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Σύνταγμα
Πειραιώς 260

Μια εντυπωσιακή ακροβατική
περφόρμανς που κόβει την ανάσα
συνδυάζοντας πολεμικές τέχνες

επικίνδυνες αιωρήσεις και φυσικά
όλο το νόημα την πυκνότητα αλλά
και τον προβληματισμό της Κλοέ

Μολιά περί του χρόνου

Η γαλλίδα ιδρύτρια της ομάδας
Rhizome προσπαθεί να επινοήσει

ένα νέο κέντρο-σταθερά
σε μια κατακερματισμένη και
Θραυσματική καθημερινότητα
με μέσα την κίνηση τον κίνδυνο

του κενού και το συνεχές
κοντράστ μεταξύ τραγικού και
ασήμαντου δράσης και ανάπαυσης

σιωπής και Θορύβου κι ενός
χρόνου όπου μόνο αν εστιάσεις στο

άπειρον του μπορείς να πλάσεις το
μέλλον μα και να ξεφύγεις από την τυραννία

του παρόντος Πέμπτη 7 Ιουνίου
Πλατεία Συντάγματος 18.30 20.30 και
Παρασκευή 8 Ιουνίου Πειραιώς 260 Προαύλιο

20.15 23.00

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΡΣΙ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η

ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ
CONCEPT ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ 22 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΚΑΜΑΣ ΠΟΥ
ΕΝΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
ΧΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ

ΟΕΑΤΡΟ ΚΑΙ
ΣΙΝΕΜΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΜΕ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΜΕ ΚΑΛΕ
ΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΜΕ ΑΓΓΛΙ
ΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΗΡΩΔΕΙΟ ΝΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΔΙΑΚΤΙΝΙΖΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΙ
ΚΙΛΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΙ

ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ
Επιμέλεια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Κείμενα ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ
ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ ΗΡΩ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥ
ΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Γ α άλλη μίαχρονιά το Φεστιβάλ Αθηνών διακτινίζει μια πολυποικιλία θεαμάτων στους δρόμους
τηςΑθήνας και του Πειραιά διασπείροντας στον αστικό ιστό τη φιλοσοφία του

Περίπατος στους ιστορικούς
πεζόδρομους από τη Δ Αρεοπαγίτου

μέχρι το Δημόσιο
Σήμα

Διασχίζοντας τους
πεζόδρομους και ανακαλύπτοντας

αναπλάθοντας
ιστορίες και

σημάνσεις
να μια ευκαιρία

για ε

DriesVerhoeven
Τοπία Ενοχής

Guilty Landscapes
επεισόδιο 1

πανάκλπση του χθες και επανάκτηση του σήμερα

Με την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Δευτέ
ρα4Ιουνίου 18.30

Θοδωρής Γκόνης Εθνικός Κήπος
Μια εικοσάχρονη βασίλισσα η Αμαλία ονειρεύεται

και χαρίζει στην Αθήνα έναν κήπο
όπου φύση και γεωπονία ακόμη και σήμερα

συνθέτουν έναν μικρό οικολογικό παράδεισο

αναψυχής αλλά και γνώσης Μια
διαδρομή με υλικό της τα κείμενα τα ντοκουμέντα

αλλά και τις μαρμάρινες μορφές
των ποιητών προσφέρουν στον Γκόνη την
πρώτη ύλη για να συνθέσει μια μνημειακή
αποτύπωση της ιστορίας του Εθνικού Κήπου

που πέρσι κέρδισε τις καρδιές των
Αθηναίων εξού και επαναλαμβάνεται

Σημείο συνάντησης έναρξη διαδρομής η
κεντρική είσοδος τηςΛεωφόρου Αμαλίας

Ηλιακό Ρολόι Δευτέρα 11 7pirn
72 Τετάρτη 13 Κυριακή 17 Δευτέρα

18 Τρίτη 19 Ιουνίου στις 19.00

Χριστίνα Μαξούρη
20+1 λαϊκά μεταπολεμικά

τραγούδια
με μπαρόκ σύνολο

Η περσινή συ¬

ναυλία της στην Αγγλικανική Εκκλησία του
Αγίου Παύλου επαναλαμβάνεται σε σκηνοθεσία

