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SŁAWOMIR PIETRAS
DYREKTOR MUZYCZNY

JOSE MARIA FLORENCIO JUNIOR
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VIVA

MAMMA
LIBRETTO WG ANTONIO SOGRAFI VITO FRAZZ
OPERA WŁOSKA W JĘZYKU POLSKIM

PREMIERA 27, 28 KWIETNIA 1991

"Viva la Mamma " jest operą w Polsce

nie znaną, znane natomiast są
teatralne awantury nadające się na
rodzime libretta, o historiach
rozgrywających się za kulisami teatrów.
Mają one starą tradycję skoro Donizetti
uczynił z nich uroczą operę komiczną
już w roku 1827 w Teatro Nuovo w

!

Neapolu.
Niedługo potem wybudowano we
Wrocławiu gmach operowy, w którym
właśnie siedzimy. Od tego czasu po
dzień dzisiejszy zdarzyło się na tej
scenie szereg ewenementów, które
artyści wraz z historią swej sztuki
zabrali niestety do grobu. Niechże je
dzisiaj zastąpi ta zabawna
neapolitańska facecja teatralna w
autentycznym wnętrzu z epoki, z
piękną muzyką Gaetano Donizettiego.
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kierownictwo muzyczne

Kazimierz Wiencek

asystent dyrygenta

Jacek Rogala

reżyseria

Uwe Drechsel

scenografia

Ryszard Kaja

asystent reżysera

Maria Bosko

asystent scenografa
kierownik chóru

przygotowanie solistów

inspicjent

Małgorzata Tracz
Małgorzata Orawska
Barbara Jakóbczak, Halina
Rachwalik, Maria Rzemieniecka,
Ludmiła Szowkowa
Teresa Rylska, Ruta Syldorf

CORILLA SARTINECCHI
STEFANO (JEJ MĄŻ)
MAMMA AGATA

LUIGIA BOSCHI

GULIELMOANTONSTOINOLONOFF
VINCENZO BISCROMA
DOROTEA CACCINI
ORAZIO PROSPERO
IMPRESARIO

Antonina Ko_ftunow, Danuta Paziukówna „,
Aleksandra Zminkowska, Jolanta Zmurko'Ś/v

/i//

Macie] Krzysztyniak, Adam Urban

Tomasz Fitas, Edward Kmiciewicz

Janusz Zawadzki

Ewa Czermak, Ewa Godlewskaj,

/
&

Aleksandra Zminkowska

Jacek Gawroński, Andrze] KalininT/

/'x

Antoni Bogucki: Zygmunt Kryczka

Barbara Bonarsgś, Jadwiga Czermińska
Barbara Krahel
1”

Wojciech Krzysztyniak, Stefan Worożbicki/

/'

Stanisław Jurxa', Marek Szydło

Adam Urban

,E

ORKIESTRA | CHÓR PANSTWOWEJ OPERY WE

dyryguie KAZIMIERZ WIENCEK

wnocmwnu

również między nimi ostatecznie obrażony tenor
wyjeżdża. Co czynić? Zostaje tylko Stefano; ponieważ jest barytonem, nie tenorem, wysokie tony za
niego będzie śpiewać żona. TymCZasem do Luigii i
Mammy Agaty dociera list z wiadomością, że impre—
sario prawie splajtował, a rada miejska nie podjęła
decyzji o subwencjach dla teatru. W tej sytuacji
wszyscy zastanawiają się, czy kontynuować próby,
jeśli impresario nie zapłaci zaliczki. Ten jednak nie
pozwala się zastraszyć i uświadamia śpiewakom, że
odmowa pracy byłaby złamaniem umowy. Aktorzy
udają się na próbę generalną.
Rozpoczyna się próba generalna. Po wielkiej scenie
Corilli z chórem następuje zmiana dekoracji. Tymczasem Mamma Agata po raz kolejny zdobywa się
na odwagę, by zaatakować impresaria w sprawie gaży, który ztego powodu chce ją wyrzucić za drzwi.
Agata dyplomatycznie wycofuje się, proponując
sprzedaż wszystkich kosztowności (które otrzymała
w młodości bynajmniej nie za śpiewanie) w celu uraki

