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Gdy w 1984 roku kończyłam z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie prof. lreny
Winiarskiej absolutnie nie adawałam sobie sprawy' jak wielkie wymagania stawia przed młodym
śplewakiem profesjonalna seena operowa. Tym bardziej nie myślałam wtedy, źe w przyszłości swoimi
doświadczeniami dzielić się będę ze studentami przygotowującymi się do pracY w charakterze artysty
operowego.

Rok po ukończeniu studiów zdobyłam l nagrodę na konkursie wokalnym w Łondynie i w koiejnym
roku tl nagrodę w Rio de Janeiro. Konfrontacja ze śpiewakami z innych państw świata, jak i

zapoczątkclt'ana tvłaśnł* praca w Teatrze Wielkim irn. Stanłsława Monłuszki w Poananiu uświadcrniły
ml, że droga do kariery wokalnej pełna będzie zmagań i nieustającej pracy w dalszym udoskonalaniu
warsztatu wokalnego.

t tak teź się stało. Pod okiem ówczesnego szefa Teatru Wielkiego' Mieczysława Dondajewskiego,
mogłam stopniowo pokonywać solisĘczne zmagania i zmierzać się z repertuarem, który pozwolił mi
szerzej spojrzeć na problemy związane z emisją głosu. Jak większość wkraczająeych na ścieżkę
artystyczną mładycl"ł śpiełvaków marzyłam cczywłśeie o dniu, w któ;'ym będę mogła wykonać v*,iełki*'

legendarne partie soprancwe. Na ten dzień przyszło mijednak trochę zaczekać.

Pracę w Teatrze Wlelkim zaczęłam od unlkon./wania niewielkich, lirycznych ról, by później stopniowa
poszerzać repertuar o role pierwszoplanowe. Zawsze jednak byĘ to partie liryczne {Lii w ''Turandot''
Pucciniego' MicaEla w ''Carmen" Bizeta}. To właśnie dziękitego typu rolom nieustannie doskonaliłam
kontroię rnięśnł aparatury głosowej {fundament pracy wckalisty}, szukałam właściwej dia mojego
gtosu "wysokiej pozycji ".

Z perspekĘ'uąl czasu uważam, Źe sukces odniosłam dzięki skupieniu się w tamĘm okresie na operacii
ftdczarta. lch 'łlykcnanie wymaga bcwiem umiejętncści real!zowania artykulacji ekstremalnie

wyrafinowanej, płynnego * wręez instrumentatnego - prowadzenia trazrł, powściągliwośei w
operowaniu głosern... Mówiąc krótko _ vłYmaga w pełni świadomego krntrolrwania głosu oraz

całkowitej' bezwzględnej, znajomoścł zarówno jego mażłiwości, jak i ogranłczeń.

W konsekwencji wygrania konkursu w Londynie od początku zaczęłam otrzymywać propozycje
'występó\Ą' w różnyeh teetrach europejskieh. śledząc moje poczynania arĘsĘczne łetwo zauweżyć, źe

na Boezątku gościnnie występowałam głównie w Brukseli. To nie było jednak dziełem pr:ypadku.

Ówczesny dyrektor, Gerard Mortłer, zapraszał mnie do realizowanych na scenie Teatru Królewskiego

utworów Mozarta {Pamina w ''Czarodziejskim flecie'', Sandrina w ''Udanej ogrodniczce''i oraz lnn-vch

produkcjł - zawsze jednak proponując partie liryczne.

Z upływem czasu stopniowo zaczynaĘ napływać taicże propozycje z innych teatrów europejskieh.

Proponolvane partie liryczne, odpowiecinie dia mojego głosu, w miarę możlirvośei Żawsze staraiarn

się przyjmovyać. Ale wcale nie rzadko otrzym'ywałam propozycje śpiev'lania wielkich, dramaiycznych

ról - jak choclaŹby Ęitułowych partii w operach Pucciniego {''Siostra Angelica'', ''ltJladama Butterfly''},

Wagnera, Verdiego itB' Moja odpgwiedź brzmiała wtedy zawsze tak samo: ''jeszeze nie teraz'', ''zbyt

w€ześnie". $łie była to odpowiedź' która podobała się agentom czY teź dyrektorom. €dy nie
przyjęłam kontraktu do mediolańskiej La Scali i londyńskiej Covent Garden wiele osób uważało, że
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popełilifarn artystYcrfie s3mobójsiws... Jak pokazał j*dnak dalszy przebieg mojej drogi artystycznej -
bardzo się mylili. Na kolejna propozycję z La Scali musiałam wprawdzie czekać kllka lat, ale jednak
nadeszła {ł później, przez kilka sezonóW, systematyeŻnie byłam tam zapraszana!.

