
Verdi Gala
Dwusetna rocznica urodzin Giuseppe Verdiego stała się inspiracją do stworzenia 
międzynarodowego projektu Verdi Gala 2013. Trzon orkiestry stanowią polscy muzycy, którym 
towarzyszą artyści z Włoch i Czech. Jeden z koncertów odbył się 13 grudnia w Centrum 
Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze. 
Pierwsza próba wstąpienia Giuseppe Verdiego do konserwatorium mediolańskiego nie powiodła się 
ponieważ komisja egzaminacyjna stwierdziła u niego „absolutny brak talentu”. Dzięki prywatnemu 
stypendium udało się Verdiemu jednak wyjechać do Mediolanu, gdzie uczył się i uzyskał pierwszą 
propozycję wystawienia w La Scali swojej pierwszej opery „Oberto”. Natomiast wystawiona po raz 
pierwszy opera „Nabucco” okazała się wielkim triumfem Verdiego. W latach 1851-1853 powstały 
trzy arcydzieła Verdiego: Rigoletto, Traviata i Trubadur. Sensacją całego świata operowego stała się 
„Aida”.
Gigantyczna ceremonia po śmierci Verdiego w 1901 roku zgromadziła 300 tysięcy ludzi, którzy 
wraz z chórem i orkiestrą prowadzoną przez A.Toscaniniego śpiewali płacząc: Va Pensiero..(Leć 
myśli na skrzydłach złotych...) z opery „Nabucco”.
Muzyczna podróż koncertu Verdi Gala rozpoczęła się od czasów starożytnych w potężnym 
Babilonie wraz z „Nabucco”. Opera wystawiona w roku 1842 przyniosła Verdiemu sławę i rozgłos 
trwające do dzisiaj. Ze starożytności przenieśliśmy się do średniowiecznej Hiszpanii, gdzie radosny 
chór „Chi del gitano...”opowiedział nam jak wspaniale płynie życie w cygańskim obozie.
Kolejnym przystankiem w podróży po twórczości Verdiego była Szkocja, którą wstrząsnęła fala 
brutalnych zbrodni za sprawą Makbeta. Byliśmy również w mieszkaniu najsłynniejszej kurtyzany 
XIX-wiecznego Paryża, Violetty Valery. Tytułowa Traviata, (czyli zabłąkana) śpiewa o odkryciu 
potegi i piękna prawdziwej miłości w przepięknej arii „E' strano...”
Dotarliśmy do XV-wiecznego Cypru, do Otella i Desdemony. Silvia Rampazzo śpiewała „Mia 
madre aveva una povera ancella...Ave Maria...”.
Kolejny wzruszający duet „O terra addio...” przeniósł nas do Egiptu i opowiedział o tragicznej 
miłości Aidy.
Naszą muzyczną podróż, w której zamknięto niemal wszystkie ludzkie uczucia: namiętność, radość, 
miłość, zazdrość, tęsknotę i strach zakończyliśmy na balu u Traviaty. To właśnie w jej salonie, 
pełnym pięknych dam, przystojnych kawalerów, szampana i muzyki słychać radosne „Libiamo...-
Więc pijmy na chwałę miłości...”.
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