&

CZYLI OBYCZAJE I NIEOBYCZAJNOŚCI TEATRALNE

Tytuł oryginału: Le convenienze

e Ie inconvenienze teatrali
Prapremiera: 21 listopada 1827,
Neapol, Teatro Nuovo
'Powtórna premiera: 20 września 1963, Siena,
Teatro dei Rinnovatj
TREŚC
Impresario przybywa ze swoją trupą teatralną do Rimini. Niezwłocznie rozpoczynają przygotowania do
wystawienia opery ROMULUS I HERSILIA. Kompozytor Vincenzo Biscroma prowadzi próbę muzyczną,
której przyglądają się librecista Orazio Prospero i impresario, natomiast primadonna Corilla Sartinecchi
powtarza swoją popisową arię, zachwyca się występem jej mąż Stefano. Tymczasem Luigia Boschi,
druga śpiewaczka (córka Mammy Agaty) i Dorotea
Caccini (mezzosopranistka) obserwują koleżankę
nie bez zawiści. Na swoje wejście czeka rosyjski tenor Gulielmo Antonstoinolonoff, próbując swoją arię.
Nagle primadonna żąda od Iibrecisty, który również
jest reżyserem, aby tenor Romulus w pochodzie

tryumfalnym wystąpił w łańcuchach. Wszyscy obecod razu wiedzą, że próżna i kapryśna Corilla ~tylko
dlatego wymyśliła ten nonsens, aby siebie wysunąć
na pierwszy plan. W czasie kłótni wbiega Mamma
Agata, matka drugiej śpiewaczki, chce bowiem usłyszeć rondo, które Biscroma dodatkowo miał skomponować dla jej córki. Swoje wyobrażenia na ten temat
wyjaśnia mu natychmiast i bardzo precyzyjnie. Stefano natomiast żąda takiej zmiany tytułu na afiszu, by
rola jego żony umieszczona była przed rolą tenora.
Przy okazji domaga się również, aby przy oklaskach
Corilla kłaniała się po wszystkich artystach. Dopełnia miary, obrażając również mocno mezzosopranini

stkę. Mamma Agata domaga się duetu dla swojej
córki, Wpada w dziką kłótnię z rękoczynami, osiąga
przy tym ogromny tryumf, oznajmiając, że Corilla w
Mediolanie była tylko chórzystką i zajmowała się ze
Stefano handlowaniem na placu. Impresario informuje, że obrażona Dorotea Caccini wyjechała. Spontanicznie Mamma Agata zgłasza się na zastępstwo i
próbuje duet z Gulielmo. Dochodzi do ostrej sprzecz-

i

towania premiery. Impresario przekonuje się, że
Mamma Agata jest niezastąpiona. Córka Mammy
Agaty - Luigia otrzymuje polecenie przyniesienia kosztowności do teatru. Agata próbuje tymczasem romancę królowej. Po wstawce baletowej następuje
imponujący marsz tryumfalnyz Mammą Agatą jako
pojmaną królową, trzymającą w ręku szkatułę z kosztownościami. Corilla jest zachwycona artystycznym dokonaniem męża i zmusza Biscromę do "rozbudowania" tej sceny. Prospero proponuje dla
uzyskania większego efektu dodać pioruny i grzmoty. Wtedy impresario otrzymuje hiobową wieść: rada
miejska nie tylko wstrzymuje dotacje, lecz zgadza
się na przedstawienie tylko pod warunkiem złożenia
wysokiej kaucji. Rozczarowanie i zaskoczenie jest
ogromne, lecz Mamma Agata umie temu zaradzić wskazuje na szkatułę z kosztownościami. Postanawia zastawić biżuterię, a z otrzymanych pieniędzy
wpłacić kaucję. Wszyscy wiwatują na jej cześć, śpiewając "Viva la Mamma”.
SławomirŻychowski
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1 828
Poślubia Virginię Vasselli 19.V. w Rzymie.

