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nwA rIS"'l'OlUA: OCŁAWIA- -.- --"--
Obchody_ mileni · ne Wrocławi~, s rewokowały ro
dzimybh twórców do uzupełnienia swojego dero U

Ły.sty_czneg _te_milem zJtiqzanym_ z _ histoi;'._i 
miasta. Z 1000. letniej tradycji grodu 
lib~ec-i..st~-poeta Roman-Kołakowski wybrał _rożne4_ 

I nie związane ze sobą, chronologicznie ułożoqe 
~akty -historyczne,- rt anwie-J k-t--beyĆn QW$-~a-ł 

teksty pieśni. Te za~ posłużył~ kompbzytorowi -
1 łodZnnte~~owr - syomatrskiem o - -stworzeni: 1 

songów, a właściw,ie całych : ob;i:.azów muzycznych. __j. 
HonorixicaEiTTtu ini aE1

1 
us ma- p,ozcfrnie -fOrrn~ 

musicalu (__ ale nie I osiada! fabuły, tylko , 
opowieści 'Olróżnych nas;tro]ac~-i--Ciężarze-1 

__ g.a..tun'.k.o~ · · m w czasJ&.i_ięs t muz ka. 
Idąc przez !kolejne l~ta l i ,zdalrzenia nie trzyma I 
i Ói;.tod0c~sy.3hie l czasó.w kt.ór_e_ porusza temat_,_ 

tylko daje sygnały osadzone w~ współczesnym ję
Yku-' muzyez.nym ~Yt~o~-e-&ły-s-z-}rmy ...po~z ' -

1 kłwanie -~7pe~enso~ej, kr~eti, ! k~ór~ w' cfwi ę 
1 otlml amI~mra rę- •JQZ'ZO~ban , płyn.·„ '""".----~ 

p~zechodzi prz~z ludowego kra~owipka / by powoii-ł 

I poJawic si_ę Ja o ró ews i.._fęmat oCfify -c~S"6jw 
~oles ław~ Smia~o. I . I '--:-'-:-__ -.-·- __ I 

KompozycJa ~a przez ciągłe •zmiany stylu i tempa 
~_...,ł'~·~a_o wQblistów• bardzo recy_;yjne _p__ zbi<i>-

rowego działani~. Z t jednej strony utw9r 
sadzony--;-Został -,w. radyc..ji _ orato.ry.j.no=-

cantatowej, z drugiej zaś 1 we współczesn:Ym 
, s±ca±u -czy- '-wręe-z,-w&ka,li-st-yc~ -,es~radowe. · 

1 S~awia to duże wymagania wyko~awcom, prze~e I 
lj!ZyStkirrrw-scerrac zbiÓro~1', dz-ie-chbr-' -t;-4.k

w starogreckiej tragedii) Ódg~ywa fundamental~ą 
i ro ę. -Par i e-so owe ' zmusza~ą sOTL-S-e-ę ie- tyi
, ~o- znakomitej __ d kc· i, 1 _al~ 1 ogromnej, i to 
1 skondensowanej dramaturgii sceniczne], ' jakO-że 

_a.td.a_ piefil'} tanowi_ągm__odzielpe_9.zi"!ł_p__ literak_:_ 
ko-muzyczne. A jak 1 wiemy, najtrudniej t jest I 
tworzyć -wy~zistą._ _p.ostać_ ciągu_ _t ' 1 

1 
jednego , i to parominutowego son'gu. Te etiu y 

- -akt;o.r~ko-wokalne- - zmuszaj ą--1 - zespó ea..tłu-
1 Muzycznego do innego niż zazwycz,aj traktowania 

wo±ch- parti'i:. --E>rzede s~stiti""tn-[j-ako-śpiettają 
cych nauczycieli historii Wrocławia. l 

I ze -rooią- to- doorze proponuję, by- do Unii 
1 Europe"skiej weszli ze spektaklem zatytułowanrm 
'tylko THEHISTORYOFWROCŁAWSETTOilO'SZ- . - - -,-

1_____ '------ ___ Elżbi~t~S~mańsk~ 
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45. JAHRE DES THEATERS 
Das Musiktheater-Operette Wrocław begann seine Tatigkeit als ein Kul

turzentrurn in ~ied~rschlesien schon am 27.09.1945 . Als Entstehungstag 
~es Theate~s wird Jedoch der 21.03.1955 angesehen, als die Fledermaus 
in der Regie von Szymon Szurmiej zum ersten Mal aufgefiihrt wurde. 

