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Az énekesi pályája előtt teológiai tanulmányokat folytató és 
diplomataként is szolgáló Palacio 1968-tól egy ideig Peru 
milánói alkonzulja volt, majd amikor elkezdte énektanul-
mányait, hamar megnyerte a RAI „Új Rossini hangok” ver-
senyét, és 1972-ben már az Olasz nő Algírban című opera 
rádióadásában Lindoro szerepében debütált, onnan pedig 
már egyenes volt az út a nagy operaszínpadokig. Azért a 
nagy Rossini-tudor sem maradt feladat nélkül: a 88 eszten-
dős Zedda professzor megtartotta a híres Rossini ének-
műhely, az Accademia Rossiniana igazgatói székét, vagyis 
továbbra is ő felügyeli a világ minden tájáról a zeneszerző 
szülővárosába érkező, a bel cantóban megmártózni óhajtó 
fiatal énekes tehetségek fejlődését.
Palacio pesarói színrelépésével Flórez tekintélye is egyértel-
műen tovább erősödött. Korántsem véletlen, hogy az idei 
fesztiválon főszerepet énekelt a La donna del lago (A tó asz-
szonya) című, a nehéz szerepek miatt viszonylag ritkán hall-
ható, ezúttal új rendezésben színre vitt Rossini darabban, 
majd egy teljes estét betöltő programban volt kulcs-figura: a 
Flórez 20-ban ugyanis itteni debütálásának huszadik évfor-
dulóját ünnepelhette együtt a hangját és szerepformálásait 

folyamatosan istenítő imádóival. A koncert szünetének vé-
gén pedig még a város tiszteletbeli polgárának is megválasz-
tották egy kedves ceremónia keretében. A szép tenorját, il-
letve a magasságok és fioritúrák magabiztos formálásában 
is megnyilvánuló varázsos énektechnikáját máig biztosan 
birtokló énekes ezen a nyáron – népszerűségben legalábbis 
– már szinte Gioachino Rossini magasságába emelkedett, 
mert ezúttal bizonyosan nemcsak az utolérhetetlen kompo-
nista zenéjéért érkeztek sokan Pesaróba, hanem kifejezet-
ten miatta is.

A tó asszonya

Az 1819-ben a nápolyi Opera számára komponált, Sir Wal-
ter Scott költeményén alapuló „melodrammát”, A tó asszo-
nyát – amelyet Alberto Zedda nem mellesleg a legnagysze-
rűbb Rossini operának tart, Stendhal pedig a belőle sugárzó 
primitív és csipős energiának köszönhetően az első 
„ossziánus” operának kiáltott ki – az operarendezők mai ge-
nerációjának egyre többet foglalkoztatott enfant terrible-je, 
az olasz Damiano Michieletto rendezte; állandó partnerei, 

Olasz-perui csúcstalálkozó Pesaróban
Az 1980 óta a Rossini-imádók tömegeit évről-évre az Adria-tenger parti Pesaróba csábító 
rangos operafesztivál élén idén lényeges váltás történt: a művészeti igazgató posztját már 
nem Rossini zenéjének nagyrabecsült Maestrója, Alberto Zedda töltötte be, hanem Ernesto 
Palacio perui tenorista és énektanár. Őt az ugyancsak perui származású világhírű tenor, 
Juan Diego Flórez felfedezőjeként és karrierjének lelkes támogatójaként ismeri az operavilág. 

