
R O K  P O L S K I
W OPERZE WROCŁAWSKIEJ



Opera Wrocławska jako instytucja kultury o randze strategicznej 
z jej wiodącą rolą w kraju, jak i znaczącą pozycją wśród instytucji 
europejskich stwarza dobre warunki do współpracy z biznesem. 
Dla Opery partnerstwo w tym obszarze oznacza możliwość 
kreowania przestrzeni, w której spotykają się najcenniejsze 
zjawiska i dokonania artystyczne na najwyższym poziomie.
 
Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach sponsoringu 
całego sezonu lub wybranych premier i wydarzeń specjalnych, 
sponsoringu lóż, wsparcia technologicznego i produktowego, 
wspierania działań edukacyjnych, wydawniczych i projektów 
specjalnych, wynajmu pomieszczeń na konferencje i spotkania 
biznesowe. Bogata oferta i elastyczność form partnerstwa 
umożliwi Państwu dostęp do elitarnej i opiniotwórczej grupy 
odbiorców oraz pozwoli na kreowanie wizerunku Państwa firmy 
poprzez sztukę.



Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
to okazja do zastanowienia się nad tym, co dla Polaków 1918 
roku oznaczało odzyskanie wolności i jakie znaczenie dla obec-
nych pokoleń ma niepodległość. Z okazji okrągłej rocznicy 
Opera Wrocławska przygotowała bogaty program wydarzeń, 
a wśród nich najważniejsze dzieła polskiej kultury muzycznej. 
W Roku Polskim zabrzmi muzyka najwybitniejszych polskich 
kompozytorów XIX wieku: Fryderyka Chopina, Mieczysła-
wa Karłowicza, ale też twórców współczesnych: Krzysztofa 
Pendereckiego, Pawła Łukaszewskiego, Leszka Możdżera 
i Włodka Pawlika. Zobaczymy najważniejsze opery – Halkę 
Stanisława Moniuszki i Króla Rogera Karola Szymanowskiego 
w reżyserii wybitnych twórców teatru, jak Mariusz Treliński czy 
Irina Brook. Rok Polski w Operze Wrocławskiej to okazja do 
refleksji nad naszą kulturą, nad jej narodowym, lokalnym cha-
rakterem, jak i wartościami uniwersalnymi, trwającymi niezależnie 
od czasów i okoliczności. W okresie zaborów, gdy wolność jawić 
się mogła jedynie w marzeniach, kultura odpowiedzialna była za 
zachowanie ciągłości tożsamości narodowej. To, co wydarzyło 
się w muzyce, literaturze i teatrze w XVIII i XIX wieku wpłynęło 
na kształt naszej współczesności i na to, kim dziś jesteśmy. Ob-
chody stulecia Niepodległej zainauguruje 11 listopada 2017 roku 
premiera Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego 
i Jana Stefaniego pod honorowym patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Premiera sfinansowana 
została w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 
2017-2021 we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka 
Chopina w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej”, 
Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Instytutem Adama 
Mickiewicza. 
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Premiery:
Bogusławski / Stefani
KRAKOWIACY I GÓRALE
11, 12 / 11 / 2017

Możdżer
IMMANUEL KANT
25, 26 / 11 / 2017

Górecki / Kilar / Prasqual | Andriessen
EUFOLIA | AMBULO
3 / 12 / 2017

Łukaszewski
VIA CRUCIS
30, 31 / 03 / 2018

Penderecki / Stachowski
NAJDZIELNIEJSZY 
Z RYCERZY
19, 20 / 04 / 2018

Chopin / Karłowicz / Penderecki
WIECZÓR POLSKI
11 / 05 / 2018

Moniuszko
HALKA
15 / 12 / 2018

Spektakle:

Penderecki
UBU KRÓL
2 / 12 / 2017

Szymanowski
KRÓL ROGER
12, 14 / 04 / 2018

Koncerty:
Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego
W STRONĘ NIEPODLEGŁEJ
5 / 12 / 2017

