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Rozmowa z Renzo GIACCHIERIM 
- dyrektorem „AR·ENY" w Weronie, 
retyserem przedstawienia „Łucji z 
Lammermoor'' w łódzkim Teatrze 
Wielkim. 

- Od jak dawna Jest pan dyrektorem sceny 
oJ)eroweJ „Arena" w Weronie? 

- Stanowtsko .,.!OVrintendente", czyli odpowie
dnika „dyrektora naczelnego" teatrów operowych 
w Polsce, objąłem niespełna półtora roku temu. 

- „Arena" \4' Weronie tn „Teatro all'aperto", 
czyli teatr plenerowy dający swoje spektakle 
w dwóch miesiąracb wakacyjnych. Ale czy tył· 
ko? 

wokalną partia sopranowa. że na widowni jest 
prezydent Cronchi. no i że wszyscy oczekują 
czegoś zupełn ie nadzWYczajnego„. Proszę sobie 
równ i eż wy.:·brazić. że po odśpiewanej arii w I 
akcie upewn;ł siQ pan, iż kilkudniowa niedyspo· 

- Istotnde. .,Arena" jest powszechnie znana zycja. mim.l chwilowej przerwy, nie minęła, a 
ze swoich letnich przedstawień. których rozmiar się pogłębiła i że n ie będz:ie pap w stanie nie 
il. wystawa nie maja równych sobie. Jedyną me- tylko zadośhtczymć wszelkim oczekiwaniom• a:e 
co mniejsza konkurencją aą spektakle operowe po prostu nie da pan rady wyśpiewać tej pie-
,Caracalla" w Rzymie. na ruinach dawnych kielnie trudnej partii do końca, która wymaga 
iaźm rzymskich zbudowanych przez ce;arza od nie tylko wyjGtkowej predyspozycji do jej wy. 
którego przyjęły swoją nazwę Jednakże wido- konania. lecz tak7e WYiątkowej dyspozycji da· 
wnia werorukiej „Areny" pomieści 18 tysięcy nego dnia. Myślę. że sprawa prosta! Żaden mą-
widzów, podczas gdy „Caracalla" w Rzymie - drze myślą ·y artysta i do tego odpow!ed7.ia!ny. 
około 10 tysięt.Y W okresie umowo-wiosennym nie ryz:»kow-;ilby aby być póżniej okrzyczanym 
dajemy równiez przedstawienia. lecz w '(machu że „już się skołlczył". Ponadto jej choroba by-
iamkniętym, w „małym" teatrze, który mieś.ci ła przecież ... sprawledliwiona licznymi oświadcz~-
mniej wlęce1 t.de widzów, co Teatr Wielki w njami lekari;kimi. a sam prezydent z małżonką 
Lodzi. wyrazili Callas nazajutrz osobiście przez tele· 

:fon swoje ubolewanie z powodu jej niedyspo-
- Jak W)'g!.ida zespół pańskiego teatru? :r:ycji w tak wai.nym dla niej WYStę\)'ie. 

- Generalnie· nie odbiega od SJ'.stemów tea- - Zmieńmy temat. Renato Castellani n~pisał 
tr?w operowych we Włoszec~; orkiestra chór i scenariusz 1 WHcbserował 9-odcinkowy ~edal 
w1ęks~ość drugoplanowrch solistów - są zaanga- telewizyjny pt. ,.Verdi". Ciekaw Jestem, w Ja-
~owam n~ stałe, nato~1ast. do poszaeg?lnych o- kim stopniu wedh!g pańskiej oceny udało się 
per angazuiemy .gwiazdy', ~ajbardzleJ r~nom<;>- scenarzyścle-reży~erowi przekazać widz1>m praw-
wanych 1 !ub~anych śp1ewakow na św1ec1e, kto· dę z życia trgo najwięksJ\eito z włoskich kompo-
rzy specjai'zuJl! się bądź to w konkretnych par· zytorów operowych? 
tiach· operowy~h· bądź w wybranych przez sie-
bie kompo,;yt<1rach. Specjalizacja taka wynika, - Serial telewizyjny, którego oryginalny ty • . 
oczywiście. „ wol«ilnych predyspozycji W}'konaw- tuł u nas brzmi „La vita di Verdi", jest według · 
C:7.Vr.h . W nkrA~ies:_i.nno.2jnanutU.-. ' n.ńL....wn• ~~;.J-----~-----------.L~ 



- Od jak dawna Jest pan dyrektorem sceuy 
eperoweJ ,.Arena" w Weronie? 

