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Zbigniew Macias gościem Salonu Absolwentów  
 
Zbigniew Macias – wybitny śpiewak i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi 
będzie bohaterem „Salonu Absolwentów” w ramach obchodów „Święta Uczelni” łódzkiej 
Akademii Muzycznej. Rozmowę o muzycznych inspiracjach, aktualnych sukcesach i 
studenckich latach dopełnią archiwalne nagrania Zbigniewa Maciasa. Na zakończenie 
spotkania zabrzmią również na żywo muzyczne niespodzianki w wykonaniu Bohatera 
Salonu. Rozmowę poprowadzi Małgorzata Nowak. Salon Absolwentów odbędzie się 22 
marca (czwartek) o godzinie 18.00, w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi przy al. 
1 Maja 4. Wstęp wolny. 
 
Zbigniew Macias ukończył łódzką Akademię Muzyczną w klasie śpiewu prof. Zdzisława 
Krzywickiego. Zadebiutował, jeszcze jako student, w Teatrze Muzycznym w Łodzi rolą 
Michała w „Miłości cygańskiej” F. Lehára. Jest laureatem wielu konkursów muzycznych, m.in. 
Konkursu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w `s-
Hertogenbosch w Holandii oraz Konkursu im. Marii Callas w Atenach. Był solistą Opery 
Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Wrocławskiej i Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Nagrał także cztery płyty solowe: „Opera Arias”, „Taki piękny wieczór…” 
(z utworami operetkowymi i musicalowymi), „Kochałem panią...” oraz „Ballady żeglarskie”. 
Szefem artystycznym Teatru Muzycznego w Łodzi jest od roku 2006.  
 
Od 2014 roku, w czasie obchodów Święta Uczelni w Akademii Muzycznej w Łodzi, 
organizowane jest spotkanie z utytułowanymi absolwentami Uczelni. Do wspólnego 
świętowania zapraszani są najwybitniejsi absolwenci łódzkiej Akademii, którzy poprzez swoją 
działalność artystyczną i naukową przyczyniają się do rozsławiania Uczelni w kraju i na 
świecie Do tej pory w Salonie Absolwentów gościli już, m.in.: Andrzej Hundziak, Mirosław 
Pietkiewicz, Włodzimierz Korcz czy Teresa Żylis-Gara. Anegdoty z życia studenckiego, 
wspomnienia o profesorach i kolegach, opowieści o sukcesach i pracy zawodowej, a także 
garść przestróg i dobrych rad dla młodych adeptów sztuki – to wszystko pojawi się także 
podczas rozmowy z tegorocznym gościem.  
 
 
Więcej informacji o programie wydarzenia: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/marzec-
2018/152161-swieto-uczelni-salon-absolwentow-2018-03-22/ 