Przez tata - zdająe sobie sprawę a wtasnych możliwośei * sŁupiłam się zatern na operaeh liryeznyeh,
głównie na partiach mÓzartowskich. Dzięki takiemu podejściu już tłvtedy mialam możliwość
występowanła we wszystkłch właścirłrłe najwazniejszych teatrach operowych Eurcpy {poza
wspomnianą wcześniej Ła Scalą także w wiedeńskiej steatsopef, monachijskiej Bayerische Staatsoper,
weneckiej La Fenice, florenckim Teatro Comunale _ także podczas Maggio Musicale Fiorentino,
londyńskiej Covent 6arden, paryskiej Clritelet, hiszpańskiej Teatro de la Maestranza} i Ameryk

{Teatro Colón w Buenos Aires, operze w Los Angeles).

Takźe repertuar koncertowy dobierałam ściśle wg tej właśnie zasady. W miarę upłvwu lat z coraz
większym smutkiem obserr'vowałarn, niestety, kariery wspaniale zapowiadających się kolegóła, którzy
- w obawie przed ołirzueeniem - godzili się śpiewać ro|e całkowicie nieodpowiednie dla ich rodzaju
głosu. Nazwiska wielu z nich są juz dzisiaj zupełnie nieznane...

Nigdy nie zdecydowałam się zaśpierrać chociaźby ''Requiem'' Verdiego cŻy teŹ lX Symfanii
Beethovena - nawet, jeśli oznaczało to rezygnację z trystępów w niektórych sĘnnych salach

kpneęrtowYeh. Z odpowiednlg dobranym repertuaręm WYstąp!łam jednak w innyeh, nie mniej
słYnnych salach: Włednia {Musłkverein}' Paryża {Sałłe Playel}, Zurychu {Tonhałle} San Francisco

iDavid llall} czy też iiosf but not łeasffi Filharmonii Narodowej'

W miarę ciągłego pogłębiania dośł,viadczenia wokalnego, scenicznego, jak i naturalnie postępującymi
z upływem lai procesami zachodzącymi w ludzkim organizmie, gotowa byłam stawić czoła partiom

opeilcll"Ym, o których marzyłam jakc studełrtka. Nagranie poznańskiego ''Trubadura'' usłyszał
przypadkowo Nella Santi i naĘchmiast zaprosił mnie do Zurychu prosząc' bym w|aśnie tam
zaśpiewafa Leonorę. W prooonowanych terminach miałam juź jednak inne zobowiązania'.. odmowa
była cila mnie bardzo bolesna - współpraca z tak wybitnym dyrygentem/ znawcą włoskiego belcanta

iktóry przygotowywał spektakle operowe m.in" z Marią Callas, ftenatą Tebaldi, John Sutherland,
Luciano Pavarottim} była moim ołbrzymłm rnarzeniern. Maestrc docenił j*dnak moją postawę !

wkrótce zaproponował partię Elviry w ''Ernanim'' Verdiego _ nowej pr<rdukcji przygotowywanej przez

opernhaus Zurich. Mało tego - zgodzii się na indywidualne opracswanie partii wg ''dawnej.
kiasycznej szko{y włoskiej'' zupelnie poza harmonogramem Teatru. Partię Elviry śpiewatam w Zurychu
później przez wiele sezonów, biorąc udział w każdym wzngwieniu tej opery'

SuŁces ''5fnaniego" zapoczątŁował moją stałą współpracę z€ szwajcarskim teatrern. To w Zurychu
właśnie zrealizowałam swoje n'lłodzieńcze marzenia * tam zaśpiewałam m.in. E|żbietę w ''Don
Carlosie'', Leonorę v.l ''Trubadurze'', kolejną Leonorę w ''Mocy przeznaczefiia''. Jako Słowiankę
poprosŻono rnnie równieŹ o wykonanie Lizy w ''Damie pikowej'' Czajkowskiego iTamary W "Demonie''
Rubinsteina. Na scenie Opernhaus w Zurychu, śpiewając główne pańie sopranowe' występowałam
wspólnie z Ruggiera Raimondim, Lec Nuccłm, Renato Brusonem, Thomasern Hampsonern, Jonasen
Kaufmannem. A za pulpitem dyr-ygerlckirn stawaii m.in.: wspomniany wyżej Neiio Santi, Carlo Rizzi,
tlńa.-óll^ \ri^++itvtgt lgttv Y tvtt!.

