
Έναν νέο κύκλο στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό 
εγκαινιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Το πρώτο Διαδι-
κτυακό Φεστιβάλ με τίτλο ΕΞΟΔΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ, σε 
καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, ανοί-

γει τα φτερά του στον ψηφιακό κόσμο και μας καλεί να βιώσουμε 
μια καινούρια εμπειρία θέασης και ακρόασης. Από τις 17 Μαΐου 
έως και τις 8 Ιουνίου 2020, έντεκα νέες βίντεο-παραστάσεις μου-

σικής, όπερας, οπερέτας, 
μουσικού θεάτρου -οι 
οποίες δημιουργήθηκαν 
μέσα στην πανδημία-, 
καθώς και μια μαγνητο-
σκοπημένη παράσταση 
χορού, έρχονται δωρεάν 
στο σπίτι μας μέσω του 
www.nationalopera.gr, 
του www.culture.gov.gr, 
του καναλιού της ΕΛΣ στο 
YouTube, της σελίδας της 
ΕΛΣ στο Facebook και της 
σελίδας του ΥΠΠΟΑ στο 
Facebook. Όλες οι βίντε-

ο-παραστάσεις του Φεστιβάλ θα κινηθούν γύρω από τον θεματικό 
άξονα της προσμονής της άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης, 
του ερχομού του καινούριου. Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στή-
ριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την 
ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής.

Απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής, η Εθνική Λυρική Σκη-
νή αναπτύσσει νέους τρόπους δημιουργίας και παρουσίασης του 
έργου της πέρα από τα αναμενόμενα. Καθώς βιώνουμε μια νέα 
πραγματικότητα, το τέλος της οποίας κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει, η ΕΛΣ μετατρέπει  την αναγκαστική απουσία από την παρα-
γωγή της βασικής καλλιτεχνικής της δραστηριότητας σε μια νέα 
δημιουργικότητα έξω από νόρμες και στεγανά. Το 1ο Διαδικτυακό 
Φεστιβάλ ΕΞΟΔΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ έχει στόχο να προσφέρει στους φί-
λους της ΕΛΣ στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο μια «ψηφιακή» 

έξοδο στη φετινή άνοιξη που χάσαμε, μέσα από βίντεο-παραστά-
σεις μουσικής, χορού, λυρικής τέχνης. «Φέτος η φύση άνθισε με τον 
πιο οργιώδη τρόπο λόγω της απουσίας της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας και της μείωσης της ανθρώπινης παρέμβασης πάνω στον 
πλανήτη. Αυτό μας δίνει ένα μάθημα που πρέπει να λάβουμε για το 
αύριο και τη νέα εποχή που ξεκινά. Το Φεστιβάλ αυτό ας χτυπήσει 
το καμπανάκι του κινδύνου και ας μη χρειαστεί μια ακόμα ανθρώ-
πινη θυσία για να εξευμενίσουμε τον θεό της άνοιξης», δηλώνει ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης.

Τα σπουδαία πιανιστικά του Μπαχ, του Σούμπερτ, του Τσαϊκόφ-
σκι, η 5η Σονάτα της «Άνοιξης» του Μπετόβεν, τα τραγούδια και οι 
άριες των Πουλένκ, Μασνέ, Μασκάνι, η Ιεροτελεστία της άνοιξης 
του Στραβίνσκι, οι μεταγραφές έργων του Μπαχ για κρουστά, η 
«Άνοιξη» από τις Τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, τα Δωδεκανησια-
κά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη, η Άνοιξη στα Απαλάχια 
του Κόπλαντ, η Συνέλευση των ζώων του Γιώργου Κουρουπού σε 
λιμπρέτο του Περικλή Κοροβέση, καθώς επίσης η opera povera και 
η operetta povera, είναι μερικά από τα highlights που θα δούμε στις 
βίντεο-παραστάσεις του Φεστιβάλ από καλλιτέχνες της ΕΛΣ και 
όχι μόνο, σε χώρους απρόσμενους, με concept μη αναμενόμενα, με 
αιχμηρή ματιά, χωρίς συντηρητισμούς, παρωπίδες και στεγανά.
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