Θ πρώτθ κυκλοφορία DVD τθσ ΕΛ είναι γεγονόσ:
Φάουστ του αρλ Γκουνό
Μουςικι διεφκυνςθ Μφρων Μιχαθλίδθσ
Σκθνοκεςία - Χορογραφία Ρενάτο Σηανζλλα
Θ πρώτθ κυκλοφορία DVD τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ είναι γεγονόσ.
Πρόκειται για τθν εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παραγωγι τθσ όπερασ του αρλ
Γκουνό Φάουστ, θ οποία παρουςιάςτθκε με τεράςτια καλλιτεχνικι και
εμπορικι επιτυχία, τον Ιανουάριο του 2012 ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών,
ςε μουςικι διεφκυνςθ του καλλιτεχνικοφ διευκυντι τθσ ΕΛ Μφρωνα
Μιχαθλίδθ και ςκθνοκεςία του διευκυντι του Μπαλζτου τθσ ΕΛ Ρενάτο
Σηανζλλα. Στθν παραγωγι που μαγνθτοςκοπικθκε και κυκλοφορεί ςε DVD,
ςυμμετείχε το ςφνολο των καλλιτεχνικών ςωμάτων τθσ Εκνικισ Λυρικισ
κθνισ: θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και το Μπαλζτο, κακϊσ και ζνα ςπουδαίο
καςτ διακεκριμζνων Eλλινων και ξζνων μονωδών.
Σο DVD διατίκεται ςτο Shop του κεάτρου Ολφμπια (Ακαδθμίασ 59, Ακινα)
και ςφντομα ςε επιλεγμζνα καταςτιματα δίςκων ςε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναλυτικά οι ςυντελεςτζσ του DVD Φάουςτ:
Μουςικι διεφκυνςθ Μφρων Μιχαθλίδθσ
Σκθνοκεςία - Χορογραφία – Κινθςιολογία Ρενάτο Σηανζλλα
Σκθνικά Αλεςςάντρο Κάμερα
Κοςτοφμια Κάρλα Ρικόττι
Φωτιςμοί Βινίτςιο Κζλι
Διεφκυνςθ χορωδίασ Νίκοσ Βαςιλείου
Φάουςτ Ζρικ Κάτλερ
Μαργαρίτα Αλεξία Βουλγαρίδου
Μεφιςτοφελισ Παάτα Μπουρτςουλάτηε
Βαλεντίνοσ Δθμιτρθσ Πλατανιάσ
Βάγκνερ Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ
Ηιμπελ Ειρινθ Καράγιαννθ
Μάρκα Ινζσ Ηικου
Με τθν Ορχιςτρα, τθ Χορωδία και το Μπαλζτο τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ.
Θ παράςταςθ μαγνθτοςκοπικθκε ςτισ 20 Ιανουαρίου του 2012, ςε
τθλεςκθνοκεςία Μιχάλθ Νται. Σο DVD, που κυκλοφορεί ςε παραγωγι τθσ
Εκνικισ Λυρικισ κθνισ, είναι διπλό, ςυνοδεφεται από δίγλωςςθ ζκδοςθ
(ελλθνικά, αγγλικά), ενώ υπάρχουν υπότιτλοι ςε πζντε γλώςςεσ: γαλλικά,
αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και ελλθνικά. τα extras του DVD
εντυπωςιακζσ φωτογραφίεσ τθσ παραγωγισ.

*Λίγα λόγια τθν παραγωγι+
Θ διάςθμθ ιςτορία του Φάουστ του Γκαίτε μζςα από τθν ςπουδαία ςφνκεςθ του
Σαρλ Γκουνό κακιλωςε το ακθναϊκό κοινό ςτισ οκτϊ παραςτάςεισ που δόκθκαν τον
Ιανουάριο του 2012 από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο Μζγαρο Μουςικισ.
