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Bywa jednak i tak, że piękne uzasadnienia nie 
zawsze rymują się ze sceną. Bywa, że w Mozar
towskim "Gosi fan tutte" pojawia się transwestyta 
na tle porozbieranych solistów i striptizu męskie
go (realizacja Grzegorza Jarzyny w poznańskim 
Teatrze Wielkim), "bo miłość zastąpił dziś szybki 
seks" (ale czy na pewno miłość?). Bywa, że akcja 
tej opery ulokowana jest w bistro - bodaj Despina 
się nazywa knajpa - przy plaży (Peter Sallers). 
Ten sam reżyser akcję "Don Giovanniego" prze
niósł do Harlemu, gdzie czarnoskóry tytułowy 
uwodziciel jest również narkotykowym dilerem. 
Ale jest to inscenizacja tyleż oryginalna, co 
przejmująca. 

Język współczesności nie jest wcale 
wymysłem naszych czasów. Do nowoczesnego 
teatru opera zbliżała się, co prawda, powoli, ale 
konsekwentnie. Po li wojnie światowej zerwała 
z obyczajem prezentowania dzieł w malowanych 
dekoracjach i prywatnych kostiumach śpiewa
ków. W roku 1948, 23-letni Peter Brook tak zaszo
kował Londyn "Salome" Richarda Straussa 
(dekoracje Salvadora Dalego), że niewiele lat 
później, na ćwierć wieku z pracy w operowym 
teatrze musiał zrezygnować. 
Prawdziwym, myślę, że można powiedzieć refor
matorem opery, był Walter Felsenstein, który 
w Berlinie Wschodnim przez blisko 30 lat prowa
dził Komische Oper (do roku 1975). 
Niewiele ryzykując można zauważyć, że to 

w latach 70. reżyserzy zaczęli zmieniać w rea
lizowanych operach czas akcji. Patrice Chereau 
np. w "Pierścieniu Nibelunga" Wagnera (insceni
zacja w Bayreuth w 1976 r.) akcję przeniósł 
w świat XIX-wiecznego kapitalizmu. Ostatecznie 
"wariant się nie przyjął", ale - mówiąc kolo
kwialnie - szlak został przetarty. 

W latach 80. Jonathan Miller akcję "Toski" 
przeniósł do faszystowskich Włoch (podobnym 
pomysłem kierował się Frank-Bernd Gottschalk 
realizując "Toskę" w łódzkim TW w roku 2005), 
a "Rigolettem" Verdiego opiniował o XX-wiecznej 
włoskiej mafii. Kwestią smaku jest z pewnością 
odpowiedź na pytanie co kierowało Robertem 
Carsenem, gdy ostatni akt "Kawalera srebrnej 
róży" Richarda Straussa postanowił przenieść 
z oberży do domu publicznego, gdzie wśród od
dających się horyzontalnemu rzemiosłu (poka
zano szczegóły) tkwiła Marszałkowa, próbująca 
zatrzymać swą, być może ostatnią, miłość ... 
(pisał o tym obszernie w swoich korespon
dencjach znany krytyk muzyczny Jacek 
Marczyński). A co myśleć o wizjonerskiej kreacji 
Dorri Dorrie, która w Operze Monachijskiej 
z renesansowej Mantui przetransportowała 
"Rigoletta" na planetę małp? 
W operze zatem wszystko jest od dawna mo
żliwe. Małgorzata z "Fausta" metrem podróżuje 
z pracy do domu (John Dew), Borys Godunow 
pracuje w gabinecie na Kremlu, zerkając na zdję
cia swych poprzedników - Gorbaczowa i Jelcyna 

(Herbert Wernicke), Wotan w "Walkirii" używa laptopa (Jurgen Flimm), tak samo jak 
Scarpia, piszący Tosce list żelazny z pomocą komputera i drukarki, i oglądający w tele
wizji tortury Cavaradossiego (Gianmaria Romagnoli). Co jeszcze nas czeka? Bez 
wątpienia wiele. 
Dylemat: uwspółcześniać, czy wystawiać tradycyjnie, zdaje się nie mieć racji bytu 
w kontekście uzasadnienia scenicznej konkretyzacji. Jeśli jedynym powodem insceni
zacji jest wprowadzenie dzieła na afisz -wówczas historyczna realizacja ma sens. 
Uwspółcześnienie tłumaczy się, lub jest właściwe - moim zdaniem - zawsze wtedy, gdy 
reżyser wybierając konkretny tytuł, pragnie za jego pomocą skomentować współcze
sną rzeczywistość , postawić pytania dotyczące kondycji odbiorcy XXI wieku. Gdy owo 
uwspółcześnianie ogranicza się do wprowadzenia na scenę nowoczesnych dekoracji 
i kostiumów en vogue, trudno znaleźć jest dlań wytłumaczenie. Kiedy jednak insceni
zator w operowych protagonistach odnajduje cechy nam współczesne i to nad osobo
wością bohaterów pochyla się, wówczas przybliżenie dzieła do naszej epoki, czy nawet 
nieosadzenie go w czasie, winduje utwór na inny poziom percepcji i interpretacji. 
Krzysztof Warlikowski wystawiając "Ubu Rex" Krzysztofa Pendereckiego w Operze 
Narodowej w 2003 roku dał wypowiedź o naszej kondycji duchowej i moralnej. I nie spo
sób odmówić prawa teatrowi do takiej wypowiedzi. Kiedy przed 14. laty tę samą operę 
realizował w łódzkim Teatrze Wielkim Lech Majewski - otrzymaliśmy ponadczasowy 
traktat z legitymacją do wpisania go w kontekst epoki nam współczesnej, epok 
minionych i tych , które nadejdą. 
Dlatego salomonowym rozwiązaniem wydaje się realizowanie spektakli tak, aby były 
uniwersalnymi. Cieszyłbym się także, gdyby publiczność, obserwując to, co tradycyjne 
i to, co nowoczesne, wciągała się w dyskurs z teatrem, jednocześnie pamiętając 
o ewolucji sztuki. Przecież chyba już nikt z nas nie potrafiłby zaakceptować głośnego 
podpowiadania suflera, śpiewu pozbawionego gry aktorskiej, spacerowania widzów 
między lożami oraz picia i jedzenia podczas operowych arii. A to przecież była operowa 
tradycja. Przed 200 laty wydawała się tak silna i niezniszczalna, że twórcy komponowali 
np. specjalne arie zwane sorbetowymi, z przeznaczeniem na moment, gdy w teatrze 
roznoszono napoje. Panta rei. .. 

Michał Lenarciński 
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ZAZDROSNY BARTOLO CHCĄC POŚLUBIĆ SWĄ 
WYCHOWANKĘ, ŚLEDZI I KONTROLUJE KAŻDY JEJ GEST, 
NIE DOPUSZCZAJĄC DO KONTAKTÓW Z ZALOTNIKAMI, 
A ZWŁASZCZA Z MŁODYM ALMAVIVĄ ... 



ALMAVIVA 
W PRZEBRANIU 
ŻOŁNIERZA 
UDAJE PIJANEGO. 
PRZYCHODZI 
DO DOMU 
BARTO LA 
PRÓBUJĄC 
SIĘ W NIM 
KONIECZNIE 
ZAKWATEROWAĆ .. 
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BY ZDOBYĆ ROZYNĘ, TYM 
RAZEM HRABIA ALMAVIVA 

WCIELA SIĘ W ROLĘ 
NAUCZYCIELA MUZYKI

ZASTĘPCĘ DON BASILIA, 
KTÓRY NIESTETY 

NIESPODZIEWANIE POJAWIA 
SIĘ. 

SPRYTNY CYRULIK 
WMAWIA MU JEDNAK 

CHOROBĘ I RAZ 
JESZCZE RATUJE 

SYTUACJĘ, 
USYPIAJĄC UWAGĘ 

OPIEKUNA 
DZIEWCZYNY. 
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ALMAVIVA I ROZYNA POBIERAJĄ 

SIĘ ZGODNIE Z PRAWEM. 

DR BARTOLO, KTÓRY PRZYBYWA 

PO NIEWCZASIE MUSI SIĘ Z TYM 

POGODZIĆ. CHCĄC NIE CHCĄC, 
UDZIELA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

SWEJ PODOPIECZNEJ TYM 

BARDZIEJ, IŻ BĘDZIE TERAZ 

HRABINĄ GÓRUJĄCĄ NAD NIM 
POZYCJĄ I MAJĄTKIEM. 
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NIEŚMIERTELNY „CYRULIK" 

Jeszcze w czasie pracy nad wystawieniem 
Torwalda i Dor/iski w Teatro Valle, książę Fran
cesco Sforza Cesarini, impresario konkuren
cyjnego Teatro Argentina, zaproponował 
Rossiniemu skomponowanie opery komicznej. 
Rossini przyjął propozycję i podpisał kontrakt 15 
grudnia 1815 r. 
Tekst zamówiony u Jacopo Ferrettiego, czoło
wego ówczesnego librecisty rzymskiego, został 
przez impresaria odrzucony jako nonsensowny 
i zbyt wulgarny. Rossini zaproponował wówczas, 
aby zwrócić się do Sterbiniego. Było to duże 
ryzyko, gdyż Sterbini miał już na sumieniu niefor
tunne libretto Torwalda i Dor/iski; czas jednak 
naglił i książę Sforza-Cesarini, rad nie rad, zgodził 
się. 
Tematu do nowego libretta dostarczyła znana 
komedia Le barbier de Seville (Cyrulik sewilski) 
Piotra Augustyna Caron de Beaumarchais'go 
(1732 - 1799). Nie ulega wątpliwości, że temat 
spodobał się Rossiniemu, który zapalił się doń 
całą duszą. Sterbini podjął się zadania - jak sam 
oświadczył- niechętnie, jedynie na prośbę księcia 
i nalegania maestra Rossiniego, i zobowiązał się 
dostarczyć libretto w ciągu 12 dni. Obietnicy do
trzymał. Rozpoczął pracę 18 stycznia, I akt ukoń
czył 25, a drugi 29 tegoż miesiąca. 

