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Στον ρόλο τησ Κλυταιμνήςτρασ η κορυφαία Ελληνίδα μεςόφωνοσ Αγνή Μπάλτςα, 
ςτην πρώτη τησ ςυνεργαςία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. 
 
 
Η Εκνικι Λυρικι κθνι ξεκινά τθ νζα εποχι τθσ ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ Ίδρυμα 
ταφροσ Νιάρχοσ με ζνα φιλόδοξο εγχείρθμα, κακώσ επιλζγει ωσ πρώτο ζργο τθ 
μονόπρακτθ Ηλέκτρα του Ρίχαρντ τράουσ, βαςιςμζνθ ςτθν ομώνυμθ τραγωδία του 
οφοκλι, μία από τισ ςθμαντικότερεσ αλλά ταυτόχρονα και πιο απαιτθτικζσ όπερεσ 
του 20οφ αιώνα.  
Σο ανζβαςμα αποτελεί μεγάλθ πρόκλθςθ για τον οργανιςμό και για τα μουςικά του 
ςφνολα, κακώσ θ ιδιαίτερα ςφνκετθ παρτιτοφρα, ςτθν οποία ο τράουσ ωκεί τθν 
εξπρεςιονιςτικι ζκφραςθ ςτα άκρα και αγγίηει τα όρια τθσ τονικότθτασ, προβλζπει 
περίπου 110 μουςικά όργανα.  
Η Ηλέκτρα του τράουσ δεν ζχει παρουςιαςτεί ποτζ από τθν Εκνικι Λυρικι κθνι. Ο 
ςυμβολιςμόσ είναι πολλαπλόσ, κακώσ επιλζγεται ζνα ζργο ελλθνικισ κεματολογίασ, 
εμπνευςμζνο από το μφκο των Ατρειδών, ο οποίοσ κα παίξει ςθμαντικό ρόλο 
ςυνολικά ςτον προγραμματιςμό τθσ επόμενθσ τριετίασ, αλλά ταυτόχρονα ζνα ζργο 
του 20οφ αιώνα, κακώσ μία από τισ προκζςεισ είναι να φανεί ότι θ όπερα, θ λυρικι 
τζχνθ, το μουςικό κζατρο, δεν εξαντλείται ςτον 19ο αιώνα.  
Η παραγωγι ςθματοδοτεί επίςθσ τθν πρώτθ ςυνεργαςία τθσ Εκνικισ Λυρικισ 
κθνισ με τθν κορυφαία Ελλθνίδα μεςόφωνο Αγνι Μπάλτςα, θ οποία κα αναλάβει 
τον ρόλο τθσ Κλυταιμνιςτρασ ςε όλεσ τισ παραςτάςεισ, τισ οποίεσ κα ςκθνοκετιςει 
ο διεκνισ Έλλθνασ ςκθνοκζτθσ και ςκθνογράφοσ Γιάννθσ Κόκκοσ και κα διευκφνει ο 
διεκνώσ αναγνωριςμζνοσ αρχιμουςικόσ, Βαςίλθσ Χριςτόπουλοσ.  
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