Pawlik
KANTATA: MYŚLĄC OJCZYZNA
10, 11 / 11 / 2018

www.opera.wroclaw.pl

ROK POLSKI W OPERZE WROCŁAWSKIEJ



Na początku lat 90. XVIII wieku w Warszawie atmosfera coraz bar-
dziej gęstniała. Widmo kolejnych rozbiorów wisiało nad Rzeczpo-
spolitą, Tadeusz Kościuszko szykował mundur, a Hugo Kołłątaj skła-
dał podpis na pierwszej w Europie ustawie zasadniczej. Wtedy też, 
pod opieką wybornego mecenasa sztuk, jakim był Stanisław August, 
na królewskim dworze rodził się teatr publiczny. W atmosferze ro-
snącego napięcia premiera radosnego wodewilu z morałem musiała 
skończyć się skandalem. Gdy warszawska publiczność w zantagoni-
zowanych grupach społecznych zobaczyła metaforę oporu Polaków 
wobec zaborców, autor libretta, Wojciech Bogusławski, w pośpiechu 
musiał opuszczać Warszawę. Ale Krakowiacy i Górale z muzyką 
Jana Stefaniego stali się wzorem dla późniejszych twórców, wcho-
dząc do kanonu polskiej sztuki narodowej. Dziś to fundamentalne 
dla historii polskiej opery dzieło jest nie tylko dokumentem dawnych 
dążeń do wolności i przeszłości polskiej muzyki. We współczesnej 
reżyserii pokazuje, że mimo upływu lat, nie wszystkie konteksty zo-
stały jeszcze przez nas odczytane.

Wojciech Bogusławski / Jan Stefani

KRAKOWIACY I GÓRALE
REALIZATORZY

Dyrygent – Adam Banaszak
Reżyseria, scenografia – Barbara Wiśniewska
Scenografia – Vasyl Savchenko
Kostiumy – Mateusz Stępniak
Reżyseria świateł – Grzegorz Barszczewski

Spektakle premierowe:
11, 12 / 11 / 2017

Spektakle w sezonie:
14 / 11 / 2017, 13 / 03 / 2018, 3 / 05 / 2018

Koprodukcja:

Sfinansowano w ramach programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Wkład Stowarzyszenia Muzyki Polskiej dofinansowano ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”

Partner:

Patronat honorowy:



5 grudnia 2017 roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, bez którego nasza współ-
czesność miałaby zupełnie inne oblicze. W koncercie 
rocznicowym zabrzmią pieśni legionowe w wykonaniu 
Chóru Opery Wrocławskiej, a studenci Akademii Wojsk 
Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu zabiorą 
publiczność w podróż przez historię musztry paradnej 
polskich wojsk.

Koncert z okazji 150. rocznicy urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego

W STRONĘ NIEPODLEGŁEJ

Koncert
5 / 12 / 2017

Chór Opery Wrocławskiej
Kierownik chóru: Anna Grabowska-Borys
Studenci Akademii Wojsk Lądowych
im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Pana Andrzeja Dudy



Na miłośników muzyki nowej czeka kolejna odsłona Festiwalu 
Oper Współczesnych, który w Operze Wrocławskiej gości od 
2008 roku. Obecnie wydarzenie zyskuje dodatkowy znak „+”, 
w czym wyraża się poszerzenie formuły festiwalu. Do grupy dzieł 
operowych dołączy od tego roku także spektakl baletowy – pod-
czas edycji 2017 zobaczymu choreografię do muzyki klasyków 
polskiej awangardy, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha 
Kilara, oraz żyjących współcześnie twórców: Prasquala i Louisa 
Andriessena. Kontynuując tradycję przeglądu najciekawszych 

FESTIWAL OPER WSPÓŁCZESNYCH +
premier polskich teatrów operowych, w ramach tegorocznego 
Festiwalu widzowie Opery Wrocławskiej zobaczą gościnne spek-
takle Opery Śląskiej z Bytomia (Krzysztof Penderecki, Król Ubu) 
i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie (Francis 
Poulenc, Głos ludzki). Festiwal zaś otworzy premiera opery 
Immanuel Kant autorstwa wybitnego pianisty jazzowego, Leszka 
Możdżera, który jako twórca operowy zadebiutuje właśnie we 
Wrocławiu.