1829
Zostaje dyrektorem muzycznym Teatru Królewskiego w Neapolu.
1830
Anna Bohlen - Mediolan, Teatro Carcano.

i

1 832
Napój miłosny- Mediolan, Teatro della Canobbiana.
1 833
Lucrezia Borgia - Mediolan, La Scala.

Qa

1834

Maria

1838
Przenosi się do Paryża, gdzie odnosi wiele sukcesów.

1797
Urodzony w Bergamo 29.X.

1840

La favorite - Paryż, Grand Opera.

,18.08

.
Rozpoczyna naukę muzykl (spiew, fortepian) u Simona Mayra.
.

1842

Linda di Chamonix- Wiedeń, Kartnertortheater, ogromny tryumf| nominacja na "cesarskiego nadwornego

1815-1817
.
,
,
Musmale w Bolonn u Padre Mattel, ktory
Nauka kontrapunktu w Liceo
był rownież
nauczycielem Rossiniego.
Wtedy powstają najwcześniejsze opery.
_

__

kapelmistrza| kompozytora".

_

1817-1821
Przebywa w Bergamo.
1 818

1843

Don

.

Pierwsza opera na scenie Enrico di Borgogna - Wenecja, Teatro San Luca.
1822
Pierwszy wielki sukces na scenie Zeraide di Granata - Rzym, Teatro Argentina.

Stuart- Neapol, Teatro San Carlo.

'

Pasquale- Paryż, Theatre Italien. W tym samym roku ostatnia premiera - Don Sebastien de PortugalParyż, Grand Opera. Ogólem skomponował około 70 oper.
1845
Początki choroby psychicznej.
1847
Powrót do rodzinnego Bergamo, gdzie umiera 8.lV.
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FRYWOLNA SIOSTRA POWAŻNEJ OPERY
28 sierpnia 1733 r. Neapol obchodził uroczyście urodziny cesarzowej Elżbiety Krystyny. Nad wybrzeżem zatoki pióropusze sztucznych ogni, ulice udekorowano kolorowymi lampionami, na placach orkiestry przygrywały do tańca, w Teatrze Bartolo—
meo premiera opery II prigioniersuperbo - Więzień
niezłomny, kapelmistrza dworu księcia Stigliano,
Giovanniego Battisty Pergolesiego. W przerwach
trzyaktowej opery ”serio” -jak to było wówczas w

zwyczaju Pergolesi zaprezentował swoją nową operę bufła La serva padrona - Służąca paniąw dwóch
niedługich intermezzach. Więzień niezłomny został
przyjęty życzliwymi książęcymi oklaskami, ale Służąca panią niezwykłą owacją, z jaką się nigdy nie spotkały marginesowe przecież intermezza. Wiadomości
o sukcesie La serva padrona przedostały się szybko
do miasta i już nazajutrz po premierze wystawiono
w czcigodnym Teatrze S. Bartolomea same intermezzo, opuszczając - o zgrozo! - pompatyczną
operę ”serio"!
Neapolitańskie sukcesy intermezza Pergolesiego
zapoczątkowały nowy gatunek... więcej nową erę
w dziejach opery: Operę buffo! Premiera w 1752 r.
La serva padrona w Paryżu, zapoczątkowała słynny
spór bultonistów i antybuffonistów, który do tego stopnia rozpalał umysly zwolenników opery buffo i opery ”serio”, że na spektaklach operowych dochodziło
do gwałtownych bójek... ba! do demolowania teatrów!
—

