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Partie wykonane na scenie:

 Norma .................V. Bellini ..........Norma Anna .........G. Donizetti .........Anna Bolena

 Maria, Elisabetta ..... G. Donizetti .......Maria Stuarda Musetta, Mimi .......... G. Puccini ..........La Boheme

 Violetta ..................G. Verdi ..........La Traviata Elżbieta ............G. Verdi ............Don Carlo

 Leonora .................. G.Verdi ...........La forza del destino Abigaille ............G. Verdi ............Nabucco

 Rozalinda ................ J. Strauss .........Zemsta nietoperza Saffi ...........J. Strauss ...........Baron cygański

 Donna Anna, Donna Elvira ...................W.A. Mozart....................Don Giovanni

 Hrabina ...................W.A. Mozart....................Wesele Figara

Tosca
P. Puccini | Tosca

Elisabetta
G. Donizetti | Roberto Devereux

Lady Makbet
G. Verdi | Makbet

Urodziła się i mieszka we Wrocławiu. Od dziecka obcowała z wielokulturową 
atmosferą przepełnioną muzyką i sztuką. Umiejętności wokalne szkoliła 
i doskonaliła podczas studiów na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a nas-
tępnie podczas licznych kursów mistrzowskich w Polsce i za granicą, m.in. 
u Krystyny Szostek-Radkowej, Dariusza Grabowskiego, Paulosa Raptisa, 
Ingrid Kremling-Domanski i Renaty Scotto.

W 2008 r. brawurowo zadebiutowała rolą Łucji w premierze Łucji z Lammer-
moor G. Donizettiego w Operze Śląskiej. Jej występ został bardzo wysoko 
oceniony przez publiczność i recenzentów, a także uhonorowany prestiżową 
nagrodą Złotej Maski za najlepszą kreację wokalno-aktorską 2008 roku. 
Sukces ten zaowocował współpracą z Maestro Peterem Dvorskim, który za-
prosił artystkę do udziału w nowej produkcji Łucji z Lammermoor w słowac-
kich Koszycach, a następnie do Narodowego Teatru w Bratysławie, gdzie 
kreowała partię Donny Anny w Don Giovannim W.A. Mozarta, a także wzięła 
udział w koncertach verdiowskich w międzynarodowej obsadzie.
Karina Skrzeszewska rozwijała swoją karierę zarówno w Polsce, jak i zagra–
nicą uczestnicząc w licznych tournée po Belgii, Holandii i Hiszpanii, a także 
podczas występów w Grecji, Bułgarii, na Ukrainie, w Portugalii i w USA. 

Istotnym etapem w rozwoju artystycznym był jej udział w dwóch produk–
cjach poświęconych władczyniom Anglii – Marii Stuart oraz Annie Boleyn. 
Jej wspaniałe kreacje, zarówno Maria Stuarda w Teatrze Wielkim w Poznaniu 
i w Operze Śląskiej, jak i Anna Bolena w Teatrze Wielkim w Łodzi, przyniosły 
artystce zasłużony rozgłos i miano znakomitej odtwórczyni heroicznych ról 
włoskiego stylu Bel Canto.

Karina Skrzeszewska posiada w swoim repertuarze ponad 20 pierwszo-
planowych ról operowych i operetkowych. Współpracowała z wieloma wy-
bitnymi dyrygentami, wśród nich: Jan Ślęk, Andrzej Straszyński, Andrzej 
Knap, Marek Tracz, Piotr Wajrak, Łukasz Borowicz, Warcisław Kunc, Tomasz 
Tokarczyk, Will Crutchfield, Jose Ferreira Lobo, Gaetano d’Espinosa, Nayden 
Todorov, Evan Christ, Basil Coleman, Bassem Akiki, Vladimir Kiradijev czy Jose 
Maria Florencio, a także z uznanymi reżyserami, w tym: Michał Znaniecki, 

Waldemar Zawodziński, Włodzimierz Nurkowski, Jani-
na Niesobska, Henryk Konwiński, Roberto Skolmowski, 
Wiesław Ochman, Bert Bijnen, Marian Chudovsky, 
Frank Berndt Gottschalk, Dieter Kaegi.

Od 2012 roku, na zaproszenie Michała Znanieckiego, 
artystka uczestniczyła w trzech edycjach projektu „Głos 
wykluczonych” w ramach programu Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016, którego finał odbył się w lipcu 
2016 r. w ogrodach Zamku w Leśnicy.

