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Születésétől kezdve karrierje 
indulásáig mutatja be életét 
Andrea Bocelli A csend zenéje 
című alkotásban. Michael Rad-
ford rendezését december 25-én 
este sugározza a Duna Televízió.

A ndrea Bocelli 1999-ben úgy 
döntött, megírja élete törté-
netét. Könyve főszereplőjének 

Amos Bardit teszi meg: Amos, a ked-
venc neve (elsőszülött fi ának is ezt 
a nevet választotta), a Bardi pedig 
„amolyan becsületes toszkán név”. 
A magát ízig-vérig toszkánnak valló 
művész születésétől kezdve karrierje 
indulásáig mutatja be életét, címnek 
pedig a zenei fi lozófi áját választotta, 
azaz a csend zenéjét. Ebből a könyv-
ből született meg Michael Radford 
rendezésében az azonos címet viselő 
fi lm is, aminek nemcsak társ-forga-
tókönyvírója maga az énekes, ha-
nem ő az, aki végigkalauzolja nézőit 
az eseményeken, és melynek végén 
mintegy ars poeticaként életre szóló 
tanácsokat hagy gyermekeire és per-
sze az egész világra.

Amos Bardi, Andrea Bocelli altere-
gója, olyan hang ajándékával szüle-
tett, amely már gyermekkorában is 

nagyon sajátos és fi gyelemre méltó 
volt. Kisgyerekként kiderül, hogy 
veleszületett glaukómában szenved, 
ami fokozatosan vaksághoz vezet. 
Végül 12 éves korában egy eltévedt 
focilabda fejen találja, és végleg el-
veszti látását. A kezdeti sokk után 

azonban hamar beletanul a vakok 
életébe, ahol a zene, az ének mindig 
elkíséri, és egyfajta felszabadultsá-
got ad számára. Nehéz kezdetek és 
személyes csalódások után, a bará-
tok, a család és az énektanár támo-
gatásának köszönhetően, valamint 

REMÉNYT ÉS OPTIMIZMUST SZERETNE AJÁNDÉKOZNI AZ EMBEREKNEK ÉNEKÉVEL ANDREA BOCELLI OLASZ OPERAÉNEKES

A művész, aki sosem hagyja magára közönségét

Andrea Bocelli (Toby Sebastian alakításában, balra) szívekig hatoló hangja a csillagok közé emelte

A helyszínben és időben újragondolt történetben a két fi atal
szerelme tragédiába torkollik családjaik viszálykodása miatt

Musciát Giuseppe Fiorello alakítja a hétköznapi hősöket bemutató fi lmben

Pavarotti ajánlására karrierje gyor-
san felível, és hamarosan az akkor 
már befutott Zuccheróval találja 
magát a színpadon. Szívekig ha-
toló hangja azóta a csillagok közé 
emelte. Szinte az összes jelentős 
tenorszerepet elénekelte a világ leg-
híresebb operaházaiban, számtalan 
jótékonysági rendezvényen lépett 
fel, és egyik legsikeresebb előadó-
ként több mint 80 milliós lemezel-
adást tudhat maga mögött. Éppen 
olyan népszerű a komolyzenei vi-
lágban, mint a popszakmában, ahol 
jelentős sikereket ért el duettjeivel. 
Csillaga van Hollywoodban a híres-
ségek sétányán. Ő az a művész, aki 
soha sem hagyja magára közönsé-
gét. A koronavírus-járvány legnehe-
zebb hónapjaiban is koncertet adott 
a teljesen üres milánói dómban, és 
most karácsonykor is erre készül 
Believe in Christmas címmel, amit 
szintén online közvetítenek világ-
szerte. Saját bevallása szerint éne-
kével reményt és optimizmust sze-
retne ajándékozni az embereknek, 
mivel a dalok „a legjobb orvosságok 
a nehéz helyzetekben”. A csend ze-
néje című olasz életrajzi fi lmet de-
cember 25-én este tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.

 » Bocelli 
karácsonykor 
Believe in Christ-
mas címmel ad 
koncertet, amit 
online közvetíte-
nek világszerte.

