






Dariusz Różankiewicz 
kierownictwo muzyczne 
Absolwent dyrygentury symfoniczna-orkiestrowej 
oraz wykładowca Akademii Muzycznej im. F. Cho
pina w Warszawie. Występował i dyrygował na wielu 
znaczących festiwalach, t. j.: Warszawska Jesień, Festiwal 
Mozartowski, Światowe Dni Muzyki, Festiwal im.]. Kiepury w Krynicy 
czy Festival Cervantino w Meksyku. Dokonał kilkudziesięciu nagrań 
dla Teatru Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Współpracuje 
i koncertuje z wieloma filharmoniami i teatrami. Występował m.in.: 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Grecji. Obecnie Kierownik 
muzyczny w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie przygotował m.in. 
premiery i prapremiery musicali i spektakli muzycznych: Muzyka 
Queen, Pinokio, Od Westendu do Broadwayu, Night Fever, Chicago, 
Pięciu Braci Moe, Atlantis, Dracula, La Cage Aux Folles, Farne, 
Footloose, Francesco, Piękna i Bestia, Skrzypek na dachu, czy Chess, 
z którymi występował w największych teatrach (nagroda Inthega za 
najlepszy musical, 200lr.). Laureat nagrody im. Jana Kiepury w kate

gorii - „Najlepszy drygent" (2008). 

Joanna Semeńczuk 
choreografia 
Tancerka, choreograf, pedagog tańca. Absol
wentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdań
sku, studentka Uniwersytetu Muzycznego im. 

F. Chopina w Warszawie. Karierę zawodową 
zaczynała w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. 

Pracowała też w Operze Kameralnej w Warszawie, Operze 
Nova w Bydgoszczy, współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy w To
runiu. Od 1996 r. kierownik Baletu Teatru Muzycznego w Gdyni oraz 
pedagog tańca w Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni. Stworzyła 
choreografie do spektakli: Wichrowe Wzgórza, Ania z Zielonego 
Wzgórza, Roxi Bar (nagroda za choreografię na Festiwalu Spektakli 
Ogródkowych w Warszawie), Kiss me, Kate, Piękna i Bestia, My Fair 
Lady (Opera Nova w Bydgoszczy), Skrzypek na dachu (Teatr Powszechny 
w Radomiu) oraz współtworzyła choreografie do spektaklu Klatka 
wariatek, a tak:ż.e]ózef i cudowny płaszcz snów w technikolorze (Teatr 
Powszechny w Radomiu), do opery Wesele Figara i operetki Księżniczka 
czardasza (Opera Bałtycka w Gdańsku). 









