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C r i t i c’s  P o i n t 
Tσαϊκόόφσκυ: «Γιολάάντα» καὶ Μπάάρτοκ:  

«Ὁ Πύύργος τοῦ Κυανοπώώγωνος», ἀπὸ Μέέτ.  
 
8/2015.  

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ. 

DOUBLE BILL ἀποκαλοῦν οἱ Ἀγγλοσάάξωνες τὴν παρουσίίαση σὲ µίία µόό-
νο παράάσταση δύο ἔργων, συνήήθως µονοπράάκτων ἀλλ' ὄχι κατ' ἀνάάγκην. 
Τὸ συνηθέέστερο ἴσως double bill στὴν ὄπερα εἶναι ἡ παρουσίίαση τῆς 
Καβαλλερίία ρουστικάάνα τοῦ Μασκάάνι µαζὶ µὲ τοὺς Παληάάτσους τοῦ 
Λεονκαβάάλλιο, δύύο ἔργα ποὺ, ἐνῶ δὲ γεννήήθηκαν, κατέληξαν... σιαµαῖα! 
Μὲ αὐτὰ τάά...σιαµαῖα κλείίνει τὴ φετινὴ της περίίοδο ζωντανῶν ἀναµετα-
δόόσεων ἡ ξακουσµέένη Μετροπόόλιταν Ὄπερα Νέέας Ὑόόρκης, ἡ καὶ ἐν 
Ἑλλάάδι πιὰ πολυαγαπηµέένη «Μέέτ». Ὅµως προηγήήθηκε ἕνα ἄλλο 

double bill, ὅλως ἀσυνήήθιστο καὶ ἀπείίρως σηµαντικόότερο ἀπὸ τὶς δυὸ 
µέέχρις ἀηδίίας πολυπαιγµέένες ἰταλικὲς βεριστικὲς µίίνι-ὄπερες. Περιλάάµ-
βανε:  
 (α) τὴν τελεταίία ἀπὸ τὶς δέέκα ὄπερες τοῦ ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟ-

ΦΣΚΥ (1840-1893), τὴ Γιολάάντα, ἔργο 69 [ρωσ. Иоланта, κείίµ. τοῦ 
ἀδελφοῦ τοῦ συνθέέτη Μαντιέέστ Τσαϊκόόφσκυ, πάάνω στὸ θεατρικὸ ἔργο 
«Ἡ κόόρη τοῦ βασιλιᾶ Ρενέέ» (Kong Renés Datter) τοῦ Δανοῦ ποιητοῦ 
Henrik Hertz], παγκόόσµια «πρώώτη», Ἁγ. Πετρούύπολη, θέέατρο Μαριΐΐν-
σκυ, 6/18 Δεκεµβρίίου 1892, µὲ ἀρχιµουσικὸ τὸ µεγάάλο Ἔντουαρντ 
Ναπράάβνικ,  καὶ  
 (β) τὴ µοναδικὴ τοῦ Οὕγγρου ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ (Béla Bartók, 
1881-1945) τὸν Πύύργο τοῦ Κυανοπώώγωνος [οὑγγρ. A kékszakállú 

herceg vára, ἐπὶ λέέξει: «Τοῦ Γαλαζογέένη Δούύκα ὁ Πύύργος»· µονόόπρα-
κτο, κείίµ. τοῦ ποιητοῦ Béla Balázs (1884-1949), πάάνω σὲ ἕνα 



ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ: «ΓΙΟΛΑΝΤΑ»,-2- ΜΠΑΡΤΟΚ:  «ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝ». 

