
DON PASQUUE PO RAZ TRZECI 

bbf K~lejna • premiera 

w poznańskiej Operze 
Mimo piętn:ącyeh się trudnołcl 

technicznych - Opera im. St. Mo. 
nluszkl zakończyła szczęśliwie 
przygotowania do kolejnej po 
„Zmierzchu Peryna" premiery. Bę 
dzie nią słynne dzieło GaeUłno 
Donizettiego „Don Pasquale" z Jl. 
brettem Michele Acc.urd, wyst.i
wiane już na naszej scenie opero 
wej w roku 1934 przez Z. Lato
szewskiego I w r 1951 - przez z. 
Wojclechowaklego. .rak po 24 la
tach wld'Zą tę operę jej dzisiejsi 
rN"lliatorzy? 

Kierownik muzyczny Edwin Jto
wa!lłki: - Staraniem moim było 
zachowanie charakteryatyC'l:nych 
cech d"Zlela. do których zaJJczyć 
nale:y bel ~anto wymagające od 
śpiewaków doskonałego opanowa
nia technlkl t dJkcjl. „Don Pas
qm:le"' ~komponowany w I poło
wie xrx w. był ]'>rzez cale lata 
wykonywany weeiug ówczesnej 
mo<!.y: t>r~ełP~owan\e partii kolo
ratu•owej, wysuwanie na , plan 
pler·„,~:.~v ~~iewu . nied-ocentanie 
tr~S:d. f)z!:iltaj wid1 chcP tiie tylko 
slyl.r.„ć n!ęk : "~ glo6y I melodie. a
le :r:rmum!eć 1.rdć op.ery. Toteż o
ba tP elcmt'ni~· potraktowaliśmy 
r6wn1~r=~. nie. 
R•~Y"H J\1u•ia Str<uru•w•ka: 

- Ir.lt'!t~~cJ•" muzyki i teatru, od• 
pow!.-anle w~ wa.tenie tlwu czynni 
kó"': aktol'&t.wa i konwencji ope
rowej w dol>rym jej słowa zna
czeniu. to rzecz •rudna, ale niesly 
chemie i.<totno. Tel uisadz;e pod
pov.~dkowallśmy i-:szta?t opery ko 
miC'7nej nonlzet:lego, traktujac lll 
trochę Jak zabawę. ale zachowu
jąc pewną ostroś~ spojrzenia na 
niektóre ż:vc!owe problemy. W~Y
stko to przy dtwii:kach bardzo 
pit:ltneJ muzyki. 

lkenograt Andrzej Markowicz, 
absolwent PWSSP w Gdańsku, 
au:o.r ok. 20 pO'Zycjl 5'enograflcz

ch I plerwszl!j~pe weJ: - W 
rzyjętej prze'M' mn· konwencji 
ominuje humor i pina. W uz-

godn!enlu r ret.y-.rem postanowi
łem stworzyć bajkowy 6wia.tek . ro 
kokowych, cukierkowatych figu
rek, zostawiając trochę pietyzmu 
dla epoki I dla pierwowzoru, po
traktowanego Jednak z przymru
teniem oka. Spektakl będzie tro
chę inny, może nieco d'Ziwny, ale 
ocenę pozo1tawlamy widzom. 

W premierowych spektak1ach w 
sobotę SO bm .I w niedzielę 1. XII 
ujrzymy dwie równorzędne ob•
dy: A. Klzewe:er i ~. Kmiciewicz 
(Don Puqua.!e), K. Pakulska i A. 
Kowtunow (Morina). M. Kondella 
i .r. Temnlcki (Malatesta), E. Bor
kowski (Ernesto), W. Wdowlcki I 
L. Koperny (Notariusz). (ak) 