Τθ ςκθνοκεςία και τθ χορογραφία υπζγραψε ο Ρενάτο Σηανζλλα, ο οποίοσ
προςζγγιςε τον μφκο του Φάουςτ, εςτιάηοντασ ςτθν ανκρϊπινθ διάςταςθ των
θρϊων και όχι ςτο υπερφυςικό και κρθςκευτικό ςτοιχείο τθσ ιςτορίασ. Θ
εμπνευςμζνθ χριςθ του μπαλζτου όχι μόνο ςτθ Βαλποφργεια νφχτα, αλλά και ςε
πολλά άλλα ςθμεία του ζργου, κακϊσ και θ ςωςτι κακοδιγθςθ των τραγουδιςτϊν
και τθσ χορωδίασ ςυνζβαλαν ςτθν ιδιαίτερθ επιτυχία τθσ παραγωγισ.
Θ κατανυκτικι ατμόςφαιρα τθσ παράςταςθσ επετεφχκθ με τα λιτά αλλά ιδιαιτζρωσ
εμπνευςμζνα ςκθνικά του Αλεςςάντρο Κάμερα, τα υπζροχα κοςτοφμια τθσ Κάρλα
Ρικόττι και τουσ ατμοςφαιρικοφσ φωτιςμοφσ του Βινίτςιο Κζλι.
Θ Ορχιςτρα τθσ ΕΛ υπό τθν διεφκυνςθ του Μφρωνα Μιχαθλίδθ, κατζκτθςε
ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα απόδοςθσ με εντυπωςιακι ςυνζπεια ςτο πνεφμα τθσ
μουςικισ του Γκουνό, ενϊ θ Χορωδία υπό τθν διεφκυνςθ του Νίκου Βαςιλείου
ιταν ςε πολφ υψθλό επίπεδο φωνθτικά αλλά και ςκθνικά.
Ο διακεκριμζνοσ Αμερικάνοσ τενόροσ Ζρικ Κάτλερ ςτον ρόλο του Φάουςτ
εντυπωςίαςε με τισ φωνθτικζσ του ικανότθτεσ και τθν ςτιβαρι ςκθνικι του
παρουςία. Θ Ελλθνίδα ςοπράνο που διαπρζπει ςτισ μεγαλφτερεσ όπερεσ του
κόςμου, Αλεξία Βουλγαρίδου, ιταν θ ιδανικι Μαργαρίτα και από φωνθτικι και
από ςκθνικι άποψθ. Ο διάςθμοσ Γεωργιανόσ μπάςοσ Παάτα Μπουτςουλάτηε ςτον
ρόλο του Μεφιςτοφελι, επζτυχε μια ςπουδαία ερμθνεία επιβεβαιϊνοντασ τθν
μεγάλθ κλάςθ του.
Ο κορυφαίοσ Ζλλθνασ βαρφτονοσ τθσ εποχισ μασ, με εξαιρετικά επιτυχθμζνθ
ςταδιοδρομία ςτα μεγάλα ευρωπαϊκά λυρικά κζατρα, Δθμιτρθσ Πλατανιάσ ςτον
ρόλο του Βαλεντίνου, ενκουςίαςε και ςυγκίνθςε το κοινό με τθν ερμθνεία του.
Οι διακεκριμζνοι Ζλλθνεσ μονωδοί Ειρινθ Καράγιαννθ, Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ και
Ινζσ Ηικου ερμινευςαν με δφναμθ και πάκοσ τουσ ρόλουσ τουσ.
Θ ςυμμετοχι του Μπαλζτου τθσ ΕΛ, ςε χορογραφία ενάτο Τηανζλλα αποτζλεςε
ζνα από το πιο ενδιαφζροντα ςτοιχεία τθσ παραγωγισ, ενϊ οι Α' χορευτζσ Ιγκόρ
ιάτηκο, Αλίνα τεργιανοφ, τράτοσ Παπανοφςθσ και Μαρία Κουςουνι ζκλεψαν
τισ εντυπϊςεισ.
