
nowym sezonem w Operze 

· 1nteresuiace propozvcie 
dla I 

~f!Jie Iugo nauguracja nowego sezonu muzycznego. 
~ n jbl" ze plany repertuarowe zapytaliśmy dy
~ ek ~ i kierownika artystycznego Opery Wrocław• 
~ i '"j erta Satanowskiego. 

·:dz.l.erniku Seena nacka „Katia Kabanova": 
Kameralna yvystępuje w Pozycja ta .pojawi &ię na 
.Mu"~um N.arodowym z ofi- naszej .ocenie w 71Wiąilku____; 
:jalną premierą (pierwsze 50 roczni.cą śmierC:i lrompQ- i 
spektakle już się odbyły, o zytma. Kierownictwo mu- i 
czym pisali:iomy w „Naszym zycZIIle obejmie Robert Sa-: 
horoskopie klul!turailtnym") ianowski, reżyserię caiłoś-' 
qpery komicz,nej Josepha ci Ryszard Per~t. · 
Uaydna „Aptekarz" w reży
ser.id Haliny Dzieduszyckiej 
i Pod kiierow.niotwem mu
zyc.w.y;m Adama . Palki. 
07Jicło to je<'lt •ws,painia.łym 
.przykładem sty>lu „buffo". 

Na przełomie 1isto.pada i 
gn100ia mo:lemy s.ię s;po
<kiewać premiery „Wieczo
ru baletowego", na kitóry 
z.10'.i;ą siię: „Ad libitum" Ka
zimierza Serockiego według 
I.i.ł>retta Małgorzaty Dzie
duszyckiej z opra..cowall!iem 
SOOilOi~ra.f.icz.nym Ewy Sta
rowieyskiej oraz adaiPtacja 
baletowa symfonii „Polo
nia" Ignacego Paderewskie
,o w uję.ciu Teresy Kuja
wy ze sce~rafią Włady
sława Wigury. Oba dz.ieła 
IPOtPJ."OIWadi;i Robert Sała-

nowsk~·· · 

W t m mym czasie sce
na OiP ' a wystąipi z pre
mierą ery Leosa Ja-

Na P!'zelomie rok<u na 
Scenie Kameralnej odbę- · 
dz.ie się premiera opery 
Antonio Vivaldies• • .La 
verita incimento" {co rnoi:
na przetlumaczyć .s>\Wbod
nie „Pirawda Ulkiryita"). K:ie
row.niotwo murz.ycme obej
mude Zofia Swirska. -

Z początkiem 1I10Jwego ro
ku ka:lendaif.wwego w re
pertuarze naszej opery 
znajdzie się z daWllla ocze
k:i!waina O\l)era J>iotra Czaj- : 
kowskiego „Eugeniusz O
niegin" w reżyserii Jóefa 
Grudy, ze soo.110tg1ra.fią Jana 
Polewki o.raz pod kiero;w
:niiicbwem muzyC2IDym Ro
beda Satanowskiego. 

Późinio,i mpowiiada się 
WIZl!l.owJenie bailetu Adolfa 
Karola Adama „Gizelle" i 
na 2la1kofu:zeruie sei.:om.u pier
w.sza na 111a:s.z.e.j soonie po
eycja Rysza.rda St·raussa 
„Salome". Bę.d2ie Ołl1a re
alizowana pod kiierunkiem 
Roberta Satano"W-skiego, w 
reżyserii Henryka Toma
szewskiego, ze .scenogitafią 

Andrzeja Majewskiego. 

O.pera Wirocławska na
wią~ala wiele mteresują

cych lrnntakitów. W ich wy
n:iiku. w listopadz:ie d•rez
deńcz.yey o:bej111Zą naszych 
8irttystów w „Weselu Foi,ga
•ra " Mozarta ora11; „AlPf!;eka-
rau" Ha,yd.na. mi~ię-

cy [>óiiniej zes wystąpi "' 
tym mieście dro 

tnia i maja 
przewi wa· jest wy.jam:l · 
naste.go zes.pohl · do Belgii 

{Liege). Z .rewizytą :przy
będrz..ie m. in . .do W:rooł-aiwia 
01pora Waloll:stka (Belgia) z 
operą Georgesa Bizeta „Car
men", O\I)e!I'ą Jl\.llles Masse
neta „Romeo i Julia" oraz 
z dziełem wro·dZOillego w 
Liege Ai..Yldre Grebry'ego 
„Rysrz.a·rd Lwie Serce". Z 
wyjaz.dów krajowych prre-
wi.d.u.je &ię U<łziiail Opecy 
Wiroclawski.ej · w „Spotka- ' 
niaoeh 78" w Lublne e. „ 
natą &!-1.zebuba'.'. 


