
 

«АСТАНА ОПЕРА» əлемге есігін ашады 

2013 жылдың 21 қазанында Қазақстанның елордасы, Астана қаласында Еуразиядағы ірі 

театр - «АСТАНА ОПЕРАНЫҢ» əлемдік тұсаукесері болады. Көлемі жағынан дүние  

жүзіндегі үшінші опералық театрдың құрылысын Италия, Алмания, Швейцария, Чехия  

шеберлері жүзеге асырды. Соңғы техника тілімен салынған ғимараты орасан зор театрдың  

сахнасы 1000 м2 асады. Мұнда кез келген күрделі деңгейдегі спектакльді қоюға мүмкіндік бар. 
Сахнаны екі қапталындағы «қалтасы» жəне үш актіге арналған декорацияны ауыстырып, 
құрастыруға мүмкіндік беретін айналмалы шеңбер тəріздес арьерсахнасы құрайды. Сахна астында 
13 метр тереңдікте төменгі деңгей - автоматты түрде басқару жүйесімен қамтылған зал 
орналасқан. Оркестр оры 120 музыкантқа шақталған. Сахнаның құрал-саймандарын Алмания 
мамандары жабдықтаса, акустиканы итальяндық шеберлер жүзеге асырды. Көрермендер залына 
1250 адам сыяды. Негізгі зал сəндік жапсырмалармен əрленіп, жақсы акустикамен қамтамасыз  

ететін ағаш пен жез панельдерден салынған. Мұндай əрлеу технологиясы театрдың 26  

репетиция залы мен 60-тан асатын грим жасау бөлмелерінде де қолданылды. Балкон жиегі  

қазақ оюларымен стильденіп, неше түрлі геометриялық оюлармен өрнектелетін түрлі- 

түсті мəрмəрмен керемет əрленген театр фойесі көздің жауын алады. Қабырғаның бір  

жағында қазақ жерінің əсем табиғатынан сыр шертетін Шарын шатқалы (жарқабақ тауға шамамен 
12 миллион жыл болды) суреттелсе, екінші жағында - Бурабайдың көркем суреті. Қазақтың көне 
аспаптары - қобыз бен жетігенде ойнаған театрдың қасбетіндегі музыканттар мүсіні де ерекше 
əсер қалдырады. Сақтар патшайымы Томирис мінген дəстүрлі төрт ат жегілген арба фронтонға сəн 
беріп тұр.  

«АСТАНА ОПЕРА» Д. Вердидің «Attila» операсының тұсаукесерін ұсынады. Музыкалық  

жетекшісі əрі дирижері – Валерий Гергиев (Мариин театры, Санкт-Петербург). Қойылым 

– Pier Luigi Pizzi (Teatro dell’Opera di Roma, Италия). Опера режиссеры Аттиланы  

дəстүрлі қойылымдағыдай қатыгез басқыншы емес, аса көрнекті қолбасшы ретінде  

көрсетеді. Итальяндық шебердің бұл жолғы нұсқасы бойынша Аттила кітапхананы өрттен  

сақтап қалған, өзіне қастандық жасаған жауларына кешірімді, мақсаты мен сезімі жоғары  

тұрған адам бейнесінде көрсетіледі. 

Операда «күшті» вокал мен əн айтудың асқан шеберлігін талап ететін басты партияны  

əлемдегі «Attila» партиясын орындаушылардың ішіндегі үздіктерінің бірі саналатын  



Ильдар Əбдіразақов орындайды.  

Əлемдік деңгейдегі мəдени оқиға – «АСТАНА ОПЕРА» театрының дүниеге келуі, 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бастамасының  

арқасында жүзеге асты. 


