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GIULIO CESARE – GEORGE FRIDERIC HANDEL 

Σάββατο 27/4/2013,      ώρα 19.00                                                                                            (διάρκεια 4.31΄) 

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 

 
Διεύθυνση ορχήστρας: Harry Bicket                          Σκηνοθεσία: David McVicar  

Σκηνικά: Robert Jones                                                Κουστούμια: Brigitte Reiffenstuel 

Φωτισμοί: Paule Constable                                         Χορογραφίες: Andrew George 

Διανομή: Natalie Dessay (Κλεοπάτρα), Alice Coote (Σέστος), Patricia Bardon (Κορνηλία), David Daniels 

(Ιούλιος Καίσαρ), Christophe Dumaux (Πτολεμαίος), Guido Loconsolo (Ακύλας) 

  

Ο έρωτας, ο πόλεμος (και το χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας) πρωταγωνιστούν στο μπαρόκ αριστούργημα του 

Χάντελ, βασισμένο στον έρωτα ανάμεσα στον Ιούλιο Καίσαρα και την Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο.  

Η όπερα που κατέκτησε το Λονδίνο την εποχή του Handel, έρχεται στη ΜΕΤ στην όλο ζωντάνια παραγωγή 

του David McVicar. Η δεύτερη νέα παραγωγή του David McVicar’s γι’ αυτή τη σεζόν είναι μια δυναμική 

σκηνοθεσία του Ιουλίου Καίσαρα, μια επιτυχία του Φεστιβάλ του Γκλίντεμπουρν του 2005, που συνδυάζει 

στοιχεία του μπαρόκ θεάτρου και του βρετανικού ιμπεριαλισμού του 19ου αιώνα για να φωτίσει τα θέματα της 

όπερας: τον έρωτα, τον πόλεμο και το χτίσιμο μιας αυτοκρατορίας. «Ο Ιούλιος Καίσαρ είναι μια όπερα-

καλειδοσκόπιο –μια μισοκωμική-μισοτραγική περιπετειώδης ιστορία. Παρακολουθούμε έρωτες, στιγμές 

πολιτικών συναλλαγών, περίπλοκων οικογενειακών σχέσεων, καθώς και πραγματικό συναίσθημα και 

τραγωδία» λέει ο McVicar . «Είναι ένα θαύμα και μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσω όλα όσα θεωρώ 

σημαντικά για τη όπερα». Ο κορυφαίος κοντρατενόρος του κόσμου David Daniels κρατάει τον ομώνυμο ρόλο, 

απέναντι στην ακαταμάχητα εξωτική Natalie Dessay που κάνει το ντεμπούτο της στη ΜΕΤ στον ρόλο της 

σαγηνευτικής Κλεοπάτρας, την Alice Coote σαν Σέστο, την Patricia Bardon σαν Κορνηλία, τον Christophe 

Dumaux σαν Πτολεμαίο και τον Guido Loconsolo σαν Ακύλα στο ντεμπούτο του στη ΜΕΤ.  Διευθύνει ο 

ειδικός του μπαρόκ Harry Bicket. 

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από το Κατάστημα Musical (Ρήγα Φεραίου 127, τηλ. 2610.620222) και από τα 

γραφεία της εφημερίδας Πελοπόννησος (Κορίνθου 140 και Γκότση.τηλ. 2614.409544), οι τιμές των οποίων 

είναι οι εξής: 

-  €20,00      Γενική Είσοδος 

- €15,00       Φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, μέλη Κινηματογραφικής Λέσχης 


