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JESUS CHRIST IN THE CITY OF STARS

The leitmotif of this issue is the cult rock opera Jesus Christ 
Superstar by Andrew Lloyd Weber and Tim Rice, recently directed 
by Antoniusz Dietzius.

Jesus Christ Superstar is a title in the repertoire of the world musical theater which 

cannot be forgotten, which inspires to thinking, evokes deep feelings and sometimes 

extreme emotions. This masterpiece of 1970 caused a sensation and great controversy 

from the very beginning. The openings in Broadway and London were accompanied by 

scandal. Recent staging by a young but experienced director gathered talented actors 

even younger than him. The published pictures were taken in June 2013 in Warsaw during  

the dress rehearsal. They are not the illustration of the performance. In the space without 

stage scenery, the pictures primarily show the architecture of human interrelations 

(described by Pope Francis in his Encyclical Lumen Fidei – “The Light of Faith”) revealing 

their deep spiritual foundation conveyed artistically through gestures and expression 

of human body. A two-thousand-year story, told in a modern way becomes relevant, 

as relevant are love, treachery, fall, forgiveness, faithfulness, conspiracy, sacrifice, 

indifference, recklessness, indecision, joy, failure, despair, anticipation, victory, death and 

life. We find there the depth and mystery lost in the tumult of the superficial present.

Jesus Christ Superstar is a musical which tells about the last week of the Messiah’s 

life from the triumphal arrival in Jerusalem to the Last Supper to vigil in Gethsemane, 

treachery and imprisonment, trial, conviction, Via Dolorosa, death and Resurrection. 

Through the lenses of Katarzyna Piądłowska and Piotr Życieński there are frames  

of black and white pictures where light pulls the figures out of darkness or leaves them 

to disappear. The captions under the pictures of particular scenes relate more or less 

literally to the text of the Gospel and not to libretto.

The struggle of light and darkness in the rock opera may be compared with the 

current events of floating reality which lacks clear indications of what is good and what  

is evil. Jesus Christ Superstar reminds us that there exist everlasting values: a new 

commandment I give to you, that you love one another. One can relate to them in various 

ways: like Mary Magdalene, like Judas, like Peter, like Pilate, like chief priests, like Roman 

soldiers, like the crowds of Jerusalem.

The leitmotif is connected with the modern design of Calvary of Ujazdów. This is  

a concept by Małgorzata Mikołajczak, proposed as her engineer thesis in the department 

of integrative landscape art at Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Prepared 

in 2008, it reminds us of a landscaping which once existed but is forgotten today.  

New chapels placed on the same trail are a discreet sign of faith fulfilling the significance 

of the Royal Route.

Jesus Christ Superstar opera is the height of the fourth season of Midtown Musical 

Theater activity, operating at Władysław Broniewski City Culture Center in Warsaw.  

It was created in consultation with London’s Really Useful Group Ltd. and the Association 

of Polish Authors and Composers ZAiKS. The opening took place in June in Palladium 

Theater in Warsaw. Next performance of Jesus Christ Superstar will be organized 

in an unusual scenery: a post-factory building of Golden-Plus in Żyrardów as a part of 

the fifth jubilee edition of Interdisciplinary Arts Festival: City of Stars 2013 in September.

The festival is the subject of an interview with the creator of this event, Artur Krajewski, 

professor of the Academy of Fine Arts and a journalist, Marta Olbryś, which we publish 

in the final pages of our magazine. They also talk about the fact that a town formerly 

known for its linen industry has gained a new tradition, which enables it to enrich  

its sense of being.

Redaktor Naczelny
Editor-in-Chief of

Jeremi T. Królikowski

JEZUS CHRYSTUS W MIEŚCIE GWIAZD

Głównym tematem tego numeru jest kultowa rock opera 
Andrew Lloyda Webera i Tima Rice’a Jesus Christ Superstar  
w najnowszej reżyserii Antoniusza Dietziusa.