Komedia de Beaumarchais'go była dla 
wielu ówczesnych kompozytorów tematem 
szczególnie atrakcyjnym. Z licznych oper osnu
tych na jej tle największy i najtrwalszy sukces od
niósł Cyrulik sewilski Giovanniego Paisiella. 
Opera ta po premierze w teatrze dworskim w Pe
tersburgu opanowała wszystkie ważniejsze sce
ny Europy; była wystawiona z dużym powodze
niem również w Warszwie (1785). Gdy Rossini 

przystąpił do komponowania nowej opery, 
Cyrulik Paisiella od przeszło trzydziestu lat trium
fował na scenach włoskich i cieszył się niezmie
nnie względami publiczności. Wprawdzie 
komponowanie oper do tematów wykorzysta
nych już przez innych muzyków było wówczas 
na porządku dziennym, a i sam Rossini napisał 
swe młodzieńcze Szczęśliwe oszukanie do te
matu wykorzystanego już przez Paisiella, 
jednakże zważywszy na wielką popularność 
opery powszechnie cenionego kompozytora ta
renckiego, krok Rossiniego mógł być poczyty
wany za objaw zarozumiałości, a nawet zuchwa
lstwa. 

Data premiery była długo kwestią sporną, 
gdyż nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe -
żaden dziennik rzymski daty tej nie zasygnali
zował ani też nie zamieścił jakiejkolwiek recenzji 
z opery. Większość autorów, opierając się praw
dopodobnie na brzmieniu kontraktu między im
presariem a kompozytorem, przyjmowała datę 
5lutego1816. Inni przytaczają daty: 6 lutego, 16 
lutego, a nawet jak Stendhal 26 grudnia 1816. 
Właściwą datę: 20 lutego 1816, ustalił dopiero 
muzykolog E. Celani na podstawie odnale
zionego diariusza melomana rzymskiego, 
księcia Agostina Chigi. W literaturze poświę
conej Rossiniemu panują również rozbieżności 
na temat, ile czasu zajęło kompozytorowi pisanie 
tej opery. D'Ortigue (Dictionnaire de la conver-
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REALIZATORZY 

Studia dyrygenckie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczne-operowej prof. 
Bogusława Madeya. Jeszcze w czasie studiów został zaangażowany do 
Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery 
dyrygenckiej (asystent dyrygenta, dyrygent, kierownik wokalny, 
dyrygent -szef orkiestry), by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora 
artystycznego tej sceny. 
W roku 1985 wraz z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi i gwiazdami 
takimi jak: Maria Chiara, Fiorenza Cossotto, Nunzio Todisco i lvo Vinco 
zainaugurował działalność odrestaurowanego Teatro Vittorio 
Emanuele w Messynie. 
W latach 1987-92 był pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery 
Narodowej i Macedońskiej Filharmonii Narodowej w Skopje, 
koncertował także w wielu miastach republiki oraz wielokrotnie 
prowadzij gościnnie spektakle w Chorwackiej Operze Narodowej 
w Zagrzebiu. Po powrocie do kraju w latach 1996-98 pełnij funkcję 
dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w Łodzi. We wrześniu 
1998 roku ponownie objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Dla tej sceny przygotował blisko 50 premier, w tym 
prapremiery polskie: Echnaton Philipa Glassa, Dialogi karmelitanek 
Francisa Poullenca, Adriana Lecouvreur Francesca Cilei, Kandyd 
Leonarda Bernsteina, Lukrecja Borgia Donizettiego. 
W latach 2001-2002 był dyrektorem artystycznym Opery i Operetki 
w Krakowie i ponownie w 2005 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ma 
w repertuarze ponad 70 pozycji operowych, baletowych i opere
tkowych. Poprowadzij ponad 3000 spektakli oraz koncertów symfo
nicznych i kameralnych. Występował gościnnie w niemal wszystkich 
krajach Europy. 

inscenizacja, reżyseria i dekoracje 
HENRYK BARANOWSKI 

Jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1968) i Wydziału Reżyserii PWST w Warszawie (1973), jako reżyser 
debiutował Pokojówkami Geneta w warszawskim Teatrze Ateneum. 
Współpracuje z licznymi teatrami dramatycznym w kraju, są wśród 
nich m.in.: Teatr im.W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatr Bałtycki w Ko
szalinie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr im.Jaracza w Olsztynie, Teatr 
Polski w Poznaniu. W sezonie 1977 / 78 wyreżyserował w Teatrze Ślą
skim Zmierzch długiego dnia O'Neilla i własną adaptację Młynów 
Totenhornu Truchanowskiego. Zrealizowany w warszawskim Teatrze 
Studio Proces Kafki uczestniczył w festiwalu Rassegna lnternationale 
Teatri Stabili we Florencji. 
W roku 1993 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Małego 
w Warszawie, później - dyrektorem artystycznym Teatru Śląskiego 
w Katowicach. 
Duża część z ponad 100 przedstawień wyreżyserowanych przez 
Baranowskiego powstała na zagranicznych scenach. W roku 1980 
założył w Berlinie Transformtheater i w nim zrealizował m.in.: Stara 
kobieta wysiaduje Różewicza, Króla Dawida Kajzara, Zamek Kafki, 
Operetkę Gombrowicza, Sonatę widm Strindberga. W tym czasie 
w kraju zrealizował w Teatrze Studio w Warszawie Gnijący brzeg 
Mullera, a podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych: Peep-show 
Taboriego (spektakl nagrodzony Award Chicago 1992 za najlepszy 
spektakl w sezonie 91/92), Proces Kafki na Uniwersytecie 
w Tennessee, Białe małżeństwo Różewicza w New York University, 
Balkon Geneta w Las Vegas University Theatre, Oresteję Ajschylosa 
w Knoxville. 
Jest laureatem Nagrody ITI za popularyzację polskiej kultury teatralnej 
za granicą (1991) i nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1992), a 
reżyserię Echnatona Glassa w Teatrze Wielkim w Łodzi otrzymał Zł1 
Maskę (2000) oraz Srebrną Łódkę. Ostatnio zrealizował Rigol1 
Verdiego w Operze Krakowskiej, a dla telewizji: Tak c 
tak .. .Joyce'a, Dla Fedry Enquista, Skrzyposzka i Noc j -
Norena. Wyreżyserował także Skrzywdzonych i poniża 
Akademickim w Omsku oraz operę Alfreda Sznittkeg 
w Operze w Nowosybirsku; za tę o · · ,· 
Wszechrosyjską Złotą Maską za najle 
w Rosji w 2003 roku. Spektakl ten preze 
Festiwalu Rosja-Niemcy w Monachium. 



dekoracje 
PIOTR SZMITKE 

Jest artystą interdyscyplinarnym, swobodnie poruszającym się 
w obrębie wielu sfer kreacji , od muzyki, dramatopisarstwa, sztuk wi
zualnych, aż po teorię sztuki. 
Jest twórcą metaweryzmu. Po ukończen iu studiów na Wydziale Mala
rstwa w ASP w Krakowie, w latach 1981 - 1990 przebywał w Paryżu, 
gdzie poszerzał studia z zakresu kompozycji i reżyserii . Jest autorem 
licznych projektów scenografii operowych, teatralnych, telewizyjnych 
i filmowych, m.in. do: Treemonishy (Opera-Piano w Strasbourgu), 
Echnatona Glassa (Teatr Wielki w Łodzi), Świętej wiedźmy(Teatr TV), 
Noc jest matką dnia (Teatr TV), Czarnej komedii (Teatr Bagatela 
w Krakowie), lmpasa cnoty (Teatr Śląski w Katowicach), Beztleno
wców (Teatr Śląski), do filmu The Last Blues w reżyserii Petera 
Gardosa (Grand Prix na Festiwalu w Kairze) . 
Jako autor słuchowisk radiowych i kompozycji muzycznych często 
wykonuje swoje utwory sam, a także z udziałem takich artystów, jak: 
Olga Szwajgier, Henryka Januszewska, Mirosław Makowski, Bogdan 
Mizerski. Z jego dramatów zrealizowane zostały: Impas cnoty, Beczka 
zawistnego Losu, Świna, Magadariva. W przygotowaniu są: Donna 
wśród skał, Ostatnie piętro i Przerwa na reklamy. Artysta jest również 
autorem libretta, muzyki i koncepcji plastycznej opery Muzeum 
Histeryczne M-me Eurozy, której realizacja w inscenizacji Henryka 
Baranowskiego i pod kierownictwem muzycznym Tadeusza Serafina 
odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Piotr Szmitke ma w dorobku dziesiątki wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą, m.in. w Galerie du Sagittaire w Strasbourgu, Akka Valmay 
w Paryżu, Jacques Casanova w Paryżu, Palais du Congres w Stras
bourgu, Muzeum Surrealizmu w Melun, Pałacu Sztuki w Krakowie, 
w Bunkrze Sztuki w Krakowie, BWA w Katowicach, Muzeum Śląskim 
w Katowicach. 
Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Państwowej Agencji 
Scenariuszowej i Marszałka Województwa Śląskiego . Obecnie pracuje 
nad kompozycją malarską na kurtynie Teatru Śląskiego. 

Jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W swoim bogatym dorobku artystycznym ma 
scenografie teatralne, operowe, telewizyjne i filmowe. 
Współpracowała z Teatrem Wielkim w Warszawie (Czarodziejski flet 
Mozarta, Fidelio Beethovena, Włoszka w Algierze Rossiniego, Manru 
Paderewskiego, Wozzeck Berga, Kniaź Igor Borodina, Amadigi di 
Gaula Haendla, Złoty kogucik Rimskiego-Korsakowa), Operą 
Dolnośląską we Wrocławiu (Sprzedana narzeczona Smetany, 
Carmen Bizeta), Operą Krakowską (Dydona i Eneasz Purcela, Tosca 
Pucciniego, Łucja z Lammermooru Donizettiego, Makbet Verdiego, 
Straszny dwór Moniuszki), Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, 
Teatrem Wielkim w Łodzi (Makbet Verdiego), Operą Śląską 
w Bytomiu ( Tannhauser Wagnera, Aida Verdiego), Operą Nova 
w Bydgoszczy (Tosca Pucciniego). Ostatnio zrealizowała w Chicago 
Straszny dwór Moniuszki. 
Stworzyła scenografie i kostiumy do wielu spektakli Teatru TV m.in.: 
Elżbiety królowej Anglii Brucknera, Króla Edypa Sofoklesa, Borysa 
Godunowa Puszkina, Don Carlosa Schillera, Żegnaj laleczko 
Chandlera, Amadeusza Shaffera, Przybysza z Narbony 
Stryjkowskiego, Matki Courage Brechta, Woyzecka Buchnera, 
Moliera, czyli zmowy świętoszków Bułhakowa, Lorda Jima Conrada, 
i Pamiętnika z Powstania Warszawskiego Białoszewskiego . 
Projektowała również scenografie do koncertów i dużych imprez 
artystycznych, takich jak: Artyści dla Rzeczpospolitej, Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu, Międzynarodowy Festiwal w Sopocie, Koncert 
Olimpijski. 
W teatrach dramatycznych zrealizowałam .i n . : Don Carlosa Schillera 
(Teatr Stary w Krakowie), Awantura w Chioggi Goldoniego i Fedra 
Racine'a (Teatr Powszechny w Warszawie), Dyzma Dołęgi 
Mostowicza (Teatr Rozrywki w Chorzowie). 

