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Brukselska opera La Monnaie uznawana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych scen teatru 

muzycznego Europy. Wiele znaczących produkcji teatralnych powstało właśnie dla niej. 

Dlatego też współpraca z Teatrem Wielkim w Poznaniu, zapoczątkowana przez dyrektor 

teatru Renatę Borowską, to dla polskiej sceny sukces bardzo szczególny. Stanowiący jego 

preludium gościnny spektakl Jenŭfa autorstwa Janáčka, jedna z najgęstszych inscenizacji 

Alvisa Hermanisa, był wydarzeniem bardzo obiecującym. Drugie uderzenie należy teraz do 

Macbetha Verdiego, otwierającego nowy sezon teatralny jedynie kilka tygodni po premierze 

w Brukseli.  

Dla Oliviera Fredja, któremu jako asystentowi Roberta Carsena śmiałe inscenizacje nie są 

obce, muzyczna wersja dzieła Shakespeare’a jest drugim samodzielnym projektem 

operowym. Pierwszy z nich, utwór pastoralny Mozarta Il re pastore [Król pasterz], 

wykreowany dla paryskiego Théâtre du Châtelet w 2014 roku, to umiejscowione w 

przestrzeni kosmicznej i – przynajmniej według zdjęć - dosyć niedorzeczne widowisko 

Science-fiction. W jego autorskiej interpretacji Macbetha również nie brakuje pomysłów. 

Fredj w wywiadzie wskazuje wątek psychoanalizy, snów, związków z filmami, z Sigmundem 

Freudem, z francuskim neurologiem Henrim Laboritem i wiele innych. Te konceptualne 

rozważania znajdują swój wyraz w bogatym wizualnie, przywołującym mnóstwo skojarzeń 

kolażu.  

Już podczas preludium na kurtynie wyświetlają się śpiące osoby, półkule mózgu i 

surrealistyczne postacie. Po jej odsłonięciu widać otwartą z tyłu salę, która później okazuje 

się być hotelowym lobby. Osadzony na trybunie znajdującej się w tle chór wybiera jednego z 

mężczyzn do roli Macbetha. Jednak ten początkowy teatr w teatrze płynnie przechodzi w 

psychoanalityczną grę senną. 

Akcja rozgrywa się w pełnym pluszu i nowoczesnego szyku luksusowym hotelu, 

zaprojektowanym przez Fredja we współpracy z Massimo Troncanettim oraz Gaspardem 

Pintą. Całe wyposażenie wnętrza, jak na przykład okrągły fotel z nadstawką w kształcie 

przypominającym mózg czy wiszący na ścianie obraz komórek nerwowych, stanowią 

jednoznaczne nawiązania do medycyny. Macbeth, właściciel lub też hotelowy gość, odczuwa 

strach, ma fantazje dotyczące dominacji, obsesje. Lady Macbeth natomiast to zdecydowana, 

zasadnicza i do tego, jak może sugerować wszechobecny wózek dziecięcy, dumna lub tylko 

zarozumiała matka. Jednak to, co stanowi o związku tej pary nie leży w kręgu szczególnych 

zainteresowań Fredja. Ten koncentruje się raczej na czarownicach, kontrolujących 

wydarzenia pod postacią wszędobylskiego personelu hotelowego: są tancerkami, odzianymi 

przez Frédérica Llenaresa w ekstrawaganckie kreacje, co przeobraża tę operę w groteskową 

rewię. Za zaletę można poczytać tutaj fakt wykorzystania zazwyczaj odrzucanej muzyki 

http://www.opera.poznan.pl/


baletowej. Choreografia Dominique Boivina żwawo łączy w jedną całość pokaz mody, 

slapstick oraz trawestację z odrobiną seksu, jednak nie budzi niepokoju.  

Finał za to udaje się osiągnąć Fredjowi bardzo intrygujący. Operę kończy on, tak jak w 

oryginale – śmiercią Macbetha, brakuje dołączonego w wersji paryskiej finału chóru. W 

przedstawieniu jednak bohater nie umiera, a jedynie ustawia się na nowo w chóralnym tłumie 

i wysyła z kolei na scenę królewskiego syna Malcolma. Gra rozpoczyna się na nowo. 

Generalny dyrektor muzyczny Gabriel Chmura dyryguje Macbethem całościowym, mało 

zróżnicowanym pod względem dynamiki. Wyuczony przez Mariusza Otto chór stoi 

najczęściej odstawiony gdzieś z boku, na offie albo w tle. Swoje pięć minut przeżywa podczas 

chóru uchodźców, śpiewając rozdzielony na parkiecie i balkonie i – nie rozpraszany przez 

żadną akcję – osiąga niesamowity efekt. 

Obecność Kristiny Kolar i Daria Solari pozwala na wybicie się postaci ponad przytłaczającą 

akcję tańczącego personelu hotelowego. Lady Macbeth to sopranistka posiadająca zarówno 

imponujący głos, jak i posturę. Jej przekonująco zbudowana i introwertycznie zaśpiewana 

scena nocnej przemiany należy do najmocniejszych tego wieczoru. Baryton nadaje 

Macbethowi mocny wizerunek, charakteryzuje go jako popychanego, dręczonego lękami, a 

przy tym w fantastycznej formie. Rafał Korpik śpiewa jako Banco głębokim basowym tonem. 

Piotrowi Friebe natomiast jako Macduff’owi brakuje typowo włoskiej słodyczy. 

Gromkie oklaski i głośne okrzyki bravo!, w szczególności dla tancerzy w prawie 

wyprzedanym Teatrze Wielkim.  
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