� Lindner András / Pesaro

Jelenet A tó asszonya című opera előadásából
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Paolo Fantin díszlettervező és a jelmezekért felelős Klaus 
Bruns társaságában. Mint már gyakran, ezúttal is mellőzött 
minden utalást a librettó kínálta környezetre, nem voltak 
skót szoknyák, se tipikus skót ruhamintázat, de a jellegzetes 
skót tavakra sem utalt semmi, ehelyett a cselekményt egy 
viktoriánus korabeli, lepusztult palotabelsőbe helyezte, 
amelyet már a vegetáció is benőtt. Itt minden Elena körül 
forog, az összes férfi belé szerelmes, a skót király, az ifjú 
Malcolm és a király ellensége, a bandavezér Rodrigo is, aki-
hez őt apja feleségül szánta. Az újszerű rendezésben a meg-
vénült Elenát és Malcolmot is látjuk, akik akár egy szép 
álomban, visszaemlékeznek a szerelmes múltra, legalábbis 
oly módon, hogy Michieletto két idős néma szereplőt is a 
színre vitt, akik végig jelen voltak a darabban. Salzburgban, 
illetve a Scalában rendezett Falstaffban a Sant’ Agatai idős 
művészek otthonának ötlete jól működött, Rossini operájá-
ban azonban az öreg hölgy és az öregúr csetlése-botlása a 
főszereplők között néhol már kifejezetten zavaróan hatott.
Mindezt azonban feledtették az énekesi produkciók, ame-
lyekről csak szuperlatívuszokban lehet szólni. Mert nem-
csak az Ubertót, illetve V. Jakab skót királyt megformáló 
Flórez volt remek hangi diszpozícióban, igazi top formában, 
hanem a darab másik tenor szerepében fellépő, Rodrigót 
alakító amerikai Michael Spyres is, aki végig méltó partne-
re volt Pesaro kedvencének. A két különböző karakterű 
hang – Flórez a világosabb, lágyabb, ezáltal pedig ab ovo 
elegánsabb tenor, illetve a sötét árnyalatú, drámai színek-
ben tobzódó tenorral büszkélkedő Spyres – egymás mellett 
egészen különlegesen hatott, a második felvonás híres ter-
cettjében pedig mindenkit elvarázsolt. Ez utóbbit Zedda 
egyébként az operadramaturgiák egyik csúcspontjának tart-

ja. Ebben a tavaly még a Rossini Akadémián tanuló, ezúttal 
viszont már végig magabiztosan, jó technikával éneklő fia-
tal, grúz származású Salome Jicia is méltán sorakozott fel a 
két tenor mellé – bizonyítva, hogy mekkora érték is valójá-
ban a Zedda teremtette pesarói énekes iskola. De az ifjú 
Malcolmot alakító örmény Varduhi Abrahamyan sem ma-
radt el mögöttük. Máris méltó utóda a Rossini operák nad-
rágszerepeit egy ideje szinte egyedül uraló Daniella 
Barcellonának, hangja pedig többek szerint egy még koráb-
bi alt-sztár Luciana Valentini-Terrani vocéjére emlékezte-
tett. Az előadást a Rossini fesztivál intendánsának fia, a 
már hosszabb ideje a legkiválóbb Rossini interpretátorok 
között számon tartott Michele Mariotti biztos kézzel fogta 
össze, a bolognai operaház kiváló zenekarának és énekkará-
nak élén. Ahogy az említett tercettet, úgy Uberto/V. Jakab 
„O fiamma soave” kezdetű cavatináját (ebben Rossini a bel 
canto éneklés teljes tárházának tökéletes birtoklását követe-
li meg az előadótól) és Malcolm áriáját is a helyi szokásnak 
megfelelően lelkes lábdobogással köszöntötte a publikum. 
Még a szünet után az Adriatic Arena zenekari árkába érke-
ző dirigenst is hangos „Viva Mario!” bekiabálásokkal üdvö-
zölte a hálás nézősereg.

A török Itáliában

Új produkcióként adták elő A török Itáliában című operát 
is, amelynek műfajáról megoszlanak a vélemények. Vannak, 
akik opera buffaként, mások opera semi-seriaként vagy 
melodramma giocosóként aposztrofálják a tulajdonképpen 
klasszikus commedia dell’ arte darabot. Abban azonban 
nincs vita, hogy a librettója egészen különleges. A költő 