Tak to w 130 lat po narodzeniu się opery wśród artystów gromadzących się w stowarzyszeniu miłośników filozofii, literatury, muzyki, studiów nad sztuką
starożytną "Camerata” na florenckim dworze
Giovanniego Bardiego, po przeszło 130 latach
wszechwładnego panowania opery ”serio” w teatrach dworskich, do czcigodnych murów teatrów
operowych wdarła się sztuka plebejska, mająca
swój rodowodów w komedii dell'arte. W tym to bowiem jarmarcznym teatrze dopatrzeć się trzeba korzeni opery buffo a zatem i opery komicznej. W ludowej komedii, komedii dell'arte wyszydzano ludzkie
słabości, przywary, namiętności - zarozumiałość,
skąpstwo, chytrość, pedanterię, samochwalstwo. z
komedii dell'arte, z ludowych przedstawień jarmarcznych opera buffo przez długie lata, a po niej i opera
komiczna czerpała wzory dla komicznych postaci:
chełpliwego żołnierza, pedantycznego uczonego,
skąpego starca... Postacie te przez długi czas w niezliczonych operowych dziełach scenicznych zatrzymały nawet imiona z komedii dell'arte: Stary kupiec
to Pantalone z Wenecji, nadęty pedant - to doktor
Graziano z Bolonii. Z Bolonii pochodził też potomek
zacnego rodu, samochwał ”miles gloriosusus” - kapitan Spavento, neapolitański błazen - Pulcinella, jąkała - Targaglia, sprytni służący Arlechino i Brigella,
łzawy amant Pierrot i jego ukochana, sentymentalna
Colombina.
I

'

W operze buffa ~ w miejsce panoszących się w operze "serio" postaci mitologicznych,historycznych i
niehistorycznych bohaterów, władców, półbogów,

wprowadzono na scenę postacie z życia codziennego w działaniach o naiwno-realistycznym charakterze. Zmienił się również stosunek do muzyki. Stroniono od przydługich recytatywów i pompatycznych
arii - na scenę operową wdarła się prosta piosenka,
nierzadko o budowie zwrotkowej.
Zanim jeszcze La serva zdobyła szturmem gusty
operowych słuchaczy (...a raczej widzów, gdyż akcja sceniczna była już wówczas tak związana z muzyką, iż trudno wielbicieli ówczesnej opery nazywać
wyłącznie słuchaczami), uprawiano, zwłaszcza w
Rzymie, intermezza o charakterze muzycznej komedii, do których tekstów dostarczał najczęściej Giulio
Respigliosi. Dużą popularnością cieszyły się komedie muzyczne z muzyką Mazzocchiego i Marazzolego, Abbatiniego. Operą komiczną można już nazwać powstałą w 1654 r. Oronteę F. Zrillo, nawet
wielki Alessandro Scarlatti tworzył opery komiczne,
spośród których duży sukces odniosła opera Trionfo
del honore.
Liczne opery komiczne pisane były w owym czasie
wzorem komedii dell'arte w dialekcie neapolitańskim... Niestety partytury owych dzieł nie zachowały
się i wiemy o nich jedynie z relacji spisanych przez
słuchaczy.
Przetrwały próbę czasu opery komiczne o uszlachetnionej formie - znanego już nam Pergolesiego i Leonarda Vinci (nie mylić z malarzem), który do swej”
opery Ziten galera przeniósł arię da capo i onomatopeiczne środki - głosy kukułki, grzmoty, echo, Pergo—

r....

.

”a

'

.

"'"—3

lesi zaś w kapitalnym Maestro di musica sparodiował instrumenty - skrzypce, mandoliny.
Decydujące znaczenie w udoskonalaniu opery komi—
cznej miała twórczość znakomitego dramaturga i librecisty weneckiego, Carla Goldoniego, który w
kształtowaniu formy dzieł muzycznych buffo wniósł
nie mniej niż słynny Pietro Metastasio, który swymi
librettami (a napisał ich prawie 200), natchnął kilkudziesięciu twórców opery ”serio".
Postacie komiczne Goldoniego parlandująw tempie
karabinu maszynowego, wyrzucając z siebie setki
precyzyjnie zestawionych onomatopeicznie słów.
Zwłaszcza partie służących - następców Arlekina i
Brigelli wymagają wprost wirtuozowskiego opanowania szybkiego parlanda.
Libretta Goldoniego służyły nie tylko współczesnym
mu kompozytorom - korzysta z tekstów Goldoniego i
Joseph Haydn m.in. w słynnym Aptekarzui w 200
lat później Ermand Wolf-Ferrari w Czterech gburach
i
znakomitywspółczesny kompozytor czeski Bohuslav Martinu w Miranda/inie według komedii La Locandiera itd, itd.
Nowy typ opery komicznej, w której partie poważne
splatają się z komicznymi w sposób logiczny i arty—
styczny, stworzył Nicolo Piccini, który korzystając z
librett Goldoniego, wprowadzał do swoich dzieł
elementy ludowe, potęgujące komizm sytuacji. Piccini nie odnosił początkowo sukcesów we Włoszech i
szukając szczęścia przeniósł się do Paryża, gdzie w
krótkim czasie zdobyły jego opery komiczne niebywałą popularność.
Opera komiczna, spadkobierczyni opery buffa, święciła tryumfy w całej Europie. Sam wielki W. A. Mo-

