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Program: Gioachino Rossini (1792–1868)
 Fragmenty opery „Cyrulik sewilski”
  Uwertura
  Largo al factotum  
  – Cavatina Figara z I aktu 
  Temporale z II aktu
  Dunque io son?  
  – Duet Rosiny i Figara z I aktu 

  Vincenzo Bellini (1801-1835)
  Fragment opery „Purytanie” 
  Qui la voce – Aria Elviry z II aktu

 przerwa

 Vincenzo Bellini 
 Fragment opery „Purytanie” 
  Ah, per sempre io ti perdei!  
  – Aria Riccarda z I aktu

 Gaetano Donizetti (1797–1848) 
 Fragmenty opery  
 „Łucja z Lammermooru”
  Regnava nel silenzio 
  – Aria Łucji z I aktu 
  Il pallor funesto, orrendo  
  – Duet Enrica i Łucji z II aktu

 Gaetano Donizetti
  Fragmenty opery „Don Pasquale”
  Uwertura 
  E il dottore non si vede  
  – Duet Noriny i Malatesa z I aktu 



MARIUSZ KWIECIEŃ – baryton. Występował 
w najważniejszych teatrach operowych świata: 
Metropolitan Opera, Covent Garden, Operze 
Wiedeńskiej, Operze Paryskiej, Lyric Opera 
w Chicago, Operze Bawarskiej i wielu innych. 
Publiczność doceniła jego wspaniały głos,  
muzyczną wrażliwość i czarującą prezencję 
sceniczną. Kreacje Mariusza Kwietnia w klasyce 
operowej pozostają na długo w pamięci.  
Odtwarzał tytułowe role w znanych operach: 
„Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
„Król Roger” Karola Szymanowskiego,  
„Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. 
Występował jako Almaviva w „Weselu Figara” 
Mozarta, Malatesta w „Don Pasquale”  
Gaetana Donizettiego, Riccardo w „Purytanach” 
Vincenza Belliniego, Rodrigo di Posa 
w „Don Carlosie” Giuseppe Verdiego.
Studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
krakowskiej, potem warszawskiej Akademii 
Muzycznej (w klasie Włodzimierza Zalewskiego). 
Jeszcze w czasie studiów, w 1995, zadebiutował 
w tytułowej roli w „Weselu Figara” na scenie 
Teatru Wielkiego w Poznaniu, a następnie 
występował podczas tournée tego teatru 
w Luksemburgu. W 1996 wielokrotnie 
śpiewał w Teatrze Muzycznym „Roma” partię 
Papagena w Mozartowskim „Czarodziejskim 
flecie”. Uczestniczył w Lindemann Young Artist 
Development Program przy Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku, gdzie doskonalił swój talent 
wokalny i aktorski u najwybitniejszych artystów 
scen operowych.
W 1999 zachwycił talentem i pięknym głosem 
podczas recitalu pieśni Mieczysława Karłowicza. 
Na scenie Met zadebiutował w tym samym 
roku jako Kuligin w operze „Kátia Kabanová” 
Leoša Janáčka. Wystąpił tam jeszcze, 
poza rolami wymienionymi wyżej, m.in. jako 
Marcello w „Cyganerii” Giacoma Pucciniego, 
Silvio w „Pajacach” Ruggera Leoncavallo, 
Guglielmo w „Cosi fan tutte” Mozarta,  
Ford w Verdiowskim „Falstaffie”, Escamillo 
w „Carmen” Georges’a Bizeta i Belcore  
w „Napoju miłosnym” Donizettiego.  
W Met śpiewa od kilkunastu sezonów.



„...olśniewający, wspaniały głos i prezencja [...]  
na dodatek inteligentny. Pełen pakiet...”

Michael White, „The New York Times”

„Mariusz Kwiecień. Trudno wymówić, ale łatwo podziwiać. 
To jest baryton, który opanowuje całkowicie scenę,  
tak że, zdaje się, wysysa cały tlen...”

Melinda Bargreen, „The Seattle Times”



ODRADZANO MI ŚPIEWANIE 
z wywiadów z Mariuszem Kwietniem

Drodzy Państwo, kiedy ja zaczynałem i byłem na samym 
początku drogi, odradzano mi w ogóle śpiewanie. 
Powiedziano mi, że mój głos nie jest na tyle dobry  
i na tyle duży, żeby śpiewać operę. Ja się jednak 
uwziąłem i po latach jestem w czołówce barytonów 
świata. To jest dowód, że jeśli się chce i odpowiednio 
pracuje, to można „sięgnąć po swoje marzenia”.

