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O Ντον Τζοβάννι του Μότσαρτ είναι η πρώτη από τις διεθνείς 
συμπαραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που ήταν προ-
γραμματισμένο να δημιουργηθεί και να κάνει πρεμιέρα στην 
Αθήνα και στη συνέχεια να ταξιδέψει και να παρουσιαστεί στα 
άλλα δύο λυρικά θέατρα που συμμετέχουν στη συμπαραγωγή. 
Λόγω της πανδημίας, η παραγωγή δεν παρουσιάστηκε σε κοινό, 
όμως βιντεοσκοπήθηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και θα 
παρουσιαστεί σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση από την GNO TV. 
Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV 
από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, όπως είναι προ-
γραμματισμένο, θα παρουσιαστεί στο Γκέτεμποργκ εντός του 
2021 και στην Κοπεγχάγη το 2022. Η παραγωγή του Ντον Τζο-
βάννι και η GNO TV υλοποιήθηκαν με τη στήριξη της δωρεάς 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την 
ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής.
Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα ορόσημα του οπερατι-
κού ρεπερτορίου και αποτελεί πρόκληση τόσο για τους τραγου-
διστές της όπερας όσο και για τη δημιουργική ομάδα που καλεί-
ται να τον αποδώσει σκηνικά. Η εξαιρετικά ευρηματική μουσική 
του Μότσαρτ αποδίδει όλες τις όψεις της πορείας του ανθρώπου 

που τα βάζει με τον Θεό και παίρνει την τύχη στα χέρια του και 
καταφέρνει να συνδέσει τον κόσμο των ευγενών με τους κωμι-
κούς χαρακτήρες με τρόπο πρωτόγνωρο. Στο εμβληματικό αυτό 
έργο τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, αφού η αμφισημία διαπερ-
νά το ποιητικό κείμενο αλλά και τη μουσική. Η υπόθεση αφορά 
τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον 
Τζοβάννι. Σε μια από αυτές, αποπειράται να βιάσει την Ντόννα 
Άννα. Προσπαθώντας να διαφύγει, σκοτώνει τον πατέρα της, ο 
οποίος επιστρέφει από τον κόσμο των νεκρών προκειμένου να 
πάρει εκδίκηση. Καθώς ο Ντον Τζοβάννι δεν μετανοεί για όσα 
έχει πράξει, οδηγείται στην Κόλαση.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια της νέας παραγωγής του Ντον Τζο-
βάννι δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου στα κατασκευαστικά ερ-
γαστήρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι πρόβες πραγματοποι-
ήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 στις αίθουσες 
δοκιμών της ΕΛΣ και η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε στα μέσα 
Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Η βιντεοσκόπηση 
της παραγωγής έγινε με οκτακάμερο σύστημα τελευταίας τεχνο-
λογίας και ειδική κινηματογραφική σκηνοθεσία, προκειμένου 
να προσφέρει μια υψηλή εμπειρία θέασης και ακρόασης στον 
θεατή. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην GNO TV με δυνατό-

Ντον Τζοβάννι: Η νέα διεθνής συμπαραγωγή 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινά το ταξίδι της

• Δείτε το τρέιλερ της παράστασης, εεε
• Για τη μετάδοση του Ντον Τζοβάννι από την GNO TV προπωλούνται εισιτήρια των 10 ευρώ  

στην www.ticketservices.gr και στο www.tickets.public.gr
• H προπώληση ξεκίνησε την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

• Πληροφορίες: Ταμεία ΕΛΣ 213- 08.85.700

http://nationalopera.gr/GNOTV 
http://www.SNF.org
https://www.youtube.com/watch?v=lKmWMHTbA_8&feature=youtu.be
https://www.ticketservices.gr/
https://tickets.public.gr/

