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Ο Peter Sellars, ο οποίος γεννήθηκε στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια (Η.Π.Α.),
είναι σκηνοθέτης θεάτρου και όπερας, έχει διατελέσει διευθυντής φεστιβάλ και
έγινε διεθνώς γνωστός από τις πρωτοποριακές και μετασχηματιστικές ερμηνείες
που απέδωσε σε κλασσικά έργα, την προώθηση της μουσικής του 21ου αιώνα και
της σύγχρονης μουσικής και τα προγράμματα συνεργασίας που είχε με μια
εξαιρετική γκάμα καλλιτεχνών, δημιουργών και ερμηνευτών. Το έργο του φωτίζει
τη δύναμη της τέχνης ως μέσο ηθικής έκφρασης και κοινωνικής δράσης.
Μεταξύ άλλων, έχει σκηνοθετήσει όπερες στην Εθνική Όπερα της Ολλανδίας, την
Εθνική Όπερα της Αγγλίας, τη Λυρική Όπερα του Σικάγο, την Εθνική Όπερα του
Παρισιού και τα Φεστιβάλ του Aix-en-Provence και του Σάλτσμπουργκ.
Ο Sellars έχει συνεργαστεί για τη δημιουργία πολλών έργων με τον συνθέτη John
Adams, συμπεριλαμβανομένων των Nixon in China, The Death of Klinghoffer, El
Niño, Doctor Atomic, The Gospel According to the Other Mary και The Girls of
the Golden West. Εμπνευσμένος από τις συνθέσεις της Kaija Saariaho, έχει
καθοδηγήσει τη δημιουργία παραγωγών του έργου της (L’Amour de loin, Adriana
Mater, Only the Sound Remains) το οποίο έχει επεκτείνει το ρεπερτόριο της
σύγχρονης όπερας.
Πρόσφατα έργα του (προ-πανδημίας) συμπεριλαμβάνουν μια νέα παραγωγή του
Doctor Atomic στην Όπερα της Σάντα Φε, τη σκηνοθεσία του έργου Kopernikus
του Claude Vivier για το Festival D’Automne (Παρίσι), και μια παραγωγή του
Idomeneo του Μότσαρτ για το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ.
Κατά τα τέλη του 2020 εμπνεύστηκε και σκηνοθέτησε την ταινία «this body is so
impermanent…» ως μια απάντηση προς την πανδημία εμπνευσμένος από κείμενα
της Σούτρα του Βιμαλακίρτι. Τα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνουν τη
σκηνοθεσία του Roman du Fauvel σε συνεργασία με τον μουσικολόγο και ιδρυτή
του Sequentia Ensemble, Benjamin Bagby, την αναβίωση της δικής του
διακεκριμένης παραγωγής του έργου Tristan und Isolde, η ιστορία του οποίου

φωτίζεται και εντείνεται από την υπερβατική βιντεογραφία που δημιούργησε ο
καλλιτέχνης Bill Viola και το έργο Perle Noire, meditations for Josephine, σε
μουσική του συνθέτη και μουσικού πολλαπλών μουσικών οργάνων Tyshawn
Sorey και ερμηνεία της εξαιρετικής Julia Bullock.
Ο Sellars έχει διευθύνει αρκετά μεγάλα καλλιτεχνικά φεστιβάλ
συμπεριλαμβανομένων των Φεστιβάλ του Λος Άντζελες του 1990 και του 1993
και του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ της Αδελαΐδας του 2002. Το 2006 διετέλεσε
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του New Crowned Hope, ενός φεστιβάλ στη Βιέννη
στο οποίο κάλεσε ανερχόμενους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από διάφορα
πολιτισμικά υπόβαθρα να δημιουργήσουν έργα μουσικής, θεάτρου, χορού,
κινηματογράφου, εικαστικών τεχνών και αρχιτεκτονικής για τους εορτασμούς
των 250 ετών από τη γέννηση του Μότσαρτ. Διετέλεσε επίσης Μουσικός
Διευθυντής του Ojai Music Festival το 2016.
Ο Sellars είναι διακεκριμένος Καθηγητής στο Τμήμα Παγκόσμιας Τέχνης και
Πολιτισμού του πανεπιστημίου UCLA, ιδρυτής του Boethius Institute του UCLA,
επιμελητής του Telluride Film Festival και υπήρξε Μέντορας του προγράμματος
Rolex Arts Initiative. Έχει βραβευθεί με πληθώρα βραβείων και διακρίσεων όπως το MacArthur Fellowship, το Erasmus Prize για τη συνεισφορά του στον
Ευρωπαϊκό πολιτισμό και το Gish Prize- και είναι μέλος της Αμερικανικής
Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Έχει λάβει επίσης το βραβείο Polar Music
Prize και ψηφίστηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς από το περιοδικό Musical America.
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