Wiosną 2016 Karina Skrzeszewska zadebiutowała partią 
Elisabetty w nowej produkcji Don Carlos Giuseppe Ver-
diego w Operze Nova w Bydgoszczy – na inaugurację 
Bydgoskiego Festiwalu Operowego – a także nawiązała 
współpracę Sinfonią Varsovią oraz z Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu. Również w tym roku artystka 
została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury 
polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Rok 2017 Karina Skrzeszewska rozpoczęła Koncertem 
Noworocznym w Filharmonii Łódzkiej oraz dwoma kon-
certami z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia (NOSPR) w Katowicach pod batutą maestro Jose 
Maria Florencio, a następnie zdobyła serca publiczności 
i krytyków trzema znakomitymi debiutami w operach 
G. Verdiego – rolą Leonory w Mocy przeznaczenia 
w Operze Śląskiej, a także wspaniałą kreacją Abigaille 
w Nabucco w Operze Bałtyckiej oraz V.Belliniego tytuło–
wą partią Normy w Operze Krakowskiej. 

W roku następnym 2018 artystka po raz kolejny podbiła 
serca krakowskiej publiczności, tym razem jako tytuło-
wa Anna Bolena w operze Donizettiego. Jej kreacja zos-
tała niezwykle entuzjastycznie przyjęta przez publiczność 
a recenzenci nie tylko docenili kunszt wokalny artystki ale 
również jej wybitną grę aktorską. Rok 2018 był również 
czasem debiutu śpiewaczki na scenie niemieckiej, gdzie za-
debiutowała jako Elisabetta w Don Carlosie oraz Donna 
Elvira w Don Giovannim Mozarta. Sezon 2018-2019 
rozpoczęła koncertem we Lwowskiej Operze a następnie 
udziałem w Koncercie Inauguracyjnym w Operze Wro–
cławskiej, gdzie pod koniec września kreowała również 
rolę Abigaille w premierowym spektaklu Nabucco. Swo-
im występem „po raz kolejny udowodniła ze jej kreacja 
przydaje blasku i energii operowym spektaklom”. Początek 
2019 r. to debiut artystki w operze Anna Bolena i nawiąza-
nie współpracy z Landstheater Niederbayern. Artystka 
ponownie powróci tam jesienią w spektaklach Nabucco 
i  Maria Stuarda.

R E P E R T U A R  O P E R O W Y  I  O P E R E T K O W Y P A R T I E  W  P R Z Y G O T O W A N I U

Karina Skrzeszewska Sopran



RecenzjeAnna Bolena
X  R A N K I N G  K R A KOW S K I C H  A K TO RÓ W  11-01-2019 r.

Chyba po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii moich krakows-
kich rankingów pojawia się nazwisko śpiewaczki operowej. Związana 
z Operą w Krakowie, wybitna sopranistka, Karina Skrzeszewska, 
zasłużyła na to wyróżnienie. Jej kreacja we wspaniałym spektaklu 
operowym wyreżyserowanym przez Magdalenę Łazarkiewicz – Anna 
Bolena G. Donizettiego to było jedno z ważniejszych aktorskich (a nie 
tylko wokalnych) oczarowań sezonu. Skrzeszewska wyłamuje się ze  
schematu grania i prezencji ról belcantowych, w których dla mnie 
zawsze było coś z przesady, staromodnej minoderii. Tymczasem 
Skrzeszewska we współpracy ze znakomitą reżyserką filmową poka-
zała że rola królowej Anglii, drugiej żony Henryka VIII, to także wy-
zwanie stricte aktorskie, dramatyczne i współczesne. Skrzeszewska 
wystylizowana niczym postać z płócien Caravaggia daje pełną pasji 
wypowiedź na temat przemocy, zdrady i hipokryzji. W czasach Anny 
Boleyn i dzisiaj. A śpiewa jak anioł!

Łukasz Maciejewski,

Polska Gazeta Krakowska nr 9

 K A R I N A  B O L E N A  26-05-2018 r.

