
Dziś premiera 

· „C'Zarująca szewcowa" 
, N ~zs czin. reatr! 

" . w ą os-
tatnie nia do 
prapremiery musicalu 
Jerzego Miliana z li
brettem według F. Q. 
Lorci. Autorka libretta, 
jednocześnie reżyser 
przedstawienia, Maria 
Straszewska wprowadza 
ostatnię korekty, na sce 
nie pojawia się balet, z:e 
spół wokalny, soliści, w 
kanale orkif'11:tra. Wśród 
aktorów - tii>ydwie wy 
konawct:vnie tytułowej 
roli, bo\ ;em i:>zewcową 
,(czarującą), oprócz El
wiry Remfeld gra goś
cinnie aktorka Teatru 
Narodowego w Warsza-
w.ie Jolanta Rus-
sek-Górz._vńska. Po-
za tym Szewc ....:. Jó
zef 'Korzeniowski, · Kry
styna Wodzyńska, Ur
szula Polanowska, · Jacek 

'Labuda, Marian Rożek, 
Zenon Bester, Witold 
Ermow i inni. 

Kompozytor, Jerzy Mi 
lian uważnie -słucha or
kiestry . prowadzonej 
przez . Stefana Rudkę. 
Znany jazzman nie po 
raz pierwszy podejmuje 
współpracę z teatrem 
muzycznym. Wydarze-

' niem artystycznym było 
wykonanie jego baletu 
„Tempus Jazz. 67" w cho 
reogtafii Conrada Drze
wieckiego · w Poz.na

. niu, również w Genui, 
Trieście i Strasburgu. 
Od 1965 roku Miliain pra 
cuje z radiem i telewi
zją w Brukseli, tam z 
udziałem kompozytora 
nagrane zostały utwory 
,,Realities", „Nihil ob
stat" oraz „Folish Folk 
Sui te' '.. 

- Ale z najdalszych 
nawet miast wraca pan 
zawsze do Poznania. .. 

.- Jest to moje mia
sto, z nim związałem i 
życie, i twórczość. Tu 
k:łedy.ś chodziłem . do 
·'szkoły muzycznej, tu 
studiowałem ar.ohitektu
rt wnętrz ... 

- Tam też, QO oeo
biście parnię~. prowa 
d7lił pan swój pierwszy 
jaZ"lhWY kwintet - by
ły to lata wispółpracy z 
Krzysztofem Trzciń~kim 
-Komedą. Dziś mówi się 
o Panu· jako o znakó
ntibrin wiJ?rafoiµś1;ie ... 

- OceM ·" nie nałeżys 
do Jllniie, ale . ·· faktem 
je6t. że zaczynałem od 
fortepianu. Wybrałem 
Jednak wibrafon trochę 
·f.naczej pittrząc na• ten 
instrument niż pop ed 
nicy. Nie widzę ża nej 
pr7.eszkody, by wy 
stYWać go solisty 
by pre-zen wać 

możliwości kolorystycz
ne, szeroką gamę barw 
i nastrojów. 

Milian jest stałym u· 
czestnikiem warszaw
skich festiwali „Jazz 
Jamboree", koncerto
wał na festiwalach w 
Pradze, Gandawie. Gre 
noble, Kolonńii i Kopen
hadze. Zyskał miano 
najlepszego wibrafoni
sty jacy pojawili się od 
czasu Red.a Norvo. Je
go ckiełem jest koncert 
na trzech free-manów 
i orkiestrę symfoniczną 

„In Memoriam Martin 
Luther King" (1969) dla 
po:i:nańskiej , Filharmo
nii, z którą zresztą ści 

śle współpracuje biorąc 

czynny udział w niezwy 
kle cennym ruohu mu 
zycznym „Pro sinfoni
ca". 

- Interesuje 
zatem nie tylko jazz„. 

- Próbuję go łączyć 

z awangardowymi środ 

kami muzyki poważnej, 
pracuję z czołowym pol 
skim kompozytorem 
prof. Bogusławem Schaf 
!erem. 
· Ostatnio Jerzy Milian 

jako kompozytor i so
lista występuje 

kies trą radia 
sam w.ykłada i studiu 
je kompozycję w Berli
nie. Za WY'bibne zasłu

gi w dziedzini~ upow
szechniania kułtury o
trzymał w 1972 r. na
grodę m. Pe>znania, a 
jutro z_aprezentuje wi
dzom Trójmiasta swój 
musica.l 
szewcową". 

B. Konoid 


