7 najbardziej popularnych oper w Europie
Miłośnicy muzyki klasycznej, opery i europejskiej architektury
powinni bardzo poważnie rozważyć odwiedzenie kilku najbardziej
prestiżowych oper na Starym Kontynencie. I choć wyjazdy do oper,
bardzo rzadko bywają elementem zorganizowanych wycieczek, to
coraz więcej osób decyduje się na tego typu podróże. Poniżej
przedstawiamy zatem kilka najbardziej godnych uwagi oper w
Europie.

Royal Opera House – Londyn, Anglia
Obecnie stojący budynek opery, to trzecia jej konstrukcja powstała w Ogrodzie Convent. Obiekt
został oddany do użytku w 1732 roku i w pierwszych latach swojego istnienia pełnił głównie funkcję
miejscowego teatru. Dopiero później odbywały się tam spektakle operowe i balety. Wśród najbardziej
popularnych oper tam wystawianych, znalazły się sztuki samego Georga Haendla.

Royal Theatre of Saint Charles (Teatro di San Carlo) –
Neapol, Włochy
Teatr di San Carlo powstał w 1737 roku z inicjatywy króla Karola Burbona i jest powszechnie
uznawany za najstarszy teatr świata. Zanim wybudowano La Scalę, to właśnie Teatro di San Carlo
gościł największych kompozytorów świata, jak Gioacchino Rossini.

Royal Opera (Opera Royal de Versailles) – Wersal, Francja
Royal Opera została wybudowana w Wersalu w 1769 roku przez słynnego architekta – AngeJacques’a Gabriela na cześć uczczenia zawarcia małżeństwa między Królem Ludwikiem XVI, a jego
narzeczoną, austriacką księżniczką – Marią Antoniną. Obecnie Royal Operę odwiedzić można przy
okazji zwiedzania królewskiego pałacu lub podczas odbywających się tam różnego rodzaju
uroczystości.
Royal Opera jest urządzona w bardzo wykwintnym stylu, podobnie jak pałac królewski. Ciekawostkę
może stanowić natomiast fakt, że Ange-Jacques bardzo kreatywnie zastąpił wiele drogich elementów,
tańszymi zamiennikami. I tak na przykład, choć ściany wyglądają jakby były wykonane z marmuru, to
w rzeczywistości zrobione są z drewna przypominającego wyglądem marmur. Royal Opera słynie
również z niebieskich zasłon i harmonijnego połączenia złotych, różowych i zielonych ozdób.

La Scala (Teatro alla Scala) – Mediolan, Włochy
La Scala został wybudowany w 1778 roku i jest najbardziej znanym domem operowym na świecie. Z
La Scalą bardzo ściśle współpracuje wielu światowej sławy kompozytorów, takich jak chociażby
Rossini, Donizetti i Verdi. Budynek słynie ponadto z nadzwyczajnej akustyki, która wynika z jego
wklęsłej budowy i drewnianego wykończenia wnętrza.

Teatr Bolszoj – Moskwa, Rosja
Ten słynny moskiewski teatr został zamknięty w 2005 roku w celu renowacji i ponownie otworzono
go w bieżącym roku. Budynek teatru został wzniesiony w 1825 roku, a podczas uroczystości otwarcia
wystąpił balet Cendrillion Fernando Sor’a. Na przestrzeni lat w teatrze wystawiono niezliczoną ilość
światowej klasy spektakli baletowych, takich jak chociażby Jezioro Łabędzie Jurij Grigorowicza.
Wszyscy, którzy odwiedzają Rosję w celach turystycznych z pewnością nie powinni rezygnować z
wizyty w Moskwie i Teatrze Bolszoj, który oferuje niezapomniane wrażenia i niepowtarzalny klimat.
W teatrze znajduje się również wspaniały posąg Apollona, piękna galeria sztuki i wiele innych
godnych uwagi atrakcji.

Opera Wiedeńska (Vienna Staatsoper) – Wiedeń, Austria
Opera Wiedeńska została wybudowana w 1869 roku, a podczas jej uroczystego otwarcia zabrzmiała
opera Mozarta w wykonaniu Don Giovanniego. Niestety znaczna część budynku została zniszczona w
czasie Drugiej Wojny Światowej. Na szczęścia jego główna część – Grand Staircase przetrwała i po
wojnie została dodatkowo odnowiona.

Paris Opera House (Palais Garnier) – Paryż, Francja
Paryska opera została wybudowana w 1875 roku jako “dom” dla Opera de Paris. Sam budynek jest
bardzo charakterystyczny ze względu na specyficzny kształt kopuły dachu. Równie imponujące jest
wnętrze opery, gdzie znajdują się wielkie, kręte schody, wspaniałe rzeźby, freski i ogromne
żyrandole. Każdego roku odbywają się tu najpopularniejsze spektakle operowe na świecie.
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