1.

''lł.

--------·---·--··················„

Premiera w Operze Wroclawskiej

~ 5„Aptekarz" muzealny
KAZIMIERZ KOŚCIUKIEWICZ
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nie psłuje :
S w starociach, rupieciach i wszelkiego rodzaju ramotach - o ile neu nie .,.taela isłotnych, E
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każdy człowiek, ma prawo do własnyeh upodobań; pnelton&ń,
ie czasami ull!l'ać im bardziej niż zawodowemu na.kuowi obiektywimtu. Ot,
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Takie w11znanie wywoła zapewne "-otęte
oburzenie melomanów. Wszak zamierzam zdać
relację z „Aptekarza" J . Ha11dna, ostatniej premiery Opery Wrocławskiej. Chciałb'l/m otl raJIU uprzedzić ewentualne nieporo.rumien,ia. Nie
chodzi, broń Boże, o deprecjonowanie samego
dzieła, a zwlaszcza jeao muzyki, posiadającej
na;Zepsze eechy klasycznego i haydnowskiego
ltl/lu. Jej wawrv są bezsporne, pożytek z upratDia'llia - ~11wisty (przecie wszystkim dla dolkonalenia 01kiest'T71), a fakt uzupełnienia repertuaru o trzeciego klas11ka wiedeńskiego (po
kethovenow.skim „Fideliu" i „Weselu Fia11ra"
Mozarta) - nader sensown11 i celowy. A jed~ nie przemawia mi do przekonania to, eo
demonstruje 1ię w Muzeum Narodowym podczaia odb'l/wajqcych się tam spektakli
„Aptekarz4".
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nuszkiewicza). Wu11siKo to ftiewiele ~nia w
ogóln'llm wrażeniu „Yobioneao" ekl])Oftcitu m"ualneao, niczym 1zczegól1111m •ił nic WJl'"ÓŻ
nia:iąceao. Nie umniejszam
walorów czysto
poznawcz11ch takiej koncepcji, lecz dla poję
cia t e a t r u żyweao i aktualneao to trochę
za mało. Tyle uwag subiektywnych i pewnie
dotyczqc11ch stron11 nie najważniejszej.

Obiektvwnie zai 1tależ11 prz11znać, że ]tod
warsztatowym c a ł a realizacja jest
praw·e bez zarzutu. Je.t wreszcie mu.t'l/ka.
I tutaj iwiełnie spisują nę niemal wszyscy
w11k01iawc11. Przede WSZ'l/Stkim przygotowanie
1>rkie1tr11 przez Adama Pałkt z4Mvgujc nci llowa $Z!Czerego uznania. Zai samo prowadzenie
muzuczne przedstawieni• w 1liezw11kle trudn'llch warunkach akust'11czn11ch (.orkiestra umieszczmia z boku widowni) W'l/maga szczególReź'l/Se'I' Halinci Dziedu&zycka. um11śliła sobie
n'l/ch wysiłków od d'l/r'llgenta, instrumentaliteatr w stylu „~tnmedi4 dell'arte". Pomysł
stów i śpiewaków. W obsadzie solistów o prym
s pewnokią t1'afny i adekwatny, sugeruje go art'l/stYcznu wiodą szlachetną walkę zawsze
przeciet s4mo nazwisko C. Goldoniego, pom'llnie1taga.nna 1'>.rystyna Tyburowska i pełna wilłodaWCJł
Ubretta (przetłumaczonego przez
goru, l>l11izcząca. iwą kolo.raiturą Urszula SułJoannę Kulmowq). A głównym z mot11wów
ko'ń&ka (;ako Griletty), przvnosząc11 swą kotakiego ujęcia, :#lk wuznaia reż11serka, była
lejną wielką kr.ację Antoni Bogucki i nie
właśnie chęć oż'llwie>nia jego blahe;, pustej
mniej cha1'akterustyczn11 Krri11$Ztof Sitan1iłi
i doprawdy nudm.a:wej tnici. Temu 1hd11 więc (Semprooio), prawie tak samo interesujące
przede wszystkim wprowadzenie klasuczn11ch
B4Tbara Fio•• i Jolanta Zielińska (Volpino),
7'0łtaci „commedia delt'arte" w scenkach panwreucie - •wobod,ni i ujmując11 aktorsko
tiomimicznych (w choreoarafii Teresv Kujawy),
Wiesław Pietrzak i
Tadeusz Cima.szewski
a nawet i mówionJICh przez art11&t6w baletu!
(Mengone).
Odgruwane jest więc nibu to autentifCzne
W sumie, więc bilan1 art11ń'llczny spektaklu
przedstawienie w jakimś prowizor11czn11m pado~zi jeao niewątpliwych walorów. Mimo
łacow'llm „theatrum": gdzie§ n
dziedzi'ń.cu
w1zystko wi
zachęcam w&z'l/&tkich do wiz'llwśród kolumnad, &pomiędz'I/ kt6ruc wylania
t11 w
um Narodowvm (ilo§ć miejsc nie~ .zieleń. łąk, a w oddali majac
jakiś
wie
. , a reali:mtor6t11 pr1>szt o wubaczen.i
lta'roźl/tn'll zamek (f,o scenoa·rafia Marcina -~-...,.i uczeroici.
względem