του Γιάννη Καλαβριανού και φιλική
συμμετοχή της Λένας Κιτσοπούλου Μια

μυσταγωγική

προσέγγιση μεθέατρο και ήχους
μέσω μπαρόκ αισθητικής που επανεκτε
λούν γνωστά και αγαπημένα μεταπολεμικά
τραγούδια Αηό Τρίτη 12 έως και Σάββατο 16
Ιουνίου στηνΑυλή κήηο του Μορφωτικού Ιδρύματος

της Εθνικής Τράηεζας

Μανόλης Κορρές Ξενάγηση στον Κε
ραμεικό
Όλα για την ιστορία του και το πλέγμα ανθρώπων

και σημείων που από το τότε και το
κάποτε φτάνει στο τώρα της γειτονιάς Με
την υπογραφή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού καιτου καθηγητή
Μανόλη Κορρέ Τρίτη 12 Ιουνίου 18.45

Athens Open Air Film Festival Το Παιχνίδι

τωνΛυγμών
Μια σύμπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

με το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου

της Αθήνας Και μια ταινία όπου
το μοντέρνο νουάρ το πολιτικό θρίλερ και
το ερωτικό δράμα συνθέτουν έναν κινηματογραφικό

στοχασμό για την ανθρώπινη
φύση την ηθική και τη σεξουαλικότητα Του
μέγιστου Ιρλανδού ΝιλΤζόρνταν εξού και
με την υποστήριξη της Ιρλανδικής Πρεσβείας

στην Αθήνα Παρασκευή 8 Ιουνίου Πλατεία

Αυδή 21.30

Σοφία Ντώνα Σοφία Μπέμπεζα Βασιλεία

Στυλιανίδου ομάδα AMOQA
Athens Museum of Queer Arts και γυναικεία

κολεκτίβα Beaver Αφροδίτη
οι ιστορίες της τα σώματα της οι πολιτικές

της οι γλώσσες της οι εικόνες
της

Ένα τετραήμερο με ταινίες συζητήσεις

βίντεο περφόρμανς και
εργαστήρια που εξερευνούν

ι σχέση σύγχρονης τέχνης
και επιτελεστικότητας του

φύλου με στόχο την ενδυνάμωση

των διαφορετικών

λόγων των
φεμινιστικών και

queer πρακτικών
στην

Αθήνα
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Ομάδα pelma.Lia
Haraki,«The
Performance Shop

Σώμα ακτιβισμός φυλή φύλο τάξη αναπηρία μέσα από
μια συνάντηση ομάδων και κοινωνικών χωρών που

δραστηριοποιούνται

στην περιοχή του Ρουφ που φιλοδοξεί
να αποτελέσει μια ετήσια τοπική και διεθνή συνάντηση
Από Πέμπτη 14 έως και Κυριακή 17 Ιουνίου Θερινός κινηματογράφος

ΛαΧς

Ομάδα pelma.Lia Haraki The Performance Shop
Ένα pop up κατάστημα σε έναν εμπορικό δρόμο της Αθήνας

που θα λειτουργεί με ωράριο καταστημάτων αλλά

και με βραδινές παραστάσεις για έναν μήνα Για τους
θεατές αλλά και για τους περαστικούς που θα μπορούν
και να παραγγέλλουν μια καλλιτεχνική παράσταση Μια
ιδέα-πράξη της Κύπριας Λίας Χαράκη μιας και το πρώτο
αντίστοιχο κατάστημα άνοιξε στη Λευκωσία το 2014
Ξένοι καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και επιλέχθηκαν από πενταμελή επιτροπή
συν δύο έργα της Χαράκη σε μια ενότητα που θα συζητηθεί

αν μη τι άλλο για την τόλμη της να φέρει δίπλα στην
κατανάλωση και μια άλλη ιδέα περί κατανάλωσης της
τέχνης Από Παρασκευή 15 Ιουνίου έως και Κυριακή 15 Ιουλίου

10.00-21.00

Duo Aura Αγάπη Τριανταφυλλίδη Nil Kocamangil
ClassicWithout Frontiers

Μια ελληνίδα πιανίστα και μια τουρκάλα τσελίστα σε έργα
που σαρώνουν ένα ευρύ πεδίο ήχου που γεφυρώνει ταξίδια

