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Wydarzenia

Sezon na tak
2009/10 to pierwszy sezon, w którym od wrzeÊnia do czerwca 
sto!ecznym Teatrem Wielkim kierowa! dyrektoriat: Waldemar Dàbrowski 
(dyrektor naczelny), Mariusz Treliƒski (szef artystyczny),Tadeusz Koz!owski
(szef muzyczny) i Krzysztof Pastor (dyrektor niedawno powo!anego 
Baletu Narodowego). Wiosnà do!àczy! jeszcze Leszek Barwiƒski, 
obejmujàc nowo utworzone stanowisko – „casting directora”. 
Co wi´cej, sk!ad g!ównych decydentów wydaje si´ stabilny, co pozwala, 
po raz pierwszy od wielu lat, z optymizmem patrzeç na wprowadzanie 
w ˝ycie ambitnych zamierzeƒ. A jest ich wiele.

Hanna i Andrzej Milewscy

K iedy rok temu na konferencji 
prasowej z udzia!em Bogdana
Zdrojewskiego, ministra kultu-

ry, og!oszono plany na nowy sezon,
wielu krytyków i melomanów patrzy!o
na nie sceptycznie. A jednak uda!o si´
zrealizowaç prawie wszystko, w prze-
widzianych terminach i obsadach; by!o
nawet kilka wa˝nych wydarzeƒ wcze-
Êniej niezapowiedzianych. Z planów
skreÊlono tylko jednà pozycj´ – „Qudsj´
Zaher” Paw!a Szymaƒskiego. Partytura
okaza!a si´ tak trudna, ˝e zdecydowa-
no si´ przesunàç premier´ na nast´pny
sezon.

Na lepsze zmieni!a si´ polityka infor-
macyjna. Dzia! prasowy jest ch´tny do
wspó!pracy, a odnowiona strona www
wreszcie umo˝liwia zakup biletów przez
Internet. I druga biletowa rewolucja –
wprowadzenie abonamentów. Co praw-
da tylko na najdro˝sze miejsca, wi´c jest 
to raczej wynalazek dla zamo˝nych, ale
jest. A˝ si´ nie chce wierzyç, ˝e do tej
pory nikt o tym nie pomyÊla!. Inna
sprawa, ˝e nigdy nie dzia!o si´ tutaj tak
wiele.

Teatr Wielki postawi! na koprodukcje 
z innymi europejskimi scenami. To po-
wszechna dziÊ i sprawdzona forma 
obni˝ania kosztów inscenizacji przy 
zachowaniu poziomu artystycznego. 
W tym systemie wystawiono „Elektr´”
Straussa (wspó!praca z operà w Amster-
damie) i „Kati´ Kabanowà” Janaczka
(wspólnie z English National Opera 

w Londynie) i by!y to najwa˝niejsze 
wydarzenia na du˝ej scenie. Najwi´k-
sza wrzawa medialna towarzyszy!a, co
prawda, „Traviacie” w re˝yserii Treliƒ-
skiego, ale to ju˝ temat na osobne opo-
wiadanie. Role Aleksandry Kurzak i An-
drzeja Dobbera w „Traviacie” oraz Ewy
PodleÊ w „Elektrze” to najbardziej za-
padajàce w pami´ç kreacje wokalno-ak-
torskie.

Scen´ kameralnà powierzono zdol-
nym m!odym re˝yserom polskiego te-
atru, którzy dotychczas nie pracowali 

w operze. Trzy ich inscenizacje okrzyk-
ni´to rewelacjami. Okazujàc szacunek
dla integralnoÊci muzyki i wymogów
operowej emisji g!osu, postawili wy-
konawcom zadania prawdziwie teatral-
ne, czyniàc z nich – czy to solistów, czy
chórzystów – pe!noprawnych aktorów.
Otworzyli przed widzami bogaty i barw-
ny Êwiat opery wspó!czesnej, pokaza-
ny Êrodkami nowoczesnego teatru dra-
matycznego. Trzy premiery, czterech
kompozytorów jeszcze w tych murach
nies!yszanych: „Zag!ada domu Ushe-

Jeanne-Michele Charbonnet 
– tytu!owa „Elektra”

Anna Lubaƒska – bohaterka 
recitalu pieÊni
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rów” Philipa Glassa w re˝yserii Barbary
Wysockiej (nagroda Paszport „Polity-
ki”), „Oresteia” Iannisa Xenakisa w re-
˝yserii Micha!a Zadary i wyre˝yserowa-
ny przez Maj´ Kleczewskà dyptyk:
„Sudden Rain” Aleksandra Nowaka”
plus „Between” Agaty Zubel. 

