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MÄSTAREN FRÅN VENEDIG 

Don Antonio Lucio Vivaldi föddes den 4 mars 1678 i församlingen San Giovanni in Bragora i Venedig, 

inte långt från Ospedale della Pietà där Antonio Vivaldi senare skulle komma att utveckla en av 

Europas finaste orkestrar. Han blev Maestro del violino och rektor för Pio Ospedale della Pietà i 

Venedig, ett hem för föräldralösa flickor där han ledde en av barockepokens mest ansedda orkestrar. 

Kungar och storhetsmän från hela Europa valfärdade för att lyssna på dessa högklassiga konserter. 

 

VIOLINVIRTUOS 

Vivaldi var utbildad till präst och kallades för ”Il Prete rosso” den röde prästen p g a sin röda hårfärg. 

Men han kunde bara ägna sig åt prästyrket en kortare tid då han led av astma. Istället blev han en 

eftertraktad violinvirtuos som konserterade över hela Europa. 

 

OPERATONSÄTTARE  

Våren 1713 sattes Vivaldis första opera upp på Teatro delle Grazie i Vicenza. Vivaldi var då redan 35 

år och från den dagen kom han att ägna stor del av sin tid åt arbetet med opera, både som tonsättare 

och impressario. Hans arior blev mycket uppskattade över hela Europa. Ariorna håller en mycket hög 

musikalisk nivå i Vivaldis operor. Över 20 av Vivaldis dryga 90 operor finns bevarade. Idag har de 

återigen blivit mycket populära hos en modern publik. Vivaldi var utan tvekan en av de mest eftersökta 

italienska operatonsättarna på sin tid.  

 

ENTREPRENÖR 



Han var också verksam som impressario. I ett brev 1737, till sin mecenat Guido Bentivoglio, beskriver 

han sig som en ”fri entreprenör”. Vivaldi och hans samtid uppskattade entreprenörsskapet mycket 

högt, därefter kom komponerandet och först på tredje plats ansågs musikeryrket komma. 

 

IL GIUSTINO RV 717 

Operan Il Giustino, komponerad 1724 för Teatro Capranica i Rom med musik av Antonio Vivaldi och 

med libretto av Greve Nicolò Beregan utspelar sig i Konstantinopel i början på 500-talet, under 

bysantinsk tid i tidevarvet mellan senantik och medeltid. Handlingen skildrar den enkle jordbrukaren 

Justinus väg till kejsare över det östromerska riket. Operan Il Giustino blev en enorm succé i Rom och 

för den kräsna romerska 1700-talspubliken blev den lombardiska stilen, som Vivaldi introducerade, 

med de livliga rytmerna högsta mode för en lång tid framöver och alla andra musikstilar fick stå 

tillbaka. Justinus systerson kejsar Justinianus och hans hov finns avbildade på de vackra 

guldskimrande mosaikerna i San Vitalekyrkan i Ravenna, samt på de mäktiga mosaikerna i 

Konstantinopels storverk, Hagia Sofia. 

 

CAMERATA MANDOLINO CLASSICO 

Svenska och venetianska musiker och sångare. Camerata Mandolino Classico har sedan 1998 

utvecklat ett fruktbärande samarbete med venetianska musiker och sångare och tillsammans etablerat 

ett kulturutbyte mellan Venedig och Sverige. Camerata Mandolino Classico ger regelbundet konserter 

i några av Venedigs mest prestigefyllda konsertarenor, palatset Cà Rezzonico vid Canal Grande, 

Frarikyrkan, franciskanermunkarnas egen klosterkyrka, och den berömda Vivaldikyrkan - Chiesa di 

Santa Maria della Pietà. Ensemblen har gjort många och omfattande turnéer i Skandinavien, 

Tyskland, Österrike, Spanien, Japan och Italien.  

 

S I N F O N I A 

 

1. Allegro 

 

2. Andante 

 

3. Allegro 

 



ACT I 

 

4. Flickan 

Det här är historien om bondpojken Giustino och hans väg till kejsare. En natt när han lägger sig för att 

sova uppenbarar sig den kloka och vackra Leocasta för honom i en dröm och avslöjar hans framtid. 

 

5. Pojken 

Vitaliano, tyrannen som härskar över Mindre Asien vill erövra hela bysantinska riket och startar ett 

stort och blodigt krig. 

 

6. Flickan 

Anastasio är den bysantinska kejsaren. Han har precis friat till sin älskade Arianna och hon har 

accepterat. 

 

7. Pojken 

Anastasios general, Amanzio smider ständigt onda planer för att själv komma åt tronen och utropa sig 

själv till kejsare. 

 

8. BRÖLLOPSFANFAR 

Kröningen av Anastasio och hans bröllop med kejsarinnan Arianna, firas i det kejserliga palatset i 

Konstantinopel. Festligheterna störs av nyheten att Vitalianos arme har korsat Bosporen och kan 

ockupera staden. Vitaliano dikterar fredsvillkoren: Arianna måste gifta sig med Vitaliano, annars blir 

det krig.  

 

9. ARIANNA, Viva Augusto eterno Impero 

Anastasio vägrar argt det förolämpande erbjudandet och förbereder sig för krig. Arianna bestämmer 

sig för att riskera slagfältets faror och dela sin makes öde.  

 



10. ANASTASIO, Viva Arianna, e il suo bel core 

Anastasio går ut i kriget för att slåss inspirerad av sin kärlek till Arianna.  

 

11. ARIANNA, Sole degl`occhi miei 

Arianna sjunger om sin kärlek till Anastasio, och att hon lever endast för honom.  