ruch sceniczny 
JANINA NIESOBSKA 

Od początku swojej kariery artystycznej związana jest z Łodzią; przez 
wiele lat solistka baletu Teatru Wielkiego w Łodzi , twórca i kierownik 
pierwszej w Polsce grupy baletowej tańca rozrywkowego i współ
czesnego Le Solei, wieloletni wykładowca (reżyseria ruchu i ruch sceni
czny) w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej 
w Łodzi. Jest współautorem kilkudziesięciu widowisk w telewizji, m.in. 
cykle Dobry wieczór, tu łódź i Piosenki filmu„ „ a także spektakli Teatru 
TV. Jako tancerka i choreograf współpracowała z wieloma wybitnymi 
choreografami, m.in. z: Kurtem Joossem, Erichem Walterem i Borysem 
Ejfmanem. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt realizacji choreografi
cznych w teatrach operowych i muzycznych Warszawy, Łodzi, 
Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Gliwic i Chorzowa , m.in. opery: 
Carmen, Faust, Holender tułacz, Bal maskowy, Aida, Król Ubu, 
Opowieści Hoffmanna, Czarodziejski flet, Łucja z Lammermooru, 
Śmierć Don Juana, balety: Jezioro łabędzie, Pan Twardowski, operetki: 
Zemsta Nietoperza, Gala Strauss, Orfeusz w piekle, Bal u Straussów, 
Can-Can, musicale: Człowiek z La Manchy, 101 dalmatyńczyków, 
Czarodziej z Oz, a także w teatrach dramatycznych Łodzi i Warszawy 
(m.in.: Sen nocy letniej, Woyzeck, Opowieść zimowa, Tango, tango, 
Black Duder) . Swoje prace realizowała także na scenach Niemiec 
i Francji. 
Jest laureatką siedmiu „Złotych Masek" i „Srebrnej Łódki". 

asystent dyrygenta 
konsultantka wokalno-aktorska 
asystentka reżysera 
asystenci scenografa 

realizacja światła 

Michał Kocimski 
Ewa Karaśkiewicz 
Maria Szczucka 
Elżbieta Panek 
Wanda Zalasa 
Zygmunt Dziubiński 
Jerzy Stachowiak 

Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, gdzie w 1986 roku ukończył dyrygenturę w klasie prof. 
Stefana Stuligrosza. Działalność artystyczną rozpoczął już w roku 
1969, początkowo jako artysta chóru Filharmonii Łódzkiej, a nastę
pnie kolejno jako asystent i wreszcie kierownik zespołu chóru. 
W dorobku artysty są dziesiątki pozycji z wielkiego repertuaru 
oratoryjno-kantatowego, w tym m.in. Magnificat Bacha, IX 
Symfonia Beethovena, Pory roku i Stworzenie świata Haydna, 
Niemieckie requiem Brahmsa, Requiem Verdiego, Te Deum i Siedem 
bram Jerozolimy Pendereckiego. Od 1990 roku Marek Jaszczak jest 
chórmistrzem w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie z zespołem chóru 
przygotował znaczące pozycje z wielkiego repertuaru operowego. Od 
ponad 10. lat prowadzi także Chór Mieszany Akademii Muzycznej 
w Łodzi . Dyrygował m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Luksem
burgu, Francji i na Litwie. Drugą wielką pasją artysty jest kompo
nowanie. Pisze głównie muzykę dla teatrów dramatycznych i lalko
wych (długoletnia współpraca z Teatrem Lalek PINOKIO), za którą 
niejednokrotnie otrzymywał nagrody na konkursach i wysokie oceny 
krytyki. 

pianistki korepetytorki 

akompaniator chóru 
inspicjent 
suflerka 

Ewa Szpakowska 
Nadieżda Pawlak 
Maria Czerkawska 
Danuta Antoszewska 
Małgorzata Zajączkowska 

Zbigniew Rymarczyk 
Urszula Rybicka 
Beata Suder 



STRESZCZENIE LIBRETTA 
(oryginalnego) 

Akt pierwszy 
Odsłona pierwsza 
W pełnej miłości serenadzie, Almaviva opowiada o swym 
gorącym uczuciu do Rozyny, wychowanicy starego doktora 
Bartola. Nie spotkawszy siązjakąkolwiek reakcją Rozyny, 
zawiedziony Almaviva postanawia odejść, jednak los nieo
czekiwanie zsyła mu sojusznika w postaci Figara, w którym 
Almaviva chwilowo będący pod imieniem Lindor, rozpo
znaje swojego dawnego sługę. Za jego namową wznawia 
swoje wokalne, miłosne wyznania, i tym razem Rozyna po
święca mu chwilę. W liściku Rozyny przechwyconym przez 
Figara i Almavivę znajdują panowie jej informację , że jeśli 
Almaviva ma coś wskórać, to musi działać szybko, bowiem 
stary Bartolo sam planuje jej poślubienie. 
Figaro obmyśla sprytny plan, dzięki któremu Almaviva bę
dzie mógł swobodnie zabiegać o wdzięki Rozyny. Obaj pa
nowie z góry cieszą się na myśl o skuteczności ich fortelu. 

Odsłona druga 
Rozyna nie ukrywa, że Lindor czyli Almaviva, przyprawił ją 
o mocniejsze bicie serca; nie miałaby nic przeciwko bliższe
mu poznaniu go, jednak wie, że może to być utrudnione po
dejrzliwością Bartola. Pisze więc list do Lindora, a usłużny 
Figaro podejmuje się go doręczyć, zapewniając jednocze
śnie dziewczynę o poważnych wobec niej zamiarach 
Lindora. 
Czujny Bartolo wiedząc, że Almaviva krąży gdzieś w pobliżu 
i „ma oko" na Rozynę, zwraca się o radę do Don Bazylia, 
chciwego i przekupnego intryganta. Ten nie ma wątpliwości , 
że najlepszym sposobem na niewygodnego intruza jest 
plotka i obmowa, które mogą załatwić nawet najsilniej
szego. Kiedy więc Almaviva, udający kogoś innego, chce 
zakwaterować się w domu Bartola, ten stanowczo się prze
ciwstawia, co wywołuje wściekłośćAlmavivy i ogólną awan
turę. 

Wezwany patrol zamierza aresztować Almavivę, jednak 
gdy ten wyjawia potajemnie swoje prawdziwe imię, przed
stawiciele prawa wycofują się pośpiesznie i ku zdumieniu 
Bartola, oddają mu jeszcze jakieś niezrozumiałe dlań ho
nory. 
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Akt drugi 
Almaviva nie zdołał jednak zrealizować swojego planu 
zamieszkania w domu Bartola. Próbuje więc ponownie, 
tym razemjakoAlonzo, uczeń Don Bazylia. Niby wszystko 
się udaje, zakochani zamieniają nawet kilka słów, jednak 
niespodziewanie pojawia się sam Don Bazylio. Sytuację 
ratuje Figaro wmawiając Bazyliowi, wespół z Rozyną 
i Almavivą, że jest ciężko chory i powinien położyć się do 
łóżka. Po jego odejściu Figaro zajmuje się Bartolem, zaś 
Rozyna i Almaviva sobą. Wśród czułych słówek i zalotów 
młodzi zapominają o ostrożności, toteż Bartolo naty
chmiast reaguje: wściekły wyrzuca Almavivę, na Rozynę 
nakłada „areszt domowy", a sam pędzi po notariusza, by 
ślubem z Rozyną raz na zawsze zażegnać wszelkie 
niebezpieczeństwa . 
Tymczasem zjawiają się Figaro i Almaviva z zamiarem 
uprowadzenia Rozyny. Ta początkowo wzbrania się, 
Bartolo bowiem ostrzegł ją, iż młodzieniec imieniem Lindor 
wcale jej nie kocha i jest tylko narzędziem w ręku Almavivy. 
Zaraz jednak wyjaśnia się, że Lindor i Almaviva to ta sama 
osoba, i kiedy cała trójka gotowa jest do ucieczki, pojawia 
się „zamówiony" notariusz wraz z Don Bazyliem w chara
kterze świadka. Figaro oświadcza notariuszowi, że wła
śnie Almaviva i Rozyna są tą parą, którą ma połączyć 
węzłem małżeńskim . Notariusz robi, co do niego należy, 
a skuszony pełną sakiewką Don Bazylio, składa obok 
Figara swój podpis jako świadek . Bartolo nie może zrobić 
już nic. 

na podstawie:J. Kański 
Przewodnik operowy, PWM, 1968 

Teatr Wielki w Łodzi 
Instytucja Kultury 

Samorządu Województwa Łódzkiego 
REWITALIZACJA I REMONT BUDYNKU 

TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI 
Projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej 

.... ZPORR . 
I]. ..;&; ~";"' "'°""" 
~, RolWOfU Regionalnego 

Zakup instrumentów współfinansowany 
z Programu Operacyjnego MKiDN 
"Rozwój Infrastruktury Kultury 
i Szkolnictwa Artystycznego" 



lii~fil(!J 
ŁÓDŹ 

TVP3 Łódź producent wielu uznanych i renomowanych pozycji antenowych 
zaprasza do współpracy przy realizacji swoich programów. 
W zamian za pokrycie części kosztów programu firma Państwa ma szansę 
zaistnieć na antenie Telewizji jako sponsor . 

PROGRAMY PRODUKOWANE PRZEZ TVP3 ŁÓDŹ 

Autofan 
Biznes po łódzku 
Filmowa Encyklopedia Łodzi 
FILMmufka 
Małe Conieco 
Magazyn Kulturalny 
Magazyn Sportowy 
Na Sygnale 
Podaj Cegłę 
Prowokacje 
Stref a Biznesu 
Sygnałek 

W zdrowym ciele, zdrowy duch 
.. 
1 inne. 