MyOrU$ 
komedia nader współczesna 
Musical „My Fair Lady'' powstał w oparciu o Pigmaliona, dramat George'a 
Bernarda Shaw z 1912 roku, którego premiera nastąpiła rok później, 
filmowa adaptacja zaś - na rok przed wybuchem II wojny światowej. 
Krytycy, zachwyceni pierwowzorem, podkreślali ironię, bezcere
monialność, z jaką Shaw rozprawia się z wewnętrzną pustką uprzy
wilejowanych, cynizmem nuworyszy, mizoginią mężczyzn. Nie oznacza 
to bynajmniej, że nie potrafił skierować krytyki pod adresem kobiet -
w „Profesji Pani Warren" ukazuje pyszny obraz matrony, bizneswoman 
prowadzącej zarówno dom rodzinny, jak i publiczny. Do nowojorskiej 
premiery teatralnej „My Fair Lady", musicalu duetu Lerner-Loewe 
z udziałem Julie Andrews i Rexa Harrisona w rolach głównych, doszło 
15 marca 1956 roku. Osiem lat później wytwórnia Warner Brothers 
wykupiła prawa do filmu za niebagatelną wówczas sumę pięciu milionów 
dolarów, reżyserię powierzając George'owi Cukorowi, znanemu 
z filmów „Dama kameliowa" (Greta Garbo), „Pokochajmy się" (Marylin 
Monroe), „Filadelfijska opowieść" (Cary Grant), czy ,,Narodziny gwiazdy''. 
Cukor zaproponował rolę Profesora Higginsa Harrisonowi, rolę tytułową 
zaś - Audrey Hepburn. Film otrzymał osiem Oskarów w 1964 roku, 
przyczyniając się do trwałej popularności musicalu. 
I nic dziwnego: „My Fair Lady'' jest bowiem wariacją na temat Kopciuszka, 
na chwilę cudownym zrządzeniem losu przemienionego w królewnę; 
jest baśnią o sukcesie, opowieścią o wytrwałości, wykorzystaniu „szansy 
na sukces". Jest musicalem, który za temat obiera „stwarzanie człowieka", 
bo czymże jest nauka mowy ludzkiej, pozwalającej otworzyć się na 
drugiego, pozwalającej innym zobaczyć siebie - przez język, gesty 
i ubiór zrozumiały i do przyjęcia przez tych, do grona których aspirujemy? 
Jakże aktualną dzisiaj, gdy przy pomocy stylistów, spin doktorów, mniej 
lub bardziej samozwańczych specjalistów od kształtowania wizerunku, 
media na naszych oczach kreują celebrytów. Eliza Doolittle wydaje się 
postacią przybywającą prosto z ekranu reality show. Jej ojciec, Alfred 
Doolittle, którego postać została w musicalu niezmiernie wyekspono-
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wana, jest tym bardziej osobą z naszej baśni: śmieciarz, naciągacz 
i wesoły alkoholik, niepozbawiony przy tym talentów retorycznych, 
w wyniku żartu Higginsa zostaje wyniesiony do rangi czołowego mora
listy, ochoczo przyjętego do swego grona przez możnych tego świata, 
nad którymi zresztą góruje świadomością sztuczności obowiązujących 
konwencji. 
w odróżnieniu od losów Alfreda, dzięki finansowemu zabezpieczeniu 
pewnie wkraczającego w nowy świat, bez odpowiedzi pozostaje pytanie, 
do jakiego świata ostatecznie należeć będzie „bezklasowa" Eliza z Pig
maliona, pozbawiona zarazem akcentu i innych atrybutów swojego 
niskiego pochodzenia, jak i - poza akcentem klasy uprzywilejowanej, 
znajomością retoryki i manier - środków pozwalających jej wybierać 
przyszłość. 

Nienowe to pytanie w literaturze; Kaliban, najsłynniejsza bodaj postać, 
której głównym osiągnięciem było opanowanie „ludzkiej mowy" -
języka wykształconych - zarzuca w „Burty'' Szekspira swemu mentorowi, 
nieco jedynie subtelniejszemu niż Higgins, iż ten „nauczył go języka, 
[ergo J nauczył go przeklinać". Eliza przeszła odwrotną drogę - poznając 

język, oduczyła się przeklinać. Utraciła tym samym jedyną bodaj broń, 
dostępną bezradnym. W „Burzy" Kaliban - już uwolniony od służby, 
już usłyszawszy obietnicę, że jego wymarzona wyspa znowu zostanie 
mu oddana we władanie, i tak słyszy polecenie Prospera, by posprzątał 
i na tym - w dramacie - kończy się jego obecność. W teatrze niekiedy 
widz zostaje zmuszony dostrzec Kalibana w ostatniej scenie; jego samo
tność, nieokreśloną wolność i nieznaną przyszłość. 
Eliza z „My Fair Lady'' - Kaliban współczesnego musicalu - najwyraźniej 

nie dysponuje nawet takim spektrum wyborów. Po krótkiej chwili 
buntu wraca do zimnego domu na Wimpole Street. Odrzucona przez 
ojca, pozostaje ofiarą mężczyzn. Niezgoda na świadomość, iż była 
jedynie ciekawym - i nużącym - przypadkiem, przedmiotem zakładu, 
instrumentem w rękach starych kawalerów, ustępuje bezradności, 
zgodzie na podawanie kapci Higginsowi. Osobliwa to komedia, która 
w założeniu kończy się łzami bohaterki, świadomej, że „jej los został 
przypieczętowany". 

dr Olga Kubińska* 

P.S. Ale nie zawsze musi się tak to końCZ)'Ć. Higgins będzie musial po kapcie 
schylić się sam ... 

Reżyser 

•autorka jest adiunktem w Zakładzie Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykultu

rową, w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
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