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Michał Rusinek 

MllOŚĆ BEZPRZVMIOTNIKOWA 
ONA 
Mogłabym wyznać bez kłopotu, 
żeś jest na smutki antidotum 
i na samotność moją lekiem -

ale to brzmi ciut jak z apteki. 

ON: 
Mógłbym ci wyznać, żeś mnie, miła 
na tor właściwy sprowadziła, 
że mnie pociągasz bez nadziei -

ale to brzmi jak na kolei. 

ON: 

RAZEM: 
Kocham ciebie niewymownie, 
a jak już. to zbyt dosłownie. 
Moja miłość - nieprzenośna: 
zawsze jest przy tobie tuż. 
Miłość bezprzymiotnikowa 
po co stawa, stawa, stawa, 
co by miały !Jookreślić 
coś, co sobie jest i już? 

Ztożę wyznanie ci najszczersze. 
że chcę, byś grata skrzypce pierwsze 
w tym naszym związku, jak w symfonii -

ale tCJ brzmi jak z filharmonii. 

ONA: 
Mogłabym wyznać, będąc bliżej, 
żeś rozstawiony jest najwyżej, 
że z tobą w deblu gra mnie kafei -

ale to brzmi ciut jak na korcie. 

ON: 
Mógłbym też wyzmać ci, wzruszony, 
żem jest przez ciebie usidlony, 
że grot twój dosięgt mnie zdradziecko -

lecz brzmi to jednak zbyt łowiecko. 

ONA: 
Mogłabym mówić ci bez końca: 
skoro twe oczy są jak słońca, 
chcę być księżycem ustawicznie -

lecz brzmi to zbyt astronomicznie. 

ON 
Mógłbym ci rzec zza bzu wiązanki, 
że pragnę grać do twojej bramki, 
że cię pożądam sparingowa -

lecz brzmi to znowu zbyt sportowo. 

RAZEM 
Kocham ciebie niewymownie, 
a jak jfilż. to zbyt dosłownie. 
Moja miłość ~ nieprzenośna: 

zawsze jest przy tobie tuż. 

Miłość bezprzymiotnikowa 
po co stawa, słowa. stawa, 
co by miały dookreślić 
coś, co sobie jest i już? 
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MOLIEROWSKA OPEROKA 
Molierowski Mieszczanin szlachcicem powstał w 1670 roku jako złośliwy żart , którym dostojny 
Król-Słońce Ludwik XIV zapragnął pomścić prztyczek w nos, jaki otrzymał od posła tureckiego suł
tana. Otóż, uważnie wsłuchawszy się w wieści o przepychu panującym na dworze osmańskiego ko
legi, Ludwik postanowił powitać w Paryżu jego ambasadora, prezentując mu się w całym bogactwie, 
na jakie byto go stać. Stać go byl'o wprawdzie na wiele (choć przypuszczam, że królewski minister 
finansów miał o tym podobne zdanie, co nasz współczesny o budowie Stadionu Narodowego), ale 
ostatecznie z jego planu olśnienia przedstawiciela Wysokiej Porty niewiele wyszło , ponieważ ten 
ostatni pojawił się na dworze w niedbałym i skromnym stroju, w otoczeniu niewielkiej świty, również 
mocno przykurzonej. Była to wyrażna kpina z francuskiego, a jakże dobrze nam znanego „zastaw 
się, a postaw się ". Ludwik w odpowiedzi polecił Molierowi napisać komedię , w której wykpiłby 
tureckie obyczaje. 

Molier, pisząc na zamówienie, dostosował się również do gustów swego chlebodawcy pod innym 
względem. Napisał sztukę z gatunku .komedio-balet", który już wcześniej wymyślił razem z innym 
dworskim artystą Ludwika, słynnym kompozytorem Lullym, wielkim propagatorem opery we Fran
cji. Jego kreatywność w tym względzie dowodziła, jak doskonale potrafił wykorzystać artystyczne 
preferencje władcy, spajając w całość celujące w nie formy z uprawianą przez siebie komedią cha
rakterów. Jak wiadomo, król był wielkim wielbicielem tańca i sam z lubością występował w bale
tach. Mieszczanin szlachcicem był zresztą jednym z ostatnicl1 wspólnych komedio-baletów Moliera 
i Lully'ego, który wkrótce w dosyć nieładny sposób wykolegowal wieloletniego współpracownika ze 
wspólnego przedsięwzięcia i zwinął mu sprzed nosa królewski monopol na operę. 

Tak czy inaczej, to wlaśnie z tych powodów Mieszczanin szlachcicem może zdumiewać dzisiejszego 
widza swoją, formą - licznymi wstawkami tanecznymi, piosenkami, turecką paradą czy pełną suitą 
baletową w finale. Forma ta, warto dodać, pod wieloma względami przywodzi na myśl młodszą 
o lat dwieście inną niesforną córę paryskiej Muzy - operetkę. Paryski sznyt tej jednej z najbardziej 
lubianych Molierowskich komedii widoczny jest także w ostrzu jej satyry, wyrażnie skierowanym 
w blazeństwa, wyprawiane przez różnego rodzaju typki, kręcące się niczym kosmiczne odpadki po 
orbicie wokóf, jaśnie panującego . Zhierarchizowany dwór, w którym każda miernota, która dostąpila 
zaszczytu ogrzania się w promieniach wielkiego Króla-Słońce , we własnym mniemaniu mogla się 
wynosić ponad ciemną masę .zwykłych" poddanych, został przez Moliera skrytykowany dosyć ja
dowicie. Swoją sympatię autor umieścił wszak zdecydowanie po stronie ciężko pracujących i zacho
wujących zdrowy rozsądek mieszczan w rodzaju Kleonta, a nie fircyków takich jak Dorant, cynicznie 
wykorzystujących głupotę i naiwność różnorakich Panów Jourdainów. Satyryczne biczowanie, ja
kie Molier urządził tytułowemu bohaterowi, obnaża wszak pustkę i bezzasadność jego śmiesznych 
aspiracji. A skoro aspirowanie do bycia dworzaninem jest głupie, to i sam dwór, złożony z klientów 
indywiduów w rodzaju nauczycieli muzyki , tańca, fechtunl<u czy filozofii, trudno uznać za wzór do 
naśladowania. 