COROCZNA NAGRODA 
DLA SPONSORÓW PROGRAMÓW W TVP3 ŁÓDŹ 

www.lodz.tvp.pl/reklama 
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Wieczór Melomana „„„.„„„.„ „ .„„ „ „ „„„„.„„ .. „„.„ „ .„.„„.„„.„.„„.„„.„.„.„„ środa, godz. 21.05 

- prezentacje nagrań 
- nowości płytowe 
- retransmisje koncertów 

M . . uzyczne pe1zaze .„ „ „ „ „„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„ „„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„ środa, godz. 22.05 

- reportaże - wydarzenia muzyczne Lodzi i regionu 

Wędrówki z Polihymnią „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .••• „ „ .„„„„„. Niedziela, godz. 1 .10 

- magazyn publicystyczny 

L. t bo', ki . . is a prze ~ow muzy powazneJ „„„„.„.„„.„ •• „.„.„ ••• środa, godz. 20.os 
Akade . Un.-u . . . , . m1a u .... 1rma I jej gosae „ ... 3 llłakida mirstąca, mdz. I .. 



H. SKR!JPw~!~SKA ca 
lÓDŹ, UL. DZIEWIARSKA l4, TEL.(042) 672-33-33, 672-30-27, 672-35-09, www.h.skrzydlewska.pl 

infolinia: 0800 672 333 

GARAŻ WIELOPOZIOMOWY 
MANHATTAN 

MIESIĘCZNY ABONAMENT 
w godzinach 6 - 22 

jużod6ozl 
Szczegóły w punkcie obsługi klienta w garażu 

ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 113 
' ' ' S.M. "SRODMIESCIE" 

TEL. 637-09-12, 636-82-68, 636-79-89 

*pierwsza godzina - 2,00 zł 
*kolejne - 2,00 zł 
*doba - 24,00 zł CENNIK 

Abonament miesięcznv_ 
*dla Członków S.M." Śródmieście" -132,00 zł 
*dla instytucji oraz osób fizycznych z zewnątrz -185,00 zł 
* miejsce stałe • 250,00 zł 



Idczak 
Autoryzowany dealer VW 

www.idczak.pl 

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178, 

tel. (042) 677 17 17, fax (042) 677 17 Ol 

E-mail: salon.vw.lodz@idczak.pl 
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Idczak 
ul. Przybyszewskiego 176/178 
93-120 Łódź 
tel. (42) 677 17 07 
www.idczak.audi.pl 

Zgierz k. Łodzi, ul. Lipowa lla, 

tel. (042) 716 69 96, fax (042) 716 11 22 

E-mail: salon.vwaudi.zgierz@idczak.pl 

l..f.oli„io: O 101160 002 (kosz1 połotczeni• - opłata jak Ul jednostkę taryfikacyjną połączenia lokaloesol 
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• 
PROJEKTY DRUK MONTAZ 

ul. Sprawiedliwa 1, tel. 042 653 13 73, 612 13 
fax Q42 640 79 37, e-mail:biuro@omnidr 





Dyrektor naczelny i artystyczny: Marcin KRlYŻANOWSKI 

W t O O Z I 

Gioacchino Rossini 

CYRULIK 
SEWILSKI 

inscenizacja i reżyseria 
DETLEF ffEUSINGER 

LADIES FIRST SYMPHONY ORCHESTRA 

CHÓR TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI 

dyrygent 
CLAUDIO DESDERI 

5, 6 września 2002 r. 



SIMONETTA PUCCI sopran 
Studiowało grę no ohówce w l'lstituto Musicale w Lucce i śpiew w l'lstituto Mucicole w Livorno. 
Debiutowało w 1989 roku. Później zwiqzono było z Teotro Verdi w Pizie, gdzie śpiewało 
w operach Mozarta (Bastien i Bastienne), Gollupiego, Monteverdiego (Orfeusz, Powrót Uli
ssesa do ojayzny), Rossiniego (Cyrulik seMlsktl i operetkach Lehara. Brało też udział 
w wykonaniach oratoriów Corissimiego i V'ivoldiego. Koncertowało wówaos w całych Wło
szech, wykonujqc utwory z okresu średniowieao, renesansu, baroku, muzykę sakralną oraz 
współaesne kompozycje. 

Od 1998 roku występuje no scenach innych teatrów włoskich oraz za granicą. Do jej naj
ważniejszych osiqgnięć tego okresu należą: partio Fonny w Wekslu małżeńskim Rossiniego 
pod dyrekcją Ooudio Desderiego w Konzerthous w Wiedniu oraz w Operze Komicznej 
w Paryżu, partio Pierwszej Domy w Czarodzieislcim lleóe Mozarta podczas tournee po Fronqi, 
partio Elizetty w Potajemnym małżeństwie Gmorosy w Teotro Regio w Turynie. W tym też 
teatrze wystąpiło w Lohengrinie Wagnera, Diabłach z Loudun Pendereckiego oraz w partii 
Despiny w Cosi fan tutte Mozarta. Śpiewało też partię Oorindy w Kopciuszku Rossiniego no 
ponowne otwarcie Teotro Sociole w Trento. Występowało tom także w przedstawieniach 
Jedwabne; drabinki, Szaęśliwego oszukania i Signora Bruschino Rossiniego. 

Uczestniczyło w kursach mistrzowskich prowadzonych przez C. Desderiego, A. Zeddę, 
R. Alessandriniego i innych. Jest loureotkq wielu konkursów, między innymi: AS. LI. CO. sui/a 
vocalita monteverdiana i Le grandi voci Toscane. 

HARALD QAADEN tenor 
Śpiew studiował w konserwatorium w Maastricht w Holondfi. Studiował także literaturę 
holenderskq i historię. Uczestniczył w kursach mistrzowskich uznanych artystów, jak: 
Re Koster, Bernard Diamant, Jerome Hines, Nicolai Geddo, Tom Krause i William Motteuzzi. 
Po propozycji występu w Teotro dell'Opero di Romo otrzymał stypendium od rzqdu 
holenderskiego. 

Harold Qooden występował w całej Europie w repertuarze operowym i koncertowym. Współ
pracował ze znanymi dyrygentami: Alberto Zeddq przy Tankredzie w Operze Narodowej 
w Warszawie i Jedwabnej drabince Rossiniego no Schlezwig-Holstein Festivol, z Jeffreyem 
Tate 'em przy Scenach z ,,Fausta" Goethego Schumanna no Polofenice w Wenecji, Adamem 
Rscherem przy św;ecie na Księżycu Haydna w Muziekcentrum Vredenburg w Utrechcie, 
Kennethem Montgomery przy Śnie nocy letniej Britteno i Simonem Prestonem podaos 
wykonywania Mszy Bacha. 

Specjalizuje się w śpiewaniu utworów Rossiniego. W repertuarze ma partie: Dorvilo w Jed
wabne; drabince, Argirio w Tankredzie, tytułowe w Otellu i w Hrabim Ory, Alberto w Spo
sobności ayniqcei złodzieja, Rinaldo w Armidzie, Almovivy w Cyruliku seMlskim (partie tę 
wykonuje po włosku i po niemiecku), Rodrigo w DzieMcy z jeziora i Leicostera w Elżbiecie, 
królowej Anglii Wykonywał także partię tenorowq w Małe; mszy uroayste; i Stabat Mater. 

Harold Qooden śpiewa także utwory z okresu baroku. Partie tenorowe w Orfeuszu Sortorio 
i Królu Arturze Purcella wykonywał no Festivol Musicale del Borocco di Fono oraz no Holland 
Festivol. 

Do swoich szaególnych osiągnięć zohczo wykonanie portfi tenorowych w Pasjach Bacha, które 
śpiewał podczas licznych tournee po Europie, w tym w słynnej soli Concertgebouw 
w Amsterdamie. 

Harold Qooden ma jeszcze w swoim repertuarze nostępujqce partie operowe: Elvino w Lu
natyace Belliniego, Tarnino w Czarodzie;skim flecie, Belmontego w Uprowadzeniu z seraju 
i Don Ottovio w Don Giovannim Mozarta, o także Kamilo de Rosillono w Wesołe; wdówce 
oraz wiele innych. 

W sierpniu 2002 roku partię Hrabiego Almovivy z Cyrulika seMlskiego wykonywał podczas 
Soorlond Festivol w Niemczech. 

LESZEK SKRLA baryton 
Ukońaył z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzyanej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem Andrzeja Koseckiego i Piotra 
Kusiewiczo. W 1987 roku zdobył wyróżnienie no XXII Międzynarodowym Konkursie Wo
kalnym imienia A. Dworzaka w Karlowych Worach, o rok później -no konkursie Wokalnym 
imienia Ady Sari w Nowym Sqau. 
Debiutował no scenie Opery Bałtyckiej w roli Figaro w Cyruliku seMlskim Rossiniego. 
Od sezonu 1988/89 ~st jednym z aołowych sohstów gdańskiej opery. Jego repertuar obe~ 
muje dzieło Rossiniego, Donizettiego, Pucciniego, Verdiego, Czajkowskiego, Bizeta i Mozarta. 
Równie aęsto jak no scenie operowej występuje jako solisto koncertów oratoryjnych w kro
jach całej Europy -z dziełami Bacha, Mozarta, Strawińskiego, Rudzińskiego ay Panufnika. 
Chętnie bierze udział w muzyanych festiwalach, m.in.: Warszawskiej Jesieni, Wratislavia 
Cantans czy Musico Polonio Novo. Występował z Copellq Bydgostiensis, Concerto Avenno, 
Vorsovio Manto. Uaestniaył w wielu nagraniach, między innymi z orkiestrq PRnv. Obecnie 
jest adiunktem no Wydziałach Wokalno-Aktorskich Akademii Muzyanych w Bydgoszczy 
i Gdańsku. 

DETLEF HEUSINGER 
Niemiecki reżyser, kompozytor, dyrygent, muzykolog, germanisto, absolwent wyż
szych uczelni Bremy, Kolonfi i Freiburgo. Laureat wielu nagród i wyróżnień, między innymi 
Heinrich-Strobel-Stiftung, Cite des Arts Paris, Villo-Mossimo-Stipendium. 
Uczestnik lianych europejskich festiwali muzycznych (m. in.: Dormstodter Toge rur Neue 
Musik, Pro Musim Novo Bremen, Steirischer Herbst, Schleswig-Hoktein Musikfestivol, Achwet
zinger Festspiele, Prestoigne Festivol, Volos Festivol). 
W swoim dorobku kompozytorskim ma kilko oper, z których najbardziej znano Babilon miało 
swojq świotowq premierę w 1996 roku podczas słynnego niemieckiego festiwalu Schwetzinger 
Festspiele. 
Jako reżyser procował w wielu teatrach operowych Niemiec (m.in. w Honnowerze, Bochum, 
Mannheim, MUnster, Stuttgarcie), Szwajcarii i Austrfi, przygotowywał produkcje no zamó
wienie festiwali muzycznych. W lotach 1993 - 1996 był dyrektorem ortystyanym Rossini 
Opernfestivol no wyspie Rugio, gdzie przygotował kilko inscenizacp oper włoskiego mistrza, 
o wśród nich niezwykle oryginolnq i cieszqcq się ogromnym zainteresowaniem krytyki i pubhcz
ności wersję Cyrulka sewilskiego. 