zart stworzył kilkanaście dzieł o charakterze komicznym, jeśli tylko wymienimy dzieła znane w Polsce:
Bastien iBastienne, Uprowadzenie z Seraju, Wesele Figara, Cosi fan tutte, Czarodziejski flet... ba, nawet genialnego Don Juana nazwał "Dramma giocaso per musica "...
Pierwsza polska opera narodowa Cud mniemany
czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego do tekstu
Wojciecha Bogusławskiego, grana obecnie na wrocławskiej scenie, jest przecież operą komiczną o charakterze ludowej śpiewogry. Moniuszko w okresie
przedwarszawskim stworzył szereg oper komicznych ~ Nocleg w Apeninach, Ideał, Karmaniol, Nowy
Don Kichot, Zółta szlafmyca - nazywanych operetkami, a po napisaniu Halki znakomite opery komiczne,
utrzymujące się bez przerwy w repertuarach polskich teatrów operowych - Flis, Hrabina, Verbum Nobilei niezrównany w humorze muzycznym i scenicznym Straszny Dwór.
Czyż trzeba przypominać tak popularną operę komiczną jak Sprzedananarzeczona B. Smetany albo
Czarta i Kasię A. Dworzaka?
Korzenie opery buffa a nawet komedii dell'arte znajdujemy i w Jarmarku Soroczyńskim M. Musorgskiego iw Złotym Koguciku R. Korsakowa, w Cyruliku z
Bagdadu P. Corneliusa, w Kłusowniku A.Lortzinga,
Wesołych kumoszkach z Windsoru O. Nicolaia, w
Marcie F. Flotowa i Fra Diavolo D. F. Aubera, nawet
w Godzinie hiszpańskiej M. Ravela i Operze za trzy
grosze K. Weilla itd. A tzw. ”operetki klasyczne” Johanna Straussa-syna, Millókera, Zellera, Lehara...
Czyż nie są to niedalekie krewne opery komicznej,

a zatem i opery buffo a przez nią i ludowej komedii
deWane?

Mistrzami w tworzeniu muzycznego klimatu opery
komicznej pozostali nadal Włosi. Większość ich
dzieł znamy ze sceny WrocławskiejOpery Wloszkę
wAIgierzei Cyrulika Sewilskiego Rossiniego, Napój
miłosnyi Don Pasquale Donizettiego...
Z 74 dzieł operowych stworzonych przez Donizettiego - połowa to opery komiczne - dziś poznajemy jeszcze jedną z nich, zupełnie nie znaną w Polsce: Viva la Mamma! - stanowiącą znakomitą satyrę na
operę ”serio", na teatr operowy, na operowych artystów. Akcja rozgrywa się wokół wystawienia opery
Johanna Adolfa Hasse Romulus i Hersilia napisanej
w 1765 r. z okazji ślubu arcyksięcia Leopolda z infantką Marią Ludwiką Bourbon w lnnsbruku.
Satyra na operę ”serio” była tematem niejednej opery buffa, jeśli wspomnę tylko o niesłychanie złośliwym utworze wenecjanina Benedetto Marcella Il teatro alla moda napisanym jeszcze przed La serva
padrona - bo w 1720 r. i 0 La bella verita Picciniego
do libretta Goldoniego, Canterina Haydna, Schuspieldirektor Mozarta, Próba operowa Lortzinga, czy
Ariadna na Naxos Ryszarda Straussa.
Donizetti wziął na kanwę Viva la Mamma! historię
zaczerpniętą z mitologii greckiej i rzymskiej, jak Romulus iHersilia, dająca przy bardzo pięknych wokalnych popisach, znakomite pole do satyry operowej,
stworzonej przez takiego mistrza opery komicznej
jak twórca Don Pasquale.
„

Wojciech Dzieduszycki

Anegdoty o operze

!

