
r o 
rudJlo wyobrazić llObae ~-

tuar teatru operoweao beZ 
D1111wiak ubieelowiecznych, wtoe
ktch klaayk6w tego gatunku mu 

csnegol Motna by4! bezwzględ· 
m ~wolennlltlem w • p 6 ł· 

c z e 1 n o ł c ł i zgadzać się z 
Wagnerem, że orkiettra jest • 
wto•kłch mińrzów tylko wlelk4 
Citar11 akompaniuJ11c11 popisom 
jpiewaltów - lecz nie 11\0tna sa
prsecs,-4!, te dlateco wtałnie 
p i 11 k n e c o jpM!wu na tym 

rmern tnebe llę u 

Ali nie ancuowa4! •Mi w poważne 
traktowllllłe b&durnych, ckliwych 
fabułek najlepiej wystawiać 
opel')' k o m t cz n e! Takie, jak 
„Don Pa9Quale" Gaetano Donize* 
tlego.„ 

Dokonuj11c jednak wyboru apo
U6d sprawdzonych arcydzieł ope. 
I')' buffo - naleły sawiersył j'd 
wal'ło9ełom musyaa,.. partyt„ 
tY, kł6ra ma ltanowM in•pi...., 
eję I f1UMllament calep widowi.
ka. Wiary owej sabraldo realisa 
t.rom no-J :.remtery llOll••„ 
sltlego Teatr• Wlelldego! Stara
no •łę jak gdyby r a t o w a 6 
muzykę poprzez wymyśln11 opra
wę plutyczn11 przedstawienia ł 
retyser•kłe koncepty. Tych ratun 
kowych kół rzucono taką ilość, 
:te najlepuy pływak mógłby ro.. 
bić vńród nich wratenie ton11ce
CO! W samym -rysunku melodyc:a 
uym, rytmłee „DOll Pasqnale„ 
jest łyłe dowcipu, lekkości, ua
gtycb smłan nastroju, :l:e .tarczy 
jedynie trafnie odtworzyć party
turę, aby powttał dobry, rO'Z!'YW 
kowy wręcz spektakl! 

Dyrygent Mwłn Kowalski lubua 
ny jest azczeg6lnie pn:ez tanca
rzy, gdyt bardZo precyzyjnie 
egzekwuje zawsze rytmiczne WIH' 
toścl dzieła. Szkoda, te jako kieo
rownlk muzyczny „Don Pasquale"' 
nJe nanuclł całemu widowisku 
wszystklcll wymagań p&rtyturyl 
Wyobratam sobie , że musiałby 
wtedy pokłócić się z retyserką 
Mari" 8traszewsk111, wymyślająClł 
cyrkowe sytuacje i błazeń!kie 
pozy oraz scenografem AndrzP• 
jem Markowiczem, który daro•m
nie starał aię połączyć Jarmarcz
n11 jaskrawość 7 rtw~r•Hm rnk~ 
ko ... 

Nie dziwię się, że Krystyna -
utska zaczęła swoją pierwsz;i 
rlę Norlny, jak gdyby ze zloś-
ą - zanim sadźwięczał jej pe

en blasku, koloraturowy sopran! 
ziwię się natomiast. że wolała 
aehowującego aię jak os~;itnła 
iedorajda Ernesta - parti„ tę 
piewał Edwin Borkowski, ałt"""' 
ując przede wszystkim sent~·1>·'Ml 
nlizm owego bohatera - od Je
o rześkiego stryja Don P!IS<;!U"le, 
właszcza. że wspaniałym, męs
;m basem obdanył tę postał 

Andn:ej Kłzewetter: 
Dawno td nie ły załem tak 

wobodnle i pięknie śpiewaJ111ee
o Mariana ltondelli - odtwarza 

ktora Malatestę. Moc11111 stron" 
spektaklu SI\ r6wniri dobne 

nml111ce eb6ry, pnygolowa-
przes Henryka Górskiego. Chyba 
właśnie w 'tycłl scenach zbloro-

ch czuwała nad ruche19 sce
nicznym choreograf Barbara Kas 
prewlcs, jak to WYCT:)ft11tem w 
proeramle„. 
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