25, 26 / 11 / 2017
Leszek Możdżer
IMMANUEL KANT
PREMIERA
30 / 11 / 2017
Francis Poulenc
GŁOS LUDZKI
spektakl Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

2 / 12 / 2017

Krzysztof Penderecki
UBU KRÓL
spektakl Opery Śląskiej w Bytomiu

3 / 12 / 2017

Górecki / Kilar / Prasqual | Andriessen
EUFOLIA | AMBULO
PREMIERA BALETOWA

Zrealizowano dzięki wsparciu gminy Wrocław

Partner

Dofinansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach 
Programu Muzyka i taniec – Interwencje 2017
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Leszek Możdżer to artysta rozpoznawalny wśród publiczności 
jazzowej (ponieważ jazz to główna domena jego działalności 
artystycznej), ale jako muzyk z klasycznym wykształceniem 
znany także miłośnikom muzycznego kanonu. Wielką sławę przy-
niosły mu wspólne przedsięwzięcia z Larsem Danielssonem i 
Zoharem Fresco, a o jego renomie świadczą występy w takich 
miejscach świata, jak nowojorska Carnegie Hall. Thomas Bern-
hard natomiast to nazwisko, które w świecie teatru od kilkudzie-
sięciu lat niezmiennie wywołuje wielkie emocje. Na podstawie 

Leszek Możdżer

IMMANUEL KANT

festiwal oper współczesnych +

dzieł tego austriackiego pisarza powstają spektakle elektryzu-
jące publiczność, w Polsce takimi wydarzeniami były premiery 
Wymazywania, Kalkwerk czy Immanuela Kanta w reżyserii 
Krystiana Lupy. Dziś Thomas Bernhard wkracza do polskiej 
opery. Premiera Immanuela Kanta z muzyką skomponowaną 
przez Leszka Możdżera odbędzie się w Operze Wrocławskiej 
w ramach Festiwalu Oper Współczesnych+. Jazz spotyka się 
z operą, literatura z fi lozofi ą. To już dziś wydarzenie o randze 
światowej. Tu rodzi się historia.

REALIZATORZY

Dyrygent – Przemysław Fiugajski
Reżyseria, scenografi a – Jerzy Lach
Kostiumy – Ewa Minge
Choreografi a – Jarosław Staniek
Reżyseria świateł – Kamil Jach

Spektakle premierowe:
25, 26 / 11 / 2017

Spektakle w sezonie:
23 / 02 / 2018

Zrealizowano dzięki wsparciu gminy Wrocław

Partner

Dofi nansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach 
Programu Muzyka i taniec – Interwencje 2017
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W 2018, roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości wracamy do najważniejszych nazwisk w historii polskiej 
muzyki, filarów, bez których próżno by mówić o kulturze naro-
dowej. Współczesne choreografie składające się na Wieczór 
polski autorstwa Emila Wesołowskiego, Jacka Tyskiego i Jiřiego 
Bubenička to baletowy hołd oddany trzem pokoleniom polskich 
kompozytorów. To także ukłon w stronę polskiej historii: wielki 

WIECZÓR POLSKI

CHOPIN / KARŁOWICZ / PENDERECKI
PREMIERA BALETOWA

Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 nr 1
Mieczysław Karłowicz – Odwieczne pieśni
Krzysztof Penderecki – Te Deum

Choreografia – Emil Wesołowski / Jacek Tyski / Jiři Bubeniček

Dyrygent – Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Spektakl premierowy:
11 / 05 / 2018

Spektakle w sezonie:
12 / 05 / 2018, 13 / 05 / 2018, 18 / 05 / 2018

romantyk i najpopularniejszy Polak w świecie muzyki, Fryderyk 
Chopin, przywołany zostanie za sprawą jednego z koncertów 
fortepianowych. Młodopolskie Odwieczne pieśni Mieczysława 
Karłowicza wyznaczą linię interpretacyjną drugiej z trzech czę-
ści, a wieczór zamknie choreografia do współczesnego Te Deum 
Krzysztofa Pendereckiego, który w 2018 roku obchodzi jubileusz 
85. urodzin.

