
zea{oly OTkies~y ~tiicznej i ChóTu · FILHA I ARO-
DOWEJ odbyly - o OUTnee 
po NRD, gdzie • i wystąpiły 
na MiędzynaTodo m Festiwalu 
Muzycznym w DTeźnie (DTesdner 
Musikfestspiele, 22 maja-6 czeTw
ca) odnosząc duży sukces na 
dwóch konceTtach, z kt6Tych 
pieTwszy poświęcony był całkowi
cie , muzyce KaTola Szymanowskie
go. Polscy aTtyści zapTezentowali 
Symfonię konceTtującą, NoktuT·n 
i TaTantellę OTaz „Stabat MateT" 
(z udziałem Delfiny AmbToziak, 
KTystyny Szostek-Radkowej i Ma
cieja Witkiewicza); dyTygowal Wi
told Rowicki, paTtię foTtepianową 
w Symfonii konceTtującej wyko
nał Tadeusz Żmudziński. Drugi 
koncert wypełniły utwoTy Kazi
mieTza Serockiego, Tadeusza Bair
da i Mozarta („Requiem" z udzia
łem Krystyny Szostek-Radkowej, 
Jolanty Radkówny, KazimieTza 
Pustelaka, Jerzego Artysza i Ma
cieja Witkiewicza); dyTygował Ta
deusz Strugała. O tym interesują
cym spotkaniu muzycznym napi
szemy wkrótce obszerniej. 

# 
KRAKOWSKA OPERA na za-

1 -kończenie sezonu muzycznego • 
1981/82 popisała się trzema premie
rami. Byly to „Tetyda na Sky-

\ 

Tos" Domenika ScaTlattiego do li
bretta C. S. Capeciego (śpiewana 
w wersji oryginalnej, po włosku), 
„Król Roger" Karola Szymanow
skiego do libretta Jaroslawa Iwa
szkiewicza OTaz „Krakowiacy i gó
rale" Wojciecha Boguslawskiego 
do muzyki J. Stefaniego. Wybór 
niezwykle tTafny, dwie pierwsze 
opery byly bowiem smacznym ką
skiem dla znawców, zaś trzecia 
premiera (wodewil) na pewno 
przypadnie <\O gustu tzw. szero
kiej publiczności. 

„Tetyda na Skyros", opeTa ka
meralna utrzymana w stylu póź
noweneckim, skomponowana zo
stała w 1712 na specjalne zamówie
nie Marii KazimieTy Sobieskiej, 
wdowy po zwycięzcy spod Wie
dnia, która w 1709 zaangażowała 
Scarlattiego na swój rzymski 
dwór. Partytura opery byla je
ucze do niedawna nie znana, wie
dziano jedynie o dziesięciu zacho
wanych ariaclf. Rękopis partytu
ry odnala:tł przed 25 laty w We
nec;t Terenzio Zardini. Do Polski 
rękopis dotarł dzięki staraniom 
Tadeusza Ochlewskiego. Libretto 
opeTy oparte jest na micie Tety- · 
dy i Achillesa. ~lówną postacią 
utworu uczynił Capeci Tetydę, 
matkę Achillesa, wtopioną w bar
wne dzieje milosne kwadratu: 

Achilles-Deidamia, Likomedes-An
tiope. Postacie Tetydy i Achillesa 
pTzypominają aż nadto Marię Ka
zimierę i jej syna Aleksandra. Do 
libretta Capeciego dopisala obe
cnie Aleksandra Mianowska rolę 
Ochmistrzyni dworu Tetydy, (w 
weTsji oryginalnej brak tej roli), 
kt6Ta występuje tu w roli narra
tora, tłumacząc po polsku pTzebieg 
akcji, Realizatorami krakowskiego 
spektaklu byli: Ewa Michnik (kie
rownictwo muzyczne), AleksandTa 
Mianowska (reżyseria), Zuzanfia 
Piątkowska (scenografia), Zbigniew 
.i(ieńkowski (choreografia) i Maria 
J.!alinowska (konsultacja języko
wa). W roli Tetydy wystąpiła Te
resa Wessely, Deidamię śpiewała 
Zofia Jablońska, Antiope Jadwiga 
Galant, Achillesa Ryszard Wróble
wski, Ulissesa Stanisław Ziólko
wski, zaś Likomedesa Zbigniew 
Szczechura. Bardzo dobrze zreali
zowany spektakl zyskał dodatko
wy walor dzięki pięknemu otocze
niu Sali Senatorskiej na Wawelu, 
W przyszlym sezonie „Tetyda" ma 
szanse powodzenia dzięki muzyce 
i dużej kulturze realizacyjnej. 
Ewie Michnik należy się szczegól
na pochwala za przyswojenie tego 
dzieła polskiej publiczności (zwią
zek z kulturą polską jest w utwo
rze ew#dentny, niedarmo Scarlatti 

by? przez pięć lat kapelmiśtrzem 
na dworze rzymskim królowej 
Marii Kazimiery, dla której zre
sztą napisał siedem oper i orato
rium). 

PTawdziwym jednak tTiumfem 
Ewy Michnik i clou sezonu byla 
opeTa Karola Szymanowskiego 
„Król Roger" wystawiona w ko
ściele oo. Bernardynów. Wyjątko
wo dobra akustyka sprawila, iż 

dzieła tego sluchalo się z zapar
t11m tchem. Swietnie brzmiały 

chóry, orkiestra, prowadzona spra
wną 'l'ęką Ewy Michnik i, o dzi
wo, bardzo dobTze wypadli śpie
wacy-soliści, któTym na scenie mo
żna by postawić pewne zarzuty. 
Doskonały w roli Rogera, króla 
Sycylii byl Wincenty Głodek, wy
jątkowo pięknie śpiewała Elżbie
ta Towarnicka (Roksana), zaś w ro
li Pasterza dobrze spisał się Janusz 
Wenz. Realizatorzy spektaklu: 
Wojciech Ziętarski (TeżyseTia), 

Elżbieta Krywsza-FedoTowicz (sce-

M'tJZYKA 
nografia), Zofia Wierchowicz (kc;. 
stiumy), Ewa Michnik (kierowni
ctwo muzyczne). Premiera odbyła 
się 24 czerwca br. w kościele oo. 
Bernardynów. Na zd;; scena wrę
czania kwiatów po spektaklu (fot, 
Jadwiga Rubiś) • . • Wykonaniem baletu Hansa Weł-
nera Henzego „Undine" rozpoczął 
się festiwal poświęcony Henzemu 
w Rostocku. HANS WERNER 
HENZE TAGE). Ostatnio notuje 
się coraz większe zainteresowanie 
twóTczością Henzego w NRD. Balet 
„Undine" wykonano w TPat•ze 
Ludowym w Rostocku, a zgroma
dzona licznie publiczność zgotowa
ła przybylemu na festiwal kom
pozytorowi gorącą owację. .r„go 
popularność wciąż wzrasta, 17 ma
ja odbyle się setne wykonanie 
utworu muzyczno-dramatycznego 
„El Cimaron", a jego „La Cu.ba
na albo Życie dla sztuki" (do tek
stu Hansa Magnusa Enzensberge
ra wg kubańskiego autora Migu
ela Barneta) odnioslo tu przed ro
kiem podobny sukces, jak olTecnfe 
balet. Obok innych utworów Hen
zego wykonano na festiWal'u jej}O 
nowy III Koncert skrzypcowy. 
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