λαούς αλλά και καλλιτεχνικές ιδιοσυγκρασίες από
τον Στράους στον Σκαλκώτα και από τον Σοστακόβιτς στον
Πιατζόλα από το Αρχαίο Ωδείο της Νικόπολης έως και το
Φεστιβάλ του Μποντρούμ αυτή είναι μια συνεργασία που
έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές αλλά και καταργεί
τα σύνορα με μόνο μία νότα Κυριακή 17 Δευτέρα 18 Ιουνίου

ΜορφωτικόΊδρυμα Εθνικής Τράπεζας Αυλή 21.30

Περίπατος από τους στύλους του Ολύμπιου Διός
μέχρι την κοίτη του Ιλισού με τη διδάκτορα αρχαιο¬

λογίας Μυρτώ Λίτσα
Άλλη μια περιπατητική εκδοχή της ιστορίας της πόλης
καθώς τα Μνημεία του Ιλισού από την Αρχαιότητα έως την
Τουρκοκρατία συνθέτουν μια τοποθεσία ιστορικής αξίας
και φυσικού πλούτου Τετάρτη 20 Ιουνίου 19.00

Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή Αμάλια Μπένετ
Ιδομενέας ή το Βάρος της Ιστορίας

Ένα σπάνιο αριστούργημα του Μότσαρτ η όπερα αυτή αποτελεί

το πρώτο ώριμο εγχείρημα του συνθέτη Ποίηση
νεοκλασικισμός χάσμα γενεών αναμέτρηση και ιστορία
με πλαίσιο την πτώση της Τροίας και τον νεαρό βασιλιά
της Κρήτης αφοπλίζουν με την επικαιρότητά τους καθώς
αντανακλούν την αμφισημία του τότε μα και του δικού μας
σήμερα Γιατί από το 1781 έως και το 2018 η ανθρώπινη
κατάσταση αναμετράται συνεχώς με την ίδια συνθήκη το
παλιό σταθερά ενάντια σε κάθε τι καινούργιο Αρχοντικό
Μπενιζέλων Τετάρτη 20 Πέμπτη 21 Σάββατο 23 Κυριακή
24 Δευτέρα 25 Ιουνίου 21.00

Ντόρα Μπακοπούλου
Δύο μαγικά διήμερα με την υπέρτατης φήμης πιανίστρια
στην υπέροχη αυλή του ΜΙΕΤ όπου μαζί με τον τσελίστα
Χριστόφορο Μιρόσνικοφ και τον βιολιστή Γιώργο Καρ
τέλια αντίστοιχα θα ερμηνεύσει έργα του Σοπέν και των
Μπραμς Σούμπερτ Πέμπτη 21 Παρασκευή 22 Ιουνίου
Δευτέρα25 Τρίτη 26 Ιουνίου 21.30

Ομάδα τρις Ζεμφύρα ή το μυστικό της Πασιφάης
Γραμμένο το 1945 από τον Αντρέα Εμπειρίκο μέσα στο
ζοφερό κλίμα του Εμφυλίου το έργο αυτό αποτελεί το
δεύτερο μέρος της Τριλογίας τουΈρωτα και τωνΑρμάτων
Μιαθηριοδαμάστρια ένα άγριο θηρίο ένα τσίρκο με τους
θεατές του και ορίστε ο τόπος όπου ένστικτα και πάθη

φόβοι και μυστήρια μετουσιώνονται σε οίστρο ζωής
Προαναγγέλλοντας τον Μεγάλο Ανατολικό ο Εμπειρίκος
μέσω των Χρηστίνα Γαρμπή Κώστα Κουνέλλα και Βασίλη

Σοφό που αποτελούν την Ομάδα τρις υπερασπίζεται
για άλλη μια φορά τονΈρωτα πάντα θριαμβευτή και μόνη
λύση πάνω στο αίνιγμα και τον ζόφο του θανάτου Μέγαρο

Υπατία από Τρίτη 26 έως και Σάββατο 30 Ιουνίου 21.00

werkraum Αγαθόφρων/Ο άτλας του συλλέκτη
Μια βιωματική εγκατάσταση που διηγείται την ιστορία
ενόςΈλληνα του Κωνσταντίνου Αγαθόφρωνα Νικολό
πουλου που αποφάσισε να δωρίσει τα χιλιάδες σπάνια βιβλία

