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Giuseppe Fortunino Francisco

Verdi trăieşte copilăria modestă a

unui fiu de cîrciumar. Este născut

la 10 octombrie 1813 în satul

Roncole. Copilul este energic şi

inteligent, iar tatăl consimte să

facă sacrificiile necesare pentru ai

oferi cea mai bună educaţie. La

şcoala din Busseto talentul i-a

fost remarcat, iar preşedintele

filarmonicii locale, Antonio

Provesi îl încurajează pentru a-şi

dezvolta aptitudinile. La

nouăsprezece ani, Giuseppe Verdi

primeşte o bursă la conservatorul

din Milano.



La 27 ianuarie 1901, la orele 3 dimineaţa, Verdi, în vîrstă de 

88 de ani, s-a stins şi toată Italia s-a îmbrăcat în doliu. 

În ziua funeraliilor, 200.000 de persoane l-au însoţit pe ultimul

drum, iar o lună mai tîrziu, la 27 februarie, mulţimea se 

înghesuia din nou pentru a asista la transferul celor două 

sicrie, Giuseppe şi al Giuseppinei Verdi, ce le va duce la locul 

de odihnă definitiv, în casa de odihnă a muzicienilor, pe care 

însuşi Verdi o fondase. Sub bagheta lui Arturo Toscanini, o 

orchestră de 900 de corişti interpreta „Va, pensiero", actul al 

III-lea cu corul sclavilor din „Nabucco", operă pe care el o 

compusese cu şaizeci de ani în urmă, după ce trăise o 

dramă cruntă: moartea soţiei, Margherita Barezzi, şi a 

copiilor lor, din cauza tuberculozei. Străduindu-se să-şi

depăşească suferinţa, Verdi a compus „Nabucco" (1842), cu 

care a luat prin surprindere lumea muzicală italiană.



Casa lui Verdi este înconjurată de

un frumos parc cu o suprafaţă de

şase hectare, bogat în plante

special aduse din diferite ţări

(chiar de compozitor), cu mulţi

arbori (zeci de soiuri) unii exotici.

Parcul are şi un mic lac, o capelă

şi o pivniţă.

Casa conţine 55 de camere, din

care doar cinci sînt deschise

pentru public.



http://www.cinemarx.ro/persoane/poze/Giuseppe-Verdi-756484,88523.html


Mormîntul lui Giuseppe Verdi 

din „Casa di Riposo”, Milano

Piatra funerară de pe 

mormîntul lui Giuseppe Verdi 

din „Casa di Riposo”,  Milano
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În operele sale e Italia de ieri, de azi şi probabil de mîne,

este Italia lui Simone Boccanegra, care propăvăduieşte pacea şi

dragostea compatrioţilor săi care nu-l înţeleg. Este Italia făcută din

serate elegante, din primul act din „Rigoletto”, a băiatului de familie

bună care se îndrăgosteşte de o sclavă („Aida”), a funcţionarului

care se înfurie pentru că este de negîndit să asculte de un negru

(„Otello”).

Se înţelege că este chiar secolul al XIX-lea burghez în

„Luisa Miller” sau „Traviata”, romantismul în „Ernani”, lupta dintre

Stat şi Biserică în „Don Carlo”, exotismul colonialist în „Aida”,

Risorgimento-ul în „Bătălia de la Legnano”… Dar adevărata măreţie

a lui Verdi stă în faptul că nimic nu este atît de prezent ca trecutul.

Este Italia dintotdeauna.



CREAŢIA 



„Să reproduci adevărul poate fi un lucru bun, dar să creezi un 

adevăr e mai bine, mult mai bine...”

Giuseppe Verdi



„Dacă s-ar putea crea opere în care să fie numai strigăte de durere, de bucurie, de 

răzbunare, sau oftături, la ce să folosească cuvintele din unele fraze, pe care nimeni nu 

le poate înţelege cînd ele răsună pe muzică. Nu! Caracterele omeneşti, faptele lor şi 

ciocnirile lor pot să devină muzică, pe cînd cuvîntul abstract niciodată”.

Giuseppe Verdi



„Giuseppe Verdi, un geniu universal şi un simbol naţional. Un mare 

maestru al inimii omeneşti, care a ştiut să treacă cu uşurinţă de la 

universal la particular”.