(z wywiadu na http://opera.info.pl,  
rozmawiali Beata i Michał Olszewscy)

Co do marzeń zawodowych – (...) mam wrażenie, że ich 
lista już się skończyła. Jako student marzyłem, żeby 
wystąpić choć raz w życiu na jednej z wielkich scen: 
Metropolitan Opera, La Scala czy Covent Garden. 
Zaśpiewałem na wszystkich trzech, a na nowojorskiej 
i londyńskiej z własnego wyboru jestem bardzo często. (...) 
Spełniam się jako artysta, ale zawodowo już nie marzę.
(Gazeta Wyborcza – Wysokie Obcasy online, rozmawiała 

Kinga Marszał-Norsworthy)

Na barytony kompozytorzy często pisali role 
niegrzecznych kochanków, trudnych braci, srogich ojców, 
królów, hrabiów. Jednak to nie do końca złe postaci, 
to ludzie silni, barwni, to mężczyźni, którzy łamią serca, 
za którymi podąża lud. 

(z wywiadu dla Radia Kraków,  
rozmawiała Sylwia Paszkowska)

Obydwa zdjęcia, autorstwa Mikołaja Mikołajczyka,  
pochodzą ze strony internetowej Mariusza Kwietnia:  
http://www.mariuszkwiecien.com



JOANNA WOŚ – sopran. Primadonna łódzkiego Teatru 
Wielkiego, laureatka najważniejszych konkursów 
wokalnych w Polsce.
Stale współpracuje z Operą Krakowską i Operą Narodową. 
Z tymi zespołami odbyła wiele podróży artystycznych 
po Europie. Samodzielnie zaś występowała m.in. w Alte 
Oper we Frankfurcie, Narodowej Operze w Zagrzebiu, 
Narodowej Operze w Wilnie, w teatrach i filharmoniach 
Tuluzy, Lyonu, Nancy i Strasburga.
Wyjątkowe warunki jej głosu o ogromnej giętkości, 
w górze skali sięgającego aż do trzykreślnego „es” 
sprawiają, że chętnie powierzano jej popisowe partie 
koloraturowe, takie jak Królowa Nocy w Mozartowskim 
„Czarodziejskim flecie”, Olimpia w „Opowieściach 
Hoffmanna” Jacques’a Offenbacha, Rosina w „Cyruliku 
sewilskim” Gioachina Rossiniego, Gilda w „Rigoletcie”, 
czy Oskar w „Balu maskowym” Verdiego. Popisową 
w jej dorobku jest tytułowa partia w Verdiowskiej 
„Traviacie”. Znana jest także z ról Mozartowskich. 
Uznanie międzynarodowej krytyki przyniosła Joannie 
Woś rola Żony w „Życiu z idiotą” Alfreda Schnittkego. 
Utwór, wystawiony w Nowosybirskim Teatrze Opery 
i Baletu przez Henryka Baranowskiego, otrzymał Złotą 
Maskę jako najlepsze przedstawienie operowe w Rosji 
w 2003 roku. Spektakl z sukcesem prezentowano także 
w Magdeburgu, Berlinie, Monachium oraz w Rzymie.
Od pewnego czasu Joanna Woś specjalizuje się 
w operach belcantowych. Oprócz popularnych tytułów 
– „Łucja z Lammermooru”, „Don Pasquale” (obydwa 
dzieła autorstwa Donizettiego), „Cyrulik sewilski” 
Gioacchina Rossiniego, polskie teatry specjalnie dla niej 
wystawiają rzadko obecne na naszych scenach dzieła, 
takie jak „Purytanie” Belliniego (Elwira) czy „Lukrecja 
Borgia” i „Anna Bolena” Donizettiego (role tytułowe, 
obydwie nagrodzone Złotą Maską).
Joanna Woś ma także bogaty repertuar koncertowy.  
Warto wspomnieć o jej udziale w wykonaniu III Symfonii 
Henryka Mikołaja Góreckiego z Londyńską Orkiestrą 
Symfoniczną w Royal Albert Hall. 



Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

INFORMACJE, REZERWACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW
42 664 79 79
bilety@filharmonia.lodz.pl

Budynek Filharmonii jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

Dyrekcja Filharmonii uprzejmie informuje, 
że repertuar może ulec zmianie.

BIURO OBSŁUGI SŁUCHACZA zajmuje się 
sprzedażą biletów dla grup zorganizowanych 
oraz współpracą z firmami i instytucjami.

Kontakt: Sylwia Lewicka, 663 200 902, 
sylwia.lewicka@filharmonia.lodz.pl

Honorujemy karty płatnicze.

Kasa biletowa jest czynna:
•  w poniedziałki, środy i czwartki od 10.00 do 18.00
•  we wtorki i piątki od 10.00 do 20.00
•  godzinę przed każdym koncertem do pierwszej przerwy

Bilety można kupować na stronie internetowej Filharmonii 
oraz na portalu:

www.filharmonia.lodz.pl

Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy:

Mecenas sezonu 2017/2018:

Projekt graficzny: Mamastudio 
Skład: www.media-press.com.pl / Beata Gawłowska 
Oddano do druku 6.04.2018 r.


