
           Ντον Κάρλο, η σημαντικό-
          τερη μεγαλόπρεπη όπερα 
του Βέρντι, παρουσιάζεται –στην 
ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή 
(Μόντενα)– για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, σε μια εντυπωσιακή 
παραγωγή που υπογράφει ο Σερ 
Νίκολας Χάιτνερ, από τις 8 
Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο 
ΚΠΙΣΝ.

Βασισμένος στο ομώνυμο 
θεατρικό έργο του Φρήντριχ 
Σίλλερ, ο Ντον Κάρλο είναι μια 

όπερα γεμάτη εντυπωσιακές 

άριες, ντουέτα και επιβλητικά 

σύνολα, ταυτόχρονα όμως είναι 

ένα έργο με βαθιά ανθρώπινους 

χαρακτήρες, οι οποίοι αγωνίζο-

νται να ισορροπήσουν ανάμεσα 

στα συναισθήματά τους και στο 

καθήκον. Η πολυεπίπεδη πολιτι-

κή διάσταση, με τη σύγκρουση 

ανάμεσα στην κοσμική εξουσία 

και την εκκλησία, ανάμεσα στον 

φιλελευθερισμό και την απολυ-

ταρχία, ενδιέφερε ιδιαίτερα τον 

Βέρντι.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης 
του θεάτρου, του κινηματογρά-
φου και της όπερας Σερ Νίκολας 
Χάιτνερ δημιούργησε μια 
εντυπωσιακή παραγωγή όπου οι 
αιχμηρές αντιπαραθέσεις του 
στιλιζαρισμένου νατουραλισμού 
του σκηνικού με τα κοστούμια 
της εποχής του Βελάσκεθ 
φωτίζουν τα παιχνίδια εξουσίας 
μεταξύ πολιτικής και θρησκείας. 
Tα εντυπωσιακά σκηνικά και 
κοστούμια έχει σχεδιάσει ο 
Μπομπ Κρώλεϋ, ένας από τους 
πιο επιτυχημένους Βρετανούς 
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Η μεγαλοπρεπής όπερα Ντον Κάρλο πέρασε τόσο από περιόδους λήθης όσο και από μεγάλη καταξίωση και δόξα.
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σκηνογράφους, ο οποίος έχει 
κερδίσει, μεταξύ άλλων, επτά 
βραβεία Τόνυ και δύο Ολίβιε.

Στον ρόλο του τίτλου, λίγους 
μήνες μετά το επιτυχημένο 
ντεμπούτο του στο Τεάτρο Ρεάλ 
της Μαδρίτης, το ελληνικό κοινό 
θα έχει την ευκαιρία να απολαύ-
σει την ερμηνεία του Αργεντινού 
τενόρου Μαρσέλο Πουέντε. Τον 
Φίλιππο Β΄ θα ερμηνεύσει ο 
Αλεξάντερ Βινογκράντοφ, ένας 
από τους σημαντικότερους 
βαθύφωνους της εποχής μας,

Τον ρόλο του Ροντρίγκο θα 
ερμηνεύσουν δύο κορυφαίοι 
Έλληνες βαρύτονοι. Στην πρώτη 
διανομή ο Τάσης Χριστογιαννό-
πουλος, ενώ στη δεύτερη ο επίσης 
διεθνής Δημήτρης Πλατανιάς, ο 
οποίος πρωτοτραγούδησε τον 
ρόλο στη Λισαβόνα. Την Ελισάβετ 
των Βαλουά θα ερμηνεύσουν δυο 
υψίφωνοι με διακρίσεις σε 

σημαντικούς διεθνείς διαγωνι-
σμούς τραγουδιού και εμφανίσεις 
σε μεγάλα θέατρα. Στην πρώτη 
διανομή θα δούμε τη Μπάρμπαρα 
Φρίττολι, μια από τις κορυφαίες 
Ιταλίδες σοπράνο και στη δεύτερη 
διανομή τη διακεκριμένη Ρουμά-
να υψίφωνο της ΕΛΣ Τσέλια 
Κοστέα. Την ομάδα συμπληρώ-
νουν η Εκατερίνα Γκουμπάνοβα, 
μια από τις σπουδαιότερες μέτζο 
σοπράνο της γενιάς της, που 
ερμηνεύει στην πρώτη διανομή 
τον ρόλο της Πριγκίπισσας του 
Έμπολι και η διακεκριμένη μέτζο 
σοπράνο Έλενα Ζίντκοβα Μαζί 
τους οι Ράφαλ Σίβεκ, Δημήτρης 
Κασιούμης, Γιάννης Κάβουρας, 
Μιράντα Μακρυνιώτη, Νίκη 
Χαζιράκη.

Ο Ντον Κάρλο αγαπήθηκε από 
ιδιαίτερα πλατύ κοινό και απέκτη-
σε εξαρχής δημοτικότητα που 
παραμένει αμείωτη μέχρι σήμερα. 
Στις ιστορικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες του 19ου 

αιώνα, ο Βέρντι υπήρξε ο συνθέ-

της που έζησε εκείνη τη μοναδική 

στιγμή στην ιστορία της μουσικής, 

κατά την οποία η υψηλή τέχνη 

έγινε ταυτόχρονα και λαϊκή.

Ντον Κάρλο
Τζουζέππε Βέρντι

Κύκλος Ιταλική Όπερα
8, 13, 15, 19, 21, 28 Δεκεμβρίου 
2019 & 2, 5 Ιανουαρίου 2020

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος

Ώρα έναρξης 19.00 (Κυριακές 18.30)

Συμπαραγωγή της Βασιλικής 

Όπερας του Λονδίνου, της 

Μετροπόλιταν Όπερας της Νέας 

Υόρκης και της Εθνικής Όπερας 

της Νορβηγίας, η οποία πρωτο-

παρουσιάστηκε στο Κόβεντ 

Γκάρντεν το 2008.
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