CLAUDIO DESDERI 
Śpiewak operowy i dyrygent. Jako śpiewak debiutował no festiwalu w Edynburgu w 1969 
roku w operze Signor Bruschino Rossiniego. Później aęsto występował w repertuarze mo
zartowskim i rossiniowskim podaos festiwali w Salzburgu, Glyndebourne i Pesaro. 
W 1973 roku podjqł współpracę z mediolańską La Scalą, gdzie m.in. wykonywał główne 
partie w Kopciuszku i Włoszce w Algierze Rossiniego (inscenizacje tych dzieł przygotował 
Jeon-Pierre Ponelle, dyrygował Ooudio Abbodo) oraz w operach Mozarta (reżyserował Giorgio 
Strehler, dyrygował Riccardo Muti). 
Jego repertuar obejmuje dzieło od Monteverdiego do Luigiego Nono, chętnie koncertuje 
i występuje z programami pieśniarskimi (w ostatnich lotach wraz z pianistą Michelem Cam
panellą prezentował wielkie cykle pieśni Schuberta, Schumanna i Brahmsa). Występował 
w najsłynniejszych teatrach operowych świata: w Operze PoryskieL Covent Garden i Metro
politan Opero w przedstawieniach oper Verdiego, Rossiniego i Mozarta. 
Wziął udział w nagraniu Wesela Figara i (osi fan tutte Mozarta pod dyrekcją Bernardo 
Hoitinko dla wytwórni EMI. 
Od wielu lot procuje również jako dyrygent. W lotach 80. i 90. współpracował z wieloma 
teatrami we Włoszech i no świecie, przygotowujqc muzyanie opery Mozarta ( Cosi fan tutte, 
Wesele Figara, Don Giovanml, Monteverdiego (Koronacja Poppei, Orfeusz, Powrót Ulissesa 
do ojayzny), Rossiniego (Jedwabna drabinka, Kamień probieray), Gmorosy (li maestro 
di capella), Menottiego (Telefon), Poulenca (Głos ludzktl, Verdiego (FalstaM. 

Od 1991 do 1997 roku był dyrektorem ortystyanym Teotro Verdi w Pizie. Przygotował 
wówaos muzyanie kilko premier, m.in.: Kopciuszka i Kamienia probieraego Rossiniego 
(ostatnie dzieło nagrano no CD dla wytwórni Nuovo Ero), Rigoletta, Falstaffa, Traviaty 
i Makbeta Verdiego oraz Carmen Bizeta. 
W lotach 1998 - 2001 był dyrektorem ortystyanym Teotro Regio w Turynie - jednego 
z najważniejszych teatrów operowych we Włoszech. 

Od 1999 roku jest profesorem Narodowej Akodemfi Santo Cecilio w Rzymie. 
W tym roku został mianowany szefem artystycznym Purmo Verdi Festivol, o także dyrektorem 
noaelnym Teotro Mossimo w Palermo. 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 

AKT I Odsłona pierwsza 
Wczesnym rankiem hrabia Almaviva, wraz z grupq wynajętej „straży przybocznej", pojawia 
się przed domem doktora Bartola, by pod oknami jego wychowanicy Rozyny odśpiewać 
miłosnq serenadę (cavatina Ecco ridente il cie/o). Ukochana hrabiego, Rozyna, nie pojawia 
się jednak w oknie. Zawiedziony hrabia chce więc odejść, lecz szczęśliwie zjawia się sprytny 
Agoro, dawny sługa Almavivy, a obecnie popularny w całej Sewilli cyrulik i golibroda (cava
tina Largo al fadotum) . Agoro zna Rozynę; jako fryzjer Bartola często bywa w jego domu, 
więc doprowadzenie do poznania dwojga młodych nie wydaje mu się rzeczq trudnq. Za radq 
Agora hrabia raz jeszcze śpiewa serenadę -tym razem Rozyna pojawia się, lecz na krótko. 
Hałas w głębi domu płoszy jq, ale w ostatniej chwili udaje się jej rzucić liścik hrabiemu. 
Hrabia dowiaduje się z niego, że stary Bartolo zamierza poślubić Rozynę. Aby do tego nie 
dopuścić, Agoro podsuwa hrabiemu pomysł dostania się do domu Bartola w przebraniu ofi
cera, który potrzebuje kwatery (duet Al/'idea di quel metal/o). 

Odsłona druga 
Młodzieniec noszqcy imię Lindora - tak bowiem przedstawił się dziewczynie hrabia Alma
viva -wzbudził uczucie w sercu Rozyny (cavatina Una voce poco fa). Rozyna chce go poznać, 

boi się jednak podejrzliwego Don Bartola. Prosi więc Agora, obecnego właśnie w domu dok
tora, aby wręczył on Almavivie liścik, w którym napisała o swym uczuciu. Agoro zgadza się 
i jednocześnie zapewnia Rozynę o miłości ... Lindora (duet Dunque io son). Bartolo coś 
podejrzewa; wie, że hrabia Almaviva przybył do Sewilli i wie, że Rozyna spodobała mu się . 

Radzi się więc nauczyciela muzyki Don Bazylia, w jaki w sposób pozbyć się rywala. Chciwy 
i przekupny intrygant Bazylio uważa, że najlepszq broniq jest plotka, przy pomocy której 
można oczernić każdego (aria La calunnia e un venticel/o). Pojawia się przebrany za oficera 
Almaviva i bez pardonu, udajqc pijanego, domaga się kwatery. Lekceważy przedstawione 
mu zaświadczenie zwalniajqce Bartola z obowiqzku udzielania kwatery. Głośna sprzeczka 
pomiędzy doktorem i hrabiq powoduje interwencję wojskowego patrolu. Gdy jednak hra
bia wyjawia po cichu dowodzqcemu oficerowi swój tytuł i nazwisko, oddział wojska 
- ku zdumieniu Bartola -oddaje Almavivie honory i szybko wychodzi (finał Ehi di cosa!). 

AKT li 
Almaviva próbuje nowego sposobu dostania się do domu Bartola. Tym razem przychodzi 
w przebraniu nauczyciela Alonza, aby w zastępstwie „chorego" Don Bazylia udzielić lekcji 
śpiewu Rozynie. Nieoczekiwanie zjawia się sam Don Bazylio. Sytuację ratuje Agoro, wma
wiajqc Don Bazyliowi, że jest ciężko chory i czym prędzej powinien pojść do swego domu, 
żeby się położyć. Po odejściu Don Bazylia Agoro zaczyna golić Bartola, zaś Rozyna i hrabia 
korzystajq ze swego pierwszego sam na sam. W końcu Bartolo orientuje się, że padł ofiarq 
podstępu. Wypędza Almavivę i Figara z domu, Rozynę zamyka w pokoju na klucz, 
sam zaś śpieszy po notariusza, by jeszcze tego samego dnia wziqć ślub. 
Nadciqga burza. Nie zważajqc na ulewę Agoro i Almaviva przychodzq pod dom Bartola 
i po drabinie wchodzq do środka, by pomóc uciec Rozynie. Dziewczyna poczqtkowo nie chce 
uciekać z Lindorem, ponieważ Bartolo ostrzegł jq, że Lindor wcale jej nie kocha i jest tylko 
narzędziem w ręku Almavivy. Teraz jednak wyjaśnia się, że Lindor i Almaviva to jedna i ta 
sama osoba. Kiedy wreszcie cała trójka chce uciekać, okazuje się, że Bartolo zabrał spod 
okna drabinę . Do pokoju wchodzi notariusz i Don Bazylio, który ma być świadkiem ślubnej 
ceremonii. Agoro, wykorzystujqc nieświadomość notariusza, oświadcza mu, że młodq parq 
sq Rozyna i Almaviva, a chciwemu Don Bazyliowi wręcza garść złota, aby złożył podpis na 
ślubnym kontrakcie. Gdy zjawia się Bartolo, jest już za poźno -Rozyna została żonq Al
mavivy. Chcqc nie chcqc stary doktor przyłqcza się do ogólnej radości zebranych. 

GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI 
(ur. 29 lutego 1792 r. w Pesaro · zm. 13 listopada 1868 r. w Passy pod Paryżem) 