Spektakl pod patronatem Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl
promującego wykonawstwo muzyki polskiej:
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Via Crucis czyli Droga Krzyżowa – dzieło współczesnego pol-
skiego kompozytora, Pawła Łukaszewskiego, to pozycja wzboga-
cająca okres duchowych przygotowań do Świąt Wielkanocnych. 
Oratorium skomponowane zgodnie z układem stacji drogi krzyżo-
wej w każdej części kontempluje muzycznie jedną ze scen ostat-
niej drogi Jezusa Chrystusa. Od strony wizualnej dzieło uzupełnia 

Paweł Łukaszewski

VIA CRUCIS

REALIZATORZY

Dyrygent – Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Reżyseria – Tomasz Man

Spektakle premierowe:
30, 31 / 03 / 2018

cykl obrazów Jasnogórska Golgota Jerzego Dudy-Gracza przed-
stawiający malarski komentarz do okresu poprzedzającego naj-
ważniejsze wydarzenie w całym roku liturgicznym. Kontempla-
cyjny charakter dzieła pozwala na zanurzenie się w tajemnicy 
Śmierci i Zmartwychwstania, grzechu i odkupienia.

Paweł   Łukaszewski

Spektakl pod patronatem Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl
promującego wykonawstwo muzyki polskiej:



Kantata Myśląc Ojczyzna Włodka Pawlika to kompozycja napi-
sana z okazji 1050-lecia Chrztu Polski stanowiąca uzupełnienie 
polskiego kanonu patriotycznego. Utwór jest rodzajem muzycz-
nej podróży po historii Polski – ukazuje różne etapy przeszłości 
naszej Ojczyzny i jej związki z chrześcijaństwem. 

„Moje utwory wokalne opowiadają o historycznych postaciach, 
takich jak Mieszko I i Dobrawa, królowa Jadwiga, Zawisza 

Włodek Pawlik

KANTATA: MYŚLĄC OJCZYZNA
Czarny, król Jan III Sobieski i Marysieńka. Ale język muzyczny, 
jakim się posługuję, brzmi współcześnie, bliski jest estetyce 
szeroko rozumianej muzyki pop, bluesa, jazzu czy też soul” – 
mówił, opisując swą kompozycję, jej twórca Włodek Pawlik. 
Kantata złożona jest z 12 utworów śpiewanych do tekstów 
współczesnych autorów, jak Jacek Kowalski i Włodek Pawlik, 
a także do wierszy wielkich polskich poetów, Juliusza Słowac-
kiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Władysława Bełzy.

Kantata

Koncert:
10, 11 / 11 / 2018

Dyrygent:
Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Wokaliści:
Margo
Natalia Wilk
Marek Bałata
Łukasz Jemioła

Sekcja Jazzowa:
Włodek Pawlik – fortepian
Paweł Pańta – bas
Cezary Konrad – perkusja

Soliści-śpiewacy:
Elwira Janasik – mezzosopran
Michał Dembiński – bas

Dzieci:
Basia Krukowska
Piotruś Konieczny

Chór i Orkiestra Opery Wrocławskiej
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Premiera Halki w Warszawie w 1858 roku przyniosła Stanisławowi 
Moniuszce rozgłos i sławę kompozytora oper narodowych. Histo-
ria uwiedzionej Góralki, którą miłość do zamożnego szlachcica 
doprowadziła do samobójstwa stała się już w XIX wieku impulsem 
do dyskusji o nierównościach społecznych. Moniuszkę uznano 
za piewcę ludowości, kompozytora wrażliwego na sprawy narodu, 
wieszcza przemawiającego w imieniu uciśnionych. Ale Halka to 
także przejmująca opowieść o miłości: zlekceważonej, z góry 
przegranej. Indywidualny dramat jednostki wpisany w panoramę 

