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Ο Οθέλλος του Τζουζέππε Βέρντι έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον Οθέλλο του Τζουζέπ-
πε Βέρντι σε σκηνοθεσία, σκηνικά και φωτισμούς ενός από τους 
κορυφαίους θεατρικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες της επο-
χής μας, του Ρόμπερτ Ουίλσον –στην πρώτη του συνεργασία με 
το μοναδικό ελληνικό λυρικό θέατρο–, από τις 20 Φεβρουαρίου 
και για πέντε παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο 
ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές συμπαραγωγές 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με ένα ιστορικό φεστιβάλ όπερας 
στην Ευρώπη, το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν, η 
οποία υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτε-
χνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Διευθύνει ο 
Στάθης Σούλης και πρωταγωνιστούν διεθνούς ακτινοβολίας Έλ-
ληνες και ξένοι πρωταγωνιστές όπως οι Αλεξάντρς Αντονένκο, 
Τσέλια Κοστέα και Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Ο τετράπρακτος Οθέλλος του Τζουζέππε Βέρντι ακολουθεί την 
αφήγηση του ομώνυμου σαιξπηρικού αριστουργήματος, αποδί-
δοντας την ιστορία με μουσική εκρηκτικής δύναμης και υποδειγ-
ματική οικονομία εκφραστικών μέσων. Ο ηρωισμός του Οθέλ-
λου, το άσβεστο μίσος του Ιάγου, η αγνότητα και η καλοπιστία 
της Δυσδαιμόνας σκιαγραφούνται μοναδικά μέσα από τη σύν-
θεση του Βέρντι. Η μοναδικής ακρίβειας μουσική αποδίδει θεα-
ματικά την καταιγίδα που μαίνεται στη θάλασσα, αλλά και κυρί-
ως το ψυχικό τοπίο του κεντρικού ήρωα, που θα καταποντιστεί 
από το βάθρο της δόξας του, παραδομένος στο ένστικτο της ζή-
λιας του. Η προτελευταία όπερα του Βέρντι σημείωσε τεράστια 
επιτυχία στην πρώτη της παρουσίαση το 1887 στη Σκάλα του Μι-
λάνου και έκτοτε βρίσκεται στο ρεπερτόριο όλων των λυρικών 
θεάτρων και στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του κοινού.

Η υπόθεση αφορά στην εκδίκηση του Ιάγου, ο οποίος είναι ση-
μαιοφόρος στην υπηρεσία του Οθέλλου. Ο Ιάγος μισεί τον Οθέλλο, 
τον μαύρο κυβερνήτη της Κύπρου και στρατηγό της Δημοκρατίας 
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της Βενετίας, επειδή τον παρέκαμψε και έδωσε προαγωγή στον 
Κάσσιο. Ο Ιάγος δολοπλοκεί προκειμένου να πείσει τον Οθέλλο 
ότι η σύζυγός του Δυσδαιμόνα τον απατά με τον Κάσσιο. Ο Οθέλ-
λος πέφτει στην παγίδα και θολωμένος απ’ τη ζήλια στραγγαλί-
ζει τη Δυσδαιμόνα. Όταν η πλεκτάνη αποκαλύπτεται, ο Οθέλλος 
αυτοκτονεί. Στον ρόλο του τίτλου θα έχουμε τη χαρά να απολαύ-
σουμε τον πιο περιζήτητο Οθέλλο της εποχής μας, τον Αλεξάντρς 
Αντονένκο, ο οποίος την τελευταία δεκαετία διαγράφει μια εντυ-
πωσιακή πορεία στα κορυφαία λυρικά θέατρα του πλανήτη. Ιά-
γος θα είναι ο Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο 
οποίος από το 1989 πρωταγωνιστεί σε παραγωγές της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ενώ εμ-
φανίζεται στα σημαντικότερα θέατρα παγκοσμίως. Τον ρόλο της 
Δυσδαιμόνας θα ερμηνεύσει η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφω-
νος της ΕΛΣ Τσέλια Κοστέα, η οποία έχει συμπράξει με τα με-
γαλύτερα θέατρα και τις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου.

Το έργο που είναι ένα λυρικό δράμα σε τέσσερις πράξεις βασί-
ζεται σε ποιητικό κείμενο του συγγραφέα και συνθέτη Αρρίγκο 
Μπόιτο. Αυτό, με τη σειρά του, αντλεί από το θεατρικό H τραγω-
δία του Οθέλλου, του μαύρου της Βενετίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 
Ο Οθέλλος παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Σκάλα του Μιλάνου 
στις 5 Φεβρουαρίου 1887 σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Από 
την Εθνική Λυρική Σκηνή η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στις 8 
Δεκεμβρίου 1960 στο νέο Θέατρο Ολύμπια, που είχε εγκαινιαστεί 
τον Ιανουάριο του 1958.


