M OWE 

Program autorski Piotra Schmidtke wydany przez Operę Śląską z okazji prapremiery jego dzieła „Muzeum Histeryczne Mme Eurozy~ 

Projekt programu i plakatu: Tadeusz GIN KO 
Skład, łamanie i afisz premierowy: Studio Projektowe P LAKAT I Czeladź I tel. 032 763 36 63 

. Str. I okładki: plakat autorstwa Tadeusza GINKO 
Str. II i III okładki: zdjęcia z prób autorstwa Tomasza ZAKRZEWSKIEGO. 

W programie wykorzystano materiały, zdjęcia scenografii i rysunki autorstwa Piotra SCHMIDTKE 
oraz zdjecia prywatne realizatorów i artystów Opery Ślaskiej . 

Druk: Drukarnia ZPP I Bytom I tel. 032 38713 30 

OPERA ŚLĄSKA I Bytom I ul. Moniuszki 21/23 
tel./fax: 032 281 84 39 I opera@opera-slaska.pl I w w w. oper a - s I as ka. p I 
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OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 
Dyrektor: Tadeusz SERAFIN 

MUZEUM HISTERYCZNE Mme EUROZY 
oper a autorska w 2 aktach 

libretto, muzyka, scenografia: PI OTR SCHMI DTKE 
kierownictwo muzyczne: TADEUSZ SERAFIN 

reżyseria: INGMAR VILLQIST 
kostiumy: BARBARA PTAK 

choreografia i plastyka ruchu: HENRYK KONWIŃSKI 

kierownictwo chóru: ANNA TARNOWSKA 

animacja komputerowa: DARIUSZ ŁĘCZYCKI 
reżyser światła: SERGIUSZ BROŻEK 

współpraca muzyczna: PIOTR WARZECHA 

współpraca muzyczna i aranżacja komputerowa muzyki - STANISŁAW WITTA 

asystent reżysera: TOMASZ STANGRECKI, JAROSŁAW ŚWITAŁA, 

MAREK ZIEMNIEWICZ 
kierownictwo baletu: OLGA KOZIMALA-KLIŚ 

reżyser filmu: PIOTR SCHMIDTKE 
operator filmowy: KRZYSZTOF MILLER 

PRAPREMIERA 10 grudnia 2005 r . Bytom 

obsada: 

EUROZA - Joanna KŚCIUCZYK - JĘDRUSIK 

LAURA - Jolanta WYSZKOWSKA 

ERYK - Piotr RACHOCKI 

LEDA - Elżbieta MAZUR 

CLICK - Piotr MINOR 

PROFESOR- Marek ZIEMNIEWICZ 

MALARKA - Leokadia DUŻY 

WACEK - Witold DEWOR 

DEALER - Hubert MIŚKA 

RZEŹBIARZ - Włodzimierz SKALSKI 

KLIENT - Zbigniew BILIŃSKI 

KOWALSKI - Marcin WIERZBICKI 

ŻONA KLIENTA - Izabela KALEMBA 

MALARZ - Juliusz KRZYSTECZKO 

CHÓR ~ BALET I MUZYCY ORKIESTRY OPERY ŚLĄSKIEJ 
w składzie: 

Marta GAWEŁ - flet, Jan KNAPIK - skrzypce, Adam MARKWICA - wiolonczela, 

Bogdan MIZERSKI - kontrabas I gościnnie I , Grzegorz PYTLIK - puzon, 

Krzysztof WIĘCASZEK - perkusja 

pod dyrekcją TADEUSZA SERAFINA 

Serdecznie Państwa zapraszamy do obejrzenia obrazów autorstwa Piotra Schmidtke, 

oraz fragmentów zapisu partytury spektaklu 
Muzeum Histeryczne Mme Eurozy . 

Ekspozycja na parterze i I piętrze foyer teatru. 



MUZEUM 

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 
Dyrektor: Tadeusz SERAFIN 

HISTERYCZNE 
opera autorska w 2 aktach 

Mme EUROZY 

libretto, muzyka, scenografia: PIOTR SCHMIDTKE 
kierownictwo muzyczne: TADEUSZ SERAFIN 

reżyseria: INGMAR VILLQIST 
kostiumy: BARBARA PTAK 

choreografia i plastyka ruchu: HENRYK KONWIŃSKI 

kierownictwo chóru: ANNA TARNOWSKA 

animacja komputerowa: DARIUSZ ŁĘCZYCKI 
reżyser światła: SERGIUSZ BROŻEK 

współpraca muzyczna: PIOTR WARZECHA 

współpraca muzyczna i aranżacja komputerowa muzyki - STANISŁAW WITTA 

asystent reżysera: TOMASZ STANGRECKI, JAROSŁAW ŚWITAŁA, 

MAREK ZIEMNIEWICZ 
kierownictwo baletu: OLGA KOZIMALA-KLIŚ 

reżyser filmu: PIOTR SCHMIDTKE 
operator filmowy: KRZYSZTOF MILLER 

PRAPREMIERA 12 grudnia 2005 r. Katowice 

obsada: 

EUROZA - Barbara BAŁDA 
LAURA- Renata DOBOSZ 

ERYK - Bogdan DESOŃ 
LEDA - Grażyna MAREK 

CLICK - Marek DYNOWSKI 
PROFESOR- Marek ZIEMNIEWICZ 

MALARKA-Mariola PŁAZAK-ŚCIBICH 
WACEK - Witold DEWOR 
DEALER - Hubert MIŚKA 

RZEŹBIARZ - Włodzimierz SKALSKI 
KLIENT - Zbigniew BILIŃSKI 

KOWALSKI - Marcin WIERZBICKI 
ŻONA KLIENTA - Grażyna BONK 

MALARZ - Juliusz KRZYSTECZKO 

CHÓR, BALET I MUZYCY ORKIESTRY OPERY ŚLĄSKIEJ 
w składzie: 

Marta GAWEŁ - flet, Jan KNAPIK - skrzypce, Adam MARKWICA - wiolonczela, 

Bogdan MIZERSKI - kontrabas I gościnnie I , Grzegorz PYTLIK - puzon, 

Krzysztof WIĘCASZEK - perkusja 

pod dyrekcją PIOTRA WARZECHY 
Serdecznie Państwa zapraszamy do obejrzenia obrazów autorstwa Piotra Schmidtke, 

oraz fragmentów zapisu partytury spektaklu 
Muzeum Histeryczne Mme Eurozy . 

Ekspozycja na parterze i I piętrze foyer teatru . 


