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Obfc<Don Pasquale» 
wraca na scen-= 

Operµ Poznańskiei 
Na o lisłopau.-,. t l crudnia br. ołnymaliśm7 zaprolłzenle 
. gmachu pod Pera:ieńt na kolejną premierę. Będ:iie ło oper1& 
„mie'rna Gaetano 1lf•olzettieito ,,Don Pasquale„. 

Raptem 11 dm potrzebował 
:ompozytor na stworzenie te
"o ,vspaniałęgc dzieła, ,,klej
ołu · wdzięku, lekkości I bez
ro~kiego humoru" Prapremle
·a odbyła si~ we Włoskim Te
„tr.i:e w Paryi:u w 1843 r., kie
·:r Donizetti niepodzielnie 
• iódł prym wśród współczes
>.vr· h twón·c'lw op rowych Eu
opy Nap•slll 1e npe1 . ddś 

. ·dnak pam!~ta się zalE"dwie 
ilka, a „no. Pa'łquale" -

nhok „t.uc!i" t „Napoju miło -
ue:;o" - świt;et wieeznf' trium
' V n;i 'ice11acb całe1:11 ·wiat . 

W Pozmwiu we! octó do re
' <'r l llaru no ra·l trz ~ci Picrw
;za prcm;en' 1db,vla ~i<; w 
~wh· niu 1"34 r. pod kit'row-

niet~em muzyc1.nym Zygmun
ta LatosLewskiego w reżyserii 
M rii Janow'łkiej-KopczyńskleJ 
i scenografii Zygmunta S:i:pln
i:ieł'a, który także kreował ro
lę tytułową w sposób ,, wprost 
bajeczny" - jak pisał Stefan 
Paradowski w „Nowvm Kurie
rze" 
Także w 1951 r . z. Szpini;le

rnwi dyr. Zygmunt Wo"eie
chowskl i reżyser' 1, udwik Re
ne powierzyli tytułową parit<: 
w operze Donizettiego Nieza
pomnianą Noriną była wów
czas Barbar111 Kostrzewska, a 
rolę Ernesta śpiewał znakomity 
Aleksander Klonowski. 

T raz, po 23 latach, „Don 
Pasquale" wraca na poznańską 
S"enę, przygotowywany mu
zycznie przez Edwina Kowal
skiego i reżysersko przez Ma
rię Stra!lzew„ką . Scenografię 
projektuje Andrzej l\larkowlcz. 
a r uch sceniczny opracowała 
Barbara Ka,prowlc7.. 
Norinę śpiewać będą : Kry

styna Pakulska, k tóra zalicza 
tę partię do swy ch najbardziej 
u lubionych i Antonlna Kow
tunow. Don Pasquale - An
drzej Ki zcwetter i Edward 
Kmiclewiez. Dttora Malatestę 
- Marfan Kon ella i Jan Tem-

' 

nicki, Ernesto - Edwin Bor
kowski oraz Notariusza· Wła
dysław Wdowleki I Lech Ko-
pero)' 

Sąd7.imy, ii po:i:ycja ta na 
długo zagości w repertuarze 
Opery Poznańskiej, jest to bo
wiem dzieło omal na rów 
stawiane ze słynnym „Cy l
kiem'' Rossiniego. {rp) 