Włoski kompozytor, syn śpiewaczki i miejskiego trębacza, a zarazem nadzorcy ... rzeźni 
miejskiej. Majqc 15 lat wstqpił do Licea Comunale w Bolonii. Uczył się tam teorii muzyki 
i gry na wiolonczeli. Podczas nauki zaczqł już komponować (młodzieńcza opera Demetriusz 
i Polibiusz, 1806); jego pierwsza kantata została wykonana w szkole w 1808 roku i zdo
była nagrodę. Kiedy nadarzyła się Rossiniemu okazja napisania opery dla teatru San Moise 
w Wenecp, przerwał naukę i skomponował Weksel małżeński (1810). Była to pierwsza 
opera Rossiniego wystawiona w teatrze. Kilka dalszych utworów Rossini napisał na zamówie
nie teatrów Wenecp, Bolonii, Ferrary, Mediolanu (la Scala). W 1813 r. odniósł pierwsze duże 
sukcesy dzięki Tankredowi i trzy miesiqce poźniej - Włoszce w Algierze. 
Z młodym kompozytorem, sławnym już i cenionym, znany ówczesny impresario Domenico 
Barbaja podpisał w 1815 roku długoletni kontrakt na dwie opery rocznie (pisanie Rossinie
mu nie sprawiało bowiem trudności) . W 1822 roku Rossini poślubił przyjaciółkę swego 
impresaria (i przyjaciela!), śpiewaczkę Izabelę Colbran. Kontrakt został zerwany w 1823 
roku. Rossini zniechęcony chłodnym przyjęciem swojej Semiramidy (1823) wyjechał naj
pierw do Londynu, potem do Paryża. Wielbiony i odbierajqcy iście królewskie honoraria 
Rossini objqł dyrekcję paryskiego Theatre ltalien. Punktem kulminacyjnym dyrekcji Rossi
niego była premiera jego dramatycznej opery -zawierajqcej już elementy muzyki roman
tycznej i wykształconej we Francp wielkiej opery heroicznej - Wilhelm Tell (1829, według 
dramatu Fryderyka Schillera). Była to ostatnia opera, jakq napisał. W wieku 37 lat z bliżej 
nieznanych przyczyn porzucił komponowanie dla sceny. Resztę życia spędził właściwie nie 
pracujqc. 
W 1836 roku Rossini przeniósł się do Bolonii i zwiqzał się z Olimpiq Pelissier, którq znał już 
kilka lat. Po śmierci swej żony w 1845 Rossini poślubił Olimpię, kobietę o wqtpliwej reputacji, 
jednak otaczajqcej kompozytora wręcz kuhem; Rossini był z niq bardzo szczęśliwy. 
W 1855 małżonkowie powrócili do Francji; w ich willi w Passy pod Paryżem zbierało się całe 
artystyczne towarzystwo miasta. 
Rossini był zamiłowanym smakoszem, lubił dobrze zjeść i wypić, wymyślał masę potraw, 
które znane sq -tak jak jego opery -do dziś (np. Tournedos ó la Rossini). Jak głosi plotka, 
Rossini wynalazł też ... bitq śmietnę. 
Rossini to najwybitniejszy przedstawiciel opery buffa. Jego twórczość obejmuje blisko 40 
oper; nie wszystkie jednak sq dziełami komicznymi, część z nich to opery poważne. Do naj
bardziej cenionych dzieł Rossiniego można zaliczyć: Cyrulika sewilskiego (1816), Wilhelma 
Tella (1829), Kopciuszka (1817), Włoszkę w Algierze (1813), Srokę złodzieikę (1817), 
Mojżesza w Egipcie (1818), Dziewicę z jeziora (1819), Semiramidę (1823), Oblężenie Ko
ryntu(l826), Hrabiego Ory(l 828). Rossini napisałteż: 15 kantat, Soirees musica/es(l 835, 
8 ariett i 4 duety na głos i fortepian, wśród nich znana Tarantel/a), kilkadziesiqt utworów 
orkiestrowych, kameralnych i religijnych (m.in. Stabat Mater, 184 2). 
*** 
Prapremiera Cyrulika sewilskiego odbyła się 20 lutego 1816 roku w rzymskim Teatra Ar
gentino. Pierwotny tytuł dzieła brzmiał Almaviva albo Daremna przezorność; dopiero 
w maju zaczęto używać znanego dziś tytułu, ponieważ na scenach włoskich nadal z powo
dzeniem grano operę Giovanniego Paisiella Cyrulik sewilski (1782). Rossini nie chciał być 
bowiem posqdzony o plagiat; poprzedził nawet swoje dzieło specjalnym „wyjaśnieniem". 
Libretto oparte na tej samej co u Paisiella komedii Beaumarchais'go napisał Cesare Sterbini 
w ciqgu 12,dni. Rossini raz twierdził, że muzykę napisał w 12 dni, a raz -w 13. Zważywszy 
jednak rozmiary partytury, byłoby to po prostu niemożliwościq . Jak wynika z dokumentów, 
Cyrulik ... powstał najprawdopodobniej w czasie krótszym niż trzy tygodnie. Opera Rossinie
go poniosła na premierze całkowitq klęskę; spektakl niejednokrotnie przerywano gwizdami 
oraz awanturami i bijatykami na widowni. Wszyscy twierdzih, że opera Paisiella jest znacznie 
lepsza. Drugi spektakl został przyjęty życzliwieL lecz Cyrulik ... Rossiniego z trudem zdobywał 
uznanie. Dziś oceny uległy przewartościowaniu; operę Paisiella mało kto zna, zaś Cyrulika ... 
Rossiniego uważa się za operowe arcydzieło. 
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STRESZCZENIE LIBRETTA 
Rzecz dzieje się w Sewilli w XVIII wieku. 
AKT I. Odsłona pierwsza 
Wczesnym rankiem hrabia Almaviva, wraz z grupą wynajętej „straży przybocznej", 
pojawia się przed domem doktora Bartola, by pod oknami jego wychowanicy Rozy
ny odśpiewać miłosną serenadę (cavatina Ecco ridente il cie/o). Ukochana hrabie
go, Rozyna, nie pojawia się jednak w oknie. Zawiedziony hrabia chce więc odejść, 
lecz szczęśliwie zjawia się sprytny Figaro, dawny sługa Almavivy, a obecnie popu
larny w całej Sewilli cyrulik i golibroda (cavatina Largo al factotum). Figaro zna 
Rozynę; jako fryzjer Bartola często bywa w jego domu, więc doprowadzenie do 
poznania dwojga młodych nie wydaje mu się rzeczą trudną. Za radą Figara hrabia 
raz jeszcze śpiewa serenadę - tym razem Rozyna pojawia się , lecz na krótko. Hałas 
w głębi domu płoszy ją, ale w ostatniej chwili udaje się jej rzucić liścik hrabiemu. 
Hrabia dowiaduje się z niego, że stary Bartolo zamierza poślubić Rozynę. Aby do 
tego nie dopuścić, Figaro podsuwa hrabiemu pomysł dostania się do domu Bartola 
w przebraniu oficera, który potrzebuje kwatery (duet Al/'idea di quel metal/o). 
Odsłona druga 
Młodzieniec noszący imię Lindora - tak bowiem przedstawił się dziewczynie hrabia 
Almaviva - wzbudził uczucie w sercu Rozyny (cavatina Una voce poco fa) . Rozyna 
chce go poznać, boi się jednak podejrzliwego Don Bartola. Prosi więc Figara, obec
nego właśnie w domu doktora, aby wręczył on Almavivie liścik, w którym napisała 
o swym uczuciu. Figaro zgadza się i jednocześn ie zapewnia Rozynę o miłości. .. 
Lindora (duet Dunque io son). Bartolo coś podejrzewa; wie, że hrabia Almaviva 
przybył do Sewilli i wie, że Rozyna spodobała mu się. Radzi się więc nauczyciela 
muzyki Don Bazylia, w jaki w sposób pozbyć się rywala. Chciwy i przekupny intry
gant Bazylio uważa, że najlepszą bronią jest plotka, przy pomocy której można oczer
nić każdego (aria La calunnia e un venticello). Pojawia się przebrany za oficera 
Almaviva i bez pardonu, udając pijanego, domaga się kwatery. Lekceważy przed
stawione mu zaświadczenie zwalniające Bartola z obowiązku udzielania kwatery. 
Głośna sprzeczka pomiędzy doktorem i hrabią powoduje interwencję wojskowe
go patrolu. Gdy jednak hrabia wyjawia po cichu dowodzącemu oficerowi swój 
tytuł i nazwisko, oddział wojska - ku zdumieniu Bartola - oddaje Almavivie honory 
i szybko wychodzi (finał Ehi di casa !). 
AKT li 
Almaviva próbuje nowego sposobu dostania się do domu Bartola. Tym razem przy
chodzi w przebraniu nauczyciela Alonza, aby w zastępstwie „chorego" Don Bazylia 
udzielić lekcji śpiewu Rozynie. Nieoczekiwanie zjawia się sam Don Bazylio. Sytuację 
ratuje Figaro, wmawiając Don Bazyliowi, że jest c iężko chory i czym prędzej powi
nien pojść do swego domu, żeby się położyć . Po odejściu Don Bazylia Figaro zaczy
na golić Bartola, zaś Rozyna i hrabia korzystają ze swego pierwszego sam na sam. 
W końcu Bartolo orientuje się, że padł ofiarą podstępu. Wypędza Almavivę i Figa
ra z domu, Rozynę zamyka w pokoju na klucz, sam zaś śpieszy po notariusza, 
by jeszcze tego samego dnia wziąć ślub. 
Nadciąga burza. Nie zważając na ulewę Figaro i Almaviva przychodzą pod dom 
Bartola i po drabinie wchodzą do środka, by pomóc uciec Rozynie. Dziewczyna 
początkowo nie chce uciekać z Lindorem, ponieważ Bartolo ostrzegł ją, że Lindor 
wcale jej nie kocha i jest tylko narzędziem w ręku Almavivy. Teraz jednak wyjaśnia 
się , że Lindor i Almaviva to jedna i ta sama osoba. Kiedy wreszcie cała trójka chce 
uciekać, okazuje się, że Bartolo zabrał spod okna drabinę. Do pokoju wchodzi nota
riusz i Don Bazylio, który ma być świadkiem ślubnej ceremonii. Figaro, korzystając 
z okazji, że notariusz nie wie, komu ma udzielić ślubu , oświadcza mu, że młodą parą 
są Rozyna i Almaviva. Chciwemu Don Bazyliowi wręcza zaś Figaro garść złota, aby 
złożył on podpis na ślubnym kontrakcie. Gdy Bartolo zjawia się, jest już za poźno 
- Rozyna została żoną Almavivy. Chcąc nie chcąc stary doktor przyłącza się 
do ogólnej radości zebranych . 
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GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI 
(ur. 29 lutego 1792 r. w Pesaro - zm. 13 listopada 1868 r. w Passy pod Paryżem) 