 
παραµύύθι τοῦ Γάάλλου Charles Perrault 1628 –1703)], παγκόόσµια 
«πρώώτη»: Βουδαπέέστη, Βασιλικὴ Οὑγγρικὴ Ὄπερα, 24.5.1918.  
 Ἀπὸ τὶς δέέκα ὄπερες ποὺ συνέέθεσε ὁ Τσαϊκόόφσκυ, δύύο µόόνον κατέέ-
κτησαν αἰώώνια δηµοτικόότητα. Ὅµως τοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήήλιον λυρικάάρχες 
ἀπασχολεῖ κυρίίως ὁ ΕύύγέένιοςὈνιέέγκιν, καὶ πολὺ λιγόότερο ἡ Ντάάµα Πίί-
κα. Ἄκουσε κανεὶς ποτὲ τους λ.χ. τὴν Παρθέένο τῆς Ὀρλεάάνης, Νιαγάάρα 
ἐκθαµβωτικῶν συλλήήψεων; Μὰ τὶ λέέω ἐγώώ; ἐδῶ τηλοψίία καὶ Διαδίίκτυο 
ἔκαµαν µασκαρᾶ τῶν σκυλιῶν τὸν καλλιτεχνικὸ διευθυντὴ (2005-2013, 
παρακαλῶ) τῆς Σκάάλας τοῦ Μιλάάνου καὶ ἤδη διευθυντὴ τῆς γαλλικῆς 
Ὀπερὰ  Stéphane Lissner ποὺ δὲν ἀναγνώώρισε πασίίγνωστα θέέµατα ἀπὸ 
τὴ Δύύναµη τοῦ Πεπρωµέένου τοῦ Βέέρντι, (ἐδήήλωσε ὅτι στὴ Σκάάλα τὸ 
ἔργο θεωρεῖται γρουσούύζικο καὶ δὲν προφέέρουν κἂν τὸ ὄνοµάά του!!!)  τὴν  
Τόόσκα καὶ τὴ Μπαττερφλάάϋ τοῦ Πουτσίίνι, κ.ἄ. 
 Ἡ γειτνίίαση Τσαϊκόόφσκυ καὶ Μπάάρτοκ ἦταν µιὰ ἀπὸ τὶς ὑπεροχόό-
τερες ὡς τώώρα προσφορὲς τῆς Μέέτ. Καὶ τὰ δύύο µαζί: ἀντιπροσωπεύύουν 
ἀντίίστοιχα τὴ φιλοσοφικὴν ἀντίίθεση µεταξὺ Φωτὸς (Καλοῦ, Γνώώσεως), 
στὴ Γιολάάντα, καὶ Σκόότους (Κακοῦ καὶ Ἐπώώδυνης Γνώώσεως), στὸν 
Πύύργο τοῦ Κυανοπώώγωνος: ἂν στὴ Γιολάάντα, ἡ ἀθώώα βασιλοπούύλα, εἶναι 
ἐκ γενετῆς τυφλὴ καὶ ἀνίίδεη γιὰ τὴν ἀναπηρίία της, στὸν Πύύργο  ἡ 
ἡρωΐΐδα Ἰουδήήθ, ἐπιλέέγει τὸ Σκόότος (Κυανοπώώγωνα) ἐγκαταλείίποντας µὲ 
πλήήρη ἐπίίγνωση, µιὰν ἀνέέφελη ζωήή (γονεῖς, µνηστῆρα κ.λπ). Μόόνον ὁ 
φιλοσοφηµέένος θεατὴς ποὺ βιώώνει τὴν εὔστοχη, πιθανόότατα ἐσκεµµέένη,  
γειτνίίαση τῶν δύύο ἔργων, κρυφοχαµογελᾶ, γνωρίίζοντας ὅτι Φῶς καὶ Σκόό-
τος, εἶναι τὸ ἕνα ἀπαραίίτητη προϋπόόθεση τοῦ ἄλλου.  
 Πίίσω στὸν Τσαϊκόόφσκυ:  ἡ βασιλοπούύλα Γιολάάντα, πρέέπει νὰ λάάβει 
γνώώση τῆς ἀναπηρίίας της, γιὰ νὰ µπορέέσει νὰ τὴν γιατρέέψει ὁ σοφόός 
Ἄραβας γιατρὸς Ἔµπν ἢ Ἴµπν Χακιᾶ. Ἀποµονωµέένη ἀπὸ τὸν κόόσµο,  
ἔχοντας γύύρω της µόόνο µερικὲς κοπέέλλες ποὺ τὴν ὑπηρετοῦν καὶ τὴ 
λατρεύύουν,  ἀγνοεῖ ὅτι εἶναι κόόρη βασιλιᾶ, τοῦ Ρενέέ, καὶ ὅτι εἶναι ἀρραβω-
νιασµέένη µὲ τὸ Ροβέέρτο, δούύκα τὴς Βουργουνδίίας ποὺ, τρελλὰ ἐρωτευ-
µέένος µὲ µιὰν ἄλλη, θέέλει νὰ συναντήήσει τὸ βασιλιᾶ γιὰ νὰ λύύσει τὸν 
ἀρραβῶνα µαζίί της. Τὸν συνοδεύύει ὁ φίίλος του Βωντεµόόν, ποὺ ἐρωτεύύεται 
ἀµέέσως τὴ Γιολάάντα: ἡ ἀνακάάλυψη ἀπὸ µέέρους του τῆς τυφλόότητάάς της, 
εἶναι συγκλονιστικόότατο δραµατικὸ κορύύφωµα. Ὅλο τὸ ἔργο (πρόόλογος, 8 
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σκηνέές, ἐπίίλογος) εἶναι περιδέέραιο ἀπὸ ἀπαστράάτουσες ἄριες, ποὺ 
διαδέέχονται ἀλλήήλας µὲ καλοζυγισµέένο δραµατικὸ ρυθµὸ καὶ εἱρµόό, 
ἀπάάγοντας σὲ ἐντυπωσιακόότατα  κορυφώώµατα. Ἡ εἰσαγωγὴ ἀρχίίζει µὲ 
αἰχµαλωτίίζουσες παράάλληλες χρωµατικὲς συγχορδίίες στὰ ξύύλινα, ποὺ 
ἐκβάάλλουν σὲ ὡραιόότατη καντιλέένα τῶν βιολιῶν, συνοδείία ἅρπας, πάάνω 
σὲ µίία µόόνο τονικόότητα (συµβολίίζει τὴν ἀναπηρίία τῆς νέέας;) καὶ στὸ 
µεγάάλο ἀρχικόό της ἀριόόζο, ὅπου διαισθάάνεται πὼς κάάτι τῆς λείίπει. Διαδο-
χικὰ περνοῦµε στὴν ἄρια τοῦ βαθυφώώνου πατέέρα της (βασιλιᾶ Ρενέέ), µὲ 
ἀλαργινοὺς ἀπόόηχους ἀπὸ τὴν περίίφηµη ἄρια τοῦ Λέένσκι πρὶν ἀπὸ τὴ 
µονοµαχίία (Εὐγέένιος Ὀνιέέγκιν, β´ʹ΄´ πράάξη), στὶς ἄρια τοῦ  Ἴµπν Χακιᾶ 
Δυόό κόόσµοι, τοῦ Ροβέέρτου  (Ποιὰ µπορεῖ νὰ συγκριθεῖ µὲ τὴ Ματίίλντα 
µου) καὶ τέέλος στὴν ὑπέέροχη ἄρια-ὕµνο στὸ Φῶς τοῦ Βωντεµόόν. Ἡ 
στερνὴ ὄπερα τοῦ Τσαϊκόόφσκυ, εἶναι ἀριστούύργηµα ποὺ θέέλεις νὰ 
ἀκούύσεις πολλὲς φορὲς, τοὐλάάχιστον µὲ λιµπρέέτο µεταφρασµέένο ἀγγλικάά, 
δυστυχῶς ἀνύύπαρκτο στὸ Διαδίίκτυο,  (ἂν ὄχι µὲ σπαρτίίτο ἢ παρτιτούύρα) 
γιὰ νὰ τὸ ἀφοµοιώώσεις.   
 Σκηνοθέέτης καὶ τῶν δύύο ἔργων ὁ Πολωνὸς Mariusz Treliński (γ. 
1962), µὲ µόόνιµο συνεργάάτη στὶς σκηνογραφίίες τὸν Σλοβάάκο Boris 