Tak wyszło, że przyjechałam do Opery Krakowskiej na drugą premierę Anny Boleny Donizettiego, ale 
i większość miejscowych krytyków pojawiła się również dziś (wczoraj był tu koncert orkiestry z Norym-
bergi). I warto było. Na polskiej scenie widziałam to sztandarowe dzieło belcanta raz, dokładnie pięć lat temu 
w Łodzi. Tam główną bohaterką spektaklu była Joanna Woś, wręcz stworzona do tak królewskiej i trudnej roli.  
Karina Skrzeszewska, którą dziś mogłam podziwiać, nie ustępuje jej – ani pod względem urody, ani głosu, ani 
dramatyzmu. Nie wiem, czemu w tym teatrze występuje zwykle w drugich obsadach – najwyższy czas na większe 
docenienie. (Wtedy w Łodzi również była w drugiej obsadzie, ale wówczas jej nie widziałam.) Jak więc wspom-
niałam, Karina Skrzeszewska jest iście królewska w tej roli. Dorota Szwarcman, POLITYKA

ANNA BOLENA W OPERZE KRAKOWSKIEJ 

– REŻYSERSKIE NIEPOROZUMIENIE,

WSPANIALE ZADYRYGOWANE 29-05-2018 r.

Karina Skrzeszewska (Anna Bolena) – jest to śpiewacz-
ka, która posiada niezwykłe możliwości wokalne. 
Dysponuje zjawiskowym sopranem z brzmiący-
mi dołami, pięknymi średnicami i zjawiskowymi, 
wrecz piorunującymi „górami” – nie słyszałem ta-
kich dawno. (...) Partię zbudowała znakomicie. Na 
jej twarzy, w gestach i postawie ciała było widać 
wszystkie emocje. Jako tragiczna postać królowej 
Anny Boleny była fantastyczna. Wielkie gratulacje!

Oskar Świtała, Portal Sympatycy sztuki

MONUMENTALE, MA NON TROPPO 08-06-2018 r.

Pisząc o końcowych scenach spektaklu, podkreślić należy 
koniecznie wspaniałą formę wokalną i fizyczną Kariny 
Skrzeszewskiej grającej główną, tytułową postać. Wysiłek, 
jaki włożyła w odśpiewanie i odegranie losów, nastrojów, 
rozterek i końcowej, bezsilnej, przesyconej szaleństwem 
rozpaczy swej bohaterki, jest niesamowicie intensywny, 
a jej forma aktorska i wokalna budzi podziw.

Juliusz Tyszka, Portal Teatralny.pl

ANNA BOLENA W OPERZE KRAKOWSKIEJ. O TYRANII, 

KTÓRA SKAZUJE KOBIETY NA CIERPIENIE 30-05-2018 r.

Największą zaletą niedzielnego spektaklu była występu-
jąca w tytułowej roli Karina Skrzeszewska (druga obsada). 
 Łukasz Gazur, Dziennik Polski

DESTRUKCYJNA SIŁA MIŁOŚCI. ANNA BOLENA W OPERZE KRAKOWSKIEJ. 28-05-2018 r.

Karina Skrzeszewska w partii Anny to uosobienie dostojnej heroiny. Jest królewska w każdym geście i spojrze-
niu, przez co wydaje się być znacznie bardziej opanowana. Tym dotkliwiej przejmujące są momenty, gdy daje 
o sobie znać jej wybuchowy temperament i nadwrażliwość. Karina Skrzeszewska wykreowała na scenie postać 
niezwykle złożoną, dzięki czemu autentyczną, bliską każdemu z nas. Co więcej, zaśpiewaną z prawdziwą wir-
tuozerią. Włoskie belcanto w jej wykonaniu, na poziomie najlepszych europejskich teatrów operowych, to czysta 
rozkosz dla słuchaczy. Beata Fisher, Portal Vissi d’arte

ANNA BOLENA W KRAKOWIE 29-05-2018 r.

W jednej z recenzji jakie ukazały się w necie po 
spektaklu 26 maja – użyte zostało pięknie i nie-
zwykle trafnie określenie „Karina Bolena”. Jakże 
słusznie! Podpisuję się pod tym obiema rękami 
i nawet chciałabym mieć koszulkę z takim 
napisem! Nie sądzę, aby była w Polsce inna śpie–
waczka oprócz Kariny Skrzeszewskiej, która 
jest w stanie tak wykonać tę partię. Szczególnie 
drugi akt to prawdziwe mistrzostwo bel canta 
i aktorstwa. Jakkolwiek – kobiety w operach są 
wspaniałe, a Karina jest absolutnym i porywają-
cym ucieleśnieniem tej operowej kobiecej mocy 
– jest diwą! W pięknych sukniach (kostiumy 
– Maria Balcerek) – purpurowej i złotej, podkreś-
lających władczy charakter królowej, ale także 
w białej, skromnej halce w której Anna idzie na 
szafot, śpiewaczka wygląda tak, że klękajcie na–
rody i genialnie, dosłownie genialnie prowadzi 
swoją postać przez meandry samotności, uczuć, 
strachu przed odrzuceniem, niezłomności, sza–
leństwa, a przede wszystkim – nut. Od same-
go początku do samego końca – porywająca 
i uzależniająca – heroina opery!

