
Szanowni Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy Inżynierowie i Architekci! 

W ten architektoniczno-budowlany wieczór chciałbym podzielić się z Wami pewną refleksją. 
Uświadomiłem sobie bowiem, jak zbieżne ze sobą są dwie pozornie odległe dziedziny aktywności:  
opera oraz architektura i budownictwo. 

Opera to zarówno spektakl muzyczny jak i budynek 

Istotą opery (spektaklu operowego) jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, 
gestu oraz gry aktorskiej. Jest to przedsięwzięcie interdyscyplinarne. 
Istotą dzieła budowlanego jest również synteza sztuk, która polega na pracy w interdyscyplinarnych 
zespołach. 

Świat opery i nasza architektoniczno-budowlana rzeczywistość mają wiele wspólnych cech. 

Aby zrealizować dzieło operowe, potrzebni są:  
1) mecenas sztuki 
2) autor: libretta, kompozytor, scenograf 
3) wykonawcy: śpiewacy operowi,  chór, dyrygent, orkiestra, balet, z całą rzeszą anonimowych osób 

oraz nade wszystko: publiczność, czyli odbiorca dzieła 

Aby zrealizować dzieło budowlane, potrzebni są: 
1) inwestor (czyli także mecenas) 
2) autor: architekt z wielobranżowym zespołem projektowym 
3) wykonawcy z ogromną nieraz grupą niezbędnych, choć często anonimowych osób 

oraz nade wszystko: odbiorca dzieła, czyli publiczność 

Ale to nie koniec analogii.  

W obydwu przypadkach - opery i inwestycji - nie ma miejsca na: 
1) brak współdziałania – warunkiem powodzenia jest praca zespołowa 
2) na dowolność interpretacyjną – każde zadanie należy wykonywać z myślą o całości 
3) lekceważenie jakiegokolwiek elementu pracy – każdy element inwestycji, nawet taki, który wydaje 

się być drobny lub nieistotny, musi być dopracowany 

Jeżeli tak się dzieje, wówczas – podobnie jak operowe klasyki – nasze dzieła mogą stać się 
ponadczasowe. 

Jakże symbolicznym miejscem zatem jest Opera! 

Dyrygent  Jerzy Maksymiuk wyjaśnił kiedyś, czym różni się wybitna orkiestra od orkiestry przeciętnej.  
– Przeciętna orkiestra, gra utwory niemal zawsze tak samo. Zna nuty, potrafi grać.  
Wykona poprawnie utwór, niezależnie od tego, co zrobi Dyrygent. 
Wybitna orkiestra, to doskonały zespół, potrafiący zagrać dokładnie tak jak dyryguje Dyrygent. 
Powstaje relacja pomiędzy orkiestrą a dyrygentem. Wspólnie rozwijają się, wzajemnie korygują błędy, 
szukają nowatorskich lub optymalnych rozwiązań. 
Dlatego tylko wybitny, twórczy zespół, stać jest na wielkie osiągnięcia. 

Życzę Wam i sobie, abyśmy tworzyli wybitne zespoły, ponieważ wówczas będziemy mieli szansę 
stworzenia ponadczasowych realizacji. 

Na dzisiejszy wieczór życzmy sobie, miłych wrażeń i sympatycznej atmosfery spotkań. 
Postarajmy się zapomnieć na chwilę o sprawach zawodowych, gdyż… „Wielka sława to żart”. 

Marek Tarko, architekt – Przewodniczący Rady MpOIA 