Nic dziwnego, że , jak głosi legenda, kiedy po premierze na zamku w Chambord Ludwik XIV ani 
słowem nie skomentował zamówionej przez siebie sztuki, dwór z radością rzucił się na Moliera, 
• szarpiąc na sztuki", jak pisał Boy, zarówno samą komedię, jak i jej autora. Biedny niedoszły królew
ski tapicer zamknął się ponoć we własnym pokoju na całe pięć dni. Za to po drugim przedstawieniu 
Ludwik tak skomentował Mieszczanina: „Doprawdy, jeszcze na żadnej z twoich komedii nie ubawi
Iem się tak dobrze: znakomita jest". I nagle dworzanie na wyścigi zaczęli zachwalać zalety sztuki 
i z radością śmiać się z samych siebie sportretowanych na scenie królewskiego teatru. Wraz z nimi 
śmiejemy się do dzisiaj: i z Pana Jourdain, i z samych siebie. 

Jacek Mikołajczyk 

Michał Rusinek 

U NAS W BOLLYWOODZIE 
O szyby deszcz bangla, 
bangla deszcz orientu, 
tańczą bajadery, 
gibkie do imentu. 

A pod baldachimem, 
na tygrysich futrach, 
za kadzideł dymem 
tętni kamasutra. 

Stań z politowaniem 
patrzy na tę ruję ; 
żując pęd bambusa 
uchem się wachluje. 

Zza krzaka zazdrośnik 
patrzeć zaś nie może: 
robi sobie krzywdę 
zakrzywionym nożem. 

W dali święta krowa 
pływa po Gangesie. 
Wlaściwie nie pływa , 

tylko ją prąd niesie . 

Jedwabniki jedwab 
pracowicie przędą. 
Pachnie sandałowcem, 
różą i lawendą. 

Pachną też wokoło 

konopie lokalne. 
Pachną - bo nie wiedzą , 
że są nielegalne . 

Monsunową porą 
kwitnie krzew lotosu. 
Kucharz maharadży 
wrzuca coś do sosu. 

Siedzi maharadża 
jakby był w nirwanie. 
Nikt nie zauważył , 
że zmart niespodzianie. 

Pachnie wkolo jaśmin , 
palą się lampiony, 
z góry patrzy Budda 
szczerze rozbawiony. 

Magia oraz miłość 
- to tak lubią ludzie. 
Wiemy o tym dobrze 
u nas w Bollywoodzie. 



A MOŻE W GLIWICACH COŚ WYREŻYSERUJE? 
12 grudnia 201 O roku w gliwickiej Bajce czytałam z Arturem Święsem sonety Słowackiego i Mickie
wicza. To był kolejny Krakowski Salon Poezji w Gliwicach z moim udziałem , ponieważ dosyć często 
tutaj występuję . Potem razem z dyrektorem GTM Pawiem Gabarą i Krzysztofem Korwin Piotrowskim 
wsiedliśmy do samochodu. Odwozili mnie do Krakowa. Podczas podróży zaczęliśmy rozmawiać 
o filmach. Krzysztof zrobił film Z Gliwic do Paryża o moim serdecznym przyjacielu Wojtku Pszoniaku, 
a ja wiedy pozazdrościłam: ,.Dlaczego ty o nim robisz. a o mnie nie?". Na to Krzysztof stwierdził : 
„Pszoniak przez 20 lat mieszkał w Gliwicach, a Pani ma niewiele wspólITTego z naszym miastem". 
Ja odpowiedzialam: „Nieprawda. przecież występuję u was gościnnie z przedstawieniami krakow
skimi i warszawskimi, a przede wszystkim przyjeżdżam kilka razy w roku na Salony Poezji ". Na to 
Paweł Gabara: Jo za mało. Może Pani zagra u nas albo coś wyreżyseruje? ". A ja: „Grać daleko od 
domu już mi się nie chce, ale mogę coś wyreżyserować , na przykład jakąś komedię Szekspira" 
Na to Paweł i Krzysztof chórem: Jo nie jest dla naszego teatru I" . Ja: „A może by tak wystawić coś 
Moliera?". Zainteresowali się, ale po chwili Krzysztof stwierdził. że w Gliwicach jest przecież teatr 
muzyczny, w którym występują głównie śpiewacy. a nie aktorzy. Wtedy przypomniałam sobie, że na 
egzamin wstępny na Wydział Reżyserii krakowskiej PWST opracowałam Mieszczanina szlachcicem 
Moliera, którego można by przerobić na współczesną komedię muzyczną. Krzysztof zrobił adaptację 
Anny Kareniny, więc pomyślałam , że mógłby spróbować przerobić Moliera. Przyjechał do mnie 
po dwóch miesiącach i powiedział : „Mam zarys całej intrygi, a pierwszy akt rozpisałem na sceny 
Włączyłem jeszcze odniesienia do Don Zuana. bo Mieszczanin szlachcicem - to za malo. Główny 
bohater musi być bardzo barwny, powinien mieć więcej do czynienia z kobietami. bo miłość zawsze 
się sprawdza na scenie". Pod koniec marca był już gotowy drugi akt. No i wpadłam we współpracę 
z GTM, ponieważ dyrektor Paweł Gabara zaproponował mi reżyserię , a wtedy ja zaproponowałam 
Michała Rusinka, poetę z Krakowa, który napisał świetne teksty piosenek. Krzysztof skontaktował 
się z kompozytorem z Gdańska - Markiem Kuczyńskim . Tak powstała ta sztuka. a właściwie powsta
je, ponieważ nieustannie coś z Krzysztofem poprawiamy i zmieniamy na próbach razem z zespołem . 
Wynika to z faktu, iż przygotowujemy ją z okazji jubileuszu Gliwickiego Teatru Muzycznego, więc 
niezależnie od inspiracji Molierem są tu rozmaite odniesienia do sytuacji współczesnego teatru. 
także tego , w którym odbywa się prapremiera. 