A török Itáliában című darab előadása Pesaróban. Középen Olga Peretyatko és Erwin Schrott
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mozgatja benne a szálakat, neki kell szállítania a szöveg-
könyvet, de igazából semmi frappáns nem jut az eszébe. 
Jobban mondva valami mégis, mert arra gondol, hogy meg-
próbálja úgy manipulálni a környezetet, a körülötte lévő 
embereket, hogy abból végül jópofa cselekmény szülessen. 
Davide Livermore, az opera rendezője a filmvilágból merít: 
Fellinit hívja segítségül, a 8 és felet, annak sablonjára állítja 
színpadra Rossini operáját. Prosdocimo, Rossini költője eb-
ben a felfogásban tehát filmrendezővé avanzsál, és a színpa-
dot még egy pantomim társulattal is elárasztó tarka kaval-
kádból, káoszból rendet varázsol. A kapatos asszonyság, az 
Itáliába érkező Szelim herceggel kokettáló Fiorilla; Geronio, 
a papucsférj; Szelim régi szerelme, Zaida a cigánylány; vala-
mint a Fiorilláért epekedő Don Narciso kalandjai a sze-
münk előtt formálódnak, ahogy a szálakat mozgatja 
Prosdocimo.
A Szelimet megformáló Erwin Schrott végig remekül ko-
médiázott a mulatságos helyzetekben igencsak bővelkedő 
operában. Láthatóan élvezte a bohóckodást, és meggyőző-
en tolmácsolta az énekmennyiségben ugyanakkor kimerítő-
nek aligha nevezhető szerepet. A néhány éve éppen 
Pesaróban feltűnt Olga Peretyatko szopránja azonban mint-
ha mára veszített volna kellemes lágyságából, de amikor 
kellett, azért így is magabiztosan szárnyalt. Tetszett az itt 
lassan már szintén „házi énekesnek” tekinthető Nicola 
Alaimo is a bárgyú férj jelmezében, és ahogy a librettó kije-
lölte, végig biztos pont volt a költőt megformáló Pietro 
Spagnoli baritonista is. Tetszett a fanói Opera kórusa és a 
fiatal Speranza Scappucci, a New Yorkban és Rómában dip-
lomázó, máig kevés női karmesterek egyike is, aki együtt 
lélegzett a komédiázó társulattal. Találó rendezői ötlet volt 
a figurákat filmbeli nagyságokhoz hasonlítva színre vinni. 
A hagyományos régi írógépén a szöveget formáló költő itt a 

hollywoodi Martin Scorsesét juttatta eszünkbe. Fiorilla az 
ötvenes évek ruháját viselve Audrey Hepburnre, Geronio 
pedig Oliver Hardyra hajazott, de a legbombasztikusabb-
nak az hatott, amikor a cigánylány szakállal, Conchita 
Wurstként jelent meg a színen.
Az operát 21 évesen komponálta Rossini – ugyanabban az 
évben, amikor az Olasz nő Algírban cimű darabot is. A 
„török” 1814. augusztusi Scala-beli premierjének hűvösebb 
fogadtatását egyesek éppenséggel azzal magyarázzák, hogy 
a zeneszerző kényelmességből szinte másolta az „olasz nő” 
sztoriját, csupán fordított alaphelyzetbe téve mindent. 
Tény, hogy  L’ Italianában több a humor és a meglepetés, 
mint az Il Turcóban, ugyanakkor az utóbbiban hús-vér, 
az életből vett karaktereket látunk és bennük magunkra 
ismerhetünk. Hogy Rossini erősen érdeklődött Haydn, de 
még inkább Mozart zenéje iránt, az éppen A török Itáliá-
ban révén nyer értelmet. Elegendő csupán a Da Ponte–
Mozart trilógiából a Cosí fan tuttéhoz való hasonlóságra 
gondolni, benne is a színpadi akciók motorjára, Don Al-
fonsóra, akinek tökéletes alteregóját látjuk viszont 
Prosdocimo alakjában.

Círusz Babilonban

A torinói születésű Livermore ezúttal még egy rendezésével, 
a nagy sikerű 2012-es Ciro in Babilonia (Círusz Babilon-
ban) opera felújításával volt jelen a fesztiválon. Az asszírok 
és a perzsák, Baldassare asszír király és Círusz perzsa ural-
kodó konfliktusait megjelenítő, a 6. századi Babilonban 
játszódó, fő forrásként az Ótestamentumra támaszkodó 
bibliai történetet némafilm-jelenetekbe csomagolva tálalta. 
Oly módon, hogy a cselekmény a mozi közönsége előtt zaj-
lik, amely ha oldalt elhelyezve is, de végig bent van a színen. 

