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Uzdrawiająca moc śpiewu 

W maju ubiegłego roku młody reżyser Ran Arthur Braun, działający wcześniej 

głównie w charakterze choreografa, wraz z genialnym scenografem Justinem 

C. Arienti odnieśli niespodziewany sukces na scenie Teatru Wielkiego 

w Poznaniu, prezentując inteligentną i burzliwą inscenizację opery science-

fiction Krzysztofa Meyera Cyberiada. Przedstawienie jako całość było 

nominowane do polskiej Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury za 

2014 rok jako jedne z dziesięciu najlepszych przedstawień w kraju, otrzymując 

ostatecznie nagrodę w kategorii scenografia. Nie dziwi więc fakt, że poznańska 

Opera niezwłocznie zaprosiła ten duet artystyczny do kolejnej produkcji. 

Powstał ambitny spektakl, składający się z dwóch krótkich bajkowych oper: 

jednoaktowego Dziecka i czary (L’enfant et les sortilèges) Maurice Ravela, 

wystawianej w języku francuskim, a także rzadko widywanego Słowika (Le 

Rossignol) Igora Strawińskiego w polskim tłumaczeniu. To nastrojowe 

zestawienie wzbogaciło repertuar Teatru o propozycję kierowaną szczególnie 

do młodych miłośników opery i ich rodzin, którzy szukają wyjątkowej oferty kulturalnej. Wieczór ten udał się 

bajecznie, i to nie tylko za sprawą ogromnego bogactwa pomysłów. 

Oprawę sceny w Dziecku i czarach M. Ravela tworzy dominujący ogromny fortepian koncertowy. Ustawiony jest 

krzywo, jedna noga odpadła; padł on z pewnością ofiarą żądzy niszczenia występującej u Dziecka, które 

w libretcie stworzonym przez Colette rozładowuje swoją złość właśnie na sprzętach domowych. Następnie we 

śnie ukazują mu się niszczone i źle przez niego traktowane meble, naczynia i zwierzęta – w scenicznej realizacji 

jedne są powiększone, inne w naturalnej wielkości. W koncepcji Rana Arthura Brauna niektóre postaci 

występują podwójnie: odtworzone na scenie są przez tancerzy, a ich partia wokalna w wykonaniu solistów 

rozbrzmiewa z loży bocznej. Chór zresztą ustawiony jest na widowni oraz na pierwszym balkonie, co daje 

znakomity efekt! Reżyser powołał niesamowity, barwny i tłumny korowód niezwykłych postaci, którym każe 

defilować ponad instrumentem na scenie, wykonując bardzo pomysłowe ruchy. Dodatkowego uroku i kolorytu 

dodał im Justin C. Arienti, przebierając je w sposób czarujący i z dbałością o każdy detal: Zegar został odziany 

niczym dostojny jegomość, Owce z podartej powieści chodzą o kulach, wirują Chińskie Filiżanki, a Cyfry 

przebrane są w więzienną odzież w kolorowe paski i wyposażone w koła hula hop – by wymienić tylko wybrane 

przykłady. 

Słowik I. Strawińskiego, oparty na baśni H. Ch. Andersena, został przez Rana Arthura Brauna zainscenizowany 

w sposób bardziej statyczny i liryczny, jednak równie dosadnie. Scena spowita przez Marka Rydiana magicznym 

światłem i okryta przez Arienti’ego zasłonami z cienkiego materiału oraz wyposażona w nieliczne rekwizyty 

doskonale sugeruje bajkowe Chiny. W zrozumiały i bardzo poetycki sposób reżyser opowiada historię Słowika, 

który leczy swoim śpiewem umierającego Cesarza. Widzowie zapamiętują piękne obrazy: Rybak wpływający na 

czółnie, żywy Słowik unoszący się pod niebem na sznurach, częściowo nawet głową w dół, fruwa nad sceną 

niczym delikatny ptaszek, podczas gdy jego sztuczny odpowiednik wykonuje współczesny taniec breakdance; 

Śmierć pojawiająca się w tle jako wyolbrzymiona postać; zespół chóru, ubrany w kitle w jednolitym kolorze, 

ustawia się do procesji pogrzebowej. 

Zespół Teatru Wielkiego, świetnie obsadzony we wszystkich partiach, prezentuje się w sposób ujmujący. 

Wszyscy śpiewacy, tancerze i soliści chóru, którzy występują po części w wielu rolach, są niesamowicie zabawni 

i muzycznie świetnie przygotowani. Spośród wielu warto wymienić choćby Magdalenę Wilczyńską-Goś, która 

bardzo wiarygodnie wcieliła się w postać Dziecka, Małgorzatę Olejniczak-Worobiej w roli Słowika, wyniośle 

ćwierkającą swoje koloratury z loży bocznej, dzielącą swoją partię z drobną baleriną Ichigo Oguro, oraz pięknie 

brzmiącego tenora Piotra Friebe w roli Rybaka. Dyrygent Grzegorz Wierus potrafi z lekkością podejść do 

impresjonistycznej partytury Ravela, w której występują sceny tańca rewiowego, ukazując równocześnie 

wyczucie świata dźwięków Strawińskiego, który jest rytmicznie ostrzejszy i bardziej odważny; orkiestra w obu 

sztukach doskonale za nim podąża.  
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Na trzecim spektaklu, przy pełnej widowni, widać było wiele dzieci. Pojawiał się niewiarygodny aplauz przy 

poszczególnych scenach oraz gromkie brawa na zakończenie. Berlińczycy mają powody do radości, bo Ran 

Arthur Braun jest choreografem międzynarodowej koprodukcji słynnej opery familijnej Piotruś Pan Richarda 

Ayresa, którą będzie można zobaczyć na scenie Komische Oper. 

Karin Coper 