Alice Mavrodin



„S-ar putea să-mi lipsească forţele pantru a ajunge acolo unde vreau, dar 

ştiu ceea ce vreau.”

Giuseppe Verdi



„A cînta muzica lui Verdi înseamnă a interpreta diversele forme ale 

melodiei eterne a sufletului uman"  

Rolando Villazon, cîntăreţ de operă. 



„ Ador arta...cînd sînt singur cu notele mele muzicale, inima imi tresare şi

ochii îmi lăcrimează şi emoţiile şi bucuriile pe care le trăiesc sînt prea

mult de îndurat”.

Giuseppe Verdi









COLECŢIA  AUDIO



„Nici o artă nu a deschis atît de amplu şi de profund porţile poporului 

român ca Muzica”

Franz Werfel



http://www.google.md/imgres?imgurl=http://i173.photobucket.com/albums/w46/mihaireal/opere.jpg&imgrefurl=http://romania-inedit.3xforum.ro/post/466015/3/Discuri_vinil_cu_muzica_romaneasca_-_Raritati/&usg=__vudvaLTOuMn6qXSSiCL2D33OEYc=&h=589&w=600&sz=95&hl=ro&start=34&zoom=1&tbnid=MYcoqoGJiQUQoM:&tbnh=133&tbnw=135&ei=YKZBUemzEoPXPa-RgLgO&prev=/search?q=giuseppe+verdi+trubadurul&start=20&um=1&hl=ro&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEIQrQMwDTgU










CRITICA  ÎŞI  FACE  MESERIA  











„Creaţia lui Verdi este una din comorile poporului Italian 

- este scumpă întregii omeniri progresiste”

B. V. Asafiev







„Arta căruia îi lipsesc simplitatea şi naturaleţea 

nu este Artă. O idee trebuie să-şi tragă esenţa 

din simplitate". 

Giuseppe Verdi

http://www.ziarelive.ro/despre/giuseppe_verdi.html


























ÎN PUBLICAŢII SERIALE  













Colecţia Oficiul Documente Muzicale a 

Bibliotecii Ştiinţifice dispune de 3 documente 

de muzică tipărită în limba română, anii de 

ediţie 1963-2011, 4 documente de muzică 

tipărită în limbi străine, anii de ediţie 1967-1976,

16 documente  de muzică tipărită în limba rusă, 

anii de ediţie 1959-1988, 10 documente 

literatură critică în limba română, 1 document 

literatură critică în limbi străine, 30 documente 

literatură critică în limba rusă, 8 CD, 4 discuri 

de vinil.



Nabucco: 

premieră la teatrul 

Scala din Milano –

9 martie 1842

Operele lui Verdi jucate în premieră pe

marile scene lirice ale lumii

Andre Rieu, violonist, dirijor, 

Olanda. Corul sclavilor evrei
Giuseppina 

Strepponi, 

soprană, Italia. 

O interpretare 

magnifică, îl 

însoţeşte pe 

Verdi pînă la 

sfîrşitul vieţii



Ernani (după Hugo): premieră la 

Opera la Fenice din Veneţia – 9 

martie 1844, un succes deplin Angela Meade, soprană, SUA ,

Roberto de Biasio, tenor, Italia



Rigoletto (după Hugo): premieră la 

Opera la Fenice din Veneţia – 11 mai 

1851, venerarea lui Verdi
Valentina Naforniţă, soprană, 

R. Moldova, în rolul Gildei din 

opera „Rigoletto”



Traviata (după 

Dumas fiul): premieră 

la Opera la Fenice din 

Veneţia – 6 martie 

1853

TRAVIATA - este perfecţiunea genului operă, este purificarea prin 

dragoste, purificarea prin muzică,este succesul repetat la infinit.