Wojciech Dzieduszycki otrzymałpewnego ranka telegram od dyrektora Krajowego Biura Koncertowego:
"Proponuję w niedzielę występ w Międzyzdrojach - stop - honorarium 100 zł- stop
- 1000 uścisków - stop - Zbigniew Pawlicki
Odpowiedź była natychmiastowa:
"Przyjmuję propozycję z mała zmianą stop - honorarium 1000 zł- stop - 100

.

uścisków"

Wojciech Dzieduszycki
Na przyjęciu Kazimierz Wiłkomirski pro-

wadził niekończącą się dyskusję
z kilkoma panami.
Zona jednego z nich zagadnęła
Panią Wiłkomirską:
"Ach ci nasi panowie -jak tylko się spotkają godzinami rozmawiają o muzyce...”
"Ależ myli się pani, zreplikowałWiłkomirski, tym razem nie mówimy o muzyce,
lecz o kompozycjach jednego z naszych
_

kolegów”.

'

Po spektaklu ”Halki" dyrektor Stanisław
Drabik ruga debiutującego barytona:
”Przykro mi, że Pan się tak męczy wykonując partię Janusza!"
"Ależ nic podobnego, panie dyrektorze! replikuje śpiewak”.
"A jednak, ciągnie Drabik - zadaje pan sobie przecież tyle trudu, śpiewając tak wieIe nut, których nie ma w partyturze”.
Na początku dyrektorskie] działalności
Sławomira Pietrasa, a przy końcu kariery
scenicznej Magdaleny Dal, młody dyrektor i leciwa primadonna rozmawiali
o ”Rigoletcie':
Niechże Pan Wpłynie dyrektorze na to,

abym mogla chociaż raz jeszcze pokazać
na scenie Gildę?"
"Ależ Pani Magdaleno - replikował ostrożnie debiutant, Gilda była dziewicą, a Pani
przecież dziś ma starsze od niej dzieci”,
na to artystka - ”Panie dyrektorze, niech
Pan przyjmie do wiadomości, że aby
w operze rzetelnie wykonać rolę dziewicy, potrzeba wielu lat pracy scenicznej
i wielkiego doświadczenia..."
Anegdoty opowiadali Sławomir Pietras
i
Wojciech Dzieduszycki
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KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE l ZESPOŁY PAńS'IWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU
dyrektornaczelny
Sławomir Pietras

Jose

dyrektor muzyczny
Maria Florencio Junior

z-ca dyrektora
Janusz Koziorowskl

Jose

Maria Florenclo

dyrygenci

Junior, Stanisław Rybarczyk,
Kazimierz Wiencek, Tadeusz Zathey
kierownik wokalny

Danuta Paziukówna

kierownik chóru
Małgorzata Orawska
kierownik baletu
Maria Kilak

asystenci reżysera
Maria Bosko, Urszula Walczak, Adam Frontczak
asystent scenografa
Małgorzata Tracz
kierownik działu koordynacji pracy artystycznej
Ałła Boyko

kierownik chóru
Małgorzata Orawska

souśm ŚPIEWACY

korepetytorzychóru
Ewa Sobieralska, Andrzej Podorski

soprany

Delfina Ambroziak, Joanna Cortes Ewa Czermak, Ewa
Karaśkiewicz, Aleksandra Lemiszka, Maria Łukasik Agata
Młynarska, Teresa May-Czyżowska, Danuta Pazukówna,
Natalia Potemkowska,_ Małgorzata Zygmaniak,Aleksandra
Zminkowska, Jolanta Zmurko