Kudlička (γ. 1972) καὶ µᾶλλον περιστασιακὸ  στὰ κοστούύµια, τὸν 
ἀγνώώστου ἐθνικόότητος Σλαῦο Marek Adamski. Τὸ κρησφύύγετο τῆς 
Γιολάάντα, πυκνὸ καὶ βαθύύσκιωτο δάάσος ψηλόόκορµων δέέντρων. Στὸ προ-
σκήήνιο,  ἕνα συχνόότατα καὶ βολικόότατα περιστρεφόόµενο δωµάάτιο,  καὶ 
τρίία τοιχώώµατα ἀνοιχτάά, παραλληλόόγραµµο µᾶλλον παρὰ τετράάγωνο, ἕνα 
τοῖχο στολισµέένο µὲ κυνηγετικὰ τρόόπαια (κερασφόόρες ἐλαφοκεφαλέές) καὶ 
ἕνα κρεββάάτι: τὸ ἐνδιαίίτηµα τῆς τυφλῆς νέέας.  Τὰ κοστούύµια µᾶς 
µεταφέέρουν...στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώώνα: οἱ θεραπαινίίδες καὶ φίίλες τῆς 
Γιολάάντας, µακρυὰ µαῦρα φορέέµατα καὶ λευκὲς ποδιέές. Ὁ βασιληᾶς 
Ρενέέ, µὲ ὡραιόότατο παράάστηµα, φορεῖ στολὴ ἐκστρατείίας µὲ µπόότες, 
ἀξιωµατικοῦ τοῦ 1914-18... Ὅσο γιὰ τὸ Βωντεµόόν καὶ τὸ φίίλο του 
Ροβέέρτο Δούύκα τῆς Βουργουνδίίας, µεταµορφώώθηκαν σὲ ὀρειβάάτες καὶ 
σκιέέρ. Μπῆκαν στὴ σκηνὴ κουβαλώώντας µακρουλὰ συµπράάγκαλα σκίί, 
ἐνῶ φοροῦσαν µάάλλινα πουλόόβερ ποὺ ὁ γιακᾶς τους ἄφηνε νὰ 
φανοῦν...µαῦρα παπιγιόόν. Τὶ κάάνει ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ βγάάλει τὸ ψωµάάκι 
(ἢ χαβιαράάκι;) του! Εὐτυχῶς ἡ µουσικὴ, στὴν ὁποίία ἡ κίίνηση καὶ 
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ὑποκριτικὴ προσαρµόόστηκαν εὐτυχέέστατα, µᾶς ἀπέέσπασε τελείίως ἀπόό 
τὴν ἐνδυµατολογικὴ µπουρδολογίία... 
 Ὡς πρὸς τὴ µουσικὴν ἑρµηνείία, ὑπέέροχο ἀστερισµὸς φωνῶν µὲ ἥλιο 
τὸν ἀρχιµουσικὸ Βαλέέρι Γκεργκίίεφ, χάάρισε γενναιόόδωρα πλήήρη ἄνεση 
πνοῆς καὶ ἀναπνοῆς στοὺς τραγουδιστὲς, φωτίίζοντας ἰδανικὰ µὲ ἦχο 
µεστὸ, αἰσθησιακὸ σχεδόόν καὶ λαµπερὸ καὶ τὸ τελευταῖο φθογγόόσηµο µιᾶς 
δηµιουργίίας ποὺ ἀγαπήήσαµε ἀπὸ τὴν πρώώτη στιγµὴ ἀλλὰ πρέέπει νὰ ἀ-
κούύσουµε ἀρκετὲς φορὲς γιὰ νὰ ἀφοµοιώώσουµε. Ὅλ' αὐτὰ τὰ ἔργα οἱ 
σοβιετικοὶ εἶχαν κρατήήσει δι' ἐσωτερικὴν κατανάάλωσιν: τὰ ἠχογραφοῦσαν 
σὲ δίίσκους 33 1/3 στροφῶν «Μелодия», δίίχως νὰ τοὺς συνοδεύύουν µὲ τὸ 
λιµπρέέτο ὄχι κἂν ἀγγλικὰ ἀλλ' οὔτε ρωσικάά! Ἀποθέέωση κτηνώώδους δηµο-
σιοϋπαλληλικοῦ ὠχαδερφισµοῦ ποὺ τελικῶς κατίίσχυσε τοῦ κοµµου-
νιστικοῦ ἰδεώώδους.  
 Ἀπόό τοὺς δέέκα ρόόλους στὴ Γιολάάντα, τὸ µίίζερο, τσουρούύτικο Α4 
ἴσα-ἴσα µὲ τὴν ὑπόόθεση  καὶ κάάποια στοιχεῖα διανοµῆς τοῦ ΑΝΤ1, ἀνέέφερε 
µόόνον τοὺς µισούύς. Σὰν νὰ σοῦ τυλίίγουν χαβιάάρι σὲ ἐφηµερίίδα...Κατὰ 
σειρὰν ἐµφανίίσεως: Ἡ Γεωργιανὴ Μζίία Νιοράάτζε ἦταν µιὰ ἄψογη ὑπο-
κριτικάά Μάάρτα (κοντράάλτο, βάάγια τῆς Γιολάάντα), µὲ πλούύσια, ἁπαλὴ 
φωνὴ σκούύρου καὶ στιλπνοῦ ἠχπχρώώµατος. Ἐµφανισιακὰ τοὐλάάχιστον ἡ 
ὑψίίφωνος Ἄννα Νετρέέµπκο, µελαχροινὴ µπουλούύκα 44 ἐτῶν (γεννήήθηκε 
18.9.1971) δὲν ἔπειθε πιὰ στὸ ρόόλο τῆς ἔφηβης τυφλῆς βασιλοπούύλας. 
Τραγουδιστικάά ἴση πρὸς ἑαυτὴν ἔπραξε ὑποκριτικὰ τὸ κατάά δύύναµιν ἀλ-
λάά.. Ἄψογοι στοὺς δευτερεύύοντες ρόόλους ποὺ ἀκολουθοῦν, οἱ Katherine 

