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Kostiumograf, scenograf, pro-
jektantka mody. uprawia różne 
dziedziny designu i sztuki, pracuje 
też na użytek mediów. Współ-
pracowała z Teatrem muzycz-
nym roma projektując maski do 
Upiora w Operze jak też  kostiumy 
do lovely ladies i do Les Miserables. 
W Teatrze Nowym w Poznaniu 
zaprojektowała kostiumy do 
Bestii, a w Elsynorze Grzegorza 
Gołaszewskiego i Szymona 
adamczaka jest autorką sce-
nografii i kostiumów. W Teatrze 
Praga w Warszawie projektowała 
kostiumy i scenografię do Diabel-
skiego  Młyna w reżyserii marka 
Pasiecznego. Jest autorką kostiu-
mów i scenografii do wielu arty-
stycznych projektów filmowych 
w Polsce i zagranicą: The Big Leap 
(scenografia i kostiumy), Urban 
Explorer (dekoracja wnętrz), Die 
Alte  Frau (art director). Village  of 
unborn  children (kostiumy), One 
of  Us (scenografia i kostiumy), 
Kop głębiej (kostiumy), Ciemnego 
pokoju nie trzeba się bać (kostiumy  
i dekoracja wnętrz), Pimp  my 
room (mTV seria, scenograf ).
Jest właścicielką autorskiej marki 
mody Numer uchman/Winiarska 
łączącej design z modą. Jako 
projekt artystyczny Numer  bie-
rze udział w wystawach, jest też 
obecny w publikacjach z nowym 
polskim designem.

Pochodzi z  rotterdamu. Karierę 
specjalisty w dziedzinach oświe-
tlenie sceny i scenografia rozpo-
czął w 1999 roku w słynnym Ne-
therlands Dance Theater. W toku 
następnych lat pracował z  ple-
jadą sław współczesnej chore-
ografii: Jiřím Kyliánem, hansem 
van manen, tandemem lightfo-
ot & león, Ohadem Nahrinem. 
Obecnie, jako niezależny desi-
gner świateł scenicznych współ-
pracuje z  kompaniami w  całym 
świecie (aspen Santa Fé Ballet, 
royal New Zealand Ballet, Ballet 
BC, royal Ballet of Flanders, Cro-
atian Ballet, kompanią w Bazylei 
/Basel Ballet/, baletem Opery pa-
ryskiej /Ballet de l’Opéra de Pa-
ris/, Baletem Teatru Bolszoj, The 
royal Ballet london). Publicz-
ność bydgoska poznała jego ta-
lent w  przedstawieniu 1st  Flash, 
które fiński choreograf Jorma elo 
stworzył dla Netherlands Dance 
Theater. W Operze Nova stanowi 
ono drugą część choreograficz-
nego dyptyku Fascynacje (2012). 

Specjalista od projekcji multi-
medialnych. Wcześniej tancerz, 
absolwent Państwowej Szkoły 
Baletowej w  Gdańsku. Współ-
pracuje z  wieloma teatrami 
muzycznymi i  dramatycznymi. 
W warszawskim Teatrze muzycz-
nym roma realizował projekcje 
multimedialne w  przedstawie-
niach: Miss  Saigon,  Grease,  Koty, 
Taniec  Wampirów,  Upiór  w  ope-
rze,  Piotruś  Pan  i  Akademia  Pana 
Kleksa. W  Operze na Zamku 
w  Szczecinie jego projekcje to-
warzyszą przedstawieniu Dzieje 
grzechu Karola urbańskiego na 
motywach powieści Stefana 
Żeromskiego. W  Operze Nova, 
z którą współpracuje od dawna, 
w  ostatnich latach brał udział 
w realizacji Zniewolonego umysłu 
Roberta  Bondary (marzec 2011), 
Snu nocy letniej urbańskiego, Ru-
sałki Dvořáka w reżyserii Kristiny 
Wuss (2012) i  Księżniczki  czarda-
sza  Kálmána w  reżyserii Wojcie-
cha adamczyka (2014).