Włoski kompozytor, syn śpiewaczki i miejskiego trębacza, a zarazem nadzorcy ... 
rzeźni miejskiej. Mając 15 lat wstąpił do Licea Comunale w Bolonii. Uczył się tam 
teorii muzyki i gry na wiolonczeli. Podczas nauki zaczął już komponować (mło
dzieńcza opera Demetriusz i Polibiusz, 1806); jego pierwsza kantata została wyko
nana w szkole w 1808 roku i zdobyła nagrodę. Kiedy nadarzyła się Rossiniemu 
okazja napisania opery dla teatru San Moise w Wenecji, przerwał naukę i skompo
nował Weksel małżeński (181 O). Była to pierwsza opera Rossiniego wystawiona 
w teatrze. Kilka dalszych utworów Rossini napisał na zamówienie teatrów Wenecji, 
Bolonii, Ferrary, Mediolanu (La Scala). W 1813 r. odniósł pierwsze duże sukcesy 
dzięki Tankredowi i trzy miesiące poźniej - Włoszce w Algierze. 
Z młodym kompozytorem, sławnym już i cenionym, znany ówczesny impresario 
Domenico Barbaja podpisał w 1815 roku długoletni kontrakt na dwie opery rocznie 
(pisanie Rossiniemu nie sprawiało bowiem trudności). W 1822 roku Rossini po
ślubił przyjaciółkę swego impresaria (i przyjaciela!), śpiewaczkę Izabelę Colbran. 
Kontrakt został zerwany w 1823 roku. Rossini zniechęcony chłodnym przyjęciem 
swojej Semiramidy (1823) wyjechał najpierw do Londynu, potem do Paryża. Wiel
biony i odbierający iście królewskie honoraria Rossini objął dyrekcję paryskiego 
Theatre ltalien. Punktem kulminacyjnym dyrekcji Rossiniego była premiera jego 
dramatycznej opery - zawierającej już elementy muzyki romantycznej i wykształco
nej we Francji wielkiej opery heroicznej - Wilhelm Tell (1829, według dramatu 
Fryderyka Schillera). Była to ostatnia opera, jaką napisał. W wieku 37 lat z bliżej 
nieznanych przyczyn porzucił komponowanie dla sceny. Resztę życia spędził wła
ściwie nie pracując. 
W 1836 roku Rossini przeniósł się do Bolonii i związał się z Olimpią Pelissier, którą 
znał już kilka lat. Po śmierci swej żony w 1845 Rossini poślubił Olimpię, kobietę 
o wątpliwej reputacji, jednak otaczającej kompozytora wręcz kultem; Rossini był 

z nią bardzo szczęśliwy. W 1855 małżonkowie powrócili do Francji; w ich willi 
w Passy pod Paryżem zbierało się całe artystyczne towarzystwo miasta. 
Rossini był zamiłowanym smakoszem, lubił dobrze zjeść i wypić , wymyślał masę 

potraw, które znane są - tak jak jego opery - do dziś (np. Tournedos a la Rossini). 
Jak głosi plotka, Rossini wynalazł też ... bitą śmietnę. 
Rossini to najwybitniejszy przedstawiciel opery buffa. Jego twórczość obejmuje 
blisko 40 oper; nie wszystkie jednak są dziełami komicznymi, część z nich to opery 
poważne. Do najbardziej cenionych dzieł Rossiniego można zaliczyć: Cyrulika se
wilskiego (1816), Wilhelma Tella (1829), Kopciuszka (1817), Włoszkę w Algie
rze (1813), Srokę złodziejkę (1817), Mojżesza w Egipcie (1818), Dziewicę z je
ziora (1819), Semiramidę (1823), Oblężenie Koryntu (1826), Hrabiego Ory (1828). 
Rossini napisał też: 15 kantat, Soirees musicales (1835, 8 ariett i 4 duety na głos 
i fortepian, wśród nich znana Tarantella) , kilkadziesiąt utworów orkiestrowych, 
kameralnych i religijnych (m.in. Stabat Mater, 1842). 
*** 
Prapremiera Cyrulika sewilskiego odbyła się 20 lutego 1816 roku w rzymskim 
Teatra Argentina. Pierwotny tytuł dzieła brzmiał Almaviva albo Daremna przezor
ność; dopiero w maju zaczęto używać znanego dziś tytułu, ponieważ na scenach 
włoskich nadal z powodzeniem grano operę Giovanniego Paisiella Cyrulik sewilski 
(1782). Rossini nie chciał być bowiem posądzony o plagiat; poprzedził nawet swo
je dzieło specjalnym „wyjaśnieniem". Libretto oparte na tej samej co u Paisiella 
komedii Beaumarchais'go napisał Cesare Sterbini w ciągu 12 dni. Rossini raz twier
dził, że muzykę napisał w 12 dni, a raz - w 13. Zważywszy jednak rozmiary partytu
ry, byłoby to po prostu niemożliwością. Jak wynika z dokumentów, Cyrulik ... po
wstał najprawdopodobniej w czasie krótszym niż trzy tygodnie. Opera Rossiniego 
poniosła na premierze całkowitą klęskę; spektakl niejednokrotnie przerywano gwiz
dami oraz awanturami i bijatykami na widowni. Wszyscy twierdzili, że opera Paisiella 
jest znacznie lepsza. Drugi spektakl został przyjęty życzliwiej, lecz Cyrulik ... Rossi
niego z trudem zdobywał uznanie. Dziś oceny uległy przewartościowaniu; operę 
Paisiella mało kto zna, zaś Cyrulika ... Rossiniego uważa się za operowe arcydzieło. 
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DETLEF HEUSINGER 

Niemiecki reżyser, kompozytor, dyrygent, muzykolog, germanista, absolwent wyż
szych uczelni Bremy, Kolonii i Freiburga. Laureat wielu nagród i wyróżnień, między 
innymi Heinrich-Strobel-Stiftung, Cite des Arts Paris, Villa-Massimo-Stipendium. 

Uczestnik licznych europejskich festiwal i muzycznych (m. in.: Darmstadter Tage fOr 
Neue Musik, Pro Musica Nova Bremen, Steirischer Herbst, Schleswig Holstein Mu
sikfestival, Achwetzinger Festspiele, Prestaigne Festival, Volos Festival). 

W swoim dorobku kompozytorskim ma kilka oper, z których najbardziej znana Ba
bilon miała swoją światową premierę w 1996 roku podczas słynnego niemieckiego 
festiwalu Schwetzinger Festspiele. 

Jako reżyser pracował w wielu teatrach operowych Niemiec (m.in. w Hannowerze, 
Bochum, Mannheim, Munster, Stuttgarcie), Szwajcarii i Austrii, przygotowywał pro
dukcje na zamówienie festiwali muzycznych. W latach 1993 - 1996 był dyrektorem 
artystycznym Rossini Opernfestival na wyspie Rugia, gdzie przygotował kilka in
scenizacji oper włoskiego mistrza, a wśród nich niezwykle oryginalną i cieszącą się 

ogromnym zainteresowaniem krytyki i publiczności wersję Cyrulika sewilskiego. 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 

Studia dyrygenckie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warsza
wie w klasie dyrygentury symfoniczna-operowej prof. Bogusława Madeya. Jeszcze 
w czasie studiów został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie prze
szedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej (asystent dyrygenta, dyrygent, kie
rownik wokalny, dyrygent - szef orkiestry), by w latach 1981 - 87 pełnić funkcję 

dyrektora artystycznego tej sceny. 

W roku 1985 wraz z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi i gwiazdami takimi jak: 
Maria Chiara, Fiorenza Cossotto, Nunzio Todisco i lvo Vinco inaugurował działal
ność odrestaurowanego Teatra Vittorio Emanuele w Messynie. 

W latach 1987 - 92 był pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery Narodowej 
i Macedońskiej Filharmonii Narodowej w Skopje, koncertował także w wielu mia
stach republiki oraz wielokrotnie prowadził gościnne spektakle w Chorwackiej Ope
rze Narodowej w Zagrzebiu. 

Po powrocie do kraju w latach 1996 - 98 pełnił funkcję dyrektora artystycznego 
Teatru Muzycznego w Łodzi. We wrześniu 1998 roku ponownie objął stanowisko 
dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi , a od roku 2000 pełni w nim 
funkcję I dyrygenta. 

Dla tej sceny przygotował 32 premiery, w tym prapremiery polskie: opery Philipa 
Glassa Echnaton, opery Francisa Poulenca Dialogi karmelitanek, baletu Arama 
Chaczaturiana Gajane i musicalu Johna Kandera Zorba, premiery: Mefistofelesa 
Arriga Boito, Walkirii Richarda Wagnera (pierwsza powojenna realizacja w Pol
sce), Normy Vincenza Belliniego, Fidelia Ludwiga van Beethovena, Eugeniusza 
Oniegina i Jeziora łabędziego Piotra Czajkowskiego, Halki Stanisława Moniuszki, 
Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego, Traviaty, Makbeta i Trubadura Giu
seppe Verdiego, Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego i innych. 

Od stycznia 2001 roku jest dyrektorem artystycznym Opery i Operetki w Krakowie. 

Ma w repertuarze ponad 70 pozycji operowych, baletowych i operetkowych. Po
prowadził ponad 2.500 spektakli oraz koncertów symfonicznych i kameralnych. 

Występował gościnnie w niemal wszystkich krajach Europy. 



JOANNA WOŚ sopran 
Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Swoją karierę artystyczną rozpo
częła od udziału w konkursach wokalnych. W 1986 r. zdobyła wiele nagród na 
konkursach wokalnych w Polsce oraz pierwszą nagrodę na Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym w Bilbao w Hiszpanii za najlepsze wykonanie arii w języku 
Basków. W tym samym roku w Teatrze Wielkim w Łodzi wykonała tytułową par
tię w Łucji z Lammermooru Donizettiego i została solistką tego teatru. 

Joanna Woś występowała w wielu teatrach i salach koncertowych w Polsce i za 
granicą. W 1988 r. w Zagrzebiu w Jugosławii śpiewała partię Violetty w Traviacie 
Verdiego. Często brała udział w tournees zespołu łódzkiego Teatru Wielkiego 
i innych zespołów operowych. Występowała w: Niemczech, Holandii, Belgii , 
Francji, Danii, Szwajcarii, Austrii , Włoszech i byłej Jugosławii. Wielokrotnie była 
też angażowana jako solistka, m.in. przez Alte Oper we Frankfurcie. Współpra
cuje z wieloma polskimi teatrami operowymi: z Operą Narodową w Warszawie, 
Operą w Krakowie, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Nova w Bydgoszczy 
i Operą Bałtycką. 

W 1996 r. nagrała płytę z ariami operowymi. 

Ma w swoim repertuarze następujące partie: Hrabiny w Weselu Figara, Fiordiligi 
w Cosi fan tutte, Donny Anny w Don Giovannim i Królowej Nocy w Czarodziej
skim flecie Mozarta, Violetty w Traviacie, Gildy w Rigoletcie, Oscara w Balu ma
skowym i Nannetty w Falstaffie Verdiego, tytułową w Łucji z Lammermooru 
i Noriny w Don Pasquale Donizettiego, Elwiry w Purytanach Belliniego, Rozyny 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego oraz Szemachańskiej Królowej w Złotym kogu
ciku Rimskiego-Korsakowa. Wykonuje również repertuar oratoryjno-kantatowy 
(Stabat Mater Pergolesiego, Msza C-dur, Exultate Jubilate i Requiem Mozarta, 
Stabat Mater Rossiniego, Messe solenne/le de Ste Cecile Gounoda, Salve Regina 
Schuberta, Carmina burana Orffa, Stabat Mater Szymanowskiego) oraz wiele 
pieśni: Belliniego, Donizettiego, Villi-Lobosa i Berlioza. 