*Σο ζργο+
Ππερα ςε πζντε πράξεισ, ο Φάουςτ ςτθρίηεται ςε ποιθτικό κείμενο των Ηυλ
Μπαρμπιζ και Μιςζλ Καρρζ, οι οποίοι άντλθςαν το υλικό τουσ από το κεατρικό
ζργο Φάουςτ και Μαργαρίτα του Καρρζ (1850), όπωσ επίςθσ από το Α’ Μζροσ του
Φάουςτ, του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε (1808) ςτθ γαλλικι του μετάφραςθ από
τον Ηεράρ ντε Νερβάλ (1828). Τυπικό δείγμα γαλλικισ μεγαλόπρεπθσ όπερασ -grand
opéra- και θ πρϊτθ του είδουσ που ςθμείωςε τόςο μεγάλθ επιτυχία παγκοςμίωσ, ο
Φάουςτ παρζμεινε το δθμοφιλζςτερο λυρικό ζργο μζχρι περίπου τον Β’ Ραγκόςμιο
Ρόλεμο. Ξεκίνθςε ωσ opéra comique με πεηοφσ διαλόγουσ και μεταςχθματίςτθκε
ςταδιακά, ςτθ διάρκεια μίασ δεκαετίασ, ϊςτε να ταιριάξει ςτα γοφςτα του
παγκόςμιου κοινοφ. Ο όροσ opéra comique -κωμικι όπερα- δεν υπαινίςςεται
κωμικά ςτοιχεία, αλλά αφορά χαρακτθριςτικά δομισ και αιςκθτικισ, ζνα από τα
οποία είναι οι διάλογοι πρόηασ. Από τον Γκαίτε ο Φάουςτ κρατά μονάχα τθν

αφιγθςθ και παρακάμπτει το φιλοςοφικό υπόβακρο: ο θλικιωμζνοσ επιςτιμονασ
Φάουςτ πουλά τθ ψυχι του ςτον Μεφιςτοφελι, με αντάλλαγμα τθ νιότθ και τον
ζρωτα. Στο επίκεντρο τθσ όπερασ δεν βρίςκεται τόςο ο ίδιοσ Φάουςτ όςο θ
Μαργαρίτα, που μεταμορφϊνεται χάρθ ςτον ζρωτα και τελικά πλθρϊνει ςκλθρά τισ
επιλογζσ τθσ.
*Ο ςυνκζτθσ+
Ο Σαρλ Γκουνό γεννικθκε ςτο Ραρίςι το 1818 και πιρε τα πρϊτα μακιματα πιάνου
από τθ μθτζρα του. Σποφδαςε ςτο ωδείο του Ραριςιοφ και το 1839 κζρδιςε το
περίφθμο Βραβείο τθσ ϊμθσ για τθν καντάτα του Φερδινάνδοσ. Στθν Ιταλία
μελζτθςε τα ζργα του Ραλεςτρίνα και άλλεσ ςυνκζςεισ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ.
Αργότερα, χάρθ ςτθν Φάννυ και τον Φζλιξ Μζντελςον ιρκε ςε επαφι με τθ μουςικι
του Ι.Σ.Μπαχ. Το 1851 ςυνζκεςε τθν πρϊτθ του όπερα, τθν Σαπφώ. Το 1859 ο
Φάουςτ ζκανε τον ςυνκζτθ γνωςτό ςε όλο τον κόςμο. Ακολοφκθςαν θ γαλλικισ
κεματολογίασ Μιρζιγ (1864), που πρόςφατα ζχει ζρκει και πάλι ςτο προςκινιο, και
θ όπερα Ρωμαίοσ και Ιουλιζττα (1867), βαςιςμζνθ ςτον Σαίξπθρ. Εκτόσ από λυρικά
ζργα ο Γκουνό ςυνζκεςε επίςθσ ςυμφωνίεσ ενϊ κατά τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ
του αςχολικθκε ιδιαίτερα με ζργα κρθςκευτικισ μουςικισ, ορατόρια, λειτουργίεσ,
μοτζτα. Ρζκανε από εγκεφαλικι ςυμφόρθςθ το 1893.

