Łódzki Teatr Piosenki
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Łódzki Teatr Piosenki powstał w 2012 r. w Łodzi z inicjatywy wokalisty i aktora
Michała Maj Wieczorka. Działalność teatru zainaugurował spektakl „Z marzeń i
snów” będący muzyczną opowieścią o Łodzi – mieście narodzin Teatru. W skład
zespołu teatru wchodzą uzdolnieni absolwenci Akademii Muzycznej w Łodzi oraz
Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach m.in.: Emilia Kudra, Paulina
Makulska, Marta Gabryelczak, Monika Kamieńska (wokalistki), Michał Makulski
(aranżer muz., kompozytor, pianista), Michał Nowak (kontrabasista), Tomasz
Stachurski (perkusista ) oraz Michał Maj Wieczorek (wokalista). Teatr nie ma
stałej siedziby, jest teatrem objazdowym wystawiającym swoje spektakle m.in.:
Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, w Pałacu Poznańskiego w
Łodzi, Łódzkim Domu Kultury oraz Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w
Warszawie. Główny profil teatru stanowią tematyczne widowiska muzyczne o
charakterze edukacyjnym. Poboczny nurt teatru stanowią farsy muzyczne. Misją
teatru jest edukacja oraz rozwijanie wrażliwości młodych ludzi poprzez
wartościową muzykę.

Nagrody Złoty Liść Retro 2013 za spektakl „Przeminęło z Foggiem”.
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Z Michałem Maj Wieczorkiem, twórcą Łódzkiego Teatru
Piosenki rozmawia Monika Kamieńska.
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Katarzyna Skowronek
Monika Kamieńska: Michale, skąd pomysł na stworzenie Łódzkiego Teatru
Piosenki? Co Cię do tego zainspirowało?
Michał Wieczorek: Myślę, że powstanie zespołu było wynikiem moich
wcześniejszych działań muzycznych, kiedy po ukończeniu Akademii Muzycznej w
2010 roku zdecydowałem się stworzyć widowisko muzyczno -filmowe, poświęcone
historii piosenki w polskim filmie, „Muzyczne noce i dni polskiego
filmu”. Premiera odbyła się w Łodzi. Wtedy to spotkałem na swojej drodze
wspaniałych muzyków: Michała Machulskiego, Tomka Stachurskiego, Rafała
Rytgiera. Zaczęliśmy tworzyć kolejne programy we współpracy z Akademickim
Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Zaczęliśmy od cyklu koncertów
zatytułowanych: „Muzyczne wspomnienie o…” poświęconych wybitnym polskim
artystom takim jak Agnieszka Osiecka, Mieczysław Fogg, Anna German, Marek
Grechuta, Maria Koterbska i inni. Pojawiła się także postać Bułata Okudżawy,
którego twórczość jest mi szczególnie bliska.
MK: Co decyduje o wyborze konkretnego artysty, którego życie i twórczość stają
się osią programu?
MW: Wynika to z moich sympatii muzycznych, ważna jest wartość muzyczna i
literacka utworów. Postaci, które wybieram muszą mi być bliskie wewnętrznie.
MK: No tak, bo przecież spektakle ŁTP mają formę muzycznej opowieści, która
prowadzi widownię przez życie bohaterów. Rolę narratora, opowiadacza zawsze
pełnisz Ty. Moim zdaniem, nie wiem, czy się z tym, zgodzisz, spektakle mają
charakter nie tylko muzyczny ale i edukacyjny.
MW: Tak, to jest chyba ich największy urok. Kiedy piszę scenariusze staram się te
postaci „przefiltrować” przez moją osobowość. Mam takie wrażenie, że część ich
osobowości tkwi we mnie. To tak, jakbym w ich twórczości odnajdywał cząstkę
siebie. Np. bardzo jest mi bliska twórczość Agnieszki Osieckiej czy Bułata
Okudżawy.

MK: Można powiedzieć, że realizujesz
swoje pasje, które mają także swoje
miejsce w ukończonej przez ciebie
niedawno, czekającej na premierę książce:
„W melodii tej siła zaklęta”? Bo chyba
polska piosenka jest ci szczególnie bliska?