Jesus Christ Superstar jest takim tytułem w repertuarze światowego 
teatru muzycznego, o którym nie można zapomnieć, który inspiruje  
do myślenia, wywołuje głębokie uczucia, a nieraz skrajne emocje. Wielkie 
dzieło z 1970 roku od samego początku wzbudzało sensacje i ogromne 
kontrowersje. Premierom na Broadwayu i w Londynie towarzyszył skandal. 
Aktualna inscenizacja młodego, lecz doświadczonego reżysera skupiła 
utalentowanych aktorów jeszcze młodszych od niego. Publikowane zdjęcia 
zostały wykonane w czerwcu 2013 roku w Warszawie, w trakcie próby 
generalnej. Zdjęcia z próby nie są ilustracją spektaklu. W przestrzeni 
sceny bez scenografii fotografie ukazują przede wszystkim architekturę 
relacji międzyludzkich (o której pisze w swej encyklice „Światło wiary” 
papież Franciszek) ujawniającą ich głęboki duchowy fundament wyrażony  
w artystyczny sposób poprzez gesty i ekspresję ciała człowieka. 
Współcześnie opowiedziana historia sprzed dwu tysięcy lat staje się aktualna 
tak, jak aktualne są: miłość, zdrada, upadek, przebaczenie, wierność, spisek, 
poświęcenie, obojętność, bezmyślność, niezdecydowanie, radość, porażka, 
rozpacz, oczekiwanie, zwycięstwo, śmierć i życie. Odnajdujemy w niej głębię 
i tajemnicę zagubioną w zgiełku powierzchownej teraźniejszości.
Jesus Christ Superstar to musical, który opowiada o ostatnim tygodniu 
życia Mesjasza od tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy, poprzez Ostatnią 
Wieczerzę, czuwanie w Ogrójcu, zdradę i uwięzienie, sądzenie, skazanie, 
drogę krzyżową, śmierć i zmartwychwstanie. W obiektywach Katarzyny 
Piądłowskiej i Piotra Życieńskiego pojawiły się kadry czarno-białych 
fotografii, na których postaci wydobywają się dzięki światłu z ciemności  
lub w niej giną. Podpisy pod zdjęciami poszczególnych scen spektaklu odwołują 
się mniej lub bardziej dosłownie do tekstów Ewangelii, a nie do libretta.
Zmagania światła z ciemnością w rock operze można odnieść do aktualnych 
wydarzeń płynnej rzeczywistości, w której brak wyraźnych wskazań,  
czym jest dobro, czym jest zło. Jesus Christ Superstar przypomina,  
że są wartości nieprzemijające: „przykazanie nowe daję wam abyście się 
wzajemnie miłowali”. Do tych wartości można odnieść się w różny sposób 
– jak Maria Magdalena, jak Judasz, jak Piotr, jak Piłat, jak arcykapłani,  
jak rzymscy żołnierze, jak jerozolimski tłum.
Z głównym tematem numeru wiąże się współczesny projekt Kalwarii 
Ujazdowskiej. Jest to koncepcja Małgorzaty Mikołajczak zaproponowana 
jako praca inż ynierska w Katedrze Sztuk i Krajobrazu SGGW  
w Warszawie. Opracowana w 2008 roku przypomina o istniejącym 
niegdyś, a zapomnianym dziś, założeniu. Nowe kaplice umieszczone  
na tym samym szlaku są dyskretnym znakiem wiary dopełniającym znaczenie 
warszawskiego Traktu Królewskiego.
Opera Jesus Christ Superstar jest zwieńczeniem IV sezonu działalności 
Śródmiejskiego Teatru Muzycznego, działającego w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie. Powstała w porozumieniu  
z londyńską agencją Really Useful Group Ltd. i Stowarzyszeniem 
Autorów Z AiKS .  Premiera odby ł a  s ię  w czerwcu w teatr ze 
Palladium w Warszawie. Kolejna odsłona Jesus Christ Superstar 
odbędzie s ię w niecodzienne j  scener i i  – w pofabryczne j  ha l i 
Golden-Plus w Żyrardowie – w ramach V, jubileuszowej, edycji 
I n t e rdysc yp l i n arnego  Fe s t iwa lu  Sz tuk  M i a s to  Gwi a zd  2013  
we wrześniu tego roku.
O festiwalu pod koniec numeru rozmawiają inicjator tego wydarzenia Artur 
Krajewski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, i dziennikarka 
Marta Olbryś. Mówią także o tym, jak miasto słynnące niegdyś z przemysłu 
lniarskiego zyskuje nową tradycję, dzięki której wzbogaca swój sens istnienia.
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Ten numer powstał dzięki wsparciu wymienionych poniżej osób. Wydanie wsparła większa liczba czytelników, którzy zdecydowali się zachować 
anonimowość. W obu przypadkach, bez ich wsparcia, wydanie numeru poświęconego Rock Operze Jesus Christ Superstar nie mogłoby dojść 
do skutku. Dumni z sukcesu projektu, dziękujemy wszystkim.
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SZTUKA A PRZESTRZEŃ_SZTUKA W PRZESTRZENI ART AND SPACE_ART IN SPACE

Hosanna — Hosanna — Hosanna!
Wjazd do Jerozolimy Jesus Enters Jerusalem

„Przyprowadzili oślę do Jezusa i zarzucili nań swoje płaszcze i wsiadł na nie/ 

A wielu swoje płaszcze słało na drodze, inni zaś gałązki zielone, które wycięli na polach/ 

I ci, którzy szli przed Nim, i ci, którzy postępowali z tyłu, wykrzykiwali: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.

JESUS CHRIST SUPERSTAR
“They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them, and he sat upon them/

The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road/

The crowds preceding him and those following kept crying out and saying: Hosanna to the Son of David; blessed is he who comes in the name of the Lord.”

opracowanie/edited by: Jeremi T. Królikowski
zdjęcia/photos: Katarzyna PIądłowska, Piotr Życieński
wybór i układ zdjęć/selection and arrangement of photos: Karolina Wlazło-Malinowska
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Mamona Mammon
Wypędzenie handlarzy ze świątyni Cleansing of the Temple

M a m m o n  i n  t h e  t e m p l e  i s  u n b e c o m i n g .

Jesus  taug ht  t hat :  no one ca n ser ve  t wo masters : 

God and mammon.

Mamona w świątyni jest czymś nieprzyzwoitym.  

Jezus nauczał: nie można służyć dwóm panom:

Bogu i mamonie.

„I  wsz edł szy  do św iąty ni  z acz ął  w yganiać  tych ,  

co tam sprzedawali i kupowali, a stoły zmieniających 

pieniądze i ławki sprzedawców gołębi powywracał”.

“Then Jesus went into the temple and began to drive out those 

who bought and sold in the temple, and overturned the tables 

of the money changers and the seats of those who sold doves.”

„ A  n a u c z a ł  i  m ó w i ł :  C z y ż  n i e  n a p i s a n o :  D o m  m ó j  b ę d z i e  n a z wa ny  d o m e m 

modlitwy dla wszystkich narodów? Ale wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

“ H e  t a u g h t ,  s a y i n g  t o  t h e m ,  I s  i t  n o t  w r i t t e n ,  ‘ M y  h o u s e  s h a l l  b e  c a l l e d  

a  h o u s e  o f  p r a y e r  f o r  a l l  n a t i o n s ’ ?  B u t  y o u  h a v e  m a d e  i t  a  ‘d e n  o f  t h i e v e s ’ .”
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