Anna Polony 

Każdy artysta, na każdym etapie swego życia zawodowego, potrzebuje dobrego przewod
nika. Jeśli osoba nas prowadząca jest niespożytym wulkanem energii. kocha oraz ceni 
teatr, sztukę i artystów, a dar prowadzenia, wyznaczania właściwych kierunków i chronie
nia przed zbłądzeniem na złą ścieżkę lączy z niewątpliwym urokiem osobistym, do tego 
wzbudzając ogólną sympatię , to nie można wymarzyć sobie lepszego reżysera. 

Mam nadzieję , że tak jak Prezes Karol. czyli tytułowy Don Żuan. dojrzał jako artysta. tak też 
dzięki fantastycznej współpracy z Panią Anną dojrzał Michał Musioł, czyli misio. 

Michał Musioł 

TEATRALNE WAKACJE DON ŻUANA 
Ta sztuka powstała z inspiracji wieloma rozmowami z Anną Polony i dyrektorem GTM Pawłem Ga
barą. Można więc śmiało powiedzieć, że to oni oboje są rodzicami chrzestnymi Wakacji Don Żuana . 
Tyle tylko, że z żartu, zabawy, pomysfu na adaptację Mieszczanina szlachcicem powstała zupełnie 
nowa komedia. Doszły do niej wspaniale teksty Michała Rusinka oprawione w urozmaiconą muzykę 
Marka Kuczyńskiego - i tak stworzyliśmy nowy musical. Czytaniem kolejnych wersji zadręczałem 
wyżej wymienione osoby, a także artystów GTM oraz moją siostrę Dorotę i szwagra Jurka, którym 
zawdzięczam różne zmiany. Wcześniej jednak zastanawialiśmy się długo z Anną Polony i1 Dyrekto
rem, kim powinien być ten główny bohater. U Moliera jest to naiwny snob, który zostaje ośmieszony 
i oszukany. Byliśmy przekonani, że we współczesnej wersji tytułowy bohater powinien być bardziej 
złożony, bo to daje pole do popisu aktorowi. Od początku wiedzieliśmy, że najważniejsza postać 
w sztuce będzie grana przez naszego znakomitego śpiewaka i aktora - Michała Musioła. On też 
chciał , żeby bohater ewoluował . 

Obserwujemy Prezesa fabryki gwoździ, który dorobił się wielkiego majątku, a teraz chce spełnić 
swoje wielkie marzenie o byciu gwiazdą. Daje pół miliona na premierę musicalu w Teatrze „Nowy 
Świat" pod jednym warunkiem: że zagra w tym przedstawieniu główną rolę . Pobiera więc przy
śpieszone lekcje tańca , dykcji i śpiewu. Szybko okazuje się, że jest naprawdę zdolny. Pojawiają się 
wokół niego kolejne postaci, których typy zostały wzięte z Moliera: niby-impresario, naciągający 
go na pieniądze (u Moliera hrabia), kpiąca sobie z niego żona i teściowa (w Mieszczaninie ... poko
jówka), piękna Anna udająca księżną (u Moliera markiza), para młodych zakochanych itp. A jednak 
jest to wszystko podane w zupełnie innym sosie. Na tę komedię nakłada się jeszcze sytuacja teatru 
w teatrze.. 

