
park-opera

teatr powszechny 
Teatr, który się wtrąca

Zygmunt Hübner 



teatr powszechny 

ak t 1  Foyer. Opowieści o Operach

ak t 2 Scenografia.  

 Lornetki do Poglądania Dźwięku

ak t 3 Uwertura na Orkiestrę

ak t 4 Balet

ak t 5 Żywe Zwierzęta

ak t 6 Aria. Syrenka

ak t 7  Chór Niebieskich Ptaków

ak t 8 Recytatyw na Toy Piano

ak t 9 Gong
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park-opera

koncepcja, reżyseria i muzyka Wojtek Blecharz
scenografia Nawer 
kostiumy Konrad Parol
wideo Michał Januszaniec

obsada

głos, Syrenka Barbara Kinga Majewska 
toy piano Bartek Wąsik
muzycy Sinfonia Varsovia:
 Jakub Waszczeniuk — trąbka
 Andrzej Tomczok — trąbka
 Paweł Szczepański — waltornia
 Magdalena Wąs — waltornia
 Mariusz Opaliński — puzon
 Marek Żwirdowski — puzon 
o operze opowiadają Dorota Kozińska  
 Monika Pasiecznik  
 Anna Radziejewska
lektor Krystyna Czubówna
aktorzy Paulina Holtz  
 Grzegorz Falkowski 
 wolontariusze
 publiczność  
 biegacze
 miłośnicy Parku Skaryszewskiego

ak t 7  chór niebieskich ptaków

instalacja dźwiękowa Wojtek Blecharz 
warsztaty plastyczne Natalia Grzędzińska
wiersze Marianna Kaniewska 
 Łukasz Kaniewski
spacer po Parku Skaryszewskim Dorota Zielińska

W dniu 10 lipca w Parku Skaryszewskim oraz Teatrze Powszech-
nym odbyły się warsztaty dla dzieci, składające się z trzech czę-
ści: przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Uczestnicy warsztatów 
wraz z ornitolożką Dorotą Zielińską udali się na spacer, aby po-
znać życie i zwyczaje skrzydlatych mieszkańców Parku Skaryszew-
skiego. Natalia Grzędzińska przygotowała warsztaty plastyczne, 
podczas których dzieci narysowały tytułowe niebieskie ptaki, za-
inspirowane wierszykami napisanymi przez Łukasza Kaniewskiego 
i jego 11 letnią córkę Mariannę. Pod koniec warsztatów Wojtek 
Blecharz, poprosił dzieci, o muzyczną ilustrację śpiewu każdego 
ptaka, które następnie zostały nagrane i skomponowane w ptasi 
chór. Efekt końcowy warsztatów znajdą Państwo w niniejszej 
książeczce a także w pobliskich zaroślach, gdzie skrywają się jej 
rozśpiewani bohaterowie. Dźwięk i słuch pozwalają nam często 
przenosić się do miejsc, w których nie jesteśmy, wyobrażać sobie 
rzeczy, których nie widzimy.

Chór niebieskich ptaków to zaproszenie do selektywnego słucha-
nia ptasiej polifonii, do wyobrażania sobie dźwięku i nazywania 
go, rozróżniania barwy i artykulacji lub zabawy onomatopeją. 
Przeczytaj wierszyki, zapoznaj się z opisami śpiewu każdego z nie-
bieskich ptaków, przejdź się dookoła gęstych zarośli, może uda Ci 
się usłyszeć słodki śpiew dzierlatki, złowieszcze charczenie harpii, 
czy cichutkie pohukiwanie grubego dodo, kto wie, może nawet 
wypatrzysz pingwina…

akt 7
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Zieleniecka kakadu
nie potrzebuje iPada.
Potrzebuje obiadu
i parasola, gdy pada.

ś P i E W

rytmiczne gardłowe skrzeczenie, 
niekończące się o niczym blablanie

Harpia Skaryszewska
jest groźna i straszna,
zwłaszcza gdy szewska
ogarnie ją pasja. 

ś P i E W

chrapliwe charczenie zakończone 
pulsującym sykiem
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Harpia SkaryszewskaKakadu Zieleniecka



Paw stadionowy
ogon tęczowy
wznosi wysoko
i szyję pręży
bo wie, że zwycięży,
choć nie wie, kogo.

ś P i E W

nosowy przeciągły wrzask,
narcystyczne narzekanie

Marabut powszechny
czyta wiersze Brzechwy.
Z natury ponury,
skrzydła ma jak chmury.

ś P i E W

suche kłapanie dziobem 
i powracające uporczywie cykanie
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Tukan z Grochowa
to nie żadna krowa.
Ma swój honor
i ma swój dziób.
i umie rymować.

ś P i E W

klekotanie dziobem  
i nerwowe heheszki

Pingwin nadwiślański
nie pływa w Wiśle
i ryb nie je wiele,
żywi się kisielem.

ś P i E W

rozżalone kwilenie,  
natrętne pitpilenie
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Dzierlatka ze Szmulek 
to ptak,
co lubi leżeć na wznak
albo na brzuchu.
Ona od ruchu
woli ruchu brak.

ś P i E W

stopniowe ćwierkające 
accelerando (przyspieszenie)  
na powtarzanej sylabie „le, le”, 
stopniowe ritenuto (zwolnienie)  
na powtarzanym „ko, lo”.

Dodo z Grubej Kaśki
sam też jest gruby szalenie.
Łatwo jego tłuszcz
wtapia się w otoczenie.

ś P i E W

zawadiackie pohukiwanie, 
nieregularne bzyczenie

Dzierlatka ze Szmulek Dodo z Grubej Kaśki
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Lirogon wiatraczny
wzrost ma nieznaczny,
lecz za to ogon – kosmiczny,
magiczno-muzyczno-liryczny.

ś P i E W

pełen zachwytu gwizd,
kukanie, cmokanie,  
opadający dźwięk (glissando)

Kiwi aligancki
lubi nocne przechadzki,
a gdy jakiś ptak
pyta: czemu tak?
to tylko dziób krzywi
aligancki kiwi.

ś P i E W

krótkie gruchanie 
tajemnicze szemranie

Lirogon Wiatraczny Kiwi Aligancki
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Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu 
finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Współpraca programowa: w ramach polsko-niemieckiego 
roku jubileuszowego 2016 ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego 
przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.P
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Projekt realizowany w ramach Festiwalu Sztuki i Społecz-
ności Miasto Szczęśliwe

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości 
obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych – wszyst-
kie te tematy nabierają w ostatnim czasie szczególnego 
znaczenia zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. 
Właśnie tym wartościom jest dedykowany Festiwal Miasto 
Szczęśliwe, którego pierwsza edycja, organizowana przez 
Teatr Powszechny, wpisuje się w plany warszawskiego Zinte-
growanego Programu Rewitalizacji Pragi. Nazwa festiwalu 
nawiązuje do głośnej książki Charlesa Montgomery’ego, 
w której zajmuje się on tym, jak miasto, jego organizacja i in-
frastruktura, wpływają na jakość i styl życia mieszkańców.

Festiwal Miasto Szczęśliwe ma charakter międzynarodowy 
– biorą w nim udział artyści i działacze społeczni nie tylko 
z warszawskiej Pragi, ale także z Niemiec, Belgii, Francji, 
Włoch i Austrii. Festiwal rozpoczął się w maju i potrwa do 
końca sierpnia.

Pełny harmonogram wydarzeń realizowanych w ramach 
Festiwalu na stronie: www.powszechny.com


