
 

 
 

 
Informacje: Biuro Promocji  – promocja@amuz.lodz.pl, tel. 42 662 16 45, tel. kom. 668 271 308  

 

Łódź, 23 listopada 2016 roku 
 

Poezja sercem wyśpiewana 
 
Na specjalny koncert „Poezja sercem wyśpiewana” zapraszają artystki Danuta Dudzińska 
(sopran) i Bogna Dulińska (fortepian), które na co dzień związane są z Akademią Muzyczną 
w Łodzi. Koncert wypełnią pieśni Franciszka Maklakiewicza, utwory Fryderyka Chopina, a 
wszystko to przeplatane będzie recytacją poezji Romana Komassy. Specjalnym gościem 
będzie sam autor wierszy, które usłyszymy w jego wykonaniu. Romantyczny, kameralny 
koncert odbędzie się 4 grudnia (niedziela) w Sali Balowej Akademii Muzycznej przy ul. 
Gdańskiej 32 o godzinie 18.00. Wstęp wolny.  
 
Gość specjalny niedzielnego koncertu – Roman Komassa to z zawodu tancerz i choreograf, 
mieszkający na stałe w Niemczech. Był solistą Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Bałtyckiej 
oraz współpracował z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. Jest laureatem „Medalu Leona 
Wójcikowskiego dla Najlepszego Polskiego Tancerza” i „Medalu Wacława Niżyńskiego” za 
szczególne osiągnięcia w balecie. Na scenach polskich i niemieckich stworzył szereg 
wybitnych interpretacji taneczno-aktorskich, chociażby Alberta w „Giselle”, Wrońskiego  
w „Annie Kareninie”, a także kreował postaci Spartakusa, Twardowskiego, Romea  
i Pietruszki. Jest autorem choreografii do blisko trzydziestu spektakli baletowych. Od wielu 
lat jego wielką pasją jest poezja. Twórczość literacka Romana Komassy jest subtelna, ukazuje 
wiele odcieni emocjonalnych, zdaje się także bardzo osobista. Artysta upodobał sobie naturę 
jako wyrazicielkę nostalgicznych uczuć, stąd wiele w jego wierszach odniesień do kwiatów, 
motyli, światła czy nieba. Niektóre liryki emanują subtelną, czułą erotyką. Poeta snuje 
refleksje związane przede wszystkim z przymiotami miłości, ale pojawia się także tematyka 
współczucia, szacunku do innych i Świata, a także samotności i starości.  

Danuta Dudzińska i Bogna Dulińska koncertują ze sobą od 2005 roku, w którym z okazji 60-
lecia Polskiego Instytutu Muzycznego, wspólnie nagrały płytę pt. „Arie i pieśni”. Danuta 
Dudzińska, przez lata była solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, a jej repertuar obejmuje wiele 
partii operowych, operetkowych oraz pieśni. Bogna Dulińska jest pianistką specjalizującą się  
w muzyce wokalnej, od wielu lat związana jest zawodowo z Akademią Muzyczną w Łodzi. 
Program muzyczny, który podczas koncertu wykonają artystki, utworów fortepianowych 
Fryderyka Chopina oraz pieśni Franciszka Maklakiewicza. 
 
Więcej informacji o wykonawcach i programie: 
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-
2016/150949-poezja-sercem-wyspiewana-2016-12-04/ 