- Stanowtsko .,sovrintendente", czyli odpowie
dnika .,dyrektora naczelnego" teatrów operowych 
w Polsce, objąłem niespełna półtora roku temu. 

- „Arena" "- Weronie tfl „Teatro all'aperLo", 
czyli teatr plenerowy dający swoje spektakle 
w dwóch miesiącach wakacyjnych. Ale czy tyl
ko? 

- Istotme. „Arena" jest powszechnie znana 
n swoich letnich przedstawień. których rozmiar 
li wystawa nie maja równych sobie. Jedyną me
co mniejsza konkurencją aą spektakle operowe 
„Caracalla" w Rzymie. na ruinach dawnych 
łaźni rzY?nskich zbudowanych przez ce-;arza od 
którego przyjęły swoją nazwę Jednakże wido
wnia weroń.ikiej .,Areny" pomieści 18 tysięcy 
widzów, podczas gdy „Caracalla" w Rzymie -
około 10 tysit:(;Y W okresie z.imowo-wiosennym 
dajemy równle2 przedstawienia. lecz w ~machu 
iamkniętym, w „małym" teatrze, który mieści 
mniej więcej t,·le widzów, co Teatr Wielki w 
Łodzi. 

- Jak wygl.ida zespół pańskiego teatru? 

- Gener.ilmf· nie odbiega od systemów tea-
trów operowych we Włoszech; orkiestra chór i 
większość drugoi:ilanowych solistów - są zaanga
towani na stałe, natomiast do poszezególnych o
per angażuiemy .gwiazdy'', najbardziej renomo
wanych 1 lubianych śpiewakow na świecie, któ
rzy specjallzujii się bądź to w konkretnych par
tiach opero~-y'!h· bądź w wybranych przez sie
bie kompo.i:yt<.1rach Specjalizacja taka- wynika, 
oczywiście. „ wokalnych predyspozycji 'Wykonaw
czych. W okre"e jesienno-zimowym zespół wy
jeżdża na i:ioś.:mne występy • .fuori d'Ttalia". I 
tak np. z Polsk . iadę prosto do Szwajcarii, i:idzie 
zaprezentuiP.my li.ii ka przedstawień operowych. 

- Jakie opery i z jakimi wykonawcami wy· 
stawi pan w Weronie? 

- Prócz spełttakl! baletowych i .,Aidy". bę
dącej stale w repertuarze, ze względu na pię· 
kno muzyki. oryginalność fabuły i możliwości 
wspanialei wystawy na scenie .,Areny", pójdą 
m.i.n. „Car:nina Burana" Ort!a, „I Lombardii'' 
Verdiego . . Tosca". „Carmen" I - jako ciekawo
stka - konfrontacja „Manon Lescaut" dwóch 
różnych kornooiyt(Jrów. mianowicie Pucciniego 
L prawie zupełnie nieznana. do niezwykle pię

knej muzyki Daniela Francoli Aubera. Widzowie 
podziwiać b~rh1 mogll takie znakomitości. jak: 
Plal ido Do, nin~o .. Jos6 Carreras, Giacomc. Ar
ragal, Shirley Verrett, (śpiewająca Toscę 1 Car
men). Raine K.Jhaivanska Ruggiero Raimondi ł 
innych. 

- W grudn:u 19113 roku cały łwłat kultural
ny obchodt1l 60· lccie urodzin „primadonny ~tu
Jecia" - l\laril Callas. r.ód1ki featr Wielki ?Or· 
gan1;i.ował , te, oka1JJ ffKoncerL Galowy". Pan 
oglądał pr„edstawienia z Marlą. Callas m.in. 
„l'uviatę" •• I.unat .~czkę" I Inne. Jakie wraże
nie wywar'y one na panu? Na czym polegała 
nie;i.wykJosil tej wielkiej dl\ly operowej? 