W pierwszym akcie naszego przedstawienia pokazujemy próby, odbywające się w Teatrze .Nowy 
Świat" miesiąc przed premierą. Widz może zobaczyć, jak to jest z dmgiej strony rampy. Są różne 
mniej lub bardziej zabawne sytuacje oraz intrygi. Przygotowywanie spektaklu musicalowego wiąże 
się z uruchomieniem wielkiej machiny teatralnej. Do takiej produkcji angażuje się około 200 osób: 
reżysera , aktorów, solistów, wokalistów, tancerzy, muzyków, akompaniatorów, dyrygenta, chore
ografa, kierownika wokalnego, szefa chóru, scenografa, kostiumografa, kierownika technicznego, 
zaopatrzeniowca, akustyków, reżysera świateł z ekipą, asystentów reżysera i choreografa, inspicjen
ta, suflera, rekwizytora, montażystów, garderobiane, fryzjerki , krawcowe, modystki, stolarzy, szew
ców, tapicera, ślusarza , farbiarki , magazynierki. A do tego przecież przed każdą premierą o wiele 
intensywniej musi pracować koordynacja pracy artystycznej, kierownik literacki, rzecznik prasowy, 
biuro obsługi widza i promocj i1 teatru, księgowość, kancelaria. Porządku pilnują inspektor nadzoru, 
inspektor p.poż„ specjalista ds. BHP Nad wszystkim czuwa dyrektor, jego zastępca, główny księ
gowy, administrator zarządzający oraz kierownicy wielu działów. Część z tych osób znajdą Państwo 
na jednej z ostatnich stron tego programu. Teatr przed premierą przypomina fabrykę , ale na pewno 
nie gwoździ. Widz ogląda na scenie kilkadziesiąt osób, podczas gdy tyle samo albo więcej ludzi jest 
zaangażowanych w każde takie przedsięwzięcie . Warto przypomnieć o tym w kontekście 1 O-lecia 
Gliwickiego Teatru Muzycznego i 60-lecia sceny muzycznej w Gliwicach. 

W drugim akcie spektaklu pokazujemy próbę generalną Wakacji Don Żuana. Prezes na naszych 
oczach zmienił się w artystę. Świetnie śpiewa i tańczy, pokochał scenę, a ona jego. Podróżujemy 
z Don Żuanem po świecie . Jesteśmy w Hiszpanii, na Kubie i w Indiach. Stajemy się świadkami jego 
kolejnych podbojów miłosnych. A wszystko kończy się wspaniałą zabawą w pięknej choreografii 
Jakuba Lewandowskiego. 

Krzysztof Korwin Piotrowski 
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Krzvsztof Korwin Piotrowski 
Dziennikarz i reżyser, kierownik artystyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego (od .2001 r.). Autor sce
nariuszy spektakli: Mickiewicz, Anna Karenina wg Lwa Tołstoja, Wakacje Don Zuana na motywach 
Mieszczanina szlachcicem Moliera. Wspólautor (z Marcinem Herichem) scenariusza i inscenizacji wi
dowiska plenerowego - produkcji festiwalowej Tsunami. Reżyser musicalu Janusza Kohuta Szczęśliwi 
ludzie w Bielskim Centrum Kultury. Wspóltwórca (z Anną Siwczyk) inscenizacji spektaklu Merlin do 
muzyki Jurgena Schmitta, którego premiera odbyła się w ramach Festiwalu Muzyki Współczesnej na 
scenie Theater Bibrastrasse w Wurzburgu. Od 1992 r. jest związany z katowickim ośrodkiem Telewizji 
Polskiej. Przez dziewięć lat miał tam autorski program ..Teatromania" Twórca kilkuset audycji, emtto
wanych na antenie regionalnej i ogólnopolskiej. Scenarzysta i reżyser widowisk telewizyjnych oraz 
filmów dokumentalnych Z Gliwic do Paryża - Wojtek Pszoniak (prod. Miasto Gliwice dla TVP 2), War
szawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego (TVP 1 ), Gliwickie lata Tadeusza Różewicza (scen. z Marią Dębicz, 
prod. GTM dla TVP 2 - li nagroda na VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny 2011 " 
w Częstochowie), Roland Topor (TVP Kultura). Wenezuelska Polonia (TVP Polonia), Oskarowe kostiu
my Barbary Ptak (TVP 2, scen. z Ewą Niewiadomską) . Jego filmy prezentowane były na festiwalach 
i pokazach specjalnych w Polsce i za granicą (m in. w Austrii , Niemczech i Kanadzie). Współpracuje 
jako konferansjer z Zorską Orkiestrą Rozrywkową Lothara Dziwaki, Kwartetem Sląskim i festiwalem 
Mikolowskie Dni Muzyki. W 2011 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", otrzymał również Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gliwice w dziedzinie twórczości artystycznej za rok 201 O. 

Michał Rusinek 
Krakowianin. absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego , doktor polonistyki - dziś wykłada tam teorię 
literatury i retorykę . Byt sekretarzem Wislawy Szymborskiej. Tlumaczy i pisuje książki dla dzieci i dla 
doroslych, uklada limeryki. Napisat teksty kilku piosenek (m.in. dla Grzegorza Turnaua, Anny Marii 
Jopek i Doroty Miśkiewicz). Przetłumaczył piosenki do musicalu Swing! (granego we wrocławskim 
Teatrze Capitol) oraz do spektaklu Jekyll & Hyde (granego w chorzowskim Teatrze Rozrywki). Napi
sał libretto opery dla dzieci Przygody Arka Noego , która niebawem zostanie wystawiona w krakow
skim Teatrze Ludowym. 

