
i miejsca wydarze!, co cz"sto bywa trudne. 
Podej#cie Gutha jest stricte wspó$czesne. 
Od pocz%tku wiadomo, &e Donna Anna ma 
z tytu$owym bohaterem romans, jest w nim 
zakochana i to ona go gwa$ci w pierwszej 
scenie. Don Giovanni zostaje postrzelony 
przez Komandora i ca$y spektakl #piewa 
z ran%, która w scenie fina$owej doprowadza 
do jego #mierci. Leporello natomiast jest 
narkomanem i co chwila daje sobie w &y$". 
Wszystko jest skonstruowane niezwykle 
logicznie i ju& mog" powiedzie', &e to moja 
ulubiona inscenizacja tej opery.

3DQL�VFHQLF]Q\�GHELXW�WDNĝH�PLDï�PLHMVFH�
w operze Mozarta. Jeszcze w czasach 
VWXGLöZ�]DĂSLHZDïD�SDQL�=X]DQQÚ�ZH�
ZURFïDZVNLP�VSHNWDNOX�ķ:HVHOD�)LJDUDĵ�
X�ERNX�PDP\��-RODQW\�¿PXUNR��-DN�
Z\JOÈGDMÈ�UHODFMH�SDñ�REHFQLH"

Moje relacje z mam% zawsze by$y i pewnie 
pozostan% doskona$e. Nadal uwa&am j% za 
najcenniejszego pedagoga i cz"sto pytam 
o zdanie. Nie dalej jak wczoraj przed 
drugim aktem zadzwoni$am do niej &al%c 
si", &e jedna fraza mi nie wychodzi. Jednym 
czarodziejskim s$owem mama wszystko 
mi wyja#ni$a i okaza$o si", &e problem 
znik$. Takie &yczliwe ucho z zewn%trz jest 
wa&ne dla ka&dego artysty, bez ró&nicy, 
czy dopiero zaczyna karier", czy ju& uda$o 
mu si" co# osi%gn%'. Cz$owiek naprawd" 
powinien si" uczy' ca$e &ycie. 
Mo&e kiedy# by$am troch" zarozumia$a 
i zdarza$o mi si" na si$" broni' swoje-
go zdania, ale dzi# ceni" sobie jej &yczliwo#' 
i uwa&am za naprawd" #wietn% #piewa-
czk". Gdyby nie trudne czasy, w jakich 
zaczyna$a karier", to pewnie nieraz 
#piewa$aby w Met czy La Scali. Kilka 
razy nie dosta$a paszportu, innym razem 
nie wpu#cili jej na lotnisku do samolotu. 
Raz te& dostali wraz z ojcem anga& 
w Niemczech, ale musieli mnie zostawi' 
w Polsce i nie by$o wiadomo, kiedy wróc%, 
wi"c zrezygnowali.

Wywiad
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0�*��3U]\OHFLDïD�SDQL�GR�:DUV]DZ\�
W\ONR�QD�MHGHQ�G]LHñ�]�6DO]EXUJD��
JG]LH�ĂSLHZD�SDQL�'RQQÚ�$QQÚ�Z�ķ'RQ�
*LRYDQQLPĵ�0R]DUWD��6SRW\NDP\�VLÚ�SR�
SLHUZV]\P�VSHNWDNOX��-DNLH�ZUDĝHQLD"
$.��Salzburg i tamtejszy festiwal to wspa-
nia$e miejsce na ziemi. Sam Mozart 
natomiast to repertuar nie$atwy i wy-
magaj%cy od #piewaka dobrej techniki 
i zaanga&owania. Je#li kto# ma k$opot 
z ariami Mozarta, to i z pó(niejsz% muzyk% 
sobie nie poradzi.
Mój tegoroczny wyst"p to trzecia wizyta 
na festiwalu. Wcze#niej #piewa$am tam 
„Wolnego strzelca” Webera oraz recital 
z arii koncertowych Mozarta. Tym razem 
wybór pad$ na niezwyk$% inscenizacj" „Don 
Giovanniego” w re&yserii Clausa Gutha. 
Akcja zosta$a umieszczona w lesie, dzi"ki 
czemu uda$o si" zbudowa' jedno#' czasu 

Zbyt leniwa 
dla skrzypiec

Violetta w warszawskiej „Traviacie”

=�$OHNVDQGUÈ�.XU]DN�ļ�SROVNÈ�VRSUDQLVWNÈ�
RNODVNLZDQÈ�QD�QDMVï\QQLHMV]\FK�VFHQDFK�ĂZLDWD�
ļ�UR]PDZLD�0DFLHM��XNDV]�*RïÚELRZVNL�
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Wywiad

