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Με κατάµεστο το Ηρώδειο
οι παραστάσεις της όπερας
«Ναµπούσκο» του Βέρντι

Ο Έλληνας βαρύτονος ∆ηµήτρης Πλατα-
νιάς,να κυριαάρχησε ερµηνεύοντας τον
ρόλο του τίτλου και χειροκροτούµενος
θερµά κατά τη διάρκεια, αλλά και στο φι-
νάλε της παράστασης. Θερµό χειροκρό-
τηµα και επευφηµίες απέσπασαν επίσης οι
συµπρωταγωνιστές του Σάε-Κιουνγκ Ριµ,
Ρικκάρντο Τζανελλάτο, Έλενα Κασσιάν,
∆ηµήτρης Φλεµοτόµος, ∆ηµήτρης Κασι-
ούµης, Γιάννης Καλύβας, Βαρβάρα
Μπιζά.

Η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής σηµείωσαν εξαιρετική
επίδοση ενθουσιάζοντας το κοινό και ο
αρχιµουσικός Φιλίπ Ωγκέν ανέδειξε τις
πολλαπλές όψεις της µουσικής του Τζου-
ζέππε Βέρντι, που µ’ αυτή την όπερα κα-
θιερώθηκε ως κορυφαίος συνθέτης.

ΑΞΙΖΕΙ ν’ αναφερθεί ότι Ναµπούκο, είναι
το όνοµα του «Ναβουχοδονόσορα σε σύντµιση.και η όπερα του

Βέρντι µε τον τίτλο αυτό βασί-
ζεται στην βιβλική ιστορία και
το θεατρικό έργο των Anicet-
Bourgeois και Francis Cornu.
Είναι µία από τις γνωστότερες
όπερες του Βέρντι. Πρωτοπα-
ρουσιάστηκε (παγκόσµια πρε-
µιέρα) στις 9 Μαρτίου1842
στη «Σκάλα του Μιλάνου» µε
τίτλο «Ναβουχοδονόσορας».

Ο οριστικός τίτλος, µε τον
οποίο είναι σήµερα γνωστό το
έργο, δόθηκε για πρώτη φορά
(και καθιερώθηκε από τότε) σε
µία παράσταση στην Κέρκυρα
τον Σεπτέµβριο 1844. Το γνω-
στότερο κοµµάτι του «Ναµ-
πούκο» είναι το χορω- διακό
Va, pensiero (= «Πέτα σκέ-
ψη») των Εβραίων της Βαβυλ-
ωνιακής αιχµαλωσίας.

ΣΠΟΥ∆ΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΡΕΙ η Ελλάδα να διέρχεται κρίση, αλλά οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
δεν υστερούν ούτε σε ποιότητα, ούτε συχνότητα και δεν έχουν πάψει να
συγκεντρώνουν ενθουσιώδη πλήθη που τις παρακολουθούν και τις απο-
λαµβάνουν.Έτσι και στις αρχές αυτού του µήνα, τόσο στην πρεµιέρα, όσο
και στις παραστάσεις που ακολούθησαν το κοινό γέµισε το Ηρώδειο και

χειροκρότησε θερµά το «Ναµπούσκο» από την Λυρική Σκηνή.

ΑΝΩ:Οι πρωταγωνιστές τηςπα-
ράστασης εµπρός από τα µέλη
τηςπολυπληθούς χορωδίας υπο-
κλίνονται στο κοινόπου τους απο-

θεώνει. ΠΑΡΑΠΛΕΎΡΩΣ
ΟµαέστροςΦίλιπΩγκένπου, -
όπωςκαι ο βαρύτονος∆ηµήτρης
Πλατανιάς γνωρίζουν τηνΑυστρα-
λία και επιθυµούν να την επισκε-

φθούν τοσυντοµότερο

Από την ανταποκρίτριας µας
Αλεξάνδρα - ∆άφνη Ταίηλορ
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Με τον Γιώργο Τσερδανη
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Η Αλεξάνδρα ∆άφνη Ταίηλορ σε µια ανα
µνηστική φωτογραφία µετά την συγκονι-

στική παράσταση του Ναµπούσκο