Whyte	   	  (Μπριγκίίτε, ὑψίίφωνος) καὶ Cassandra Zoé Velasco (Λάάουρα), 
µεσόόφωνος, φίίλες τῆς Γιολάάντα, βαθύύφωνος Matt Boehler (Μπερτράάν, 
φύύλακας κρησφύύγετου) καὶ τενόόρος Keith Jameson	   	  (ὑπασπιστὴς Ἀλµε-
ρίίκ). Ἕπονται: Ilya Bannik (βασιλιᾶς Ρενέέ, ἐκθαµβωτικὸς βαθύύφωνος, 
µὲ ρωµαλέέα, βελούύδινη φωνὴ ἁπαλοῦ ἠχοχρώώµατος, ἀστέέρι µουσικόότητος 
καὶ ἠθοποιΐΐας συγκρίίσιµο µὲ  Σαλιάάπιν, Νεστερέένκο καὶ Χβοροστόόφσκυ), 
ὁ ἀζέέρος βαρύύτονος Elchin Azizov	   (ἀναλόόγων χαρισµάάτων Ἴµπν 
Χακιᾶ), Aleksei Markov (δούύκας Ροβέέρτος, ἐπίίσης βαρύύτονος, σχεδὸν 
χιουµοριστικὴ νόότα, ὁ µόόνος ἀνίίατα τυφλὸς στὸ ἔργο ὡς ἐκ τοῦ ἔρωτόός 
του γιὰ τὴ περίίφηµη πλὴν ἀόόρατη Ματίίλντα)  καὶ τέέλος ὁ πολωνὸς 
τενόόρος Piotr Beczala	   (Βωντεµόόν, ὁ jeune premier τοῦ ἔργου), ὅπως 
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πάάντα, ἐκρηκτικὸς συνδυασµὸς λαµπεροῦ φωνητικοῦ οἴστρου καὶ 
συµπαρασύύρουσας ὑποκριτικῆς πειθοῦς.  

