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La Traviata z Arena di Verona w cyfrowej jakości na wielkim ekranie już 

24 października w Multikinie! – Szczegóły pokazu i Libretto 

 

Data pokazu: 24 października (środa), start: 18:00 

Lokalizacje (11 kin): Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź (Silver 

Screen), Poznań Starty Browar, Szczecin (Uwaga! w Szczecinie również 

dodatkowy pokaz 25 października o g. 16:00), Warszawa Ursynów, Warszawa 

Złote Tarasy, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze. 

Nośnik: format kinowy DCP, nagranie zrealizowane latem 2011 roku we włoskiej 

Arena di Verona.  

Muzyka: Giuseppe Verdi 

Dyrygent: Julian Kovatchev 

Obsada:  

Violetta Valery, kurtyzana, sopran -  Ermonela Jaho  

Flora Bervoix, przyjaciółka Violetty, mezzosopran  -  Chiara Fracasso  

Annina, służąca Violett, sopran -  Serena Gamberoni  

Alfredo Germont, kochanek Violetty, tenor  -  Francesco Demuro  

Giorgio Germont, ojciec Alfreda, baryton -  Vladimir Stoyanov  

Gaston de Letorieres, tenor  -  Luca Casalin  

Baron Douphol, baryton -  Nicolo' Ceriani  

Markiz D'Obigny, bas  -  Paolo Maria Orecchia  

Doktor Grenvil, bas  -  Gustáv Beláček  

Józef, służący Violetty, bas  -  Gianluca Sorrentino  

Służący Flory, tenor -  Manrico Signorini  

Posłaniec, bas  -  Manrico Signorini  

Chór, Orkiestra i balet - Arena di Verona 

 

Opera w trzech aktach, śpiewana po włosku. 

 

Libretto:   

Opera rozgrywa się w Paryżu i w podparyskiej posiadłości w drugiej połowie XIX 

wieku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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Akt I 

Scena balu na cześć Violetty. Baron Douphol uczynił ją swoją utrzymanką, w zamian za 

„wyłączność”. Violetta ma opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i rozpocząć nowe 

życie w nieco „wyższych sferach”. Chora i nieszczęśliwa Violetta udaje, że raduje ją jej 

życie, w którym jedynym celem jest nieustająca zabawa. Na przyjęciu zjawia się Gaston i 

młody poeta Alfred Germont. Alfred, kochający skrycie Violettę wznosi toast na cześć 

miłości i ujawnia swoje uczucia. Violetta doświadczona okrutnymi kolejami swojego losu 

nie wierzy w miłość. Prosi Alfreda, by o niej zapomniał. Ale w samotności rozważa 

usłyszane słowa, które zapadły w jej serce. Postanawia rozpocząć nowe życie u boku 

Alfreda. 

Akt II, Scena I 

Violetta nie przyjęła propozycji barona Douphol. Wyjeżdża wraz z Alfredem do swojej 

wiejskiej posiadłości. Przeżywa z nim szczęśliwe dni, ale jej zdrowie coraz bardziej 

pogarsza się. Na wspólne życie wydaje swoje oszczędności. Alfred nie wie nic o jej 

kłopotach finansowych dopóki Annina nie uświadomi mu sytuacji Violetty. Alfred chce jej 

pomóc i wyjeżdża do Paryża by zdobyć pieniądze. Pod jego nieobecność do posiadłości 

przyjeżdża ojciec Alfreda - Giorgio Germont. Chce doprowadzić do zerwania. Początkowo 

oskarża Violettę o wykorzystywanie młodzieńca. Ona mówi o miłości. Giorgio wyjaśnia 

Violetcie sytuację - siostra Alfreda ma poślubić bogatego człowieka. Kompromitujący 

związek Violetty i Alfreda dotyczy całej rodziny. Gdyby prawda o związku brata 

narzeczonej z byłą kurtyzaną dotarła do narzeczonego, ten zerwałby zaręczyny. Odwołuje 

się do sumienia Violetty i jej wiary w Boga, powołuje się na jej miłość, której obcy 

powinien być egoizm. Długo przekonuje Violettę, w końcu ona postanawia z nim zerwać 

dla jego własnego dobra. Zostawia list do Alfreda, w którym informuje go o powrocie do 

dawnego stylu życia i wyjeżdża do Paryża. Alfred jest zaskoczony decyzją ukochanej. 

Zagniewany i zazdrosny nie chce słuchać wyjaśnień ojca i wrócić do rodzinnego domu. 

Jedzie do Paryża. 

Akt II, scena II 

Paryż. Przyjaciółka Violetty, Flora Bervoix wydaje przyjęcie na jej cześć dla dam z 

półświatka i ich promotorów. Violetta pojawia się u boku barona Douphol. Uśmiecha się, 

ale cierpi. Choroba jest coraz bardziej widoczna. Na przyjęciu zjawia się także Alfred. 

Wygrywa w karty od barona dużą sumę pieniędzy. Szukając zwady obraża Violettę i 

wyzywa barona na pojedynek. Violetta pragnie zapobiec nieszczęściu. Okłamuje Alfreda, 

że kocha barona i z nim chce pozostać. Alfred publicznie płaci Violetcie za szczęśliwe, 

pełne miłości dni rzucając jej pod nogi wygrane pieniądze. Wszyscy są oburzeni jego 

zachowaniem a Violetta mdleje. Podczas tej sceny obecny jest ojciec Alfreda, który w ślad 

za synem dotarł do Paryża. Nawet on przy wszystkich wyrzuca synowi niegodziwość 
zachowania. Baron Douphol wyzywa upokorzonego Alfreda na pojedynek. 

Akt III 

Violetta opuściła paryskie salony i w samotności zmaga się z nieuleczalną chorobą. Zbliża 

się kres jej życia. Wspomina miłość i szczęśliwe dni. Alfred wraca do Paryża z dalekiej 

podróży, już wie o poświęceniu ukochanej i uzyskał od ojca zgodę na ślub z nią. Obaj 

przybywają do mieszkania umierającej. Alfred błaga o przebaczenie. Violetta próbuje 

ukryć przed nim ciężką chorobę i zgadza się na wyjazd z Paryża, ale śmierci nie można 

oszukać – Violetta umiera w objęciach ukochanego prosząc go, aby odnalazł szczęście z 

inną kobietą. Ona natomiast będzie się za nich modlić z nieba. 


