Alexander Marev – polski głos
z szansą na światową karierę

Aleksander Marev

Młody tenor w głównej roli w operze w Grand Theatre de Geneve
1 marca 2021 miała odbyć się światowa premiera opery „The Tin Soldier”,
która na stałe ma zagościć w repertuarze Grand Theatre de Geneve. To
opera w dwóch aktach autorstwa wybitnego francuskiego dyrygenta J.
Rhorera na podstawie sztuki J. Sobrie. Spektakl jest inspirowany baśnią
C.H. Andersena o ołowianym żołnierzyku. Historia ta przeplata się z
opowieścią o chłopcu, oczekującym daremnie na przyjście ojca w dniu
swoich urodzin… W głównej roli Chłopca został obsadzony jeden z

najbardziej obiecujących tenorów młodego pokolenia – Alexander Marev.
Premiera z pierwotnego, marcowego terminu została przesunięta na czas
nieokreślony.
O tenorze
Urodzony w 2000 roku Alexander Marev szczyci się korzeniami
polsko–bułgarskimi. Swoje pierwsze kroki w świecie śpiewu operowego stawiał
pod okiem znanego bułgarskiego tenora Kaludiego Kaludova uczęszczając na
kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą. Laureat licznych nagród w konkursach
wokalnych. W wieku 16 lat przyjęty do prestiżowej Chapelle Musicale Reine
Elisabeth w Belgii do sekcji śpiewu operowego światowej sławy bas-barytona
Jose van Dama, jako najmłodszy artysta w rezydenturze w historii. W 2018
roku zadebiutował w operze LaMonnaie jako solista w świątecznym
koncercie dla belgijskiej rodziny królewskiej w pałacu królewskim w Brukseli.
Od tego czasu młody artysta otrzymuje propozycje kontraktów od uznanych oper
takich jak Opera Royale de Wallonie w „Alzirze” Giuseppe Verdiego i w „Turco in
Italia” G. Rossiniego oraz Grand Theatre de Geneve w „The Tin Soldier” J.
Rhorera.
Alexander Marev – Jestem ogromnie zaszczycony móc zaśpiewać partię Chłopca
na scenie tak znamienitej opery. To ogromna przyjemność i wyzwanie móc
pracować z Janem Sobrie, Dimitrim Soudoplatoffem i całą fantastyczną obsadą.
Jak widać niezwykle cenne doświadczenia i wyjątkowi ludzie stają na mojej drodze
od początku kariery. Przyjmując propozycję ze strony Opery Genewskiej
wiedziałem, że dane mi będzie wziąć udział w przedsięwzięciu, które nie tylko
będzie dla mnie wyzwaniem artystycznym, lecz również dotknie ważnych i
trudnych kwestii. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jestem jego
częścią, jak również odbiorcom – DZIĘKUJĘ.
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O operze
„The Tin Soldier” to baśń przeplatająca się ze współczesną historią o relacjach
rodzinnych. Jest to dojmująca opowieść naznaczona rozwodem i cierpieniem
dziecka. Oczekujący na swojego ojca chłopiec dowiaduje się, że ten wyjechał na
dłużej. Wkrótce okazuje się, że jego rodzice są w trakcie rozwodu, a chłopiec,
używa świata wyobraźni, by uciec od trudnej do zaakceptowania rzeczywistości.
Niezwykła opera, w której wyobraźnia dziecka staje się bronią pomagającą
przezwyciężyć konflikty dorosłych. Zgłębiająca trudny, lecz niestety częsty
problem rozstania i poszkodowanego w tej sytuacji dziecka.
Alexander Marev jest laureatem licznych nagród na konkursach
wokalnych m.in.: 1 nagroda na konkursie CEA organizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1 nagroda w konkursie
im. Krystyny Jamroz, 1 nagroda w konkursie im. Bogusława Kaczyńskiego.
Artysta jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Muzycznej im. Józefa
Elsnera w Warszawie w klasie dr Marii Olkisz.
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Dyrekcja muzyczna: Dimitri Soudoplatoff
Reżyser: Jan Sobrie
Obsada:
– Chłopiec – Alexander Marev
– Matka/balerina – Clemence Tilquin
– Ojciec/żołnierz – Henry Neill
– Szczur – Julien Henric

– Księżycowa księżniczka – Lucie Roche
– Baletnica – Lola Kervoedan
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