
ROI.. L-\1 .0Żł.SI.\ I~~~ 
Ocbnxznn) On.krem ~a.nJ.uu Pfilt") I L.las) 

Dvrektor. naczelny i artystyczny - ROBERT SATANOW.SKI 

TEATR WIELKI w WARSZAWIE 
SALA Im EMILA MŁYNARSKIEGO 

Wolfgang Amcideus Mozart 

COSI FAN TUTTE 
ossia LA SCUOLA Dl!XiLI A~IANTI 

/TAK CZYNl4 WSZYSTKIE, 
czyli SZKOLA KOCHANKÓW/ 

Opera komiczna w dwóch aktach 
Libretto LORENZO DA PONTE 

Przekład WLODZIMIERZ ORMICKI 

Kierownictwo muzyczne: 
Andrzej Straszyilski 

Reżyseria: 
Adam Hanuszkiewicz 

Scenografia: 
Xymena Zaniewska 
Mariusz Chwedczuk 

· 13, 16 1· 18 11aroa 1986 
Przedstawienia w wykonaniu studentów 
AKADEMII MUZYCZNEJ im. Fryderyka Chopina 
w WARSZAWIE 

Premiera 5 maja 1985 



Żadne dzieło Mozarta nie wywołało tylu sprzeciwów co cosf 

FAN TUTTE. Beethoven odnoalł &ift 'podobno do niego neg,atywnle 

z powodu frywolnej tre6ci. Wagner twierdził,, źe do dego libretta 

w żaden &poaób nie można napisać dobrej muzytci. Ale 1lbrelto 

da Pont.go do COŚ FAN TUT'.l'E jeal ne,JleP5Zł1l P"8C4' jaq napl.aał, 

lePaztl niż libretto do WESELĄ ~GARA lub DON .JUANA. Jest 

oal~fłclem -odzi•lnym. nie ma punktów martwych. cała akcja 

rozwija &lę logicznie I wesoło 1 na końcu odczuwamy satysfakcję 

•słetycznl\ podobnq do tej, j~ daJe dobrze rozwi~ zadenie 

tylko sześcioma figurami. Jedna & dam, Fiordillgl, bardziej •h4troiczna•. 

druga - Dorabella. bardziej plochllr. z dwóch oficer6w - jeden, Gugl:elmo 

/bMyton/. bard.ziej zdobywczy, dn.lgi - Ferrando /tenor/, wł41ks~ i 

bardziej liryczny. Nici akcji apoczyw~ł\ w rękach starego cynika 

czy "filozofa•, jale aię mawiało w xvm wieku oraz pokoJ6wki Despiny. 

Tematu dos&arczyć miało rzeczywiste zdarzenie w kręgu wiedeńskiej 

arystokratjl - zaldad. jaki a~ mi~ pewnym starym cynikiem, 

a dwoma młodymi oficerami; mianowicie, Ż4t ich narzeczone, na których 

wierność gotowi byli przysięgać. zOliłanł\ doprowadzone do upadku 

w cill8U 24 godzin. i to kaZda przez narzeczonego drugiej. 

Obydw~ oftcerowle mieli przet ~ &Ma do niepoznania l ~ ślepo 

posłuszni sb'alegli atarego cynika. I atary wygrywa zakład: cosf FAN 

TUTTE - TAK C~ WSZYSTKJE! 

Ta opera. jak ~owna bańka mydlana. mieni się barwami bufonady, 

pal'Odll, autentycznego I udawanego uczucia. Nad Całł\ partytur'\ 

unoai aię wieczorny blaak piękna. Kto ma uazy do słuchania, ten 

również w tej najbardziej bufto Z " op•r Mozarta dostrzeże wszędzie 

jego oaoblate zaangażowanie w Josy postaci. I dla.tego nikt też nie 

t>.tdzie uważał tej pozomie najbardziej wtoakiej ze wazyatkich włoskich 

oper Mozarta za rzeczywiście "włosi«\"; nie dlatego, że Mozitrl był 

Niemcem, lecz dlatego, Iż był wielkim dramaturgiem. 

AUred Einstein - "Mozart" 

Czwartek 13, nledzlela 16 I wtorek 18 marca 1986 r. 

godz.19.30 

Wykonawcy 

STUDENCI WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO 
AKADEMil MUZYCZNEJ Im. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE 

Flordlllgl - AGNIESZKA KUROWSKA 

/rok VI, kl.doc.Magdaleny Bojanowskiej/ 

Dorabella - BEATA MORAWSKA 

/rok m, kl.doc.Kry&tyny Szczepańskiej/ 

Des pina. - KINGA MITROWSKA 

/rok VI, kl.doc.Kazimiery Goławskiej/ 

Ferrando - MARCIN RUDZl~SKI 

/rok m, kl.doc.Jerzeao Artysza/ 

Guglielmo - GRZEGORZ BA.JER 

/rok VI, kLdoc.Kazhniery Goławskiej/ 

Don AUonso - MAREK. STOŁOWSKI 

/rok VI, kl.Michała. Szopakiego/ 

Klaweayn - KRYSTYNA BOROWICZ 

ORKIESTRA KAMERALNA 
Akademii Muzycznej lm. Fr. Chopina w Warszawie 

DYRYGENT 

ANDRZE~ STRASZY.SKI . 

Korepetytor sollst6w: Krystyna Borowicz 
Asystentka scenografa: Maria Gibaalewicz 

Inspicjent: Jadwiga Bursztynowicz 
~wiatło: inż. Piotr Marconi 

Brygadier aceny: J6zer Boniecki 



Skład ORKIESTRY 
Akademll Muzycznej Im. Fr.Chopina w Warszawie 

' 
& k r z y p c e: Krzysztof Wiśniewski/koncertmistrz/, Ewa Plechura, 

Jarosław Powichrowski, Dariusz Rzepka, Arkadiusz Czytewskl, Ludwik 

Hamela, Paweł Hutnik 

Il . s k r z y p c e: Jacek Unicki, KatarzynG Lech, Małgorzata Panufnik. 