- Mówi się, .:e każdy śp;ewak ma .,coś" cha
rakterystyc.l!lego. .. coś" n1eµowtarzalnego różnią
cego go od innych artystów W wypadku Callas, 
to ,coś" je~t a'>solutnie char.ikterystyczne i ab
solutnie n1P•Jowtarzalne Głos, który robi wraże
n :e który u1id'1 1eca. który zachwyca sui:iesty
wny m ..vykn„„wstwem, który zadziwia szeroką 
gamą możl wo~ . ~i, jeśli do tego dodamy wprost 
genialny t" lent aktorski· który pozwala przy
pu-;Lcaić 7.e g.tyby Callas nie zrobiła kariery 
~ •l'waczej, to r>";ogłaby być równie wielką aktor
ką. 

- Jako rodowity rzymianin. mle~zkając:v w 
Wieczn.)m Wit--cie jest pan zorientowany w 
11.lczc .illacb uwci;o ratalnego wieczoru w Teatro 
dcl.'t>pera w H 1. \lme, dnia. 2 stycznia 19;;3 roku, 
okre lanego .~kandalem rzym'<kim" Po kt11rym 
pisin 1 wów,•zas ŻP .• od czasu slawnPgo reci
talu Ne.rona R1yn:1 nie był „wiadkiem podobnie 
o~ni.s . e~o w'('l"lo1·u muzycznego". 

- Tak. bylem świadkiem wydarzenia które w 
j.ik1s suosób Lawazylo na dalszej karierze Callas. 
Jeslc:ze na dług0 orzed godziną 9 wie<:zór oku
po .va t>m wra2 ·· moimi rówieśnikami miejsca 
:ia galerii ostatniego balkonu Sam wtedy byłem 
w ;c1„kle rozc.la1·uwany przerwanym przecl.sta'l\>ie
niem po całej pierwszej scenie z „Casta Diva". 
Jedn .i kże w litach oóźnlejszych kiedv ciężka 
praca w operze stał.a się również moim udzia
łem zrozull"•a!Em wszystko. Zrozumiałem i w 
nelm uspra..v ;edhw1am ówczesną decyzję Callas. 
Proszę sobie wyobrazić chwilę, że to pan jest 
tą ~emalną uwielbianą primadonną• że właśnie 
je~t uroczyste .:>twarcie sezonu w Operze Rzym
akieJ , że RAT transmituje, że najwięksi meloma
ni i administratorzy zj~hali z całych Włoch na 
to orzedstawienie, te to właśnie .,Norma" -
najt .- udniei~za ze względu na wszechskonno~ 

I ODGŁOSY. 

wokalną partia sopranowa. że na widowni jest 
prezydent (:ronchi, no i ze wszyscy oczekują 
czegoś zupełnie nadzwyczajriego.„ Proszę sobie 
również wy.:·brazić. że po odśpiewanej arii w I 
akcie upewnił .s!Q pan, iż kilkudniowa niedyspo
zycja. mim.:> chwilowej przerwy, nie minęła, a 
się pogłębiła i że ni;e będz.ie pan w stanie nie 
tylko zadoś~uczymć wszelkim oczekiwaniom• a:e 
po prostu nie da pan raóy wyśpiewać tej pie
kielnie trudnej partii do końca, która wymaga 
nie tylko wyj<;tkowej predyspozycJi do jej wy. 
konania. lecz tak7e wyjątkowej dyspozycji da
nego dnia. Myślę. że sprawa p:roota! Żade11 mą
drze myślą ·y artysta i do tego odpowied?:ia!ny. 
nie ryz)•kow"1lhy aby być póżniej okrzyczanym 
że „już się skoilczył". Ponadto jej choroba by
ła przecież „sprawledliwiona licznymi oświadcze
niami lekar8kimi, a sam prezydent z małżonką 
wyrazili Callas nazajutrz osobiście przez tele
fon swoje ubolewanie z powodu jej niedyspo
zycji w tak wa~nym dla niej występie. 