του με αποτέλεσμα το ταξίδι της βιβλιοθήκης του να
ξεκινήσει από το Παρίσι του 1 840 φτάνοντας στην Ανδρίτσαινα

του σήμερα Σε αντίστιξη με το 1931 χρονιά όπου
ο εξίσου παθιασμένος συλλέκτης και διανοητής Βάλτερ
Μπένγιαμιν αποσυσκευάζει τη δική του βιβλιοθήκη αυτή
η in situ εγκατάσταση στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη
συνδέει στην Αθήνα επαγγελματίες του βιβλίου της αρχιτεκτονικής

της μουσικής και του θεάτρου επιχειρώντας
έναν στοχασμό για τους κρυμμένους θησαυρούς της γνώσης

και το αέναο ταξίδι στον χρόνο Με την υπογραφή της
δημιουργικής πλατφόρμας werkraum από τη Ζυρίχη Από

Πέμπτη 28 Ιουνίου έως και Κυριακή 29 Ιουλίου

Dries Verhoeven Τοπία Ενοχιϊς/Guilty Landscapes
επεισόδιο 1

Μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση του Ολλανδού Ντρις
Βερχόφεν που θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης εκθέτοντας μια συνεχή ροή ειδήσεων και
συμβάντων από όλο τον πλανήτη Ο θεατής καλείται να

μπει στη σκέψη του καλλιτέχνη άρα και να βιώσει ένα
αντίστροφο ερώτημα κοιτάς τις ειδήσεις μα τι θα γίνει
αν αποφασίσουν κι εκείνες να σε κοιτάξουν επίσης Μια
εντυπωσιακή εκτέλεση κι ένα έργο που μέσα από τον
κυκεώνα των καθημερινών ρεπορτάζ αλλά και των συσκευών

που τα μεταδίδουν προσπαθεί να δημιουργήσει
αληθινή συναισθηματική διάδραση στην εποχή του just
look και τίποτα παρά πέρα Από Κυριακή 24 Ιουνίου έως και
Τρίτη 3 Ιουλίου
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Βασίλης Ρακόπουλος, «Affection»
Σε πρώτη εκτέλεση το «Affection» και το «Νο Answer», δύο σουίτες γραμμένες για
κλασική κιθάρα και κουιντέτο εγχόρδων, με λυρικές και μπαρόκ αναφορές. Κλασικές
φόρμες που επιζητούν την αισθητική συνύπαρξη, αρμονίες και μελωδικά ιδιώματα,
δραματουργικές πλοκές και υπαρξιακές αναζητήσεις, σε δύο βράδια μοναδικής τρυφερότητας. 

(Μορφωτικό'Ιδρυμα Εθνικής Τράηεζας, Πέμπτη 28, Παρασκευή 29, Σάββατο
301ουνίου, στις21.30)

Athens Open Air Film Festival, «Ηλέκτρα» (1 962)
Η κατά Μιχάλη Κακογιάννη κινηματογραφική εκδοχή της τραγωδίας, που, βασισμένη
στον λόγο του Ευριπίδη, και με την Ειρήνη Παππά να ενσαρκώνει την ηρωίδα του βασιλείου 

των Ατρειδών, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να αποτελεί ορόσημο του παγκόσμιου 

σινεμά. Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. (Στο Μικρό Θέατρο Εηιδαύρου, Σάββατο 30
Ιουνίου, 21.30)

Young Creek Classics, «Αφιέρωμα Ντεμπυσσύ»
Τριάντα νέοι σολίστες σε τέσσερις μέρες μουσικής για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του.
Υπερταλαντούχοι μουσικοί θα παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ρετροσπεκτίβα που θα

μεταδίδεται απευθείας από το Τρίτο Πρόγραμμα, αλλά μέσω EBU θα μοιραστεί και σε άλλες
ευρωπαϊκές ραδιοφωνικές. Μια νέα συνεργασία του Φεστιβάλ με το Ωδείο Αθηνών και την
αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής». (Αηό Τρίτη 3 έως και Παρασκευή 6 Ιουλίου)