Das ~heater hat seinen Sitz in einem historischen Bauobjekt, das vor 
dem Kriege dem Lichtspieltheater Capitol gehorte und 1929 erbaut wur
de . Es ist erwahnenswert, daB der geschichtliche Komplex aus drei in
tegral miteinander verbundenen Gebauden bestand: einem Kino- und The
atersaa~ mit . 1100 .Platzen, einem Hotel und einem Verwaltungsteil. Die
s~s _ObJek_t im Stil des Expressionismus war im europaischen MaBstab 
einzigartig. Alle touristischen Ftihrer jener Zeit nannten es das 
schonste Lichtspieltheater Europas. Einen enormen Eindruck machte se
ine Fassade aus glasierten Ziegeln und die gli tzernden Innenwande. 
Al:1ch die Einrichtung stand der der anderen Theater damaliger Zeit 
nicht nach . Aus dem Kriegsbrand blieb das alte Gebaude nur teilweise 
erhal ten, es verlor das Fronton und einige Stockwerke, das seine tat 
auch noch die Sanierung in dem damals herrschenden Stil des soziali
sti~chen Realismus. hinzu. Die Generalrenovierung und die Sanierung des 
Gebaudes sowie seine Teilmodernisierung wurden in den Jahren 1989/90 
von de~ Operett~ Wrocław, die Pachter des Objektes war, durchgefuhrt. 
D<:i-nk dies.er ~anierung knupft jetzt die Farbgestal tung im Inneren an 
die Ursprungliche an . Seitdem wurde das Lichtspieltheater ins Denkmal
sregister eingetragen und steht unter Denkmalschutz. Das Hochwasser 
hat in einem hohen MaBe die Einrichtung und die Bausubstanz des Erdge
schosse~ und der unteren Stockwerke beschadigt . Dank den Bestrebungen 
des Musiktheaters - Operette Wrocław werden sie jetzt renoviert. 

In das Buch der Geschichte des Theaters haben sich mit goldenen Let
tern folgende Direktoren eingetragen : Beata Artemska, Barbara Ko
strzewska und Leon Langer - bekannte polnische Buhnenkunstler und Re
gisseure hervorragender Auffuhrungen. Dank Marek Rostecki dem Verwal
tungsdirektor seit 1984 und dann seit 1991 dem Haupt- u~d kilnstleri
schen Direktor, wurde der Si tz der Operette Wrocław renoviert und 
techi:isch a~sgestattet . Es erlaubte, die Repertoiremoglichkeiten zu 
erweitern , indem die Buhne zum Musiktheater-Operette Wrocław umfunk
tioniert wurde. 