*        *        * 
ΣΥΓΧΩΡΕΙΣΤΕ τὴ δικαιολογηµέένη µακρηγορίία γιὰ τὴ Γιολάάντα, σχεδὸν 
ἄγνωστο ἀριστούύργηµα, ἀκουσµέένο πρὸ δεκαετιῶν σὲ ἠχογράάφηση Μελόό-
ντιγια, δίίχως λιµπρέέτο ἢ σύύνοψήή του ἄρα 100% ἀκατάάληπτο. Αὐτονόόητα 
ἀπείίρως γνωστόότερόός µου Ὁ Πύύργος τοῦ Κυανοπώώγωνος τοῦ Μπάάρτοκ, 
ὄχι βέέβαια ἀπὸ τὸν πρὸ δεκαετιῶν σφαγιασµόό του στὴν Λυρικήή...Ἡ 
ἑρµηνείία τῆς παρτιτούύρας ἀπὸ τὸν Γκεργκίίεφ καὶ τὴν ὑπέέροχην ὀρχήή-
στρα τῆς Μέέτ ἀνέέδειξε τὴν ἀπόόκοσµα ἐναγώώνια µελῳδικὴν εὑρηµατικὴ 
τοῦ ἔργου, σχεδὸν ἀντιδιαστέέλλοντας τὰ ξύύλινα ἀπὸ τὰ ἔγχορδα, ἀλλὰ καὶ 
βοώώντας ὅτι ἤδη τὸ 1918, ὁ Μπάάρτοκ ἄνοιγε εὑρύύτατες λεωφόόρους στὴν 
ἀνανέέωση τῆς µουσικῆς. Τὶς ὁποῖες ἀγνόόησαν οἱ ἀπειράάριθµοι ὀπαδοὶ τοῦ 
ἐξωλέέστατου Σαῖνµπεργκ (Arnold Schœnberg, 1874-1951) ποὺ τοὺς 
ὡδήήγησε σὰν πρόόβατα στὸ γκρεµὸ τοῦ ἀδιεξόόδου του... Ξανακούύγοντας 
τὸν σχετικὰ νεανικόό Πύύργο, τὸν φαντάάστηκα σὰν φυσικόότατη συνέέχεια 
µιᾶς Σαλώώµης τοῦ Ρίίχαρντ Στράάους, διηθισµέένης ὅµως ἀπὸ κάάθε ἴχνος 
βαγκνερισµοῦ, ἔστω καὶ ἂν πρόόκειται γιὰ τὸ λιγόότερο βαγκνερίίζον ἔργο 
του.  Ἀρχίίζει (ὁ Πύύργος) µὲ ἀπαγγελίία πάάνω σὲ κρουστάά, συνεχίίζεται µὲ 
µικρὲς φράάσεις καὶ συντελούύντων τῶν λεκτικῶν «ἐξαγγελτικῶν µοτίίβων» 
τοῦ κειµέένου καὶ ἀφήήνει ἐντυπώώσεις µιᾶς αὐστηρὰ γεωµετρηµέένης (τὰ 7 
δωµάάτια!) παρτιτούύρας ποὺ χρωστᾶ τὸ µουσικοδραµατικόό της ζόόφο σ' 
αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν αύύστηρόότητα  Πρωταγωνιστέές, δυὸ  φωνητικὰ καὶ 
ὑποκριτικὰ ἱερὰ τέέρατα, ἡ γερµανίίδα ὑψίίφωνος ἢ µεσόόφωνος Nadja 

