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Aplauze si flori pentru soprana Nicoleta Ardelean
69

Teatrul de Opera si Balet "Oleg Danovski" le-a oferit melomanilor, duminica seara, un spectacol
special: capodopera verdiana "Traviata", cu participarea extraordinara a sopranei Nicoleta Ardelean
si a tenorului Alfredo Pascu din Bucuresti. 

Nicoleta Ardelean, soprana constanteana care a revenit pe scena de acasa dupa o indelungata
perioada de absenta, a dovedit ca empatizeaza cu trairile Violettei Valery, redand cu mare finete
trairile faimosului personaj care l-a inspirat pe Alexandre Dumas -fiul cand a scris romanul "Dama cu
camelii". 

Aria Violettei din ultimul act i-a adus cele mai rasunatoare aplauze la scena deschisa Nicoletei
Ardelean. Artista a demonstrat, o data in plus, ca este o mare soprana apreciata nu doar datorita
vocii sale, ci si datorita expresivitatii sale. Momentele cu mare incarcatura dramatica au fost redate
cu profesionalism de catre apreciata soprana. Nicoleta Ardelan a fost angajata a Operei din
Constanta, unde a interpretat rolurile Mimi din "Boema", de Puccini, Micaela din "Carmen", de Bizet,
sau Violetta din "La Traviata", de Verdi. "Este emotionant sa canti acasa. Intotdeauna, acasa,
emotiile creatoare iti dau si mai multa forta. Simt publicul aproape de mine si ii multumesc pentru
acest lucru", a declarat, emotionata, soprana Nicoleta Ardelean, careia melomanii i-au incarcat
bratele cu flori. Artista apreciata la nivel international a cantat si canta pe marile scene ale lumii, in
Italia, pe scena Scalei din Milano, in Franta, in Israel, la Tel Aviv, in Spania, pe scena madrilena, in
Canada, la Toronto sau in Chile, la Santiago de Chile. In aceasta duminica, apreciata soprana de
talie internationala va canta la Ateneul Roman, in cadrul galei "Craciun pentru toti". 

Cunoscut publicului meloman de la malul marii, talentatul tenor Alfredo Pascu, de la Teatrul National
"Ion Dacian" din Bucuresti, a fost un partener ideal in rolul lui Alfredo, tanarul indragostit nebuneste
de frumoasa si nefericita curtezana Violetta. Baritonul Ioan Ardelean a interpretat rolul lui Germont,
batranul tata a lui Alfredo, cel care ii cere Violettei sa renunte la iubirea sa. In rolul doctorului s-a
aflat Constantin Acsinte, iar in cel al Anninei a evoluat Carmen Clenciu. Flora a fost redata cu
daruire de catre Stela Sarbu, iar Gaston a fost interpretat de Ciprian Done. Catalin Toropoc l-a redat
pe baronul Douphol, Razvan Pap pe marchizul D&#8217;Obigny, iar Marius Efimie a interpretat rolul
lui Giuseppe. La inaltimea asteptarilor iubitorilor de muzica de calitate s-a aflat si orchestra
simfonica a Teatrului "Oleg Danovski", la pupitrul careia s-a aflat maestrul Victor Dumanescu din
Cluj, o personalitate a lumii muzicale apreciata pe plan international. 

Regia artistica a spectacolului "Traviata" este semnata de Anghel I. Arbore, iar regia tehnica este
realizata de Andrei Ungureanu si Paul Lacatusu. Costumele somptuoase si pline de culoare,
precum si decorul reprezinta creatia lui Catalin I. Arbore.
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