
 

IWONA HOSSA  / SOPRAN  
Jest zaliczana do czołowych sopranistek swojego 
pokolenia. Jej kunszt wokalny podziwiano w wielu 
miejscach na świecie, gdzie zawsze oczarowywała 
publiczność i zdobywała uznanie krytyki. Absolwentka 
Wydziału Wokalno-  ktorskiego  kademii  uzycznej im. 
 gnacego  ana  aderewskiego w  oznaniu, kt r  
ukończyła z wyr żnieniem w klasie prof. Ewy Wdowickiej 
(1998).   rtystka zadebiutowała parti   ioletty w Traviacie 
G. Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w tym samym 
roku zostaj c solistk  tej sceny.  Jako solistka zwi zana 
jest r wnież  z Teatrem Wielkim -  per   arodow                         
w Warszawie, gdzie także debiutowała jako  ioletta. 
Wsp łpracuje z wieloma teatrami operowymi w  olsce i za 
granic . Jest laureatk   rand  ri  i  łotego  edalu na 
 i dzynarodowym  onkursie Wokalnym im.  arii  allas     
w  tenach,     nagrody oraz specjalnej  agrody 
 ozartowskiej na  .  i dzynarodowym  onkursie 
Wokalnym im.  dy  ari w  owym   czu,  onkursu 
 inalist w  i dzynarodowych  onkurs w Wokalnych 
  r eo  w  anowerze.  dobyła także  ursztynowy 
 ierścień   za   rol    Konstancji  w  Uprowadzeniu z Seraju                   

W.  .  ozarta,  edal  łodej  ztuki za osi gni cia na scenach operowych,  agrod  im.  ndrzeja 
 iolskiego za rol   anny w  trasznym  worze  .  oniuszki   W –    . W      otrzymała stypendium 
 inistra  ultury i  ztuki, a w       typendium dla  łodych  w rc w  oznańskiego  rodowiska 
 rtystycznego, przyznawane przez  apituł   agrody  rtystycznej miasta  oznania. 
 
Wyst powała pod batut  takich dyrygent w, jak  a id  loyd-Jones, David Agler, Maurizio Benini, 
Gabriel Chmura, Charles Dutoit, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, John 
 eschling,  rzegorz  owak,  rzyszto   enderecki,  tanisław  krowaczewski,  ntoni Wit.  rała także 
udział w prestiżowych  estiwalach, m. in. w  i dzynarodowym  estiwalu  Wratisla ia  antans , 
 estiwalu  perowym w  ydgoszczy,  estiwalu  uzyki Wsp łczesnej  Warszawska  esień , estiwalu 
Sacrum Profanum, festiwalu operowym w Carcassonne we Francji, Wexford Opera Festival w Irlandii, 
 estiwalu Rossiniego w  esaro we Włoszech. 
 
W repertuarze  rtystki znajduje si  kilkadziesi t partii operowych  m.in. W.  .  ozarta   onstancja                    
w Uprowadzeniu z Seraju, Donna Anna w Don Giovannim, Fiordiligi w Cosi fan tutte, St. Moniuszki: Hanna 
w Strasznym dworze, Zuzia w Verbum nobile, G. Rossiniego: Rozyna w Cyruliku sewilskim, G. Verdiego: 
Violetta w Traviacie, Gilda w Rigoletto, Giulietta w Um Giorno di regno, G. Donizettiego: Norina w Don 
Pasquale i partia tytułowa w Łucji z Lammermoor, G. Puccini: Liu w Turandot , a także operetkowych oraz 
oratoryjno-kantatowych, a obejmuje on muzyk  od doby baroku   ach,  aendel,  i aldi  do 
wsp łczesności   enderecki,  ilar,   recki .  osiada także bogaty repertuar pieśni.  okonała wielu 
prawykonań utwor w polskiej muzyki wsp łczesnej, m.in. Wojciecha  ilara,  erzego  aksymiuka, 
 arka  asińskiego i  awła  era ińskiego. 
 
 a swoim koncie ma liczne nagrania płytowe, m. in. Stabat Mater i Litania do Marii Panny                                       
 .  zymanowskiego  nominowana do nagrody  rammy      , wzi ła także udział w filmie nakr conym 
przez BBC –  Holocaust. A Music Memorial Film from Auschwitz , kt ry został uhonorowany 
 i dzynarodow   agrod   mmy      w kategorii  najlepszy program poświ cony sztuce .                             
Dokonała kolejnych nagrań    z muzyk   rzyszto a  endereckiego  Siedem Bram Jerozolimy i Lieder der 
Vergaenglichkeit) oraz DVD z Passio et Mors Domini Nostri secundum Lucam  .  endereckiego w reżyserii 
Grzegorza Jarzyny. 
 