Círusz Babilonban. Az előtérben Ewa Podles (Ciro), Isabella Gaudi (Argene) és Pretty Yende (Amira)
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Az ifjú Rossini alig 20 évesen komponált negyedik operájá-
ban sok az énekbeszéd, de megjelennek benne a zárt áriák 
és a nagyobb zenei együttesek is. Közülük is kiemelkedik az 
első felvonás nagy fináléja, amelyben a szereplők zseniáli-
san egymásba szövik a szólamukat, hogy aztán később Ver-
di Nabuccójának hasonló nagyjeleneteiben új életre kelje-
nek. Círusz feleségét, Amirát négy éve még Jessica Pratt, 
Baldassarét pedig Michael Spyres alakította. Ezúttal Pretty 

Yende, illetve a Rossini zene jeles tolmácsolója, Antonino 
Siragusa tenorista volt hallható ezekben a szerepekben. 
A bécsi Staatsopert már meghódító dél-afrikai szoprán itt is 
diadalt aratott, és a két előadást összehasonlítva úgy érzem, 
magabiztos szerepformálásával „leénekelte” Prattot. Ciró-
ként mindkétszer a 64 évesen is elnyűhetetlen lengyel kont-
raalt, Ewa Podles bűvölt el. Nemcsak azért, mert a nyaktörő 
szerepben énekesként és színészként is mesterit alkotott, 
hanem mert hangja a hihetetlen mélységeivel a természet 
csodája. Állítólag az egyik zenekritikus azt javasolta, hogy 
klónozni kellene. Ezúttal a közeljövőben a MET-ben debü-
táló Jader Bignamini dirigálta a bolognai Opera zenekarát, 
amely ezúttal sem okozott csalódást.
Podlés a műsorfüzetben foglalta össze gondolatait a számá-
ra kedves Ciróról. „Egy érett énekes számára természetes, 
hogy érett hőst formáljon meg, sokkal inkább, mint amikor 
egy ötvenesztendős szoprán a tizenöt éves Cso-cso-szánt ala-
kítja. Ciro nem a librettó szüleménye, hanem jelentős törté-
nelmi személyiség, aki sikeres vezető volt, fantasztikus stra-
téga, ő szabadította ki a zsidókat a babiloni fogságból… 
Nem tudom álmodozónak és lírikusnak elképzelni, erős 
volt, energikus, ugyanakkor óvatos, meggondolt és érzel-
mes ember is. Ilyennek látom őt és így kívánom megformál-
ni a színpadon.”

Flórez jubileuma

Felfokozott érdeklődés előzte meg a Flórez 20 címmel meg-
hirdetett koncertet is az Arénában, amelyre már hetekkel 
előbb sem lehetett jegyet kapni. Ehhez képest számomra 
kisebb csalódás volt az este, mert az ünnepelt, Juan Diego 
Flórez csupán A sevillai borbélyból Almaviva Cessa di piú 
resistere bravúráriáját vállalta (ráadásként ismét ezt adta 
elő, és másodjára briliánsabban); a többi Rossini opera (ösz-
szesen tízből hangzottak el részletek) duettjeiben és együtte-
seiben viszont csupán közreműködött a fellépő énekesekkel 
együtt. Azért így is magával tudott ragadni az Otello 
Rodrigo–Jago duettjében Spyres-szel együtt, miként a 
Yendével közösen megformált Ory grófja kettősben is. A 
publikum persze hangosan és hosszan ünnepelte a korszak 
kétségkívül egyik legjelentősebb tenoristáját.
Ha húsz éves pesarói múlttal nem is büszkélkedhet, Flórez 
mellett az idei fesztivál legtöbbet foglalkoztatott művésze 
Michael Spyres volt, aki – mintha csak szüntelenül verse-
nyezne Flórezzel – ugyancsak adott egy önálló áriaestet a 
Teatro Rossiniben, Hommage a Nourrit címmel. Ő ráadá-
sul – a francia zenében jeleskedő legendás tenoristára, 
Adolphe Nourritra emlékezve – Cherubinitől Auberen és 
Halévyn át Niedermeyerig összesen nyolc szerző kilenc ope-
rájából énekelt meglehetősen nehéz áriákat, a David Parry 
vezette Rossini Szimfonikus Zenekar kíséretében. A gazdag 
programból végezetül csak Masaniello ritkán hallható 
cavatináját emelném ki Auber A portici néma című operájá-
ból. Ezt Spyres hihetetlen könnyedséggel szólaltatta meg, és 
közben csodás pianókkal is megörvendeztetett. 
 �

Juan Diego Flórez és Michael Spyres, a fesztivál főszereplői 