Nadia Attavanti, BLOG

ANNA B OLENA  GAETANO D ONIZETTI

29-05-2018 r.

Bo czymże jest w operze muzyka, scenografia 
i kostiumy bez śpiewu? Wszyscy śpiewali 
doskonale. Jednak nikt nie mógł się równać 
z głosem tytułowej królowej – Kariny Skrzesze-
wskiej. Cały jej występ aż do dramatycznego 
końca – był wspaniały. Finał (coppia iniqua) 
przyprawiał o ciarki i wgniatał w fotel. Zostało 
to uhonorowane największymi brawami jakie 
słyszałem w Operze Krakowskiej.

Paweł Tondera, Portal KULTURALNE MEDIA

DWIE TWARZE NORMY 10-01-2018 r.

Bezsprzeczną bohaterką drugiej premiery okazała się od-
twórczyni heroicznych bohaterek włoskiego bel canta 
– obdarzona sopranem dramatycznym Karina Skrzesze-
wska. Posiadająca greckie korzenie artystka przedstawiła 
nie tylko wysoką kulturę wokalną, lecz także interpretac-
ję przepełnioną prawdą oraz prawdziwie gorącymi emoc-
jami. Jej Norma była z jednej strony kobietą upokorzoną, 
pełną bólu i wzbudzającą szczere współczucie, z drugiej 
zaś świadomą swojego poświęcenia, pewną siebie i dumną. 
Skrzeszewska uniosła ciężar postaci Normy, świetnie od-
najdując się w duetach z pochodzącym z Sycylii Paolem 
Lardizzonem (Pollione), a także z Agnieszką Cząstką (Adal-
gisa). Publiczność doceniła bowiem szczerość artystycznej 
wypowiedzi, czego przejawem były długie brawa dla 
i Kariny Skrzeszewskiej. Dla takich emocji warto oglądać 
nawet te przedstawienia, które pod względem insceniza-
cyjnym są poprawne, ale właśnie dopiero z odpowiednimi 
śpiewakami–aktorami zamieniają w poruszające i ważne 
spotkania. Mateusz Borkowski, Ruch muzyczny

A L FA B E T  P O L S K I E J  O P E RY:

S I Ł A  K O B I E C E G O  G Ł O S U  28-06-2018 r.

Pokazała, że nawet z tylnego rzędu można stać się 
gwiazdą. W Operze Krakowskiej króluje inna artyst-
ka, więc dla niej zawsze przeznaczone jest miejsce 
w drugiej obsadzie. Tak właśnie w minionym sezonie 
zaprezentowała się w dwóch wielkich rolach na świe-
cie zarezerwowanych dla gwiazd: jako Norma z dzieła 
V. Belliniego i Anna Boleyn w operze Belliniego. Ale 
w obu pokazała, czym może być belcanto, jeśli artys-
ta wie, jak połączyć piękne śpiewanie słodkich melo-
dii, które tylko Włosi potrafią komponować, z siłą 
dramatycznego wyrazu oddającego bogactwo ludzkich 
namiętności. Jacek Marczyński, Portal Onet.pl
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TEATR NAMIĘTNOŚCI I UCZUCIA; 

NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĄ BYŁA

STARANNOŚĆ 01-11-2017 r.

W Operze Krakowskiej premiera 
Normy.(…) Także Karina Skrzeszewska 
porywała piękną i bogatą barwą gło-
su i błyskotliwymi koloraturami. Była 
wzruszająca w scenach lirycznych.

Anna Woźniakowska, Blog Polska Muza

KRÓL BABILONII ŚPIEWA W GDAŃSKU 28-05-2018 r.

Najciekawszą kreację stworzyła Karina Skrzeszewska. Postać 
Abigaille, złej córki króla, potraktowała jak bohaterkę opery belcanta. 
Jej bohaterka miała więc i delikatność, i dramatyczny wyraz.
 Jacek Marczyński, Rzeczpospolita

VERDI Z ODCIENIEM BELCANTA

30-06-2018 r.