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Od ponad dwudziestu lat nadaje profil ży-
ciu operowemu Bydgoszczy: jako dyrektor 
Opery Nova (od 1992 roku) i  inicjator Byd-
goskiego Festiwalu Operowego. absolwent 
akademii muzycznej w Gdańsku i Poznaniu: 
w pierwszej ukończył Wydział Wychowania 
muzycznego i rytmiki, w drugiej – Wydział 
Kompozycji, Dyrygentury i  Teorii muzy-
ki. umiejętności w  dziedzinie marketingu 
w kulturze zdobył na studiach podyplomo-
wych w akademii ekonomicznej we Wrocła-
wiu. Z Bydgoszczą i operową sceną związany 
jest od 1988 roku, kolejno jako asystent dyry-
genta, dyrygent, dyrektor artystyczny (1991) 
i dyrektor tout court (1992). Doprowadził do 
ukończenia budowy i  wprowadzenia pu-
bliczności do obecnej siedziby teatru. Jego 
repertuar obejmuje dzieła operowe, bale-
towe, operetkowe, musicale i utwory orato-
ryjno-kantatowe. Jako kierownik muzyczny 
przygotował premiery Carmen Bizeta, Na-
bucca,  Traviaty,  Rigoletta Verdiego, Madame 
Butterfly, Toski  i  Turandot Pucciniego, Opo-
wieści  Hoffmanna Offenbacha, Mefistofelesa 
Boita,  Manru Paderewskiego i  Rusałki  Dvo-
raka. Na liście jego realizacji operetkowych 
są dzieła Straussa, lehára i  Kálmána. Był 
gościem festiwali w  Wiltz w  luksemburgu 
i  w  Xanten w  Nadrenii Północnej-Westfalii. 
ma w  dorobku fonograficznym nagranie 
Strasznego  dworu moniuszki (CD, przekrój, 
1994) i Manru Paderewskiego w systemach 
CD i  DVD (Dux, 2012). DVD z  rejestracją 
Manru na scenie Opery Nova w Bydgoszczy 
zebrało w świecie wiele pochlebnych recen-
zji i wyróżnione zostało przez académie du 
Disque lyrique w Paryżu prestiżową nagro-
dą Orphée d’Or. Jest posiadaczem Złotego 
Krzyża Zasługi (2013) i  Srebrnego medalu 
„Zasłużony Kulturze Gloria artis” (2012). 
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ukończył gdańską akademię Sztuk Pięk-
nych na wydziale malarstwa i  grafiki. Dy-
plom ze scenografii uzyskał w  pracowni 
prof. andrzeja markowicza. Współpracował 
m.in. z  teatrami warszawskimi (ateneum, 
roma, Teatr Żydowski) z Teatrem Wielkim 
w  Poznaniu, Operą na Zamku i  Teatrem 
Polskim w  Szczecinie, muzycznymi sce-
nami Poznania i lublina. Znakomita część 
jego realizacji to przedstawienia muzycz-
ne: opery, balety i musicale, które z czasem 
stały się specjalnością artysty. realizował 
scenografie do: West side story, Evity,  Jesus 
Christ Superstar, Cabaretu, Opery za trzy gro-
sze,  Skrzypka  na  dachu,  Phantoma  i  oczy-
wiście do oper i  baletów. Scenografia do 
Rusałki  Dvořáka w  reżyserii Kristiny Wuss 
wyróżniona została w 2012 roku przez cza-
sopismo Teatr w  rankingu „Najlepsza, naj-
lepszy, najlepsi”. Brał udział w  wystawach 
poświęconych scenografii. Dwukrotnie 
gościł na Praskim Quadriennale Sceno-
grafii (1995, 2011). uczestniczył w  wy-
stawie „Scenografia i  formy przestrzen-
ne” w  muzeum Narodowym w  Gdańsku 
(2006). Jest autorem wielu plakatów te-
atralnych i  społecznych. W  Operze Nova 
stworzył scenografie w  Panu  Twardow-
skim i  Kopciuszku, kostiumy w  Zniewolo-
nym  umyśle, współpracował w  realizacji 
Fascynacji. Ostatnio stworzył scenografię 
do musicali reżyserowanych przez Seba-
stiana Gonciarza w  Teatrze muzycznym 
w  Poznaniu (Jekyll  &  Hyde,  Evita), zapro-
jektował też scenografię polskiej wersji 
Mamma Mia! w  reżyserii Wojciecha Kęp-
czyńskiego w Teatrze roma w Warszawie 
(2015).
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