„1etJda" na Wawelu
co jednak ?Me W1Mi1ri odbio1'tt
Z4 eprawq reż111era
spektaklu ALEKSANDRY
MIANOWSKIEJ, wprowadzat11 piątek. We w.rpo1uałe; sce· ita 211MtC1!4 1łieiltniejqołl w
orwomal1tej
po..tać
neriJ SaU SMUJ.toukie; na Wa- ~r.;ł
welu w11stcwiona zostala ka- Ochmiltrz~i ~ T.tvdll·
mera.Ina O'J)era Domenica Scar· Och.misirz11ni pthti fufłUję
lattiego „TETYDA N A SKY· rtarratora tłu.mocząc po&1kieTegorocznr •NO'n muzvcsn11
zamuka Opera KrAkow•ka oż
trzema premierami. Pierwiza
z tdch ;u.i: rię odb11!4 w ubieo-

ROS".
Dzieło

to napisa.ne .ioatalo
przed
1Gt11 (w drugim wieku i.ltnienia oper11J przez mlodziutk.iego i bardzo utalen.towaneoo 111na ilawnego wó·
wc:a.s •'compozytora Alessandro Scnrla.ttiego. Interesujcv·e sq zwiq:;ki tcoo utworu .1

:no

d.1f.ełcl.

u.·tlkonaniu MARII DOMAR•
SKIEJ (w piqtek w11stq,pila
JADWIGA GALANT), Cl już
r. iezbędne dla dobra apektaildu.
będzie w11korz11sta.1'ie w roli
Tfi11d11 EWY KOWALCZYK.
a iiie TERESY WESSELY, jak
miało ~ miej1ee w przed•tawieniu pr•m.ieroWJ.'11l. B11ć mo:i:e lepsza aktora ko od M AŁ
GORZATY DARECKIEJ w ro!i Ochme.trzvnt będzie taki•
EW A STENGL. Bardzo miło

m• toid.2loWi JG'!Diłoki intrwi
tceniezne;. Za.bieg tn wt1nika.
.z .mlożenia tJmlWUjqce; kie·
rownictwo muz11czne spelcta·
klu EWY MICHNIK. 1'ctóni po- :cipisał rię natomi«Ut w pamię·
atanowUa ad1eaować opert do cl kwartet baletow11 - Ren.ate1
mo:iUwie izerokie,o kręgv. od- Bo011.1ch, Barbara Kotarba,
biorców. Jeśli noCJżtfĆ niklq Jolanta S11monowic.z i Aiłna
wiedzę ~umllnist11cznq ftai.iej

ToWf.rnicka. ·

Foł.

polsi:.q: kmtu.rą. Autorem c>pa.1'·
na mi.cie T8tJld11 i A~illesa libretta byt C, S. Capeci
- sekretarz Marii K(lzimier11
Sobieskiej. Po śmierCi Jana 111
Sobieskiego ziaodn·ie z obowiazttjq.cvm ZWl/Cza;em, królowa-'Wdowa. 'p-runiosl;a łię d-0 Rz11m'U. 'l'a;m. Właśnie w ftl)O>i.m
pa/.a.c11k1'
%4łOŻ1/ł4
d1D0r.iei
trotr optr<>tDl/. Domenie<> Scarlatti, któr11 na,Mał do libr9tta
CapecieQo ~ę, pl.Mt.owal
god1Wić kapetmu-tra 1ł4 dtworze Ma,rii Kazimier11. Ofwra
„Tet11da 1t4 Sk111os" pow3'tała
wlahie na jej .za.mówienie,
Histo·rJ1C11 dopattru,jq 8łę anaio·
gii pomiędz11 mitolcDicrnvmi
postaciami Libretta - Tet1fdą
t~o

i Achillesem, a
Kazimierą

samą

Marią

i jej s11nem Alek·

m!od.t:te.311 i jej "Jtie.."M.jomQse
mitologii, kmhowski &pektaki.
m<>.'!'e odegrać niebagat&lnq ro•
tę d11dakt11c.:11ią. Moze byc on
· nt• tylko spo.t~aniem z op1rrq,
lecz także spotkani.em ze świa
tem attt11Cm11m.
W ato~u:n.ku do or11ainalnej
po1toci opery po~:i11niQM z,o.
stalli mezbędne •krót11 (autent11k ~ błUko czter11 godzi•
n.11!). Sądzę,
skrót11 te mogł11
b11ć ;egz:cz1 bordzłej radykatne, co po%W01Uob11 na uni.k1'it·

u

Jadwf«a.

R.u'btł

'Na.d stro.n.q muzy~lł ł'pe1e
taklu
doshonale
panowal«
EW A MICHNIK, ·1<:t6ra jeat
prze-=iei: doirk&natvm dll~Y(lin·
tern. Drobne usterki mw:ycz'lte
zostaną na peW7W w11diminowa.ne • .Pl.a dobra przedsięwri.t

chcę formułować szczegółOW11eh sqdów k111t11czn11ch.
D11rekt01 Ewa t.Uch"\k będąc
wy:tra.umvm łnttZlfkiem sama

cia ni•

wie 11.ajlepiej eo jeucze trzeba
o'°bUde 111ek-

poprawić. Mnie

t<ikl

premie-rowu

bardzo

się

cie Jctl!fcv. f'O<:Wlek&o.foi. Mim.o podobal. Krakowskie w11sta•
to, .aitDTOCA uwa:aę jasność ko.n- wWniie „Tetydy 1W Sk.111<»" ma

cepc;i reżyserskiej, starann.ość
prz11gotowa1tia
mu.zyc.mego,
spra,umośc aktorrska solistÓW.
Najba.rdziei dyskusyjna jest
premierawa. obsada. Bardzo
korzystnie W1J•r6żnili stę - ZO·
I<'IA JABŁONSKA (Dei.damia),
ZBIGNIEW
SZCZECHURA
(Lłeomedes)
i
RYSZARD
WRÓBLEWSKI (Achill-e8). Nie
ma uzasadnienia w emploi

wszePcie szanse ab11 to J>t7Z11·

szlym sezonie muzycznym być
jednq z większ11ch at-rakcjl
scen opeTowych w kraju. Niepokoi mnie tytko jedno. f1Zed
dwoma l-aty w tej samej wawelskiej scenerii odbyła się
premiera, przeptękwego widowisk<l ba.'.etowego „Heracies ł
Hebe". Po przeniesieniu tego·
widowiska na scenę Teatru,
Mu.zycziiego z r.i&"nanJl(;h mi
pTlyCZlflt ~pe:k.takl zdjęty ZO·
sJal z afisza. Cheictibym ·mieć
pewność, że Zoa ta:!.:.i riie spot•

sandrem (podobnie jak AchilLes na. Sky-ros, ukrywan11 b11l
on kiedyś w przebraniu kobiecym). Warto pr:zvpomnieć, ie
w przy.s-ztym r8ku. Krak.ow~ki
Teatr MttZ11czn11 grać będzie STANISLAWA
Ziól..KOWoperę z dworu Marii Kazimie- SKIEGO powierzenie nw rolt
ry io 300. rocznicę „odsteezy U~ssesa (m~ma
spraumo.ki
Wiedeńskiej".
u,'Okalnej) i wolalem widzieć
W Kra:~owie oopera Scarltit· tntaj ZYGMUNTA JANKOW· ka. .,Tetydy".
tiego wvstawi.ona .?'OStała. w SKIEGO. Na pewno ba1dziej
ZBIGNIEW LĄMPA
oryglnal1tej we11ji jęz11kowej, %4interesu.je rola A11.Hopv w