Stanisław Moniuszko

HALKA
Polski klasowej opowiadano dotąd na wiele sposobów. Sztan-
darową pozycję polskiej opery narodowej inscenizowali dotąd 
reżyserzy związani z Polską, świetnie poruszający się w naszej 
kulturze, tradycji i historii. W 2018 roku w Operze Wrocławskiej 
Halkę wyreżyseruje słynna Irina Brook, francusko-brytyjska reży-
serka teatralna, córka legendarnego Petera Brooka. Spojrzenie 
na polski kanon operowy z perspektywy zagranicznego twórcy 
gwarantuje ujęcie oryginalne, świeże i wolne od utartych sche-
matów interpretacyjnych.
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Halka
Spektakl premierowy:
15 / 12 / 2018

REALIZATORZY

Reżyser:
Irina Brook

Spektakl pod patronatem Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl
promującego wykonawstwo muzyki polskiej:



Pomysłowość w dążeniu do szczęścia nie zna granic, a rywalizacja 
o rękę pięknej kobiety przybiera niekiedy egzotyczne formy. Jedni 
korzystają z konwencjonalnych metod, inni proszą o pomoc na 
przykład stado wróbli. Najdzielniejszy z rycerzy to historia o dziel-
nym Strachu na Wróble, który niesiony miłością do Księżniczki Ma-
kóweczki rusza na podbój, stawiając czoła groźnemu królowi i jego 
poddanym. Bajkę o walecznym Strachu napisała Ewa Szelburg-

-Zarembina, autorka literatury dziecięcej, na której książkach 
(któż nie wspomina z rozrzewnieniem Przez różową szybkę czy 
Co słonko widziało?) wychowało się niejedno pokolenie. Do tekstu 

REALIZATORZY

Dyrygent – Adam Banaszak
Reżyseria – Tomasz Cyz
Scenografi a – Natalia Kitamikado
Choreografi a – Jacek Przybyłowicz
Światło – Katarzyna Łuszczyk

Spektakl premierowy:
19, 20 / 04 / 2018

Spektakle w sezonie:
22 / 04 / 2018, 1 / 06 / 2018

85. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego
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Najdzielniejszego z rycerzy muzykę stworzyli polscy kompozytorzy 
– Krzysztof Penderecki i Marek Stachowski. Tak powstała opera dla 
dzieci – w dniu premiery, która miała miejsce prawie pięćdziesiąt 
lat temu, przyjęta z wielkim aplauzem. Dziś, gdy świat zmienił się 
od tamtego czasu nie do poznania, widzimy, że Strach na Wró-
ble i jego rozterki wciąż przemawiają do najmłodszej publiczności 
z tą samą siłą. Kolejna propozycja familijna Opery Wrocławskiej to 
klasyka literatury, muzyki współczesnej i niezmienne od pokoleń 
uniwersalne wartości.

Krzysztof Penderecki / Marek Stachowski

NAJDZIELNIEJSZY Z RYCERZY
S P E K TA K L  F A M I L I J N Y



SPEKTAKLE FAMILIJNE
W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU
wg Wolfganga Amadeusa Mozarta
spektakl operowy
26, 27/09, 5/12/2017, 25/02, 5, 6/06/2018
reżyseria: Beata Redo-Dobber 

Camille Saint-Saëns
KARNAWAŁ ZWIERZĄT
spektakl baletowy
29/09, 15/11, 6/12/2017 (x2)
choreografia: Anna Hop

Maciej Małecki
PCHŁA SZACHRAJKA
bajka muzyczna
3/10, 24/10/2017 (x2), 6/02/2018 (x2)
reżyseria: Anna Seniuk 

Piotr Czajkowski
DZIADEK DO ORZECHÓW
spektakl baletowy
21, 22/12/2017 (x2), 23/12/2017, 3, 4, 5, 7/01/2018
choreografia: Bożena Klimczak 

Malcolm Fox
SID – WĄŻ, KTÓRY CHCIAŁ ŚPIEWAĆ
bajka muzyczna
6/03/2018 (x2)
reżyseria: Adam Frontczak

Krzysztof Penderecki / Marek Stachowski
NAJDZIELNIEJSZY Z RYCERZY
bajka muzyczna
PREMIERA 20/04/2018
reżyseria: Tomasz Cyz 



www.opera.wroclaw.pl