Zbyt leniwa 
dla skrzypiec

&]\�MDNR�G]LHFNR�P\ĂODïD�SDQL�
R�MDNLPĂ�SR]DPX]\F]Q\P�]DZRG]LH"
Wychowuj%c si" w muzycznym domu, 
naturalnie posz$am w #lady rodziców. 
Pocz%tkowo my#la$am o balecie. Po-
tem przyszed$ czas na nauk" gry na 
fortepianie i skrzypcach. Sz$o mi ca$kiem 
dobrze. W #redniej szkole muzycznej 
by$am najzdolniejsza w klasie, ale zawsze 
ci%gn"$o mnie do teatru, kostiumu i ca$ej 
tej otoczki towarzysz%cej operze. Zacz"$am 
si" uczy' #piewu na trzy tygodnie przed 
egzaminem na akademi". Chcia$am 
by' solistk%, a dobrze wiedzia$am, &e 
&ycie instrumentalisty to ci"&ki kawa$ek 
chleba.
Dwana#cie lat, które po#wi"ci$am skrzyp-
com, to by$a dobra szko$a &ycia, ale chyba 
zbyt by$am leniwa, &eby dalej i#' w t" 
stron". Instrument sprzeda$am zaraz po 
dyplomie i dzi#, je#li co# gram, to tylko na 

fortepianie, gdy przygotowuj" si" do roli 
i sama sobie akompaniuj".

&]\�SUDFD�Z�QRZRMRUVNLHM�0HW�
IDNW\F]QLH�EDUG]R�VLÚ�UöĝQL�
RG�LQQ\FK�VFHQ�RSHURZ\FK�ĂZLDWD"
To mit i jaka# bzdura. Wiele osób to 
powtarza, ale tak naprawd" praca w Met 
niczym si" nie ró&ni od innych dobrych scen, 
jak Covent Garden, Salzburg czy La Scala. To 
wszystko instytucje na najwy&szym poziomie 
profesjonalizmu. Organizacja pracy jest 
w zasadzie taka sama. Pracuje si" ca$y dzie! 
z godzinn% przerw% na lunch. Nikt tam nie 
próbuje robi' prowizorki. Od razu gra si" 
w kostiumach przygotowanych na czas 
prób i w#ród dekoracji, które zagraj% 
w spektaklu. Powiedzia$abym nawet, &e 
w Covent Garden bardziej o to dbaj% ni& 
w Met, bo ostatnio próby do „Rigoletta” 
w Nowym Jorku odbywa$y si" w bardzo 
ma$ej sali i bez dekoracji.

&]\P�GOD�SDQL�MHVW�RSHUD"
Opera to teatr, tyle &e bardzo trudny. 
Akcj% sceniczn%, ruchem, gestem kieruje 
muzyka. W teatrze dramatycznym aktor 
ma du&% swobod" interpretacji i miejsce 
na improwizacj". To samo zdanie mo&e 
mówi' raz przez minut", innym razem 
przez trzy i nic tym nie zepsuje. Tymczasem 
w operze bywaj% sytuacje, w których jaki# 
ruch jest wr"cz niemo&liwy, bo nie pasuje 

do muzyki. Improwizacja tak&e tutaj 
jest wa&na, ale ogranicza j% zamkni"ta 
struktura muzyczna dzie$a. To w niej musi 
si" odnale(' #piewak, re&yser, choreograf, 
scenograf i wszyscy inni. Bywaj% sytuacje, 
gdy re&yser, który przyszed$ z teatru 
dramatycznego, nie bardzo rozumie realia 
#piewu. Mówi: po$ó& si" i tak #piewaj, a ja 
mówi", &e si" nie po$o&", bo w takiej pozycji 
w &yciu nie za#piewam swojej kadencji. 
Ka&dy spektakl operowy to kompromis 
pomi"dzy artystyczn% wizj% re&ysera 
a fizycznymi mo&liwo#ciami #piewaków.

3DQL�JUD�DNWRUVND�MHVW�EDUG]R�QDWXUDOQD�
L�SU]HNRQXMÈFD��*G]LH�VLÚ�SDQL�
XF]\ïD�DNWRUVWZD"
Nigdzie. Nawet na studiach nie mia$am 
takich zaj"'. Wszystko, co wida' dzisiaj 
na scenie, to intuicja. W zakresie gry 
aktorskiej jestem naturszczykiem. Mo&e 
mam talent po mamie?
Teatr zawsze mnie fascynowa$ i uwa&am, 
&e w operze aktorstwo jest nie mniej wa&ne 
od #piewu. Za to u re&yserów najbardziej 
ceni" logik". Spektakl mo&e by' bardzo 
tradycyjny albo ultranowoczesny, 
ale nie mo&e by' tak, &e jaki# rekwizyt 
z pierwszej sceny w"druje do drugiej, 
bo kto# zapomnia$ go zdj%' ze sceny. 
Albo &e dla jakiego# #piewaka brakuje 
wyj#cia ze sceny. Na szcz"#cie rzadko si" 
spotykam z tak podstawowymi b$"dami, 
ale nawet w dobrych teatrach czasem si" 
one zdarzaj%. Wtedy jestem nieust"pliwa 
i potrafi" si" k$óci'.