Hétköznapi hősök igenis léteznek! 
Olyanok, akik képességeikkel, 

akaratukkal, kitartásukkal, empáti-
ájukkal képesek igazi példaképekké 
válni, és másokon is segítenek. Ilyen 
Enzo Muscia is, akinek igaz történe-
tét Nicola Campiotti rendező egy na-
gyon pozitív kicsengésű tévéfi lmben 
mutatja be. A férfi  egy multinacioná-
lis cég leányvállalatánál dolgozott, 
amit egyik napról a másikra bezár az 
anyavállalat, munkanélkülivé téve 232 
alkalmazottját. Muscia azonban nem 
hajlandó elfogadni a helyzetet, ezért 
minden követ megmozgat, hogy élet-
ben tartsa a vállalkozást, és segítsen 
bajba jutott munkatársain. Bár nagy 
áldozatot hozott, de végül sikerült 
neki. A cég ma is működik, és sikerült 
újrafoglalkoztatnia szinte minden volt 
alkalmazottját.

Marco Parisi egy elektronikus esz-
közöket gyártó cég hűséges és meg-

becsült alkalmazottja. Gyönyörű 
feleségével éppen a kisfi uk születé-
sét várják. A dolgok azonban egyik 
percről a másikra 180 fokos fordulatot 
vesznek: Carla hirtelen rosszul lesz, és 
koraszülöttként megszületik Davide 
egy súlyos veleszületett szívbetegség-
gel. De a gond nem jár egyedül, Mario 
munkahelyét is bezárják, mindenki ut-
cára kerül. Az eltökélt családapa azon-
ban nem hagyja magát. Fia túlélési 
ösztönéből erőt merít, és ő is mindent 
megtesz azért, hogy megmentse saját 
és több száz kollégája munkahelyét.

Bár a neveket a fi lmben megváltoz-
tatták, a fi lm azért hűen követi a va-
lós eseményeket. Musciát Giuseppe 
Fiorello alakítja, aki maga is hozzájá-
rult ötleteivel a forgatókönyv alakítá-
sához. A világ súlya a vállamon című 
olasz fi lmet december 23-án este te-
kinthetik meg az érdeklődők a Duna 
Televízióban.

Példamutató áldozathozatal

Shakespeare Rómeó és Júliája kul-
túránk legismertebb és legtöbbet 

idézett szerelmi története. Az 1596-
ban befejezett mű keletkezése óta 
számos művészt megihletett mind a 
képzőművészet, mind a zene terü-
letén, és rengeteg színházi és fi lmes 
feldolgozást is megélt. Elég ez utób-
biak közül George Cukor 1936-os és 
Franco Zeffi  relli 1968-as többszörös 
Oscarra jelölt változataira vagy Baz 
Luhrmann 1996-os nagy sikerű fi lmjé-
re gondolnunk.

Az olasz gyártók és koprodukciós 
partnereik ezúttal Riccardo Donna 
rendezőt bízták meg a mű feldolgo-
zásával. Az örök történet e kétrészes 
minisorozatban a rendező és forgató-
könyvíró, Lea Tafuri keze nyomán tel-
jesen új színezetet kapott. A helyszín 
ezúttal nem a reneszánsz Verona, 
hanem az olasz Alpok zord és havas 
hegyei a sötét középkorban. A metsző 
téli hideg és ódon középkori várfalak 
adják hátterét annak a szerelemnek, 
ami a két ellenséges család sarjai közt 
születik. Júlia (Alessandra Mastronar-
di), a szorult helyzetbe került Capulet 
család legkisebb lánya és a legidő-
sebb Montague fi ú, Rómeó (Martino 
Rivas) találkozása hoz csupán némi 
melegséget, sőt lángoló tüzet ebbe 
az ellenséges világba, de mint tud-
juk, ez szinte már kezdetektől halálra 
van ítélve. Az alkotók amellett, hogy 
megtartottak néhány emblematikus 
jelenetet – a találkozás, a csók, az er-
kélyjelenet (nem a klasszikus) és a ha-
lál –. új történeteket és új szereplőket 
is belevittek a műbe, sokkal inkább 

középpontba helyezve a melléksze-
replőket, köztük Júlia nővérét, Ursu-
lát (Giulia Lippi), vagy a jelen esetben 
hasonlóan fi atal dadust (Elena Sofi a 
Ricci). Magát a történetet is egy kita-
lált szereplő, Rómeó öccsének, An-
toniónak az elbeszéléseiből ismerjük 
meg. Az események hátteréül szolgáló 
misztikus és beszűkült világot hivatott 
hangsúlyozni a döntően sötét képi vi-
lág, mely Armando Buttafava Bonal-
loggi operatőr munkája, és Andrea 
Guerra zenéje. A Rómeó és Júlia két 
részét december 25-én és 26-án este 
sugározza a Petőfi  Tv.

A Rómeó és Júlia újraértelmezése

 » A helyszín 
ezúttal nem a re-
neszánsz Verona, 
hanem az olasz 
Alpok zord és ha-
vas hegyei a sötét 
középkorban.




