
 

 

WYSTAWA 
 

Malarstwo olejne i gobeliny 

Ewy Trojanowskiej  

 
Artystka o sobie :  

Pochodzę z Suwalszczyzny, ale większą 

część Ŝycia spędziłam w Warszawie. W 

moim domu zawsze łatwiej było znaleźć 

pędzel niŜ np. widelec. Malował dziadek, 

ojciec i ja. Malowanie było dla mnie 

stanem naturalnym, do kariery nie 

przywiązywałam Ŝadnej wagi.  

 

Namalowałam kilkadziesiąt obrazów 

autorskich oraz liczne kopie takich 

malarzy jak Van Gogh, Malczewski, Klimt, 

a takŜe innych. Projektowałam i 

wykonywałam tkaniny gobelinowe, które 

wiszą w Ameryce, Szwajcarii, Niemczech i 

oczywiście w Polsce. Pokazywałem je na 

wystawach w tych krajach.  

 

Projektowałam teŜ biŜuterię, a nawet 

mozaikę o tematyce antycznej.  

 

Jestem członkiem Związku Polskich 

Artystów Plastyków. 

 

PROGRAM KONCERTU  
22 lipca 2007 

Część I   

F. Chopin  Wojak  

F. Chopin  Hulanka  

F. Chopin  Piosnka litewska 

M. Karłowicz  Z nową wiosną 

M. Karłowicz  Czasem gdy długo  

M. Karłowicz  Zaczarowana Królewna  

M. Karłowicz Na spokojnym ciemnym morzu 

M. Karłowicz  Zasmuconej  

S. Moniuszko  Dziad i baba 

S. Moniuszko  Dumka Jadwigi z opery „Straszny 
Dwór” 

S. Moniuszko  Aria Miecznika z opery „Straszny 
Dwór” 

Część II  

G.Bizet Aria Torreadora z opery „Carmen” 

E.Kálmán  JakŜe mam ci wytłumaczyć, duet Edwina 
i Sylwii z operetki 
„KsięŜniczka czardasza” 

F.Lehár  Piosenka Giuditty z operetki „Giuditta” 

G.Gershwin  I got plenty of nothing piosenka z 
opery „Porgy and Bess” 

E.Kálmán  Co się dzieje, oszaleję, duet Edwina i 
Sylwii z operetki „KsięŜniczka 
Czardasza” 

F.Loewe „Przetańczyć całą noc”, piosenka Elizy z 
musicalu ”My Fair Lady” 

R.Evans i J.
Livingstone 

Piosenka z filmu „Captain Carey”  

J.Bock Sunrise, sunset, duet Gołdy i Tewje z 
musicalu „Skrzypek na dachu” 



         
 
Dorota Lachowicz - mezzosopran 
 

Absolwentka Wydziału Wykonawstwa 

Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego 

Akademii Muzycznej w Łodzi z klasy 

GraŜyny Krajewskiej. Umiejętności wokalne 

doskonaliła na kursach mistrzowskich w kraju 

i za granicą, między innymi u Nelli Anfuso, 

Fedory Barbieri, Ch. Elsnera. 

Od 1993 r. jest solistką Warszawskiej Opery 

Kameralnej. Razem z zespołem WOK 

występuje na scenach teatrów operowych 

Francji, Hiszpanii, Niemiec, Japonii, Libanu. 

Jako śpiewaczka oratoryjno-kantatowa, 

wykonuje utwory róŜnych epok muzycznych, 

od baroku do współczesności. Dysponuje 

równieŜ rozległym repertuarem pieśniarskim, 

preferując kompozytorów polskich. Role 

operowe, koncerty oratoryjne, recitale 

przynoszą jej uznanie krytyki i publiczności. 

Jako solistka brała udział w festiwalach 

muzycznych w Polsce i na świecie, 

współpracowała w nagraniu 10 płyt CD w tym 

nagrała I.Periego „Euridice” (nominacja do 

Fryderyka 01) i M. Karłowicza „Pieśni, 

Serenady” (w Polskim Radio zrealizowana w 

2006 r.). 

WYKONAWCY 
 
Ryszard Cieśla – baryton 
 

Absolwent warszawskiej Akademii 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie 

Romana Węgrzyna (1983). Bezpośrednio 

po studiach zaangaŜował się do Teatru 

Wielkiego w Warszawie, gdzie śpiewa do 

dziś. Umiejętności wokalne doskonalił pod 

kierunkiem Kazimierza Pustelaka. 

W jego repertuarze operowym znajdują się 

partie barytonowe w takich operach, jak: 

"Czarodziejski flet" i "Wesele Figara" 

Mozarta,  "Carmen" Bizeta, "Raj utracony" 

Pendereckiego, "Madame Butterfly" i 

"Turandot" Pucciniego, "Faust" Gounoda  

oraz "Bal maskowy" i "Rigoletto" Verdiego. 

W 1983 roku związał się równocześnie z 

Filharmonią im. R. Traugutta. Od 1986 roku 

jest jej kierownikiem muzycznym, a od 

2000 r. pełni obowiązki szefa artystycznego 

zespołu. Za tę działalność został 

wyróŜniony przez Fundację Popierania 

Kultury Polskiej "Polcul Foundation" w 

Australii. ReŜyserował wiele spektakli 

muzycznych. Koncertuje, występuje z 

recitalami pieśni, wykonuje kantaty i 

oratoria. 

Prowadzi teŜ działalność pedagogiczną.  

     
 
 Dagmara Dudzińska—fortepian 

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w klasie fortepianu prof. 

Bronisławy Kawalla, sztukę kameralistyki 

kształciła pod kierunkiem prof. B. Halskiej. 

Zaowocowało to stałą współpracą z wieloma 

wokalistami, efektem której jest aktywna 

działalność koncertowa artystki. 

Od 1994 r. związana jest z Warszawską 

Operą Kameralną jako pianistka i korepetytor 

solistów. Realizuje partię klawesynu w 

spektaklach operowych m.in. w dziełach 

Mozarta, Rossiniego i Cimarosy. Bierze 

udział w Festiwalu Oper Gioacchina 

Rossiniego w Warszawie oraz w kolejnych 

edycjach Festiwalu Mozartowskiego. 

Uczestniczy aktywnie w corocznym Letnim 

Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym 

Sączu. W 2003 r. została uhonorowana 

dyp lomem Min is t ra  Ku l tu r y za 

Upowszechnianie Muzyki, a w roku 2004 

jako laureatka "Muzycznego Forum 

Młodych" nagrodą  Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

W roku 1996r. objęła stanowisko 

wykładowcy na Wydziale Wokalnym AM w 

klasie prof. Krystyny Szostek-Radkowej. 