Michael (ξανθὴ Ἰουδήήθ µὲ κοντὰ µαλλιάά καὶ θαλασσιὰ τουαλέέττα) ὁ 
Ρῶσος βαθύύφωνος ἢ µπασοβαρύύτονος Mikhail Petrenkο, µὲ φράάκο 
δίίχως παπιγιόόν, ἀλλὰ καὶ οἱ σύύζυγοι τοῦ Κυανοπώώγωνος (βουβοίί ρόόλοι) 
καὶ, κατὰ τὸ Μπάάρτοκ, ὁ ἴδιος ὁ...Πύύργος. Τὸ ἔργο θυµίίζει τὸν τίίτλο τοῦ 
δοκιµίίου τοῦ ρώώσου φιλοσόόφου Λέέοντος Σεστώώφ (1866-1938) Ἀποκαλύύ-
ψεις τοῦ Θανάάτου ἀλλὰ καὶ τὴ δυσοίίωνη ρήήση τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ (Κεφ. 
1, 18): ἐν πλήήθει σοφίίας πλῆθος γνώώσεως, καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν 
προσθήήσει ἄλγηµα: παρὰ τὶς προσπάάθειες τοῦ Κυανοπώώγωνος νὰ τὴν 
ἐµποδίίζει ἡ Ἰουδήήθ ἀνοίίγει ἀδίίστακτα τὴν πόόρτα τοῦ 7ου δωµατίίου, 
σφραγίίζοντας τὴ µοῖρα της.  
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 Τὴ βραδιὰ ἔκλεψαν τελικάά ἡ σκηνοθεσίία τοῦ Mariusz Treliński σὲ 
εὐφάάνταστους φωτισµοὺς Marc Heinz, ἴσως καὶ χρήήση βίίντεο, ποὺ δίίχως 
ἴχνος καταφυγῆς στὸ γκρὰν γκινιὸλ ἢ στὴν αἱµατολαγνείία, δηµιούύργησε 
γιὰ κάάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 7 δωµάάτια ποὺ ἀποσφραγίίζει διαδοχικὰ ἡ Ἰουδήήθ ἕνα 
ὀπτικῶς ἁδρόότατα διαφορετικὸ ἀχανῆ χῶρο γεµάάτο µυστήήριο (λ.χ. τὸ 
ἐργαστήήριο µὲ τοίίχους σκεπασµέένους ἀπὸ ἀνοιχτάά κυανοπράάσινα 
τετράάγωνα πλακάάκια). Οἱ κάάποτε ἀχανοῦς προοπτικῆς αὐτοὶ χῶροι, σὲ 
καθηλώώνουν πολὺ ἀποτελεσµατικόότερα ἀπὸ τὶς καλλτερα σκηνοθετηµέένες 
ταινίίες τρόόµου! (Αἴθουσα Τριάάντη, 14.2.2015). 

―――――――――――― 
 

 
 
 
 
 

 
	    


