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B I O

Jest rok 1966, jesteśmy w Loppiano, 
na toskańskich wzgórzach, kilka kilometrów 
od Florencji. Grupa dziewcząt, które 
pochodzą z różnych stron świata 
i chcą by świat się zmieniał, otrzymuje 
od  Chiary Lubich oryginalny prezent 
– zieloną perkusję. Ten instrument stał się 
symbolem rewolucji, w której muzyka 
i talenty oddane do wspólnoty 
są uprzywilejowanymi narzędziami 
do budowania bardziej zjednoczonego 
i braterskiego świata.

Tak narodził się zespół Gen Verde: zapał, 
forma wyrazu oraz profesjonalizm 
to podstawowe elementy, służące 
do przekazywania idei, że ludzkość ma wciąż 
i zawsze szansę, by wybierać pokój zamiast 
wojny, budować mosty zamiast murów, 
proponować dialog w miejsce nietolerancji.

Występując na całym świecie od ponad 50 lat, 
zespół pokazał ponad 1500 spektakli 
i koncertów. 
Do najbardziej znanych produkcji należą: 
„Prime pagine” (“Pierwsze stronice” - spektakl 
muzyczny zrealizowany w 13 wersjach 
językowych), „Mille strade di luce” („Tysiące 
dróg światła”), „Il mondo una casa” („Świat 
jednym domem”) oraz koncerty: „From the 
Inside Outside” („Z wewnątrz na zewnątrz”),
 „On the Other Side” („Z drugiej strony”) 
oraz „Music Made to be Played” 
(„Muzyka stworzona do grania”). Zespół 
występował także na wielu wydarzeniach 
międzynarodowych i międzyreligijnych, 
jak choćby w imprezie „First Earth Run” 

(„Pierwszy Bieg Ziemi”), promowanej przez 
ONZ i UNICEF w Nowym Jorku z okazji 
Międzynarodowego Roku Pokoju (1986). 
Spektakle wystawiane były również 
dla Parlamentu Europejskiego i Parlamentu 
w Pradze, a także z okazji Światowego Dnia 
Pokoju w Seulu (1984) i w Asyżu (2011). 
Koncerty i warsztaty Gen Verde były 
też częścią oficjalnego programu Światowych 
Dni Młodzieży w Panamie w 2019 roku.

Zespół wydał do tej pory 70 albumów 
w 9 językach. Od początku istnienia Gen 
Verde przewinęło się w nim 147 osób - 
muzyków, piosenkarek, techników, aktorek 
i tancerek. Zostało nawiązanych wiele 
kontaktów z artystami z całego świata, które 
pomagają otworzyć nowe horyzonty 
i współpracę. Nie można zapomnieć 
przy tym o ofercie formacyjnej 
skierowanej do młodzieży, poprzez 
warsztaty i specjalistyczne kursy 
teatralne, perkusyjne, taneczne 
i wokalne. 

Nawet w okresie pandemii Covid-19 zespół 
nie zaprzestał działalności artystycznej: 
spektakle i spotkania online z młodzieżą 
i grupami z całego świata, miały na celu 
przekazanie poprzez słowa i muzykę, 
przesłania nadziei i solidarności.

Krótko mówiąc, Gen Verde to całkowicie 
żeński zespół, którego atutami są talenty, 
międzynarodowość, bogactwo kulturowe 
i artystyczne eksperymenty. Udzielenie 
głosu ludziom naszych czasów, ludom 
i historii ludzkości, powołanych do życia 
w powszechnym braterstwie: 
to jest cel Gen Verde.

19 artystek z 14 krajów: oto Gen 
Verde International Performing 
Arts Group.

mailto:%20info%40genverde.it?subject=
http:// www.genverde.it
https://centrochiaralubich.org/it/
https://www.genverde.it/in-concert/gen-verde-in-concert/
https://www.genverde.it/musica/
https://www.genverde.it/workshop/start-now-workshop-project/
https://www.genverde.it/eventi-online/performance-online/
https://www.genverde.it/eventi-online/incontra-il-gen-verde/