ADAM ZDUNIKOWSKI tenor 
Urodził się w Warszawie. W wieku 7 lat zaczął śpiewać w warszawskim chórze 
chłopięcym „Lutnia". W 1991 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu solowego pod kierunkiem Romana Wę
grzyna. Rok wcześniej zadebiutował na scenie kameralnej warszawskiego Teatru 
Wielkiego partią Cierna w Małym kominiarczyku Brittena. W 1991 r. uczestniczył 
w Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, gdzie otrzymał wy
różnienie. W 1992 został laureatem Ili nagrody na I Konkursie Wokalnym imienia 
Stanisława Moniuszki w Warszawie. W 1995 r. został finalistą Międzynarodowe
go Konkursu Wokalnego 11 Belvedere 11 w Wiedniu. 

W 1990 r. podjął współpracę z Warszawską Operą Kameralną - uczestniczył w orga
nizowanych przez ten teatr Festiwalach Mozartowskich (1990, 1991, 1996, 1998). 
Występował również na innych festiwalach muzycznych: Festiwalu Mozartow
skim w Zielonej Górze (1991 ), XXX Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju 
(1991 ), X Tygodniu Talentów w Tarnowie (1992), XXX Międzynarodowym Festi
walu Wratislavia Cantans (1995), I i Ili Festiwalu Operowym w Bydgoszczy (1994 
i 1996), V Międzynarodowych Spotkaniach Muzycznych Wschód-Zachód w Zie
lonej Górze (1996), I i li Festiwalu Operowym w Krakowie (1997, 1998), Między
narodowym Festiwalu Muzyki i Sztuki w Bejrucie (1999). 

W 1991 r. został solistą Teatru Wielkiego w Warszawie. Ma w swoim repertuarze 
partie w operach: Beethovena, Belliniego, Bizeta, Czajkowskiego, Donizettiego, 
Gounoda, Moniuszki, Mozarta, Offenbacha, Pucciniego, Rossiniego, R. Straussa, 
Szymanowskiego, Verdiego. 

Wziął udział w: europejskim prawykonaniu Psalmów jerozolimskich Noama She
riffa pod dyrekcją kompozytora (1996), polskiej prapremierze opery I Lituani Pon
chiellego (wersja koncertowa), wykonaniu Stabat Mater Rossiniego pod dyrekcją 
Nel Io Santiego, światowej premierze Stabat Mater Stefaniego pod dyrekcją Grzego
rza Nowaka, wykonaniu IX Symfonii Beethovena pod dyrekcją Jerzego Semkowa na 
zakończenie obchodów 25-lecia istnienia orkiestry Sinfonia Varsovia, przedstawie
niu Strasznego dworu Moniuszki w Buffalo (USA), wykonaniu Mszy As-dur Schuber-



ta, pod dyrekcją Siegfrieda Kohlera na zakończenie obchodów Roku Schuberta. 

Od 1992 r. artysta współpracuje regularnie z teatrami operowymi w Bydgoszczy, 
Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. W 1996 r. na
wiązał współpracę z hamburską Staatsoper (wystąpił tam jako Ferrando w Cosi 
fan tutte Mozarta). Z zespołem tego teatru odbył tournee po Japonii (maj 1996). 

Artysta wykonuje także repertuar oratoryjno-kantatowy. 

W sezonie 1998/1999 nawiązał współpracę z Teatrem Narodowym w Pradze 
oraz uczestniczył w inauguracji sezonu w Filharmonii Narodowej w Warszawie 
(dyrygował Kazimierz Kord). 

WOJCIECH DRABOWICZ baryton 
Urodził się w Poznaniu. W latach 1974-84 był członkiem Męskiego i Chłopię
cego Chóru „Poznańskie Słowiki", z którym koncertował w wielu krajach Euro
py oraz w Ameryce Południowej. Ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu 
w klasie śpiewu Antoniny Kaweckiej. 

Jest laureatem polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych: Konkursu 
im. Adama Didura w Bytomiu (1998, I nagroda i 12 nagród specjalnych), Konkur
su im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (1990, Ili nagroda i nagroda specjalna), 
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Belvedere" w Wiedniu (1990, I na
groda i 11 nagród specjalnych). 

W 1989 roku zadebiutował w Teatrze Wielkim w Poznaniu tytułową rolą w Euge
niuszu Onieginie Czajkowskiego. Od tego czasu występuje regularnie na wielu 
scenach w kraju i za granicą, m. in. jako: Figaro w Cyruliku sewilskim Rossiniego, 
Papageno w Czarodziejskim flecie Mozarta, Escamillo w Carmen Bizeta, Hrabia 
Almaviva w Weselu Figara Mozarta, Guglielmo w Cosi fan tutte Mozarta, Malate
sta w Don Pasquale Donizettiego, Golaud w Peleasie i Melizandzie Debussy'ego, 
Sir Ryszard Forth w Purytanach Belliniego, Markiz Posa w Don Carlosie Verdiego, 
Don Carlos di Vargas w Mocy przeznaczenia Verdiego, Tomski w Damie pikowej 
Czajkowskiego, Don Giovanni w operze Mozarta i Król Roger w operze Szyma
nowskiego. Poza tradycyjnym repertuarem operowym wykonuje także repertuar 
współczesny, występując w operach: Petera EOtvosa (Trzy siostry), Victora Ull
manna (Der Kaiser vom Atlantis) czy Kurta Weilla (Die Sieben Todsiinden). 

Wojciech Drabowicz jest gościem takich scen operowych i koncertowych, jak: 
La Monnale w Brukseli, Theatre des Champs-Elysees w Paryżu, Opera w Lille, 
Opera de Lyon, Gran Teatre del Liceu w Barcelonie, Opera we Frankfurcie, 
De Nederlandse Opera w Amsterdamie, De Vlaamse Opera, The New lsraeli Opera 
w Tel Awiwie, Glyndebourne Festival Opera, Teatr Wielki w Warszawie, Berliner 
Philharmonie, Montreal Symphony Hall, Carnegie Hall, Victoria Concert Hall 
w Genewie, Dublin Symphony Hall, Filharmonia Narodowa w Warszawie. Wy
stępował również na wielu festiwalach muzycznych o światowej renomie, mię
dzy innymi w Wexford, Brighton, Glyndebourne, Londynie (Proms), Bregenz, Sa
rajewie, Wrocławiu (Wratislavia Cantans). 

Artysta współpracował z takimi dyrygentami, jak: Claudio Abbado, Charles Du
toit, Sir Charles Mackerras, Kent Nagano, Antonio Pappano, Kazimierz Kord, Pe
ter EOtvos, Gennadij Rożdiestwienskij, Edo de Waart. Występował w przedsta
wieniach, które reżyserowali: Peter Brook, Gerome Savari, Peter Musbach, Luc 
Bondy, Graham Vick czy Ursel i Karl Hermann. 

Wojciech Drabowicz dokonał licznych nagrań dla polskich i zagranicznych sta
cji radiowo-telewizyjnych (m. in. ORF, RTSR, TROS, PRiTV, BBC). Na płytach 
kompaktowych zarejestrował m. in. Requiem Mozarta, Stabat Mater Szymanow
skiego, Pasję według św. }ana i Pasję według św. Mateusza Bacha, Borysa Godu
nowa Musorgskiego (z Berliner Philharmoniker pod dyrekcją Claudia Abbado), 
Trzy siostry Petera EOtvosa (pod dyrekcją Kenta Nagano). 

Jego najbliższe plany artystyczne obejmują między innymi występy w operach 
w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu, Brukseli, Lyonie, Paryżu, Genewie oraz na 
festiwalach w Glyndebourne i Berlinie. 
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premiera 14 kwietnia 2007 roku 
Gioacchino Rossini 

CYRUJJK SEWILSKI 
opera komiczna w 2 aktach 

libretto: Cesare Sterbini wg Pierre Beaumarchais'go 
kierownictwo muzyczne TADEUSZ KOZŁOWSKI 

HENRYK BARANOWSKI inscenizacja i reżyseria 
dekoracje 

kost iumy 

ruch sceniczny 

kierownictwo chóru 
realizacja światła 

HENRYK BARANOWSKI, PIOTR SZMITKE 

BARBARA KĘDZI ERSKA 

JANINA NIESOBSKA 

MAREK JASZCZAK 

JERZY STACHOWIAK 

„Cyrulik sewilski" - obok „Wesela Figara" Mozarta - ze swoją włoską melodyjnością , 

temperamentem, młodzieńczą werwą i nieodpartym humorem, należy do najwspa
nialszych arcydzieł opery komicznej. Powodzenie swoje zawdzięcza opera zarówno 
błyskotliwej muzyce Rossiniego, w której trudno nawet wyszukać najlepsze fragmenty, 
gdyż każda strona partytury jest prawdziwym klejnotem kompozytorskiego mi 
strzostwa i muzycznego dowcipu, jak też świetnemu librettu, opartemu na komedii 
Beaumarchais' go pod tym samym tytułem . 

Na scenę naszego Teatru ta znakomita, sytuacyjna i muzyczna komedia o roztar
gnionym, ale i zaradnym golibrodzie, powraca po 20. latach, tym razem w reżyserii 
wybitnego wizjonera teatru - Henryka Baranowskiego, znanego ze znakomitej 
inscenizacji „Echnatona" Glassa, pod mistrzowską batutą Tadeusza Kozłowskiego 
i ze świetnymi solistami w obsadzie. 
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Łodź, 23 października 2002 roku 

ZASP 
Dział dokumentacji teatralnej 

Warszawa 

Przesyłam Państwu dokumentację naszych dwóch ostatnich premier: 11 Człowieka, który pomy lił 
żonę z kapeluszem" Michaela Nymana i 11 Nabucca" Verdiego. Załączam także dokumentacj ę 

estradowej realizacji 11Cyrulika sewilskiego" Rossiniego, która to realizacja jest trudna do za kw al i
fikowania, ponieważ była przygotowana na zamówienie impresaria niemieckiego i nie znajduje 
się na stałe w naszym repertuarze. Odbyły się cztery koncerty w różnych obsadach, co jest uw i
docznione w programach. 
Przepraszam za poślizg, ale dopiero teraz otrzymałam zdjęcia i mogę wysłać wszystkie mate riały. 

Agniesz~ :::imu~a 
specjalista d.s. wydawnictw 

Teatr Wielki w Łodz i 