Marek Kuczyński 
Kompozytor filmowy i teatralny, laureat wielu nagród (m.in. Złote Lwy na FPFF w Gdyni, Teatralna Złota 
Maska w Katowicach) , absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku , wykładowca Gdyńskiej Szkoły Fil
mowej. Współpracuje z teatrami w Katowicach (m.in. Dziady A. Mickiewicza, Zbrodnia i kara F. Dosto
jewskiego w reż. Krzysztofa Babickiego) . Gdyni (Antygona Sofoklesa w reż. Leszka Mądzika) , Krakowie, 
Gdańsku , Lublinie, Łodzi i in. W ostatnich latach skomponował muzykę do wielu seriali telewizyjnych 
(m.in. Hotel 52, Teraz albo nigdy, Pensjonat pod różą, Siostry). Jest też autorem muzyki symfonicznej 
i kameral~ej. Utwory takie jak: Msza Kaszubska na sopran. saksofon, chór i1 orkiestrę, Oratorium Gdańskie 
do stów Pawia Huelle na sopran, tenor, saksofon, chór i orkiestrę, Canticum Canticorum na chór i instru
menty solowe, Siedem pieśni mitosnych do slów Pawia Huelle na sopran i fortepian, były prezentowane 

____ .i wykonywane w kraju i za granicą, a także emitowane przez TVP i Polskie Radio. 
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Aktorka teatralna i filmowa, reżyserka , pedagog. Absolwentka Wydzialu Aktorskiego i Wydzialu 
Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoly Teatralnej w Krakowie. Debiutowala w 1959 r. na deskach 
Starego Teatru w Wojny Trojańskiej nie będzie J. Giraudoux w reż. J. Kaliszewskiego. Do 1964 r. 
związana była z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. Od tego czasu do 2002 r. była aktorką Sta
rego Teatru, w którym stworzyła kreacje m.in. w głośnych spektaklach K. Swinarskiego: Nie-Boskiej 
Komedii, Żegnaj Judaszu, Klątwie, Sędziach. Dziadach i Wyzwoleniu. Grała u takich reżyserów jak 
Z. Hubner, A. Bardini, A. Wajda, J. Jarocki, J. Grzegorzewski, M. Prus, K. Lupa, K. Kutz, G. Jarzyna. 
Obecnie można ją oglądać na deskach1 Starego Teatru w spektaklu Król umiera, czyli ceremonie 
E. Ionesco w reż. P Cieplaka. Do historii przeszła wykreowana przez nią rola Pani Dulskiej w serialu 
telewizyjnym Z biegiem lat, z biegiem dni w reż. A. Wajdy. Ma na swoim koncie także role filmqwe, 
m.in. w Siódmym pokoju - koprodukcji francusko-włosko-węgierskiej w reż . M. Meszaros oraz 
w Dekalogu VII K. Kieślowskiego . Ostatnio można ją było zobaczyć w Rewersie B. Lankosza. Za 
rolę w tym filmie aktorka zdobyta Polską Nagrodę Filmową Orzeł za najlepszą drugoplanową rolę 
kobiecą. Jako reżyserka zadebiutowała przygotowując Dwoje na huśtawce W. Gibsona w Starym 
Teatrze w 1974 r. W swoim dorobku reżyserskim ma również m.in. Wesele Figara P de Beaumar
chais w Teatrze im. J. Słowackiego , Wdowy S. Mrożka w Starym Teatrze (razem z J. Opalskim) , 
Poskromienie zlośnicy W. Szekspira w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku , Śluby panieńskie w Teatrze 
Śląskim w Katowicach oraz Pana Jowialskiego A. Fredry w Teatrze Polonia w Warszawie (również 
z J. Opalskim). Wyklada w Państwowej Wyższej Szkole Teatralne j! w Krakowie . W latach11987-1991 
byla prodziekanem Wydziału Aktorskiego, zaś w latach 1999-2002 prorektorem uczelni. 

Bassem Akiki 
Dyrygent młodego pokolenia urodzony w Libanie. Pełni funkcję dyrygenta w Operze Wrocławskiej 
i współpracuje z wieloma orkiestrami i teatrami muzycznymi. Studiował w Wyższym Konserwa
torium Muzyki w Bejrucie (Liban) w klasie oboju prof. E. Kupelian i w klasie śpiewu dr R. Deeb. 
Równocześnie studiował filozofię na Lebanese International University (Bejrut). W 2003 r. rozpoczął 
studia na Wydziale Twórczości. Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie 
(dyrygentura chóralna pod kierunkiem prof. S. Krawczyńskiego), które ukończy! z wyróżnieniem 
w 2008 r. W 201 O r„ z wynikiem celującym , ukończy! studia magisterskie w klasie dyrygentury 
prof. M. Pijarowskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2007 r„ jeszcze w trakcie st!ldiów, 
zadebiutował jako dyrygent z zespołem Opery Wrocławskiej , prowadząc przedstawienie opery La 
traviata G. Verdiego. Artysta posiada bogaty repertuar symfoniczny oraz dyrygu je takimi utworami 
jak: Gosi tan tu/te W.A. Mozarta, La traviata , Rigoletto. Giovanna d'Arco , Falstaff G. Verdiego, Car
men G. Bizeta, Chopin G. Oreficego, Kobieta bez cienia R Straussa, Opowiesci Hoffmanna J. Offen
bacha, Turandot G. Pucciniego, Borys Godunow M. Musorgskiego, Matka czarnoskrzydtych snów 
H. Kulenty i La liber/a chiama la liber/a E. Knapika. Współpracuje z licznymi orkiestrami i zespolami 
artystycznymi w Libanie, Polsce, Francji , we Wloszech, USA i w Kanadzie. Jako dyrygent stale 
wspólpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym. 



