
 

 
   Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. 

  

 
 

OPERA ‘LA GIOCONDA’ NA WIELKIM KINOWYM EKRANIE! 
z włoskiego teatru Arena di Verona do Multikina i Silver Screen! 

 
 
21 kwietnia widzowie Multikina i Silver Screen, w  ramach cyklu transmisji największych światowych 
oper będą mogli podziwiać arcydzieło Amilcare Ponchiellego – operę „La Gioconda”. Spektakl, 
wystawiony we włoskim teatrze „Arena di Verona” emitowany będzie w jakości HD. Ze względu na 
powodzenie poprzedniej transmisji Multikino zdecydowało się na rozszerzenie projektu o kolejne 
miasta. Cykl oper zagości w Multikinie: Złote Tarasy w Warszawie, Starym Browarze w Poznaniu,  
Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, Krakowie, Zabrzu, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie oraz 
Silver Screen w Łodzi.  
 
12 maja Multikino i Silver Screen zaprezentuje spektakl „Aida” z LA SCALI czyli najsłynniejszej sceny 
operowej na świecie!   
 
  

   
„La Gioconda” Libretto: ARRIGO BOITO, Dyrygent: DONATO RENZETTI, Reżyseria: PIER LUIGI PIZZI, Orkiestra i balet: TEATR 
ARENA DI VERONA, Obsada m.in.: ANDREA GRUBER, MARCO BERTI , ALBERTO MASTROMARINO, CARLO COLOMBARA  

 

21 kwietnia o godzinie 20:00 w wybranych kinach sieci Multikino i Silver Screen odbędzie się pokaz 

kolejnego operowego arcydzieła. Widzowie zostaną tym razem przeniesieni w barwny świat XVII-wiecznej 

Wenecji. Opera „La Gioconda” to romantyczna opowieść o dramatycznej miłości, która rozgrywa się w 

nietuzinkowej i urokliwej scenerii weneckich kamienic i kanałów. Muzykę, do libretta opartego na dramacie 

Victora Hugo skomponował Amilcare Ponchielli zapewniając sobie dzięki temu ogromną sławę. Po 

premierowym przedstawieniu opery we włoskiej La Scali, Ponchielli został okrzyknięty drugim Verdim. 

Kompozytor nie stworzył nigdy więcej równie wielkiego dzieła, jednak pełna dramatyzmu muzyka do „La 

Giocondy”, łącząca włoską tradycję z elementami wystawnych francuskich widowisk, nadal wzbudza 

zachwyt i uznanie widzów. Efektowne partie wokalne Enza stanowiły inspirację dla największych twórców  i 

powód dla którego wykonywać chcieli je najsłynniejsi tenorzy świata, tacy jak: Pacido Domingo czy Enrico 

Caruso. Dzięki melodyjnej kompozycji, wspaniałym scenom zbiorowym, duetom, czy baletowi, opera 

Ponchielliego jest porywającym widowiskiem pełnym emocji i wdzięku. W bohaterów romantycznej opowieści 



 

wcielą się uznani śpiewacy tacy jak: Marco Berti (Enzo Grimaldo), Andrea Gruber (Gioconda) czy Alberto 

Mastromarino (Barnaba).  
 
 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu szkół Multikino i Silver Screen rozpoczyna pokazy oper dla grup 

szkolnych. Najbliższe transmisje: „La Gioconda” – 22 kwietnia oraz „Aida” - 13 maja.  

 

 

 

Patronat honorowy nad cyklem Opery w Multikinie objął Teatr Wielki – Opera Narodowa. Patroni medialni: 

Gazeta Wyborcza, TVN24, Onet.pl. RMF Classic. Sponsor główny: producent pralinek Ferrero Rondnoir. 

Sponsor: Asus – producent notebooków z matrycą Full HD.  

 

 
www.multikino.pl   www.silverscreen.pl  
 
Dodatkowe informacje: 
Edyta Pawłowicz-Ziurkowska 
Multikino S.A. 
tel. +48 502 555 988 
e-mail: epawlowicz-ziurkowska@multikino.pl 
www.multikino.pl 


