
W repertuarze pozna6sklej sce 11y operowej znalazła tlę ltoleJna 
pozycja o charakterze buffo, kti) "a oparła się wlelkłej selekcji ja· 
klej dokonał ezas. „DON P ASQU ALE" G. DONIZETl'IEGO wras · 
• kilkoma tylko również komlczn yml operami ocalał od zapomnie
nia z 70 oper jakle kompozytor ten stworzył. Nie tylko Jednak tak 
silna selekcja dotyczyła Donlzett łeg-o - na 50 oper Aa bera rfY
wane są tylko dwie, a I 1 oper s lawnero Mozarta historia post~ 
ilała ponad połowę. 

K 1mpozycje komiczne, które 
tak licznie Opera Poznań· 
ska wciągnęła do swego 

mle~ zawierających tycłowe 
problemy i dziś aktualne, spogl1r 
c!ając jednak na epokę, w której 
!!keja się rozgrywa trochę Jak na 
bajkę. Stąd prócz realistycznego 
barokowego wystroju wnętrz za
uważamy bogate zdobienia mo
tywami roślinnymi, ciętkłe liś-

nuty co stanowi warunek sine 
qua non dla przekazania całego 
uroku t~ opery buffo. 

Do grona v,os,p6łtw6rc6w, kt6-
rzy. zasłużyli na najwytsze słowa 
uznania zaliczyć motemy rów
nież ch6r. Gorzej wypadła orkie
stra, kt6ra zbytnio wyciszana 
grała niepewnie co niekorzystnie 
odbiło się na jakości dźwięku. 
Chodzi mi głównie zarówno o 
wiolonczelę w uwerturze jak i o 
lrąbkę w 2 akcie. Ten ostatni 
Instrument grający swą partię w 
średnicy i dole skali przy wyci
~zaniu do (mp) meuopiana stra· 
cił całkowicie swój piękny blask. 

repertuaru zaliczane są do grupy 
najlepS'Zych, a nawet i arcydzieł. 
Fakt posiadania ich w swym 
programie oznacza również, że 
teatr ma grupę bardzo dobrych 
wykonawców solistów, jak i pręż
ne zespoły - instrumentalny 1 
chóralny, które potrafią odtwo
'l'zyć te naiwne prościutkie kan
tyleny, odznaczające się w rów
nym stopniu prostotą co wielką 
trudnością ich dobrego wykona· 
nia. 

O tym, że Opera w Poznaniu z 
pełnym powodzeniem grywać 
może klasyków opery buffo prze· 
konaliśmy się na pierwszej pre
mierze 30 listopada. W szczegól
ny sposób zachwycali swobodą 
i precyzją wokalną, a przy tym 
l naturalnością ruchów wyko
nawcy głównych ról - Andrzej 
Kizewetter - Don Pasquale l 
Krystyna Pakulska - Norinn. 
Ich sukces zasadzał się ponadto 
na założeniach reżysera, które · 
trafnie podchwycone nadawałJ 
odpowiedni blask tej komicznej 
operze. 

DONPASQUALE 
PI~KNIE ŚPIEWANY 

Retyser i scenograf prezentu
jąc treść opery wyostrzyli kilka 

cie, zwoje 1 wstęgi. Ten przesyt 
to mała kpina z epoki, podobnie 
jak gest, który mówił nam nieraz 
więcej niż słowa. Odpowiednie 
dobranie ruchu do sytuacji to za
'ługa Barbary Kasprowicz. Ruch 
~harakteryzował nam postać, • 
zarazem uwypuklał sytuację C'l 
'.1\rpłynęło na uzyskanie komizmu 
!;3)~wójnego. W operze .tej zresz
tą komizm sytuacji podkreślany 
przez muzylkę jest najważniej
szy. Dlatego jakże ważny jest 
piękny dźwięk, precyzja kaidej 

Zwiększenie natęł.enla dźwięku 
w całym akompaniamencie o jed· 
n" gradację dynamiczną nie za
głuszy wyilronawców, a nada 
Olasku muzykującym instrumen
tom. 

Ewa WOLNIEWICZ 

• • • 
Bez entuzjazmu wybierałem się 

r.a noWy spektakl Opery. Zaw
sze bowiem ogamla mnie le~ 
przed kluycznymi opeTamł ko· 

., 

micznyml, a przede wszystkim 
orzed włoskimi dziełami tego ga· 
tWlku. Wyjątkowo prymitywne 
ith libretta odbierają W'llZak re
alizatOTom prawie wszystkie 
szanse tworzenia autentycznego 
teatru muzycznego. A nowoczes
ne traktowanie sceny .teatru o
perowego, dobrze budowana gra 
3ktorska - oto podstawowe wa
runki zyskania angażującego 
działania dzieła operowego. Daw
na dosłowność realizacyjna oper, 
owe już przysłowiowe realistycz· 
ne dekoracje I kostiumy nie mo
gą zadowolić miłośnika kultury 
z drugiej połowy XX wie'ku. 

Jednak podoonie jak na estra
dzie symfonicznej można jeszcze 

słuchać z zainteresowaniem sym
fonii Brucknera, jeśli są znako
micie grane, tak w teatrze ope· 
rowym nawet najbardziej bzdur· 
na włoska komedyjka staje si~ 
~trawna, jeśli jest wybornie śpie
wana. Wtedy dosłowność teatral
na z XIX wieku nabiera waloru 
muzealnego, tworzy nastrój po· 
magający w słuchaniu pięknego 
śpiewu. 

Realizatorzy poznańskiego „Don 
Pasquale" Gaetano Donizetti'ego 
łwiadomle chyba wybrali t4 dru
gą formę zr,interesowania dzie-

łem odbiorcy, rezygnując ca o· 
wicie z pr6by budowania auten
tycznego teatru muzycznego. Ta 
koncepcja zwyciężyła przed<' 
wszystkim dzięki realizatorom 
partii solowych, wśród których 
zachwyt szczególny w obsadzi~ 
li premiery wzbudziła Antonina 
Kowtnnow. 

.lej Norina była na pewno jed· 
ną z najpiękniejszych prezentacji 
jakże trudnej I odpowiedzialnej 
partii. Znakomita kreacja wokal
na artystki została też świetnie 
uzupełniona dramaturgicznym 
ujęciem sylwetki, stąd Nor!n' 
Antoniny Kowtunow można naz
wać wzorową kreacją operową. 

Pozostali wykonawcy II pre
miery „Don Pasquale" również 
bezustannie utrzymywali zainte· 
"esowanle odbiorcy. Więc - Jak 
zwykle - zachwycał w roli ty
tułowej Edward Kmlcfewicz, przy-
.!emną niespodziankę zgotował 
Edwin Borkowski jako Ernest·) 
prezentując wiele ładnego śpie . 
wu, co znowu wśród polskich te
norów nie należy do zjawisk bar
dzo częst~h. Wreszcie - doktor 
Malatesta Janasza Temnfckłego 
stanowił doskonałe uzupełnienie 
wybornej osoby. 

Wle!!ław KISER 

G4etano Dontzettt „Dela Pasquale" 
- opera komiczna W S aktach. Rei · 
llzatorzy: kierownik ·muzyczny Edwin 
Kowalaki, rdywar Marla Struzew· 
ska, 1eeno1raf Andn:eJ Markowicz 
plastyka ruchu Barbara Kasprowicz'. 
przyaotowanle ch6ru Henryk G6 kl. 


