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Ιούλιος στην Αθήνα: Η Τόσκα επιστρέφει στο Ηρώδειο

Μια από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών, η Τόσκα 
του Τζάκομο Πουτσίνι, επιστρέφει για τέσσερις παραστάσεις στο 
Ηρώδειο (28, 29, 30 και 31 Ιουλίου 2022), στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή σε σκη-
νοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του διακεκριμένου Αργεντίνου 
σκηνοθέτη της όπερας Ούγκο ντε Άνα και σε μουσική διεύθυν-
ση του γάλλου αρχιμουσικού Φιλίπ Ωγκέν. Με αυτόν τον τρόπο 
η Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκληρώνει εντυπωσιακά την καλλι-
τεχνική περίοδο 2021/22.

Πρωταγωνιστούν σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι μονωδοί με διε-
θνή αναγνώριση, όπως, μεταξύ άλλων, οι Κριστίνε Οπολάις, Λιά-
να Χαρουτουνιάν, Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο Μπερρούτζι, Δημή-
τρης Πλατανιάς, Τάσης Χριστογιαννόπουλος κ.ά. Συμμετέχουν, 
επίσης, η  Ορχήστρα, η Χορωδία, καθώς και η Παιδική Χορωδία 
της ΕΛΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής.

Λίγα λόγια τώρα  για την υπόθεση της παράστασης που είμαι σί-
γουρη ότι θα σας μαγέψει: η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπε-
ρας, είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευμένη, που ζηλεύει πα-
θολογικά τον σύντροφό της. Ο βαρόνος Σκάρπια, ένας σκοτεινός 
άνδρας με απόλυτη εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των θυμά-
των του. Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται ο εραστής και αγνός πα-
τριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, 
όχι για τις ιδέες του, αλλά επειδή κατέχει την Τόσκα, την οποία 
ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή είναι καλά στημένη: απ’ τις παγίδες 
του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.

Η αφηγηματική πλοκή της Τόσκας συμπεριλαμβάνει μια σειρά 
από ανθρώπινα ζητήματα: τον έρωτα, τη ζήλια, τη διεστραμμένη 
λαγνεία, την πίστη στη φιλία. Και παρά το γεγονός ότι ο θάνατος 

σφραγίζει το έργο, εντούτοις η ουσία της πλοκής του έργου είναι 
ο αβίωτος διχασμός της ηρωίδας η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με ένα εφιαλτικό δίλημμα. Ένας από τους λόγους για τους οποί-
ους η Τόσκα παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις δημοφιλέστε-
ρες όπερες είναι τα χαρακτηριστικά της κεντρικής ηρωίδας. Η 
Τόσκα αποτελεί το πρότυπο της ντίβας, τόσο με το τραγούδι όσο 
και με τη συμπεριφορά της. Όλοι οι χειρισμοί και τα συναισθή-
ματά της στοιχειοθετούν το κατεξοχήν οπερατικό στερεότυπο της 
ματαιόδοξης λυρικής τραγουδίστριας, παραδομένης στα δυνα-
τά της ένστικτα. Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε παγκό-
σμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη, τα παράφορα πάθη υπογραμ-
μίζονται από την υποβλητική μουσική του Πουτσίνι. Στην Ελλάδα 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1942 από την ΕΛΣ, με τη Μαρία Κάλλας 
στον ομώνυμο ρόλο.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 17 Ιου-
νίου και θα πραγματοποιείται στα Ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, 
στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και online στα 
aefestival.gr και viva.gr. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη 
της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.
org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής.

I N F O
Τόσκα, Ηρώδειο (28, 29, 30 και 31 Ιουλίου 2022)
Τιμές εισιτηρίων: €25, €45, €55, €60, €85, €100
Φοιτητικό, παιδικό: €15 / ΑΜΕΑ: €15
Προπώληση στα Ταμεία της ΕΛΣ, τα εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών 
Επιδαύρου και online στα aefestival.gr & viva.gr

http://aefestival.gr
http://viva.gr
http://www.SNF.org
http://www.SNF.org
http://aefestival.gr
http://viva.gr