&]\�]QDOD]ïD�SDQL�ORJLNÚ�Z�QDMQRZV]HM�
ķ7UDYLDFLHĵ�Z�:DUV]DZLH"�-DN�VLÚ�SDQL�
ĂSLHZDïR�Z�7HDWU]H�:LHONLP"
Tak. Z Mariuszem dobrze si" dogadali#my. 
Zadawa$am mnóstwo pyta!, &eby zro-
zumie' jego koncepcj". Troch" po takich 
rozmowach pozmieniali#my, ale ogólnie 
uwa&am ten spektakl za bardzo udany. 
Nawet je&d&%ce dekoracje nigdy nie 
stanowi$y dla mnie problemu, cho' wiem, 
&e ha$as maszynerii podobno troch" 
przeszkadza$ publiczno#ci.
A #piewa mi si" #wietnie. Akustyka jest 
bardzo dobra i nigdy nie odnios$am 
wra&enia, &e #piewam w czarn% dziur". 
Nie ulegam podobnym opowie#ciom.

&]HUZFRZ\�VSHNWDNO�ķ7UDYLDW\ĵ�
ĂSLHZDïD�SDQL�PLPR�Z\VRNLHM�JRUÈF]NL��
:\V]ïR�ĂZLHWQLH�SR]D�MHGQ\P�PLHMVFHP�
w arii.
Faktycznie, w pewnym momencie tak mi 
zasch$o w gardle, &e musia$am zrobi' troch" 
d$u&sz% pauz" przed wysok% nut%, &eby 

Na scenie 
MET 
w roli Gildy 
w „Rigoletcie”

Jako Zuzanna u boku 
mamy w „Weselu Figara” 
ZH�:URFïDZLX
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prze$kn%' #lin". Takie sytuacje zdarzaj% si" 
nawet, gdy kto# jest zdrowy. Czasem stres 
sprawia, &e gard$o odmawia pos$usze!stwa. 
Ostatnio cz"sto #piewam z przyklejonym do 
podniebienia cukierkiem. Tak na wszelki 
wypadek.

3LHĂQL�&KRSLQD�L�6FKXPDQQD�ļ�F]\P�
SDQL�]GDQLHP�UöĝQLÈ�VLÚ�WH�GZD�F\NOH� 
L�MDN�VLÚ�SDQL�GR�QLFK�SU]\JRWRZ\ZDïD"
Chopina #piewa$am wiele lat temu, a nie-
dawno nagra$am z tymi pie#niami p$yt" dla 
NIFC-u. Zbiera ona entuzjastyczne recenzje 

i nagrody od krytyki, co bardzo mnie cieszy. 
Sam Chopin cz"sto traktowa$ te utwory 
niezbyt powa&nie. Niektóre z nich to bardziej 
przy#piewki i trudno je porównywa' do 
utworów Schuberta, Brahmsa, Mahlera czy 
Schumanna. Ale s% takie nasze, polskie, 
pi"kne w swojej prostocie i przy tym wcale 
nie$atwe do za#piewania. Pie#ni Schumanna 
podoba$y mi si" jeszcze w czasach studiów. 
Mieszkaj%c kilka lat w Hamburgu, dobrze 
pozna$am niemiecki, wi"c w pe$ni mog" si" 
wczu' w tekst tego fantastycznego cyklu. 
Naprawd" arcydzie$o.

1D�F]\P�SDQL�VïXFKD�PX]\NL� 
L�MDN�SRGFKRG]L�GR�NZHVWLL�MDNRĂFL�
QDJUDñ�Sï\WRZ\FK"
Najcz"#ciej s$ucham na iPodzie. Za to  
w domu mam jaki# superaudiofilski ze- 
staw Bose. Cztery g$o#niki, odpowiednio 
rozmieszczone, wzmacniacz i odtwarzacz. 
Odziedziczy$am ten sprz"t po poprzednim 
w$a#cicielu mieszkania, który mia$ bzika 
na punkcie dobrej jako#ci d(wi"ku. Dla 
mnie to te& wa&ne. Na razie nagra$am 
tylko t" p$yt" z Chopinem, ale jestem 
w przededniu podpisania ekskluzywnego 
kontraktu z wytwórni% Decca, wi"c 
pewnie nied$ugo b"dzie okazja troch" 
pomarudzi' re&yserom d(wi"ku. W ko!cu 
od ich pracy wiele zale&y i mog% zarówno 
nagraniu pomóc, jak i zaszkodzi'. 
Pod koniec sierpnia mam nagrywa' 
materia$ wspólnie z Josephem Callej% 
na jego solow% p$yt". Za kilka mie- 
si"cy powinnam wej#' do studia, by 
nagra' w$asny album z ariami Mo- 
zarta, Rossiniego, Gounoda, Verdiego  
i Pucciniego.

']LÚNXMÚ�]D�UR]PRZÚ�L�WU]\PDP�NFLXNL�
]D�SLHUZV]È�VRORZÈ�Sï\WÚ�
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Donna Anna  
w „Don Giovannim”  

w Salzburgu
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