Po trzydziestu latach obecności na scenach operowych trudno {można się zastanawiać czy jest to
wręcz możliwe} wskazać jednoznaczn}e najdoskonalszy spektakl {produkcję? osłągnięcie?}, w którym
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brałam udzłał. Miałam okazję występować z czołówką najbardziej uznanych śpierłvaków, dyrygentów i

reżyserów. W chwili obecnej - nawiązując do wcześniejszych uwag - mogę z cała stanorruczością

stwierdzić. Źe moim największym osiągnięciem było ''utrzymanie się'' na mlędzynarodowyeh scenach
pęez ponad trzydzieści lat, nie poddawanie się regułom show biznesu {do którego. niesteĘ, naleŹy

dzisłaj także sztuka operowa}, długofalowe pianowanie kariery... Jeśli miałabym jednak wskazać

najcenniejszą dla mnie rzecz {w nawiązaniu do usteińły o stopniach naukotłlł'ch i tytulach, art.16

$st.2 *stawY z dnia 14 marca 20$3 Dz.U. nr 65, pcz. 95l, tc jako ory$nalne osiągnięcie artYstYcufie

vuskazatabym wykonanie parti! E!żbieĘ w ''Don Carlosie'' Verdiego na scenie opery w Ztłrvchl.l. Dzięki

cennYffi uwagoffi Nello Santiego i opanowaniu techniki śpiewaczej mogłam z powodzeniem zmierzyć

się z partią, którą w tradycji wYkonawczej śpiewają głosy klasyfikowane jako spinto lub dramatyczne.
Po raz pierwszy partię tę wykonałam w Zurychu pod dyrekeją Marcello V'iottiego, a po jego tragicznej

śmierci, na przemian z Danielą Dessi, pod dyrekcją Carlo Rizziego.

Tei'aŻ, przekazując srvoją wiedzę i doś'"viadczenie studentom wydziału '-vokalisti;ki, poza naturalnym
dla tego kierunku studiów uczeniem prawidtowej emisji głosu, interpretacji partii itp. zwracam także

uwagę na to, co nie jest wBrawdzie b*zpośrędnio związane ze sztuką śBięwaezą, ate cg daje

woka|iście szansę na spełnienie się w sztuce oper<rwej. Mam na myś|i przede Wszystkim ''pokorę''

wobec sztuki i znalezłenie własnegc miejsca w świecie rnuzyki, w którym nigdy nie zagcszczą na

długo śpiewacy nryślący w kategoriach ''tu i teraz''. Banalnym wydaje się stwierdzenie, źe sprawne
władanie aparatern wokalnyrn jest podstawowym elementem nieodzownYrfi w opracowYwaniu partii

operowej. Bo to oczywiście podstawa' Problem tkwi jednak w tym, b;l wchodząc na scenę aĘsta
śpiewak mógł o aspekcie czysto technicznym nie myśleć - by dopasowując się do wymagań

realizatorów, pokonując tremą potrafił skupic się na interpretacji. l absoiutnie nłe myślę tutaj o
utożsamianiu się z kreowaną postaciąl Wręez przeciwnie! lnterpretaeja, ale połąezona z petną

kontrolą wokalną, pozwala śpiewakcwi ukańczyć przedstawienia, w których ładunek emocjonalny
jest tak duży,że w śv''riecie rzeczywistt7m przerósłby ludzkie moźllwości {''Butterfly'', ''Tosca'', ''Siostra

Angelica"...i

Takiego podejścia uezyła mnie śp' lrena Gałuszko, z którą pozostawałam w nieustannym kontakcie do

czasu Jej śmierci.

W roku ubiegĘm, my4ląe o złożeniu wniosku c wszczęcie procedury habiłitacyjnej, zarejestrowałarn z

Ewą Pobłocką dwie pieśni Claude'a Debussy'ego. Materiał ten, z za{ożenia, nie był nagrywany z

prŻeŻnaczeniem do wykorzystania w komercyjnej edycji ptytowej {znajduje się wyĘcznie jako

załącznlk w dołączo*ej dokumentacji }. cćż mogę dodać.-. Cieszę się, że po wielu latach nadał mogę

wykonywać właśnie taki repertuar...

'f oann' [ar,, uł,a- Śł cłev'a'ą lc

Joanna Kozłowsk_a