 

12. AMANZIO, La gloria del mio sangue 

Anastasios general Amanzio försöker komma åt tronen och har för avsikt att lura sin omgivning. 

 

13. SINFONIA ”La Primavera” Allegro 

Vi förflyttar oss till landet och hör vårens ankomst. Giustino, en vanlig bonde, drömmer om att byta sitt 

arbete som jordbrukare mot militär ära. Han sover och Leocasta uppenbarar sig för honom i drömmen. 

En möjlighet uppenbarar sig genast då Leocasta, syster till kejsar Anastasio, träder in. Hon bjuder 

honom till hovet och han blir en kunglig soldat.  

 

14. LEOCASTA, Della tua sorte 

Leocasta lovar honom ära, rikedomar och tronen.  

 

15. GIUSTINO, Allor che mi vedrò 

Giustino vaknar och beslutar sig för att följa hennes väg.  

 

16. LEOCASTA, Naque al bosco e naque al prato 

Leocasta förklarar sin kärlek till Giustino och lovordar honom.  

 

17. Pojken 

I kriget mot Anastasio blir Arianna bortrövad och tvingad att gifta sig med Vitaliano. 



 

18. Flickan 

Ja, och Anastasio sjunger sånger om hur han längtar efter seger så han kan återförenas med sin 

vackra hustru. 

 

19. Pojken 

Till slut tröttnar Vitaliano på Ariannas trohet till sin make och lämnar henne vid havet för att bli uppäten 

av ett fasansfullt sjöodjur, fastbunden vid en vass klippa. 

 

20. VITALIANO, All`armi, o guerrieri 

I fiendelägret utanför stadsmurarna kallar Vitaliano sina män till strid. Vitaliano tillfångatar Arianna. 

 

21. ANASTASIO, Vedrò con mio diletto 

På slagfältet avslöjar Anastasios general Amanzio en hemlig plan för triumf. Anastasio ser fram emot 

segern som ska återförena honom med hustrun Arianna. 

 

ACT II  

 

22. VITALIANO, Vanne sì, superba, va 

Vitaliano ber om Ariannas kärlek, men hon avvisar honom argt. Till slut, frustrerad av hennes 

avvisande, förlorar han tålamodet.  

 

23. ARIANNA, Mio dolce amato sposo 

Arianna ber till Gud om nåd. Hennes klagan ekar bland klipporna. 

 

24. ANASTASIO, Sento in seno ch`in pioggia di lacrime 



Anastasio försöker hålla sin sorg inom sig vid förlusten av Arianna. Men han hoppas kärleken slutligen 

kommer segra.  

 

25. Flickan 

Giustino hör Ariannas skrik och dödar odjuret i sista stund och det lyckliga kärleksparet återförenas. 

 

26. Pojken 

Och även Giustino finner kärleken, men .... 

 

27. ANASTASIO & ARIANNA, Mio bel tesoro 

Anastasio och Arianna är nu glädjefyllt återförenade.  

28. ARIANNA, Per noi soave e bella 

Stormen bedarrar och Anastasio och Arianna seglar hem med en stilla bris.  

 

29. LEOCASTA, Sventurata navicella 

Leocasta och Giustino förklarar sin kärlek till varandra. Leocasta berättar samtidigt om komplotten mot 

honom vid hovet.  

 

30. GIUSTINO, Ho nel petto un cor sì forte 

Giustino är medveten om att lyckan nu vänder sig mot honom. Han ger Leocasta ett ömt farväl innan 

han ger sig ut i kriget.  

 

31. LEOCASTA, Senza l`amato ben 

Vid tanken på att förlora sin älskade Giustino, ber Leocasta att hellre få dö med honom på krigsfältet.  

 

ACT III 



 

32. AMANZIO, Or che cinto ho il crin d`alloro 

Anastasios general Amanzio sår frön av avundsjuka,  

genom att lura Anastasio att Giustino har anspråk på både hans fru och tronen.  

 

33. Pojken 

Amanzios onda planer lyckades och han utropade sig själv till kejsare. 

 

34. Flickan 

Arianna som känner stor oro för framtiden blir lugnad av Leocasta. 

 

35. Pojken 

Samtidigt är Vitaliano på jakt efter Giustino och ska precis sticka svärdet i honom när han upptäcker 

ett födelsemärke som bevisar att Giustino är hans försvunne bror. 

 

36. ARIANNA, Quell`amoroso ardor 

Arianna är bekymrad. Anastastios svartsjuka mynnar ut i att han dömer Giustino till döden, och att 

Arianna ska bli av med sin titel. 

 

37. VITALIANO, Quando serve alla ragione 

Vitaliano inser att ödets vägar har förändrats. Precis när han ska döda Giustino upptäcker han att 

Giustino är hans försvunne bror. 

 

38. Flickan 

Tillsammans störtar Giustino och Vitaliano den grymma och maktgalna Amanzio från tronen och 

Giustino blir äntligen kejsare. 

 



39. Pojken 

Och Anastasio och Arianna förnyar sina bröllopslöften till varandra. 

 

40. ANASTASIO & ARIANNA, In braccio a te la calma 

Anastasio och Arianna förenas i en kärleksduett. 

 

41. SLUTKÖREN, Doppo i nembi e le procelle 

Anastasio välkomnar Vitaliano som en vän och när han får veta att Giustino är av kungligt blod, 

belönar han honom med Leocasta och halva kungariket. Alla förenas slutligen i glädjeyra.  
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