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Василь Георгійович Герелло—  

оперний співак, заслужений артист України,  

народний артист Росії 

          Народився в сім’ї простих селян в с. Васловівці Заставнівського 

району. Середню освіту здобув у ближніх до рідного села Малому 

Кучурові та Садгорі . 

             Після здобуття середньої освіти вступає до Чернівецького 

музичного училища. На той час Василь уже самотужки оволодів 

багатьма музичними інструментами (акордеоном, баяном, 

саксофоном та ін.), мав досвід виступів перед глядачами. Через рік 

навчання в училищі його призвали на дійсну війскову службу. Служив 

не далеко – в Садгорі (тепер це частина Чернівців), грав у військовому 

оркестрі. Після закінчення  служби в армії, Василь Герелло 

повертається продовжувати навчання в Чернівецьке музичне 

училище, але вже на вокальне відділення. За порадою вчителів, які 
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розгледіли в здібному студентові майбутню світову зірку, не 

завершивши навчання в училищі, поступає в Ленінградську 

консерваторію на вокальний факультет, в клас Ніни Олександрівни 

Серваль.  

               Ленінградську консерваторію Василь Герелло закінчив у 1991 

році, а ще в 1990 році, на третьому курсі, після того, як його прослухав 

головний диригент Маріїнського театру Валерій Гергієв, був 

запрошений на роботу в трупу цього театру, причому - на головні 

партії. Дебютом співака Герелло став Валентин у «Фаусті», незабаром 

були ролі Онєгіна, Родріго. Василь став першим, хто в Маріїнському 

театрі заспівав «Травіату» мовою оригіналу. У студентські роки 

відбувся і зарубіжний дебют співака: на сцені Нідерландської опери у 

виставі «Севільський цирульник» він заспівав партію Фігаро. З трупою 

Маріїнського театру Василь Герелло з гастролями відвідав майже всі 

оперні сцени європейських і світових театрів. Зарубіжні музичні 

критики назвали його Орфеєм «російської сцени».  

            Василь Герелло виступав з усіма всесвітньо відомими 

диригентами: Валерієм Гергієвим, Ріккардо Муті, Мунг-Вун Чунгом, 

Клаудіо Аббадо, Бернардом Хайтинком, Фабіо Луізі та іншими. Після 

розпаду Радянського Союзу Герелло вийшов із штату Маріїнського 

театру, але не порвав з ним – часто виступає в театрі по контракту, як і 

з багатьма оперними театрами світу. Василь Герелло проживає з 

сім’єю в Санкт-Петербурзі, але не цурається батьківщини – кожного 

року відвідує рідне село Васловівці та місто своєї молодості Чернівці. 

              Як співак, веде активну концертну діяльність. Він брав участь в 

концерті молодих солістів країн Тихого океану в оперному театрі Сан-

Франциско, виконав камерну сольну програму в театрі Шатле, співав 

в концерті Belcanto з симфонічним оркестром Бельгії. Виступав в Нью-

Йорку (Карнегі-хол) і Лондоні (Королівський Альберт-холл), з 

Даллаським і Нью-йоркським симфонічними оркестрами. Дає сольні 
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концерти на сцені Концертного залу Маріїнського театру. Часто 

виступає з благодійними концертами на сценах Санкт-Петербургу. 

             Василь Герелло - учасник багатьох міжнародних фестивалів, 

серед яких VII Міжнародний фестиваль «Музика великого Ермітажу», 

XIV Міжнародний музичний фестиваль «Палаци Санкт-Петербургу», 

фестиваль «Зірки білих ночей» і Московський Пасхальний фестиваль. 

Виступає зі всесвітньо відомими диригентами - Валерієм Гергієвим, 

Ріккардо Муті, Мунг-Вун Чунгом, Клаудіо Аббадо, Бернардом 

Хайтинком, Фабіо Луїзі і багатьма іншими. 
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