Na ofert´ sto!ecznego Teatru Wiel-
kiego w mijajàcym sezonie z!o˝y!y si´

nie tylko opery i balety. Melomani zy-
skali sposobnoÊç wys!uchania dwóch
wybornych recitali. W Salach Reduto-
wych z dwugodzinnym programem pie-
Êni i songów wystàpi!a Anna Lubaƒska 
i pokaza!a mistrzostwo. Jej talent, nie 
w pe!ni wykorzystywany przez Oper´

Narodowà, która uwielbia obsadzaç Lu-
baƒskà w partiach drugiego planu, roz-
b!ysnà! tego wieczoru, równie˝ dzi´ki
autorowi koncepcji, pianiÊcie Marci-
nowi Kozie!owi. Bohaterkà drugiego re-
citalu, od poczàtku pomyÊlanego jako
wielka gala, sta!a si´ czeska primadonna
Edita Gruberova. Âpiewaczka z grupy
wiekowej 60+ zaprezentowa!a rewela-

cyjnà form´ wokalnà w zestawie trud-
nych technicznie, forsownych arii. Ci,
co si´ spodziewali, ˝e odwiedzi nas wo-
kalny obiekt muzealny, przecierali zdu-
mione uszy. Oto znów potwierdzi!a si´
prawda, ˝e solidna technika i higiena
g!osu to kapita! na d!ugoletnià karier´.

Oby zasadà tà kierowali si´ laureaci 
VII Konkursu Moniuszkowskiego, któ-
ry odbywa! si´ w maju w!aÊnie w go-
Êcinnych salach Teatru Wielkiego. Kil-
koro z nich b´dzie mia!o ju˝ niebawem
szans´ zaÊpiewaç na narodowej scenie.
Teatr jest równie˝ wspó!organizatorem
pierwszych Szalonych Dni Muzyki –
weekendowego maratonu koncertowe-

go pod has!em „Chopin Open”, impre-
zy zaszczepionej w Warszawie przez
francuskich pomys!odawców.     

Wielki nie odcina si´ od chlubnej
przesz!oÊci. W tym sezonie uhonorowa-
no najwybitniejszych powojennych
Êpiewaków wÊród g!osów m´skich: Ber-
narda ¸adysza (bas), Bogdana Paproc-
kiego (tenor) i Êp. Andrzeja Hiolskiego
(baryton). Przy wejÊciu do Sal Reduto-

Micha! Zadara – re˝yser „Orestei”

„Sudden Rain” 
– opera 

Aleksandra Nowaka

Maja Kleczewska 
– re˝yserka dyptyku
„Sudden Rain”/„Between”

Barbara Wysocka – re˝yserka 
„Zag!ady domu Usherów”

Eliza Kruszczyƒska – zwyci´˝czyni 
VII Konkursu Moniuszkowskiego
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wych stan´!y trzy popiersia autorstwa
Adama Myjaka.

We wszystkich teatrach muzycznych
Êwiata uk!ada si´ repertuar z co naj-
mniej trzy-, czteroletnim wyprzedze-
niem. Warszawski musi si´ przestawiç
na takie myÊlenie i ju˝ to robi. Sezon
2010/11 jest domkni´ty. 

Oto, co zobaczymy:
• Mieczys!aw Weinberg „Pasa˝erka",

re˝. David Pountney, koprodukcja:
English National Opera, 
Bregenz Festival, Teatro Real 
w Madrycie 

• Hector Berlioz „Trojanie", 
re˝. La Fura dels Baus, 
koprodukcja: Teatr Maryjski 
w Petersburgu, Palau de les Arts 
Reina Sofia w Walencji, festiwal 
w Baden-Baden;

• „Nasz XX wiek", choreografia 
Kurt Joos, Krzysztof Pastor; 

• Alban Berg „Lulu", 
re˝. Mariusz Treliƒski, koprodukcja: 
Palau de les Arts Reina Sofia
w Walencji i The Israeli Opera 

w Tel Awiwie;
• Toshio Hosokawa „Matsukaze", 

re˝. Sasha Waltz, koprodukcja: 

Wiener Festwochen, Holland Festival,
Theatre La Monnaie w Brukseli,
Grand Theatre de la Ville 
w Luksemburgu;

Plany na sezon 2011/2012
przewidujà natomiast 
wystawienie takich dzie! 
jak:
• Krzysztof Penderecki 

„Diab!y z Loudun", 
re˝. Keith Warren;

• Piotr Czajkowski 
„Dziadek do orzechów", 
choreografia Wayne Eagling, 
Toer van Schayk;

• Stanis!aw Moniuszko „Halka", 
re˝. Andrzej Seweryn;

• Sergiusz Prokofiew „Wojna i pokój",
przeniesienie inscenizacji 
z Teatru Maryjskiego w Petersburgu.

Aby te plany zrealizowaç, potrzebna
jest sprawna infrastruktura. A tu – za-
skoczenie. W przepastnej marmurowej
kubaturze gmachu przy Placu Teatral-
nym brakuje miejsca na... próby. Cz´Êç
prób do „Traviaty” odbywa!a si´ w wy-
naj´tych salach Hotelu Europejskiego!
Na modernizacj´ budynku teatru po-
trzebne sà, wed!ug wst´pnych wyliczeƒ,
64 miliony z!otych. W najbli˝sze waka-
cje ruszy remont cz´Êci fasady, na który
pozyskano fundusze unijne. Cztery mi-
liony – od czegoÊ trzeba zaczàç. !

Bogdan Paprocki 
– popiersie Adama Myjaka
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