Mihaela Marcu, soprană, 

România



Vecerniile siciliene: premieră la 

Opera Mare din Paris – 13 iunie 

1855, recunoaşterea operei verdiene

Torino, prima capitală a Italiei, în 2011 a 

celebrat 150 de ani de unitate naţională 

cu o nouă versiune a „Vecerniilor 

siciliene”



Trubadurul: premieră la sala 

Apollo din Roma – 19 ianuarie 

1853

Cea mai melodramatică lucrare din repertoriul 

verdian

M. Muntean, tenor, 

R. Moldova.

Manrico -Trubadur

M. Bieşu, soprană, R. Moldova.

Leonora -Trubadur



Bal mascat: premieră la Sala Apollo 

din Roma – 17 februarie 1859, un 

succes incontestabil

Marcelo Alvarez, tenor, Argentina

Sondra Radvanovsky, soprană, SUA



Forţa destinului: premieră la 

Opera Curţii din Petersburg, 

10 noiembrie 1862

M. Bieşu, soprană, R. Moldova.

Leonora



Don Carlos (după Schiller): 

premieră la Opera Mare din Paris –

11 martie 1867, reconfirmarea 

succesului

Antonio Pappano, 

Londra

Stella Zambalis, soprană, SUA 

Gustavo López Manzitti, tenor, 

Argentina 



Premiera

operei Aida 

are loc la 

Noua Operă 

din Cairo, la 

24 decembrie 

1871 

Hariclea Darclee-

„privighetoarea 

Carpaţilor”, soprană, 

România. A interpretat 

rolurile principale din 

Aida, Bal mascat, 

Otello, Rigoletto, 

Trubadurul

Cîntăreața 

Maria 

Moreanu, 

soprană,  

România, în 

rolul lui 

Amneris din 

opera 

„Aida"

Teresa Stolz, soprană, Italia, a

fost asociată atît cu Aida, cît şi cu

Requiem-ul. Rolul Aidei a fost

scris pentru ea şi, deşi nu a

apărut în cadrul premierei

mondiale de la Cairo, din 1871,

ea a interpretat-o pe Aida în

premiera europeană de la Milano,

în februarie 1872. Ultima alinare

pînă la moarte
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M. Bieşu, soprană, R. Moldova.

Aida



M. Muntean, tenor, R. Moldova



Otello (după Shakespeare):

premieră la Scala din Milano –

5 februarie 1887, succes 

muzical european

Teresa Romano, 

soprană, Italia Placido

Domingo, tenor, Spania

Cea mai mare operă tragică verdiană

M. Muntean, tenor, R. Moldova



Falstaff (după Shakespeare):

premieră la Scala din Milano – 9 

februarie 1893, maturitate 

componistică

Un succes internaţional. Una dintre operele 

comice supreme

Bryn Terfel, bariton, Marea Britanie

Patricia Racette, soprană, SUA



Referindu-se la tendinţa ce a slăbit 

idealul melodiei, chiar la unii mari 

compozitori, Enescu afirmă : „Nu voi 

învinui pe Verdi – ţinînd seama de 

vremea în care a trăit şi de seva-i 

muzicală neobişnuită; de altfel, mai 

tîrziu s-a purificat – pînă ce, în 

Falstaff, - a eliminat orice banalitate”.



Timbre emise de diferite state

C. Ed. Bertoletti-Parma

C. Ed. Ricordi-Milano

C.P.A. Ed. A.N.Paris



C.P.A. Ed. Collection 

488

C. Ed. Carmona-Madrid

C. Ed. Советскii Xidojnik



C.P.A. Ed. Stengel-Dresden

C.P.A. Ed. ALB-115 C. Ed. Petro Tempestini



C.P.A. Ed. G.G.C.-2499

C. Ed. nonprecisee

C. Ed. Kina Italia-Italy



C. Ed. Poste italiane

C.P.A. Ed. nonprecisee 

490 C. Ed. Ackermann-

Munchen



S C U L P T U R Ă



C A R I C A T U R Ă



http://ro.wikipedia.org/wiki/Traviata

http://ro.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi 

http://www.google.ro/search?q=verdi+giuseppe&hl=ro&tbm=isch&tbo=

u&source=univ&sa=X&ei=TqBSUdn8CYmxtAbN-

oD4DA&ved=0CEIQsAQ&biw=1024&bih=614 

http://imslp.org/wiki/Requiem_(Verdi,_Giuseppe) 

http://istoriiregasite.wordpress.com/2011/06/30/giuseppe-verdi-mari-

compozitori/ 

http://www.youtube.com/watch?v=R-xTEzmtqyk 

http://www.google.ro/search?hl=ro&q=g.%20verdi%20caricaturi&bav=o

n.2,or.&bvm=bv.44342787,d.ZWU&biw=1024&bih=614&wrapid=tlif13643

6766407811&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=LplSUePEG4fXsgbY1YGQA

w
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