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SMS Με 87 συνολικά εκδηλώσεις το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκίνησε να ξεδιπλώνει το πρόγραμμα του

από τις αρχές Ιουνίου με κατάληξη τα μέσα Αυγούστου

Της χριςτινας κοκκοτα

ε tnv εγκαιροιερη
από κάθε άλλη φορά

ανακοίνωση των
δράσεων του με στόχο

την καλύτερη προετοιμασία
οργάνωση και επικοινωνία

και με 87 συνολικά
εκδηλώσεις ο μεγαλύτερος
πολιτιστικός θεσμός της χώρας

το Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου ξεκίνησε
να ξεδιπλώνει το πρόγραμ
μά του από τις αρχές Ιουνίου

με κατάληξη τα μέσα
Αυγούστου

ιιαρουοία ίου διεσπαρμένοι
σε διαφορετικούς χώρους
από ιο κλαοσικό Ηρώδειο

έως ιον Εθνικό Κήπο και την
αυλή ίου ΜΙΕΤ Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
και από την I Ιειραιώς 260 της
οποίας ο διεθνής χαρακτήρας
ενισχύεται μέχρι την πλατεία
Κοραή τον θερινό κινηματογράφο

Λαΐς και τις μπουκαπόρτες

πλοίων το άνοιγμα
στην πόλη και οι πολττιστικοί
περίπατοι διαχέονται σε όλη
την Αθήνα

το θέατρο οι κλασικές προτάσεις

παντρεύονται μτ ης
νέες τάσεις και τη σύγχρονη
αισθητική οι σταθερές καλλιτεχνικές

αξίες διασταυρώνονται

με τις ανερχόμενες καλλιτεχνικές

δυνάμεις η τέχνη του
Διονύσου διαλέγεται με τη λογοτεχνία

και ιον χορό τον κινηματογράφο

την εικαστική

ΘΕΑΤΡΟΓΡΑΦΙΑ

Φεσπβαλικές Νύχτες 2018
Στο θέατρο οι κλασικές

προτάσεις παντρεύονται με
τις νέες τάσεις και τη

σύγχρονη αισθητική οι

σταθερές καλλιτεχνικές
αξίες διασταυρώνονται με

τις ανερχόμενες
καλλιτεχνικές δυνάμεις η

τέχνη του Διονύσου

διαλέγεται με τη λογοτεχνία
και τον χορό τον

κινηματογράφο την
εικαστική δημιουργία και

τα πολυμέσα

δημτουργία και ια πολυμέσα
Το Ηρώδειο θα υποδεχθεί δύο
παραστάσεις αρχαίου δράματος

τους Πέρσες του Αισχύλου

οε επανάληψη παραγωγή
του €)ΟΚ με τη σκηνοθετική

εκφώνηση του νεαρού και
εκρηκτικού Αρη Μπινιάρη και
την Αντιγόνη του Σοφοκλή
ένα έργο σύμβολο αντίστασης
στην εξουσία σε ουσκηνοθε
σία των Αιμίλιου Χειλάκη και
Μανώλη Δούνια μια δοκιμασμένη

συνεργασία

Πειραιώς 260 σηκώνοντας

και φέτος τον κύριο
όγκο των παραστάσεων

φιλοξενεί σύγχρονο θέατρο
εγχώριας και ξένης παραγωγής

Τον Θωμά Μοοχόπουλο
με το Φαρενάϊτ 454 βασισμένο

στη θεατρική διασκευή
του έργου από τον Φρανσουά
Τρυφώ και τον Δημήιρη Κουρτάκη

στις Αποτυχημένες απόπειρες

στο Εργαστήριο μου
που διατρέχει το έργο του Σά

μιουελ Μπέκετ μέσα από την
σύνθεση πεζών κετμένων του
Την παράσταση Πορνοσιάρ
Η αόρατη βιομηχανία του σεξ
του δημτουργού του Χοροθεάτρου

Oktana Κωνσταντίνου Ρή

γου και Την Ελλάδα του Mo
νάχου των Ανέστη Αζά και Φί¬

λιππου Τσινικόρη που συνεχίζουν

m θεατρική έρευνα πάνω

στο σύγχρονο ζήτημα της
μετανάστευσης Τη φιλοσοφική

stand-up comedy της ομάδας

Elephas Tiliensis στηριγμένη

στον Οδυσσέα του Τζέ
ημς Τζόυς αλλά και την διασκευή

για το θέατρο του Αγγέλου

Εξολοθρευιή του Λουίς
Μπουντουέλ από την ανπσυμ
βαπκή Αντζελα Μπρούσκου

λες τους νεωτεριστικές
μορφές θεάτρου που με
αφετηρία καθιερωμένα

κείμενα και έργα αναζητούν
τις συγγένειες και τις παραλ¬

ληλίες τους με την Ελλάδα του

σήμερα διερευνώντας θέματα
σύγχρονου προβληματισμού
από την ανάγνωση των βιβλίων

ως πολιτική πράξη αντίστασης

στον εφιάλτη του σύγχρονου

ολοκληρωτισμού και
ρήξης με το σύστημα έως την
αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητας

των προσώπων πίσω
από τα πρόσωπα στερεότυπα
και από την υπονόμευση της
σύγχρονη Ευρώπης και τον
σαρκασμό των απαρχαιωμένων

προτύπων της μέχρι τη
σπουδή πάνω στην ανθρώπινη

φύση με τα άγρια ένστι
κτά της και τα ανομολόγηια

μυοιικά της θεωρητικά ιην
θεατρική πρωτοπορία οιην
Ελλάδα tou 21ου αιώνα θα

σφραγίσει με ημερίδα ιης η
Ενωση Ελλήνων Κριτικών
θεάτρου

το επίπεδο των διεθνών
συνεργασιών με ίο Φεστιβάλ

Το Κυνήγι ιης ευτυχίας

ιου Nature Theater of
Oklahoma το We are leaving
του Nowy Teatr με ιην οπτική

του σπουδαίου 1 Ιολωνού
σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλι
κόφσκι και από τη Ρωσία με
ψυχή Οι Τρεις Αδελφές ίου
Novosibirsk State Academic
Drama leather αποκλειστικά

στη νοηματική γλώσσα σε
σκηνοθεσία του Τιμσφέι Κσυ

λιάμιιιν

φηοα για το τέλος το ψιλό
δοξο και πολύπτυχο αφιέ
ρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη

σι μεγαλύτερη Ελληνίδα
δραμαιουργό που έφυγε από
τη ζωή τον περασμένο Οκιώ
βριο Μια περιδιάβαση στον
κόσμο ιης με ημερίδα έκθε
ση με τον τίτλο Δωμάτια Μνή
μης με ιη Ρούλα I Ιαιερακη να
καταθέτει ένα 7ωρο πρότζεκτ
με τον τίτλο Εργοτάξιο Λούλα

Αναγνωστάκη Μέρες Ανάγνωσης

και ίο Γιάννη Μόσχο
να σκηνοθετεί την Πόλη ιης

Στο φολλο ι ης επόμενης Κυριακής
οι παραστάσεις Γης Επιδαύρου
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