Błażej Sroczyński, Urszula Podolska. Agnieszka Lipska 

A l l 6 w k I: Ireneusz Dreger, Anna· Barańska, Mirosław Bogdanowicz, 

Grzegorz Chmielewski 

w I o 1 o n c z e 1 e: Magdalena \'Virga, Jarosław Madejski, Tomasz Strahl 

K o n t r a b a s y: Marek Furtak. Janusz Marynowski 

F 1 e t y: Paweł BeUey, Artur Ksił\Żkiewicz 

O b o e: Artur Jackowski, Beata Kurzaj 

K 1 a r n e t y: Piotr Orłowski, ~ogdan Jóźwicki 

F a g o t y: Wiesław Wołoazynek, Tomasz Kuś 

R o g l: Hubert Zadrożny, Andrzej Kozień 

T r '\ b k i: Ireneusz Sludmak, Robert Majewski 

P e r k u a j a: Paweł Gubała 

REAUZATORZY PRZEDSTAWIENIA WJ& tłllilł przalt...._..e, :ie pcw•iź--e 

..,,__ ~· przea%ło. p6ł wieku te--. powfnny ~ lwlal droeuw

&kazem w ńaszeJ pracy l w tw6rczych ~ 

·~ op"Bcawać dla kursu operowep prosnr.m wytdad6w, ld6cy 

by odpowiadał radanlom. Jakle sobie w6'wczam ~ a ld6re 

w ogólnym zmy8ie przedatawlaJI\ aiAt 111U1łęJiui11F o: 

SPIEWAK OPEROWY - do ~ z trze.. jedn:J<:ześrie g ';cri-w 

sztuki: wolmlnq, ~ l ~ Na tyla ~ z jednej 

&Irony eukoe8y, a z: clnqpej - tn.adn08d Jego lw6n:zegp W7łlilku. Trudność 

leźy w -mym ..OC.a. op1-..ia jednoc:ze6nle lrzec:b ł!ll9lęzl sz:luki.. 

ogomne l r6źnorodne llMWlh!rości oddz:laływania na llłuc:bacza,. jakich 

pozbawiony jest aktor dramatyczny. Wszystkie trzy rodzaje &zb.6:i,, 

jakimi rozporz:4!\dz:a śpiewak. mu&~ łj\Czyć się z: &obi\ I dY.Yć do jednego 

wspómego c:ehJ. ~~ bawi.am jeden rodza,J sztuki będzie wywieroł 

~ widzu wiraźenie, a drugi je pauł - rezultat b4t<1z:le niepoż~. Jeden 

rodz:a,i sztuki będrie niweczył to, co drugi stworzy. 

SPIEWACY OPEROWI nie zne.ill przeważnie tej proatej prawdy. Wielu 

z nich melo ~ ma-suje -..z:yczrHl slronl\ awego zawodu. a jeśli chodzi. 

o ~ aldonlk.&\. nie tySko nie Ucz:łl alę Jej. lecz nie~az łrakt..QI\ Jłl 

lelc~U\_c:o,. jakby c:hatc podkreśllć. że Sil _śpiewakami, a nie •zwykłymi• 

aklorami.. Nie prz-z:kN'"'łl im to jednak zachwycać llłtt Szalapinem, kt6ry 

&tanowi ni:iJlepazy prz:ykład tego, w Jaki apo&6b nal.eźy trzy sm.zJ.e aztuki 

~ - J.clnll ~c:zrill cełość -· 

, Konatanty Stanl&ławskl 

•Moje życie w sztuce• 

rozdz.: •operowe studio Teatn.t Wielkiego• 

th.lm. Zofia Peteraowa 

KiW 1951. atr.406 

„ 



DOTYCHCZASO"'Y DOROBEK REPERTUARU STUDYJNEGO 

Przedstawienia zrealizowane we współpracy z Państwowei. Opero!\ w 

Warszawie: 

- Moniuszko FLIS 

- Paciorkiewicz USZIKO 

- Rossini CYRULIK SEWILSKI 

- Pergolesi NAUCZYCIEL MUZYKI 

- Mozart IMPRESARIO 

Przedstawienia zrealizowane we współpracy z Teatrem wtelklm w Warszawie 

/Scena mała w Sali Im. Emila Młynaraklego/~ 

Kurpiński MYSLIWY Z KOZIENICKIEJ PUSZCZY 

- Blodek W STUDNI 

- Pauer SLlMAK-DYPLOMATA 

- Moniuszko VERBUM NOBILE 

" - Mozart cosr FAN TUTTE 

- Haendel XERXES 

- Kamieński DAMY l HUZARY /scena duża/ 

- Vivaldi LA VERlTA IN ClMENTO 

Opera Haendla XERXES 1 po· przedstawieniach Jej na scenie małej Teatru 

Wielklego w Warszawie oraz w Moaldewakim Konaerwatorium1 została 

zaprezentowa"4 w niemieckiej wersji Językowej na Featlwalu Muzycznym 

w Bregencjl w 1978_ roku /3 przedstawienia/ l podczaa tournle$W Republice 

Federalnej Niemiec l w Szwajcarii w roku 1979 /18 przedstawień/. 
,,, 

Obecne przedstawienia opery COSI FAN 'l'U'l'TE ~ trze~ weraj~ 

scenicz~ tej opery; każda z nich zoatała przygotowana pr zez lnnyeh 

realizatorów I wykonawców. 

~na 20 zł /z. ~ obaadawtł,/ 

'l'W -- /86/n.«>Oegz/P12 


