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Wydarzenia

szczęście, w Polsce można już 
studiować aktorstwo musica-
lowe (np. na gdańskiej lub po-

znańskiej Akademii Muzycznej). Popularne 
są też szkółki musicalowe dla dzieci i mło-
dzieży, ponieważ obsady profesjonalnych 
spektakli często przewidują udział nieletnich 
wykonawców.

Musical to nie tylko rozrywka. Śpiewem  
i tańcem można mówić o ważnych sprawach 
– wydarzeniach historycznych, przemianach 
obyczajowych, tragicznych wyborach ży-
ciowych. Jeden z najwspanialszych musicali 
amerykańskich ostatnich lat, „Hamilton”,  
w hip-hopowych rytmach opowiada o oko-
licznościach powstania Stanów Zjednoczo-
nych. Na razie trudno sobie wyobrazić polski 
rapujący musical o uchwaleniu Konstytucji 
Trzeciego Maja, ale… cóż – nigdy nie mów 
nigdy. Do niedawna nie wyobrażaliśmy so-
bie rodzimego musicalu o Polakach biorą-

cych udział w bitwie o Anglię. A oto w paź-
dzierniku 2017 roku w stołecznym Teatrze 
Muzycznym Roma miała miejsce premiera 
„Pilotów”.

Od pomysłu do premiery upłynęły ponad 
dwa lata pracy w sumie kilkudziesięciu osób.
Za libretto odpowiada Wojciech Kępczyński, 
od dwóch dekad dyrektor teatru; on także 
wyreżyserował dzieło. Teksty piosenek napi-
sał Michał Wojnarowski, który brawurowo 
pokonał odwieczny problem polszczyzny, 
czyli deficyt jednosylabowych słów do ry-
mów męskich, i mistrzowsko wykorzystał 
całą gamę środków poetyckich, jak np. alite-
racja i paronomazja („Rowerowe love” – co 
za pomysł!). Warto podkreślić, że warstwa 
literacka powstała wcześniej niż muzyczna,  
a szczegóły doszlifowano w trakcie prób.

Muzykę skomponowali bracia Jakub i Da- 
wid Lubowicz; w opracowaniu aranżacji 
uczestniczył też Krzysztof Herdzin. Prawie 

trzydziestoosobowy zespół ma niepowta-
rzalne brzmienie, będące połączeniem big- 
-bandu i orkiestry symfonicznej, z wyciecz-
kami w stronę rapu, popu, folku itd. Wśród 
instrumentalistów zasiadających w kanale 
znajdziemy tak znane nazwiska z kręgu mu-
zyki poważnej, jak Mikołaj Pałosz (wiolon-
czela), Kamila Grott (obój) czy Marek Czech 
(altówka). Wizytówkę rewelacyjnego pozio-
mu wokalnego spektaklu stanowi piosenka 
„Nie obiecuj nic” – żarliwy liryczny duet 
Zosi Nowakowskiej i Jana Traczyka (teledysk 
na YouTubie).

Nowoczesnej choreografii i kolorowej 
inscenizacji, pełnej ruchu, świateł i efektów 
pirotechnicznych, nie da się opisać słowami, 
ale ci, którzy zdobędą bilet (wszystkie miejsca 
zarezerwowane na najbliższe trzy miesiące), 
sami się przekonają. Pozostali mogą cieszyć 
uszy nagraniem wybranych fragmentów 
muzycznych na płycie CD.

Dla audiofilów przygotowano coś wyjąt-
kowego. Teatr Muzyczny Roma, jako pierw-
szy teatr w Polsce, wydał płytę winylową  
w limitowanej edycji (egzemplarze nume-
rowane). Za miks i mastering odpowiadają 
Piotr Skórka i Leszek Kamiński. Ich celem 
było oddanie atmosfery spektaklu poprzez 
głębię dźwięku i akustyczne ożywienie prze-
strzeni. Zdaniem kompozytora i dyrygenta 
Jakuba Lubowicza powstała „prawdziwa 
czarna perła” dla koneserów. 

Roma nie osiada na laurach. Poprzeczka 
idzie w górę. Trwają próby do dzieła, w któ-
rym każdy z solistów nie tylko będzie w jed-
nej osobie aktorem, śpiewakiem i tancerzem, 
lecz także instrumentalistą (partytura zawie-
ra m.in. partie gitary, skrzypiec, wioloncze-
li, perkusji i akordeonu). Mowa o musicalu 
„Once”. Czekamy na premierę.

 
Płyta winylowa – edycja limitowana
Musical „Piloci”. Wybrane utwory
Soliści, orkiestra i zespół wokalny  
Teatru Muzycznego Roma 
pod dyr. Jakuba Lubowicza
Producent i wydawca:  
Teatr Muzyczny Roma, 2018

Piloci  
lecą na winylu
Musical to najtrudniejszy gatunek muzyczny. Artyści na scenie 
muszą być równocześnie aktorami, śpiewakami i tancerzami. 
Niewielu cechuje taka wszechstronność, a zapotrzebowanie 
rośnie, bowiem musicale coraz częściej goszczą na deskach 
polskich teatrów.

Hanna Milewska

Do prezentacji wykorzystano gramofon  
firmy Acoustic Solid.

Od lewej: soliści  
Janusz Kruciński, Marta Burdynowicz  
i Zosia Nowakowska, dyrektor Wojciech Kępczyński  
oraz kompozytorzy Jakub i Dawid Lubowicz.

Autor tekstów piosenek Michał Wojnarowski prezentuje środek 
okładki płyty. Sprzętu do prezentacji użyczyła firma Audio Forte.