Εργαστήριο Τζαζ και Μουσικής της Μεσογείου του ιόνιου πανεπιστημίου,
«Aqua Jazz Athens»
Μια πανδαισία ήχων και συναυλιών, εργαστηρίων και οργάνων, jam session, συζητήσεων και
μεσογειακής προέλευσης αφετηρία που θα διασταυρωθεί μετον πλούτοτης παγκόσμιαςτζαζ.
Πάντα στο Ωδείο Αθηνών και στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας που τολμά να ενώσει Αιγαίο με Ιβη
ρική Χερσόνησο και Βαλκάνια με Αδριατική θάλασσα. (Αηό Τρίτη 10 εως και Πέμπτη 12 Ιουλίου)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Αθανασία Αγοράκη, Γιούλη Καρναχωρίτη, Μυρτώ Πανάγου, «Γέρος- Ερως»
Στον Πειραιά, όπου μια ομάδα ηλικιωμένων ανθρώπων καθοδηγούμενοι από τις τρεις ηθοποιούς συ
ναντώνται σε μια ξεχωριστή «διαδήλωση»: στην μπουκαπόρτα ενός πλοίου - συμβόλου της φυγής,
«τρίτη ηλικία» σε τρεις παραστάσεις σπαρακτικού έρωτα και ζωής. (ΑηόΔευτέρα25 έως και Τετάρτη 27
Ιουνίου)

Ομάδα Salvia Divinorum, «Ίσαλος γραμμή: μια ωδή στη φθίση»
Μια περφόρμανς στο Κερατσίνι (Ιχθυόσκαλα) όπου ηθοποιοί, μουσικοί και ηλικιωμένοι, μέσω θραυ-
σματικών, μικρών προσευχών, συνθέτουν μια πολυφωνική δράση - δρώμενο που από το γηροκομείο
του Πειραιά εκπέμπει ένα πανανθρώπινο μήνυμα: Τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ξαναρχίσει, τίποτα δεν
φθείρεται μέχρι να ανασυσταθεί. (Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Ιουνίου)

Καλλιτεχνική κολεκτίβα Inf lux/ Χάρης Πεχλιβανίδης, «Blind Date»
Πάλι στον Πειραιά. Ο Χάρης Πεχλιβανίδης και η Κορίνα Βασιλειάδου σε συνεργασία με την ομάδα χορού
«Peiraias Tango» της Ειρήνης Φιλίππου και του Βασίλη Ντούκα, μαζί με μια ομάδα τυφλών περφόρμερ, θα
στήσουν μια μιλόνγκα δρόμου όπου φως και σκοτάδι θα γίνουν μια κίνηση και ένας παλμός. Μια ιδιόρρυθμη 

αλλά και ξεκάθαρη «ματιά» στις ζωές όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως δεξιότητας, που μπορούννα
«δουν» από κοινού τα πάντα, εφόσον συμπράξουν και επιθυμήσουν. (Πλατεία Κοραή, Τρίτη 3 και Τετάρτη4
Ιουλίου) - Σ.Τ.
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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πέρσι εγκαινίασε την ενότητα Άνοιγμα

στην πόλη η οποία στηρίζεται σε ένα concept εξωστρέφειας
και ενεργοποιεί διάφορους χώρους στις γειτονιές της Αθήνας και
του Πειραιά Site specific παραστάσεις παρουσιάζονται σε αρχαιολογικούς

και υπαίθριους χώρους ή σημαντικά οικήματα της πόλης
μας Με αυτό τον τρόπο το Φεστιβάλ διευρύνει το κοινό καιτο βεληνεκές

του και ενθαρρύνει την πιο ενεργή συμμετοχή των θεατών
Φέτος για αυτό τον σκοπό επιστρατεύονται δύο πραγματικά αρχιτεκτονικά

κοσμήματα της Αθήνας που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς

αιώνες και διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
Πρόκειται για το Αρχοντικό Μπενιζέλων και το Μέγαρο Υπατία τα
οποία θα φιλοξενηθούν δύο εξαιρετικές παραστάσεις

Αρχοντικό Μπενιζέλων Ομάδα Μουσικού

θεάτρου Ραφή Αμάλια Μπένετ
Ιδομενέας ή Το βάρος της ιστορίας

Το σπίτι των Μπενιζέλων μίας εκ
των παλαιότερων πλουσιότερων
και ισχυρότερων αρχοντικών οικογενειών

επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

ανεγέρθηκε πιθανότατα
στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα και
είναι το τελευταίο σωζόμενο κονάκι
στην Αθήνα καθώς και ένα από τα
λίγα παραδείγματα ανάλογων αρχοντικών