Im Theater arbei ten hervorragende Kunstler, die sich nicht nur in 
Wrocław einer Anerkennung erfreuen und Erfolge zu verzeichnen haben. 
Die meisten sind Absolventen der kunstlerischen Hochschulen aus Wro
cław . Das Musiktheater nimmt alljahrlich neue Kunstler an aber es ist 
immer schwieriger, die Prilfung zur Aufnahme in das Ensemble zu beste
hen. ~s ist auch .. di_e Tatsache zu unterstreichen, daB die Gruppe der 
technischen Beschaf tigten hochqualif iziert ist und in einem hohen MaBe 
zu kun_stlerischen Erfolgen des Theaters bei tragt . Diese Erfolge sind 
Ergebnis der Zusammenarbei t mit hervorragenden in- und auslandischen 
Regisseuren, Choreographen , Dirigenten und Buhnenbildnern. Das hohe 
kunstlerische Niveau verursacht, daB wir immer mehr Einladungen aus 
In- und Auslan? beko~en. ~eit 1992 macht sich das Musiktheater-Ope
rette Wrocław immer wieder im Ausland bemerkbar. Es ist die Folge der 
Zusammenarbeit mit Impresarios und zugleich Mitproduzenten . In der Ko
operation mit niederlandischen und deutschen Impresarios wurden fol
gende Spektakel in der polnischen und deutschen Sprache realisiert: 
Hallo , Dolly', Die Entfiihrung aus dem Serail, Bettelstudent, Graf von 
Luxemburg, Der Vogelhandler, Das Straul3galakonzert, Die Csardasfiir
stin . Die Erstauffuhrungen fanden in Deutschland und in den Niederlan
den statt . Innerhalb von 8 Jahren hat das Theater Uber 350 Vorstellun
gen auf Buhnen Deutschlands, Danemarks, Osterreichs, Frankreichs Bel
giens, Hollands und der Ukraine gegeben , indem es sich in den so

1

wich
tigen Kulturzentren prasentierte wie Amsterdam, Berlin, Munchen, Dort
mund, Essen, StraBburg, Fulda, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen Kiev 
u . a. Das Musiktheater arbeitet zusammen und hat kunstlerische'n Au
stausch mit ahnlichen Theatern aus Kowno und Kiev . In seinen Raumlich
keiten. f~hrt. es seit einigen Jahren padagogische Tatigkeit, 
hauptsachlich im Bereich des Ballets und des Tanzes (Balettschule Mu
s~calst~di~, Jugendtanztheater) fur begabte Kinder und Jugend, wodurch 
ein ergiebiges kulturforderndes Zentrurn unterhalten wird. Von 1955 bis 
2000 fanden 10. 326 Vorstellungen statt, darunter 115 Urauffuhrungen 
die von 7.676,682 Zuschauern gesehen wurden . ' 

Die Kronung der mehrjahrigen Bemuhungen des gegenwartigen Direktors 
und der lokalen Selbstverwaltungsbehorden von Wrocław war Unterzeich
nung am 13.10 . 1999 der Notariatsakte und Einreichung der Schlussel zum 
eigenen Sitz des Theaters. Dieses Ereignis war die wichtigste bisheri
ge Errungenschaft, die dem Theater erlaubt, seine Tatigkeit 
unbekiimmert fortzusetzen. 

45 LAT TEATRU 
Teatr Muzyczny-Operetka Wrocławska jako ośrodek kulturotwórczy 

na Dolnym Śląsku rozpoczął działalność już 27 IX 1945 r . Jednak 
za dzień powstania Teatru przyjmuje się 21 III 1955 r., kiedy 
to wystawiono Zemstę nietoperza Johanna Straussa. 

Siedziba Teatru Muzycznego mieści się w zabytkowym obiekcie 
przedwojennego kinoteatru Capitol wybudowanego w 1929 r . Warto 
nadmienić, że kompleks historycznego Capitolu składał się 
z trzech budynków integralnie ze sobą związanych: sali widowi
skowej na 1100 miejsc kinowo - teatralnych, hotelu oraz części 
administracyjnej . Obiekt ten, utrzymany w stylu ekspresjonizmu, 
był ewenementem na skalę Europy. Wszystkie ówczesne przewodniki 
wymieniały go jako najpiękniejszy kinoteatr kontynentu europej
skiego. Wielkie wrażenie robiła jego elewacja z glazurowanej 
cegły i błyszczące ściany wewnątrz budynku, a wyposażenie w ni 
czym nie ustępowało współczesnym teatrom. Z pożogi wojennej bu
dynek ocalał w okrojonej formie - stracił fronton i kilka pię
ter, reszty dopełniła modernizacja w stylu panującego wówczas 
socrealizmu . Kapitalny remont i odrestaurowanie budynku wraz 
z częściową jego modernizacją przeprowadziła Operetka Wrocław
ska, będąca dzierżawcą obiektu, w latach 1989/90 . Dzięki temu 
obecna kolorystyka wnętrz nawiązuje do pierwowzoru . Od tego 
czasu kinoteatr wpisany został w rejestr zabytków i podlega 
ochronie. Powódź zniszczyła w znacznym stopniu wyposażenie 
i substancję budowlaną parteru i niższych kondygnacji. Dzięki 
staraniom Teatru są one obecnie w większości wyremontowane . 