MW: Tak, ale nie unikam także zagranicznych artystów. Mamy w repertuarze
piosenki Franka Sinatry, przeboje gwiazd francuskich i włoskie hity
wszechczasów. Realizujemy także cykl koncertów pod hasłem: ”Muzyczne
podróże”.
MK: Kiedy powstawały pierwsze programy muzyczne przeplatane opowieściami o
życiu bohaterów, nasycone anegdotami ciekawostkami, nie sądziłeś chyba, jak
wielką będą się cieszyć popularnością i że zyskają tak dużą liczbę wiernej
publiczności?
MW: Można powiedzieć, że takich programów, jakie proponuje Łódzki Teatr
Piosenki, nie ma na rynku. Jesteśmy naprawdę unikatowi.
MK: Jaka jest według ciebie tajemnica sukcesu twojego zespołu, bo bilety na
spektakle sprzedają się bardzo szybko.
MW: Wydaje mi się, że to zasługa wielkiego serca, które wkładamy w
przygotowanie wszystkich programów, my tym żyjemy w 100% i publiczność to
czuje. To jest prawda, która tkwi we mnie i w naszych artystach, a publiczność to
czuje.
MK: Myślę, że jest to także zasługa zespołu, który dobrałeś według bardzo
określonego klucza.
MW: Muzycy i wokaliści, którzy tworzą Łódzki Teatr Piosenki są wyjątkowi. To
zdolni, ciepli, weseli, dobrzy i pozytywni ludzie lubiący innych ludzi. Jesteśmy ze

sobą zaprzyjaźnieni, a publiczność tę energię odbiera i „kupuje”.
MK: Czy nie sądzisz, że ta „oldskulowa” forma spektakli jest dzisiaj czymś
wyjątkowym?

Spektakl Łódzkiego
Teatru Piosenki
MW: Tak, nie ulegamy modzie, staramy się, by nasza publiczność czuła się
wyjątkowo. By mogła przez te kilkadziesiąt minut przenieść się do innego,
piękniejszego, wypełnionego muzyką świata. Bazujemy na wartościowych
materiałach z przeszłości. Stają się one dzięki nam nieśmiertelne i wyjątkowe.
Tak jak piosenki Marii Koterbskiej, Mieczysława Fogga czy Hanki Ordonówny.
Staramy się zachować pamięć o tych wyjątkowych osobach.
MK: Pojawia się na tych spektaklach także młoda publiczność, ale główna grupa
odbiorców to jednak seniorzy?
MW: Tak, to nasi główni odbiorcy, wierna widownia, z którą nawiązujemy w
trakcie spektaklu indywidualny kontakt, rodzaj porozumienia i
współuczestniczenia, a także współtworzenia, bo wielu widzów śpiewa razem z
nami. To sprawia, że nasze relacje pozostają silne na długo po zakończeniu
widowiska.
MK: Zawsze podkreślałeś, że tworzysz pewną wartość przeznaczoną dla
wrażliwych odbiorców, czy myślisz, że taka wizja się sprawdza?
MW: Tak, nie możemy dotrzeć do wszystkich, ale mamy swoich wiernych widzów

i to nas cieszy.
MK: W swoim repertuarze macie także patriotyczny program.
MW: Tak, to „Radość listopadowej nocy”, bardzo piękny historyczno –
patriotyczny spektakl.
MK: Największe marzenie Michała Wieczorka?
MW: Chciałbym, żeby nasze programy docierały do jak największej liczby osób,
żeby zapraszano nas do różnych miast w Polsce, żebyśmy byli rozpoznawalni nie
tylko w województwie łódzkim. Byliśmy co prawda w Olsztynie, Radomsku i w
Warszawie, ale to jeszcze nie to, o czym marzę. Chciałbym także móc sprawić
radość Polakom mieszkającym za granicą i przywieźć im trochę polskiej pięknej
muzyki.
MK: Teatr ma cztery lata – czego możemy życzyć na kolejne lata działalności?
MW: No cóż, zapału, pomysłów, możliwości nagrania płyty, o którą prosi
publiczność. Chciałbym także zrealizować programy z piosenkami niemieckimi,
hiszpańskimi, czeskimi, austriackimi, rosyjskimi. Marzeniem moim jest
zrealizowanie festiwalu piosenki europejskiej i zaprezentowanie wszystkich
naszych programów.
MK: No cóż, życzę ci zatem spełnienia marzeń.
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