mezzosoprany

Barbara Bonarska, Marianna Boruta, Jadwiga Czermińska,
Barbara Krahel, Maria Wleklińska, Urszula Walczak

kontratenory

Piotr Łykowski, Dariusz Paradowski

tenory

Tadeusz Chudzikowski, Jacek Gawroński, Paweł Gąsior,
Andrzej Kalinin, Henryk Kłosiński, Sylwester Kostecki,
Janusz Kujanek, Edward Kulczyk, Kazimierz Myrlak,
Zygmunt Zając, Janusz Zipser
barytony
Stanisław Jura, Zenon Kowalski, ZygmuntKryczka
Maciej Krzysztyniak, Wojciech Krzysztyniak,
Zbigniew Macias, Tadeusz Prochowski, Jacek Ryś,
Marek Szydło, Adam Urban, Piotr Miciński

basy

Antoni Bogucki, Tomasz

Fitas, Mieczysław

Hautz,
Aleksander Teliga, Stefan Worożbicki, Włodzimierz

Zalewski, Janusz Zawadzki

korepetytorzy solistów
Barbara Jakóbczak, Halina Rachwalik, Maria
Rzemieniecka, Ludmiła Szowkow
inspicjenci
Teresa Rylska, Ruta Syldorf

' współpraca

emisja głosu

!

Jolanta Kołodziejska

inspektor chóru
Andrzej Antosik

soprany

Jolanta Bosiuk, Grażyna Czopowska, Maria Kamyczek,
Jolanta Kołodziejska, KrystynaLaprus, Halina Majos,
Danuta Maryńska, Zofia Marzec, Alicja'Sukiennik,
Agnieszka Toborek. Ewelina Swiniarska,
Elżbieta Vlflęckowicz

tenory

Andrzej Antosik, Jan Dukszta, Jaroslaw Kawałko,
Piotr Karpiński, Janusz Kowalkowski, Jarosław
Królikowski, Ryszard Mraz, Andrzej Podorski, Zdzisław
Potemkowski,Andrzej Straszak

ally

Aurelia Adamczak, Ryszarda Cibicka, Ewa Czerkas,
Zdenka Dydovicowa. Daniela Frankiewicz, Beata

Gąsior, Joanna Grabowska, Beata Kaczmarska,
Jolanta Lechowska, Anna Ogińska, Jolanta
Serednicka, Ewa Sobieralska, Stanisława
Strugała, Anna Wojciechowska,
Krystyna Zimońska

basy

Marek Ciepły, Zbigniew Jędrychowski,
Marek Klimczak. Marek Kłosowski, Piotr
Macalak, Mikolaj Marzec, Grzegorz
Otoliński, Wacław Przystajko,Jerzy
Szlachcic, Marian Szpak

ORKIESTRA

inspektor
Roman Barczyk
I

skrzypce

Stanisław Czermak -l koncertmistrz, Piotr Bułło - koncertmistrz, Maria Surówka — z-ca koncertmistrza, Malgorzata
Matykiewicz, Anna Bachurska, jan Szczerek, Anna Kapa,
Wanda Tatarczyk, Lesław Jusiel, Józef Freus
Il

skrzypce

Włodzimierz Gulka, Grażyna Starczyńka, Andrzej Tom,

Czesława Banach, Anna Gac, Katarzyna Dąbrowska,
Irena Bur_mecha, Ilona Borek, Agnieszka Cielek,
Barbara Zaba, Regina Liszka

altówkl
Antoni Tatarczyk, Edward Fidelak Marek Kamiński,
Romuald Żarejko, Barbara Suszyńska, Andrzej Szykuła,
Roman Barczyk, Włodzimierz Górecki, Elżbieta Siedlecka
Wiolonczele

Krystyna Marchel — koncertmistrz, Maria Palmowska,
Tomasz Gardziejewski, Magdalena Oleksyk, Irena
Dudek, Zdzisława Szczurowska

kontrabasy

Andrzej Szajda, Wiesław Kaczmarczyk,Władysław
Rudy, Aleksander Furgala, Jacek Siewierski

flety
MałgorzataBorzęcka, Tadeusz Witek, Cezary
Traczewski, Albert Nawarecki,
Alicja Lewandowska
oboje
Danuta Szermińska, Jacek Chęciński,
Renata Więclewska, Mirosław Wiącek,
Krzysztof Jamielucha

