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Soliści Opery Krakowskiej (śp1ewauk1 1 śpiewacy około 
20 osób) występują, poza krakowską sceną, w innych te
atrach - w Teatrze Wielkim-Operze Narodowe) w Warsza
wie, w Operze Wrocławskie), Operze Nova w Bydgoszczy 
czy Teatrze Wielkim w Łodzi Są też zapraszani do udziału 
w koncertach filharmonicznych i w festiwalach. $wiadczy 
to o wysokich ocenach ich talentu i umiejętności. 

Nowy gmach Opery Krakowsk1e1 otwarto 13 grudnia 2008 
roku. Pierwszą premierą na nowej scenie były .Diabły z Loudun" 
Krzysztofa Pendereckiego. 
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Opera Krakowska zaprasza do udziału 
w swoich przedstawieniach śpiewa
ków o sw1atowej sławie. W ostatnich 
sezonach wystąpili tu Małgorzata 

Walewska, Aleksandra Kurzak uy 
Dobber. Naiuęstszym go

rniędzynarodowych 

••11511Mllmz w1eC1eń, solista 
wym Jor 

erowych 



1----• Opera to dzieło teatralne z muzyką w formie instrumentalnej (orkiestra) jak i wokalnej (soli ści 
i chór). Tekst i działan ia sceniane, które tworzą w operze opowieść to libretto. Akcja teatralna opery składa się z gry 
aktorskiej oraz ruchu scenianego i tańca - a wszystko to w bogatej oprawie scenografii, kostiumów i rekwizytów. 

Klasyczna opera składa się z od 2 do 4 aktów podzielonych na sceny, 
które obejmują partie wokalne solistów, zwane ,.recyłatJWamł' i,,1rlaml", partie zespołowe kilku solistów śpie
wających razem, zwane ,,ansamblamr oraz partie chóralne. 

---- Istnieje kilka rodzajów opery. Poważny utwór muzyano-dramatyany, wyłąanie śpiewany, 
to opera seria. Opera komiana o charakterze rozrywkowym to opera buffa. Dzieło muzyane łąaące elementy 
dramatu i komedii to opera semiseria. Utwór teatralno-muzyany o tematyce rozrywkowej z mówionymi dialogami 
1 śpiewanymi anami, duetami i ansamblami to operetka. 

--- Pierwsze opery powstały we Włoszech. Najstarsza z nich to Dafne z muzyką Jacopa Periego 
I librettem Ottavia Rinucdniego -wbaśń dramatyana" oparta na wybranych strofach Metamorfoz Owidiusza, wysta
wiona w 1598 roku we Florenc.jl. Wkrótce, obok Włochów, opery zaaęll tworzyć kompozytorzy niemieccy i francuscy, 
a śpiewane formy teatralne połąaone z tańcem stały się ulubioną formą rozrywki królów I arystokratów. 



G włoski mistrz 
stylu bel canto, grał w orkiestrze swego 
ojca już w wieku 6 lat, jako 15-latek roz
począł naukę w konserwatorium, a rok 
później zdobył nagrodę za samodzielnie 
skomponowaną kantatę. Rossini stwo
rzył 39 oper, a najsławniejsze z nich to 
opery komiczne Cyrulik sewilski, Włosz
ka w Algierze i Kopciuszek oraz opera 
seria Wilhelm Tell. 

francuski twórca 6 oper, 
w tym przepięknych Poławiaczy pereł oraz 
Carmen, został przyjęty do konserwato
rium w wieku zaledwie 9 lat. Jako nasto
latek napisał grywaną do dziś I Symfonię 
C-dur, a w wieku 19 lat zdobył prestiżową 
nagrodę muzyczną Prix de Rome. 