Przemysław Neumann 
Dyrygent. Absolwent Poznańskiej Szkoty Chóralnej Jerzego Kurczewskiego oraz Szkoły Muzycznej 
li stopnia w Poznaniu w klasie śpiewu. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu - dyry
genturę symfoniczna-operową w klasie prof. Jerzego Salwarowskiego oraz prof. Antoniego Grela. 
Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego 
w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku na Ili Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku 
zajął Ili miejsce. Jako dyrygent prowadził orkiestrę Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodową 
Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz orkiestry Filharmonii Białostockiej, Czę
stochowskiej, Szczecińskiej oraz Sląskiej w Katowicach. Już podczas studiów nawiązał współpracę 
z poznańskim Teatrem Muzycznym, a od roku 2004 jest etatowym dyrygentem tego teatru, prowa
dząc przedstawienia Zemsty nietoperza, Barona cygańskiego oraz Króla walca J. Straussa, Weso/ej 
wdówki, Cygańskiej mi/ości, Carewicza oraz Krainy uśmiechu F. Lehara, Hrabiny Maricy oraz Księż
niczki czardasza E. Kalmana, a także Skrzypka na dachu J. Bocka, Phantoma M. Yestona oraz Zorbę 
J. Kandera. Po obronie doktoratu w roku 2009 podjął pracę naukową w katedrze dyrygentury po
znańskiej Akademii Muzycznej. Jako dyrygent stale współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym. 

Jakub Lewandowski 
Choreograf, tancerz zawodowy (weryfikacja ZASP), absolwent Studium Animatorów Kultury w Ka
liszu (taniec współczesny), Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (pedagogika artystyczna), 
stypendysta (i jednocześnie stażysta) Centrum Choreograficznego Mathillde Manier w Montpellier 
(Francja). Był solistą w zespole baletowym Teatru Rozrywki. Od roku 201 O artysta niezależny współ
pracujący z różnymi teatrami w Polsce. Trzykrotnie nominowany do Nagrody Artystycznej „Złota 
Maska". Laureat tej nagrody w roku 2011 za choreografię do spektaklu Hotel Nowy Swiat, wysta
wionego w Teatrze Polskim w Bielsku-Bialej. W roku 201 O zostal uhonorowany przez Marszalka 
Województwa Sląskiego Nagrodą Artystyczną dla Młodych Twórców. W roku 2011 został laure
atem Stypendium Artystycznego w Dziedzinie Kultury Województwa Śląskiego Autor choreografii 
spektakli Adonis ma gościa (reż. Fred Apke, Teatr Rozrywki w Chorzowie), Hotel Nowy Świat (reż. 
Magdalena Piekarz, Teatr Polski w Bielsku-Bialej), Wizyta starszej pani (reż. Magdalena Piekarz, Te
atr Sląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach), Królewicz i żebrak (reż. Dariusz Wiktorowicz, Teatr 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie), Bulwar zdradzonych marzeń (reż. Robert Talarczyk, Gliwicki 
Teatr Muzyczny), Monsters. Pieśni morderczyń (reż. Robert Talarczyk, Teatr Rampa w Warszawie), 
Zabawka (spektakl autorski, Teatr Rozrywki w Chorzowie) oraz wieloletni choreograf koncertów 
sylwestrowych wystawianych w Teatrze Rozrywki. Twórca choreografii w filmie Oskarowe kostiumy 
Barbary Ptak (reż. Krzysztof Korwin Piotrowski) Od roku 2009 prowadzi autorski dział ,,Teatralne 
kulinaria" w magazynie „Style". Jakuba Lewandowskiego można oglądać w spektaklu Mistrz i Maf
gorzata Story w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (reżyseria Robert Talarczyk) w rol i1 Behemota. 

T tiana Kwiatkowska 
Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako scenogra1 o wszechstroITTnych zainte· 
resowaniach ma w dorobku znakomite projekly opracowane dla teatrów dramatycznych (m.in. do 
Hamleta, Weso/ych kumoszek z Windsoru i Marii Stuart) i muzycznych (do Nocy w Wenecji, Hra
biego Luxemburga, Cnotliwej Zuzanny, Kota w butach - polska prapremiera w 1997 r. w Operze 
Nova w Bydgoszczy-Pierścienia i róży, Czerwonego Kapturka). Od wielu lat pracuje jako scenograf 
w Telewizji Polskiej. Jest autorką scenografii i kostiumów do Kabaretu Olgi Lipińskiej i wielu innych 
g1ośnych widowisk, np. db odznaczonego Zlotym Ekranem Czupurka. Wyrazem uznania dla jej do
konań artystycznych jest dwukrotnie przyznana Nagroda Prezesa Rady Ministrów oraz Nagroda dla 
Najlepszego Scenografa Wi!ilowisk dla Dzieci przyznana na festiwalu w Poznaniu. Stale wspólpracuje 
z warszawskim Teatrem Syrena, gdzie zrealizowała kilkanaście widowisk muzycznych i rewii, m.in. 
Królową Śniegu, Taka noc nie powtórzy się więcej czy li fragranti. W 2002 r. została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi. W 2004 roku zaprojektowała scenografię do baletu Dziadek do orzechów 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a w 2011 roku do operetki Wesola wdówka w tym samym teatrze. 
W 2005 roku rozpoczęła współpracę z Mazowieckim Teatrem Muzycznym „Operetka" w Warsza
wie, gdzie zrealizowała scenografie do Księżniczki czardasza, Hrabiny Maricy i Zemsty nietoperza 
J. Straussa oraz kostiumy do Wesotej wdówki. Opracowała scenografię i kostiumy do spektaklu 
Edith i Marlene (nagroda na festiwalu teatrów letnich w Warszawie), spektaklu muzycznego Gate 
Sax z piosenkami Agnieszki Osieckiej, a także do spektakli A-na-was sptyną obloki z piosenkami 
M. Grechuty i Róbmy swoje z piosenkami W Młynarskiego. W 2006 roku zaprojektowała kostiu
my do nagrodzonego g1ówną nagrodą na VI Festiwalu „Owa Teatry" spektaklu TV Juliusz Cezar, 
a w 2008 roku scenografię do spektaklu muzycznego Chopin w Ameryce. Jest także twórcą sceno
grafii do spektakli teatralnych Dzień Walentego w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
i Mayday w Nowym Teatrze w Slupsku. W roku 2009 otrzymala Teatralną Nagrodę Muzyczną im. 
Jana Kiepury w kategorii Najlepszy Scenograf. 