Złotymi zgłoskami w historii Teatru zapisali się dyrektorzy: 
Beata Artemska, Barbara Kostrzewska i Leon Langer - znani arty
ści polskiej sceny i realizatorzy wybitnych spektakli. Od 1984 
r. dzięki dyrektorowi administracyjnemu, a następnie od 1991 r. 
naczelnemu i artystycznemu - Markowi Rosteckiemu siedziba Ope
retki została wyremontowana i wyposażona technicznie. Pozwoliło 

to na rozszerzenie możliwości repertuarowych, przekształcając 
scenę w Teatr Muzyczny-Operetkę Wrocławską . 

W Teatrze pracują wybitni artyści, cieszący się uznaniem 
i powodzeniem nie tylko we Wrocławiu. Większość z nich to ab
solwenci wrocławskich uczelni artystycznych. Teatr Muzyczny 
rokrocznie przyjmuje nowych artystów - lecz coraz trudniej jest 
zdać egzamin na miejsce w zespole. Podkreślić należy również 
fakt, iż wysoko wykwalifikowany jest zespół pracowników tech
nicznych, który przyczynia się w znacznej mierze do sukcesów 
artystycznych teatru. Sukcesy te są wynikiem współpracy z wy
bitnymi reżyserami, choreografami, dyrygentami i scenografami 
krajowymi i zagranicznymi. Wysoki poziom artystyczny sprawia, 
iż otrzymujemy coraz więcej zaproszeń z kraju i za granicy . Od 
1992 r. Teatr ciągle zaznacza swoją obecność za granicą . Jest 
to wynikiem współpracy z impresariami współproducentami. 
W koprodukcji z impresariem niemieckim i holenderskim zrealizo
wano: Wiedeńską krew, Hallo, Dolly!, Uprowadzenie z Seraju, 
Studenta żebraka, Hrabiego Luxemburga, Ptasznika z Tyrolu, 
Straussgala Koncert, Księżniczkę czardasza, Sztukmistrza z 
Lublina. Premiery tych przedstawień odbyły się w Niemczech 
i Holandii. W ciągu ośmiu lat Teatr wystawił ponad 350 przed
stawień na scenach Niemiec, Danii, Austrii, Francji, Belgii, 
Holandii, Ukrainy, prezentując się w ważnych ośrodkach kul tu
ralnych, takich jak: Amsterdam, Berlin, Monachium, Essen, Dort
mund, Strasbourg, Fulda, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen, 
Kijów i in . Teatr Muzyczny współpracuje i prowadzi wymianę ar
tystyczną z pokrewnymi teatrami Kowna i Kijowa. W swojej sie
dzibie od kilku lat prowadzi działalność pedagogiczną, głównie 
baletową i taneczną (Szkoła Baletowa, Studio Musicalowe, Mło

dzieżowy Teatr Tańca) dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, two
rząc tym samym bogaty ośrodek kulturotwórczy . 
Od 1955 r . do 2000 r. odbyło się 10 . 326 przedstawień, 115 pre
mier, a spektakle obejrzało 7 . 676.682 widzów. 

Ukoronowaniem wieloletnich starań obecnego dyrektora oraz 
wrocławskich władz samorządowych było podpisanie w dniu 13 X 
1999 r. aktu notarialnego i wręczenie kluczy do własnej siedzi
by Teatru. Wydarzenie to jest najważniejszym dotychczasowym 
osiągnięciem pozwalającym Teatrowi na dalsze, swobodne 
prowadzenie działalności. 
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