- Zmieńmy temat. Renato CasteUani napisał 
scenariusz i w~rcż:'l'serował 9-odcinkowy -;erlal 
telewizyjny pt. ,.Verdi". Ciekaw Jestem, w Ja
kim stopniu wedłu11 pańskiej oceny udało się 
scenarzyście-reżyserowi przekazać widz1>m praw
dę z życia trgo najwięksseito i: włoskich kompo
zytorów operowych? 

- Serial telewizyjny, którego oryginalny ty
tuł u nas brzmi „La vita di Verdi", jest według· 
mojej opinii nieudaną próbą przedstawien'a po
staci Verdiego. Pcmijam fakt, że je-st to jeclen 
z najdroższych seriali, który kosztował dziesiąt
ki miliardów lirów. Verdi został fałszywie prze
intelektualizowany, niesłusznie przedstawiO!l'ly. ja
ko sprytny artysta, chytrze wykorzystujący do
brą passę. Nie7wykłość postaci Verdiego polega 
na tym, że był l)n i pozostał przez całe życie 
chłopem z natury. będącym przy okazji geniu
szem muzyc;myrn. Ten chłop „z ki-wi i kości", u
party, nieskomplikowany. niewycwani .JnY. pro
sty w obyciu -- pracował albo przy fortephnie, 
albo z łopatą w ogrodzie w swojej posiadłości 
w Sant'A~ata. 

Giuseppina Strepponl natomiast zastała nieco 
„przesłodzor.a". przesadzona w swej „anielsko
ści". To fakt. 7.e pozostała wierną towarzysr.ką 
źycia Verdle~o. 1ednakże nie była tylko . anio
łem, zostawiają~ dwoje nieślubnych dzieci, któ
rym! się nie intere.0owała. 

Poza tym - poważny zarzut to niedosyt mu
zyki Verdleogo. Film zilustrowany został albo 
mało ciekawymi fragmentami z oper Verdiego. 
albo - jeśli w większych fragmentach - to ty
mi bardzo ogranymi. 

- Zachęr.ąłbyn1 pana i dyrekcję Teatru Wiel
kiego do zai>rezent~wania polskim ntelomano1n 
jednej z oper młodego Verdiego: „Ernaniego", 
.,Makbeta.". „Nabucco ..• H 

- Z prawdziwą przyjemnołcią jestem l(oMw 
ponownie przyjechać do Polski i zrobić coś w 
teatrze, jeśh tylke> odpowiedn!o na cz:u zo
stanę poW'i!idomiony. 

- Jak pan <ii' czuje w polsklm zespole ftpe· 
rowym? Co pan s~dzl o polskich artystach-śpie
wakach? 

- Nawet gdyby to zabrzmiało jak banalny 
komplement. ·b szczerze wyznam. że urzeka mnie 
wasza gościnność i serdeczność. Soliści, z któ
rymi przyszło mi współpracować nad realizacją 
opery Donizettiego. :;ą zdyscyplinowani, solidni 
i pracow:ci. 

- Jakiego re:iultata możemy spodziewać stę 
po pracy pana nad premierą. „Łucji z Lammer
moor" w Teatr:ie Wielkim w Łodzi? 

- W tym jed~ii1ym wypadku w.·trzymam 1ię 
od głosu ~rlvż pelnii ocenę pozostawiam wLdzom. 
Powiem tylko tyle, :ie żadnych „ekiperymentów" 
reżyserskich proszę się nie spodz,iewać. J?;dyż \\'y
chodzę z założenia. że tak dalece romantycz.ny 
temat i muzyka, jaką całościowo tworzy opera 
Donizettiego „Lucia di Lammermoor", winny 
być potraktow.1ne, jeśli chodzi o stronę reży
serską, w tradycyjnym. równie roma.ntycmyin 
stylu. 

Rozmawtał: 
WALDEMAR PAWŁOWSKI • 