Zofia de lnes 
Scenograf, kostiumograf, projektant mody, rysownik. Ukończyła Politechnikę Krakowską na Wydzia
le Architektury (dyplom inżyniera architekta) oraz Wydział Scenografii ASP w Krakowie. Projektuje 
scenografie i kostiumy w teatrze dramatycznym, muzycznym, lalkowym, operze, balecie, pantomi
mie, telewizj i1 i filmie. Debiutowala kostiumami1 do Bialego malżeństwa w reż. K. Brauna w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu i tę pracę z zaprojektowaną przez siebie scenografią powtórzyła w te
atrze w Port Jefferson w stanie Nowy Jork w USA. Teatr stal się dla niej1 właściwym miejscem dla 
autorskich realizacji, spełnienia własnych wizji, wyobrażeń, fantazji i kreacji. Ma na koncie ponad 
dwieście realizacji. W licznych teatrach dramatycznych (m.in. Stary Teatr w Krakowie, Teatr Naro
dowy, Teatr Ateneum, Teatr Polski i Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku) 
współpracowała z wybitnymi reżyserami, m.in. z Jerzym Jarockim, Maciejem Prusem, Adamem 
Hanuszkiewiczem, Mariuszem Trelińskim, Leszkiem Mądzikiem, Zofią Kalińską i Tomaszem Koni
ną. W teatrach operowych zrealizowała m.in.: Fausta w Teatrze Wielkim w Warszawie i Salome 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu w reż. M. Weissa-Grzesińskiego, Damę pikową , Czarną maskę, Ubu 
króla i Traviatę w reż. K. Nazara w Operze Krakowskiej, Tankreda w reż. l Koniny w Teatrze Wielkim 
w Warszawie, Rigoletto w reż. K. Jasińskiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu i w reż. H. Baranowskie
go w Operze Krakowskiej, Straszny dwór w Teatrze Wielkim w Warszawie w reż. M. Grabowskiego, 
Ascanio in Alba w reż. M. Znanieckiego w Teatra Comunale w Bolonii Współpracowała również 
z Polskim Teatrem Tańca i Ewą Wycichowską (Niebezpieczne związki, Przypadki pana von K.) oraz 
z Henrykiem Konwińskim, z którym zrealizowała balet Romeo i Julia w Operze Sląskiej. Spośród jej 
realizacji w teatrach muzycznych warto wymienić Proces i Księżniczkę czardasza w Teatrze Muzycz
nym w Gdyni, The Rocky Horror Show w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i w Och-teatrze w Warsza
wie oraz Zemstę nietoperza i Annę Kareninę w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Współpracuje także 
z teatrami lalkowymi (Teatr Banialuka w Bielsku-Białej, Teatr im. A. Smolki w Opolu). Przez wiele lat 
współpracowała z twórcą Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henrykiem Tomaszewskim. Zrealizo
wała trzy spektakle autorskie: poświęconych kreacyjnej funkcji kostiumu i jego związkom z płcią 
Idoli perwersji (z Teatrem Ekspresji, 1991 ), poświęcone związkom kostiumu z modą przedstawienie 
Między teatrem a haute couture (z Polskim Teatrem Tańca, 1998) oraz metafizyczny spektakl Na 
krawędzi (Teatr Rozrywki, 2006). Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, 
zajmuje się też rysunkiem i plakatem, pisze teksty poświęcone kostiumowi i modzie. Wyklada ko
stiumografię w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. 

' 

GraiYna Griner 
Pianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog. Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Pań
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Klasę fortepianu ukończyła u prof. W Szlach
ty. Od 1976 była zatrudniona w Państwowej Operze Sląskiej w Bytomiu, gdzie w~półp.racowat.a 
z dyrektorem Napoleonem Siessem. W latach 11982-2001 pracowała w Operetce Sląsk1e1 w Gli
wicach, a następnie w Teatrze Muzycznym, współuczestnicząc w przygotowaniach i realizacjach 
przedstawień. w licznych koncertach towarzyszyła na scenie między innymi Wandzie Polańs~iei 
i Stanisławowi Ptakowi. Obecnie pełni funkcję kierownika wokalnego w Gliwickim Teatrze Muzycz
nym. Współpracuje z artystami teatrów muzycznych - opery i operetki - biorąc udział w licznych 
realizacjach przedstawień muzycznych. Akompaniuje także na koncertach artystom GTM, opery, 
operetki i śpiewającym aktorom. 