„…I dlatego finałowe wyznanie Su me... 
morente... esamine, zaśpiewane długi-
mi delikatnymi frazami, zabrzmiało 
prawdziwie przejmująco, a Abigaille, 
kreślona zazwyczaj grubą kreską, 
nabrała nowych, ocieplających ją 
cech. Karina Skrzeszewska, artystka 
związana głównie z Operą Śląską, ma 
doświadczenie belcantowe, wcielała 
się wcześniej w Łucję z Lammermooru 
czy Marię Stuart, ale po raz pierwszy 
sięgnęła po rolę tak dramatyczną. 
W najważniejszej arii Abigaille, po-
przedzonej ekspresyjnym recytat-
ywem Ben io t’invenni (…) ładnie ek-
sponowała umiejętność naturalnego 
poruszania się po całej skali i dodała do 
tego lekkie, niewymuszone koloratury.

Jacek Marczyński, Portal e-teatr

T R AV I ATA  W  G D A Ń S K U  10-10-2018 r.

W obsadzie dominowała Karina Skrzeszewska, która partię Vio-
letty wykonała z prawdziwą pasją i wokalnym mistrzostwem. Ar-
tystka daje przy tym prawdziwy, a zarazem subtelny, obraz kobiety, 
która bezgranicznie kocha i gotowa jest w imię tej miłości na każde 
poświęcenie. W sumie mamy tutaj doczynienia z kreacją subtelnie li-
ryczną, a zarazem wstrząsającą siłą dramatycznego wyrazu.(…) Wiel-
ki duet Violetty i Ojca Alfreda w drugim akcie był w ich wykonaniu 
prawdziwym majstersztykiem. Adam Czopek, Portal MAESTRO

W Z R U S Z A J Ą C A  NO R M A

W  K R A K OW I E  30-10-2017 r.

Wśród solistów drugiej premiery (so-
bota, 28 października) swojego ro–
dzaju rewelacją okazała się Karina 
Skrzeszewska śpiewająca z pełnym 
powodzeniem wirtuozowską partię 
tytułowej bohaterki. Obdarzona so-
pranem o pięknej barwie, wyrówna-
nym w każdym rejestrze brzmieniu, 
imponowała maesterią i subtelnością 
prowadzenia belcantowej frazy oraz 
pewnością koloraturowych pasaży. 
Zaprezentowana kreacja mieniła się 
pełną paletą skrajnych emocji, co 
pozwoliło artystce nadać w pełni 
dramatyczny obraz zakochanej ko– 
biety miotającej się między miłością, 
a nienawiścią. Jakże pięknie wypadła 
w jej wykonaniu wielka scena rytu-
alnego obrzędu obcięcia przez Normę 
jemioły, której centralnym punktem 
jest słynna aria „Casta Diva” zaśpie-
wana w sposób niezmiernie subtelny 
i autentyczne wzruszający (…) Należy 
przyznać, że na widowni od same-
go początku panowała wspaniała 
i przyjazna wykonawcom atmosfera. 
Brawami nagradzano wykonanie 
większości wielkich arii i duetów, by 
na zakończenie urządzić wykonaw-
com i realizatorom owację na stojąco. 
Szczególnie uhonorowano głośną 
owacją wspaniałą kreację Kariny 
Skrzeszewskiej, co wywołało u niej 
autentyczne łzy wzruszenia.
 Adam Czopek, Portal MAESTRO

Abigaille

Violetta

Recenzje

Norma

WŁADZA NIE DAJE UKOJENIA.

O PREMIERZE NABUCCO

W OPERZE BAŁTYCKIEJ 26-05-2018 r.

Skrzeszewska tworzy najciekawszą 
postać „Nabucca” – długo kumuluje 
w sobie emocje, by wybuchnąć pod–
czas „Arii Abigeille”, jednak właśnie 
w duecie ze Shkurhanem powstają 
najlepsze dramaturgicznie i wokalnie 
momenty spektaklu. Łukasz Rudziński,

Portal www. Kultura.trojmiasto.pl 

N A B U C C O  22-10-2018 r.

O historii w ujęciu eklektycznym 
(Nabucco). Trudno jednak oprzeć się 
wrażeniu, że scenę skradła Karina 
Skrzeszewska, która gościnnie zagrała 
postać Abigail. Jej arie za każdym 
razem spotykały się z owacjami ze 
strony publiczności, a jej umiejętnoś-
ci aktorskie wcale nie odbiegały od 
wokalnych. Aleksandra Wach,

Internetowy Magazyn „Teatralia” 