,

co

w. ”,
klarnety

Roman Astriab, Lech Stasiak, Mieczysław
Stachura, Jadwiga Rymarczuk, Janusz Buliński

tagoty

Józef Taut, Andrzej Kuprianowicz, Stanisława Szostak,
Lucjan Szereda, Anrzej Fiutek

0-0—

rogi
Ryszard Kurzak, Jan Grela, Henryk Byś, Edmund Nowicki,
Sławomir Wagner, Adam Wolny
trąbki
Kazimierz Bujoczek, Stanisław Chudobski,Stanisław
Szymanowski,Jerzy Majchrzak
puzony

Kazimierz Puchalski, Henryk Dudek, Marian Maciejewski,
Mirosław Bereźnicki, Paweł Janiszewski

tuba
Andrzej Wójcik

perkusja

Zbigniew Wojciechowski, Piotr Nowak, Krzysztof Loho,
Jan Kamisiński

harfa
Elżbieta Marczak

fortepian

Teresa Rymaszewska

bibliotekarz
Aleksander Berezowski

BALET
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kierownik biura obsługi widzów
Anna Woltart

kierownik zespołu technicznego

Janusz Słoniowski

kierownik baletu
Marla Kijak

..

kierownik działu reklamy
Bożena Jerczyńska

kierownik sceny
Zygmunt Szmidt

„mag.:-.=

asystenci choreografa
Krystyna Kosarewicz, Maria Kowalska,
Zbigniew Owczarzak

główny kostiumer
Krystyna Cichosz
mistrz elektroakustyki

inspektor baletu
Kazimierz Kessler

Mściwoj Olewlcz

kierownicy pracowni:
krawieckie] damskiej

Teresa Kurkowlak

tancerze

krawieckiej męskiej
Waldemar Krawczyk

Maria Kijak, Jarosław Jurasz, Zbigniew Owczarzak,
Jarosław Sołowianowicz, Bogumił Sliwiński

malarskiej

sd&d

Zbigniew Francuz

Bożena Klimczak, Izabela Kuc, Alicja Lickiewicz,
Celina Styś, Piotr Oleksiak

Zespół
Anna Dublaga, Anna Ignasiak, Renata Lak,
Urszula Sobota, Magdalena Zielińska

projekt okładki

główny elektryk

Henryk Mazurczak

korepetytor baletu
Ewa Kryczka, Tatiana Cococho

koryleje
Urszula Adamowska, Jolanta Budzyńska, Urszula
Drzewińska, Maria Kowalska, Maria Krzeszowiak,
Barbara Książczyk, Maria ŁaznóWska, Elżbieta Lejman,
Wanda Majcherek, Katarzyna Oleksiak, Alina
Podgórska, Izabela Przepiórska, Irena Soroka,
Barbara Szostakowska, Janina Telejko, Olivier Cante,
Dariusz Drelichowski, Jerzy Gędek, Piotr Hurnik,
Jarosław Józefczyk, Henryk Królak, Aleksander
Majos, Paweł Oleksiak

opracowanie redakcyjne
Bogusława ldzlk

Jerzy Gałek

inspicjent baletu
Ruta Syldorl'

l

opracowanie graficzne programu
Ryszard Kaja

modelatorskiej

Jerzy Wójcicki

stolarskiej
Kazimierz Graczyk
›ul'

perukarskiej
Ryszard Snopczyriskl
mistrz pracowni tapicerskiej

Wojciech Oerucki

ślusarskiej
Waldemar Zaucha
modystycznej
Romana Mysza
farbiarni

Teresa Grzybek
_

.

wydawca
Państwowa Opera we Wrocławiu
ul. Świdnicka35
50-066 Wrocław
telefony:

386-41/46 - centrala
307-27 - Biuro Obsługi Widzów
skład wykonała
Pracownia Składu Komputerowego
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