Barbara Stanisz 
Kierownik chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego, pedagog, wokalistka, dziennikarka i wykładow
ca akademicki. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W tym czasie zdobyła również wyksztalcenie 
muzyczne. Ponadto ukończyla Podyplomowe Studia Fill!)zoficzno-Religioznawcze na Uniwersytecie 
Jagiellońsk1m, a także Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dol
nośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Swoją drogę zawodową rozpoczęta w Krakowskim Teatrze 
Muzycznym. Później podjęła pracę w Państwowej Operze Sląskiej w Bytomiu, a następnie w Pań
stwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze". Najdłużej związana była z Państwowym 
Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk", gdzie pełniła funkcje solistki, asystentki i !Pedagoga. 
Jako chórmistrz GTM zrealizowała następujące przedstawienia: Wiedeńska krew i Zemsta nietope
rza J. Straussa, Kwiat Hawaii P. Abrahama, Hrabina Marica E. Kalmana, Kraina uśmiechu i Wesola 
wdówka F. Lehara, Carmen G. Bizeta, Anna Karenina A. Zaryckiego wg L. Tołstoja, Hello, Dolly! 
J. Hermana, Ragtime S. Flaherty'ego, Kot w butach A. Hundziaka, Z batutą i humorem, Batuta, frak 
i elegancja, Wiedeń moich marzeń oraz Europa moich marzeń. 
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Zastępca dyrektora 
Główny księgowy 

Adminislralor zarządzający 
Główny specjalisla ds. realizacji projektów 

i marketingu 
Asystent dyrektora 

Kierownik chóru 
Kierownik wokalny 

Kierownik baletu 
Dyrygenci 

Korepetytorzy 
Dział Koordynacji Pracy Artystycznej 

Biuro Obsługi Widzów i Promocji Teatru 

Impresariat 

Kierownik Kancelarii 
Sekretariat 

Kierownik techniczny 
Rekwizytor 

Brygadier sceny 
Oświetlenie 

Realizacja dźwięku 

Jolanta Witkowska 
Adam Rakowski 
Joanna Rakowska 

Grażyna Miczka 
Agnieszka Szczotka 
Barbara Stanisz 
Grazyna Griner 
Anna Siwczyk 
Bassem Akiki. Jakub Chrenowicz, Adam Mazań , 
Przemyslaw Neumann. Maciej Niesiołowski. 
Sebastian Perłowski, Wojciech Radek, 
Andrzej Rosól. Ruben Silva, Paweł Szczepański 
Grażyna Griner. Adam Mazań. Krzysztof Solik 
Wioletta Załęcka - kierownik 
Jolanta Klaczkowska 
Kinga Knapik - kierownik 
Jagoda Czumak. Joanna Jendryczko, 
Łukasz Mitka, Anna Zasadzińska-Oczko 
Jolanta Szymura - kierownik 
Beata Sokołowska 
Jolanta Łabiak 
Stefania Pokora 
Adam Prażuch 
Teresa Opydo 
Jarosław Maksymowicz 
Wacław Czarnecki 
Grzegorz Zierold, Andrzej El<\czyński, Jacek Skorupa 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Kierownik prac. malarsko-modelatorskiej Barbara Ciszek 

Brygadierzy pracowni krawiecka damska: Irena Sławińska 
krawiecka męska : Justyna Galus 
zdobnicza: Janina Łubkowska 
tapicerska: Jarosław Jochacz 
stolarska: Ryszard Sierny 
farbiarska Zofia Malujlo 
fryzjerska: Edyta Bratkowska 

Zaopatrzenie Grzegorz Wojtasiński 
Garderobiane Aleksandra Rachwał-Bednarska (brygadier). 

Stanisława Grabos. Teresa Olak, Urszula Skubella 
Jacek Mikoła1czyk Redakcja programu 

Zdjęcia 

Projekt afisza i opracowanie grai. programu 

Gliwicki Teatr Muzyczny 

Krzysztof Krzemiński www.fabrykapr.com 
KEbeth Studio 

ul. Nowy Świat 55/57, 44-1 OO Gliwice. tel.. 32 230 67 18 (centrala) . Rezerwacja biletów: 
32 232 13 39 (kasa) , 32 230 49 68, 32 231 80 38 (Biuro Obsługi Widzów i Promocji) , 
32 301 51 93 (fax), e-maił : bow@teatrgliwice pl Impresariat: al. Przyjażni 18. tel. 32 231 
88 13. kino Amok ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32 231 56 99. Kwartet Sląski tel. 32 251 21 
24. e-mail: si lesians@yahoo.com 

Sceny GTM: Scena przy Nowym Świecie (ul. Nowy Świat 55/57). Scena w Ruinach (al. Przyjaźni 18). Scena 
Bajka-Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)e-mail : gtm@teatr.gl1wice.pl 

ZE ZBIO ÓW 
Instytutu Teatralnego 

www.teatr.gliwice.pl 



Patronat medialny: 

•l'OLI KIE llADIO 
KATOWICE 

GLIWICKI TEATR MUZYCZNY 
44-:100 Gliwice, ul. Nowv świat 55/57 

www. e tr.gliwic .pl 
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ZACHODNI 

tł. kultwaonlin~p1 

GTM 
jest samorządo\v.ł 

instytucją artystyczną • L 1 w 1c 1 
Miasta Gliwice 

nasze .pl 

ITM pl@i·@CSł 