που σώζονται στη νότια
Ελλάδα
Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα
με λιθόκτιστο ισόγειο και ξύλινη
ανωδομή που διαθέτει δύο αυλές
μία βόρεια στην οποία βρίσκεται μία
τοξωτή στοά στο ισόγειο και ξύλινο
χαγιάτι στον όροφο Στη νότια που
ήταν κάποτε διαμορφωμένος ο
κήπος του αρχοντικού βλέπει ένας
κλειστός εξώστης σαχνισί Στο
ισόγειο των Μπενιζέλων υπάρχουν
εγκαταστάσεις που συνήθως αφορούν

οικονομικές δραστηριότητες
όπως μεγάλα πιθάρια για την αποθήκευση

σιτηρών λαδιού και οίνου
καθώς και σύστημα από πατητήρια
και δοχεία για τον μούστο Στην αυλή

του αρχοντικού υπάρχει πηγάδι
και στο πλάι της σκάλας νιπτήρας
δύο στοιχεία που συνδέονται με τη
διασφάλιση του νερού για οικιακές
ανάγκες και χαρακτηρίζουν τα αρ
χοντόσπιτα της εποχής

Ο όροφος συνιστά τον κύριο χώρο

διαβίωσης αποτελούμενος από
τον οντά η μονάδα του δωματίου
για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες

και το χαγιάτι ένα ανοιχτό
πέρασμα προς τα δωμάτια μεκαθι
στικά-σοφάδες-στα άκρατου και
τον ορτά-σοφά στο κέντρο του Στο
αρχοντικό των Μπενιζέλων υπάρχουν

δύο οντάδες ο χειμερινός με
τζάκι και ο θερινός
Εκεί η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου
Ραφή σε συνεργασία με την Αμάλια
Μπένετ θα παρουσιάσουν την παράσταση

Ιδομενέας ή Το βάρος της
ιστορίας Ένα από τα πιο δραστήρια
σχήματα μουσικού θεάτρου στην
Ελλάδα η Ομάδα Ραφή μετά την
επιτυχία της κωμικής όπερας Μι
κάδο»στην Εναλλακτική Σκηνή της
ΕΛΣ συνεργάζεται με την Αμάλια
Μπένετ που σκηνοθετεί γι αυτήν
το σπάνια παιγμένο αριστούργημα

του Μότσαρτ Ιδομενέας Ο εικαστικός

Πέτρος Τουλούδης έχει αναλάβει

τα σκηνικά και τα κοστούμια

Γραμμένη το 1781 η όπερα Ιδομενέας

αποτελεί το πρώτο ώριμο
εγχείρημα του συνθέτη Αντλώντας
έμπνευση από την ποίηση του Με
ταστάσιο και τον κομψό κλασικισμό
του Γκλουκ η υπόθεση του έργου
έχει ως πλαίσιο την πτώση της Τροίας

και τα πάθη του νεαρού βασιλιά
της Κρήτης Ιδομενέα Θέμα της το
χάσμα των γενεών στην αναμέ
τρησή τους με το παρελθόν και την
ιστορία Ο Ρίχαρντ Στράους έκανε
τη δική του μουσική διασκευή του
έργου το 1 931 ενώ ο σύγχρονος
γερμανός ποιητής Ρόλαντ Σιμελ
πφένιχ έγραψε το 2008 το σκηνικό
ποίημα Idomeneus 0 μοτσάρτει
ος Ιδομενέας παρουσιάστηκε στην
Ελλάδα από την ΕΛΣ στο Ηρώδειο
το 1 955 και το 201 1 σε κοντσερτά
ντε μη σκηνοθετημένη εκδοχή
από το μουσικό σύνολο του Jérémie
Rhorer

Η προβληματική της όπερας
τολμηρή και σύγχρονη αφοπλίζει
με την επικαιρότητα της οι νεότεροι

προσπαθούν να μη συνθλιβούν
από την ιστορία οι γηραιότεροι
από το βάρος της προσωπικής τους
ιστορίας Η αντίθεση παλιού και
νέου διαπερνά ως μοτίβο το έργο
Γραμμένο σε μια περίοδο κοινωνικών

αναταράξεων λίγα χρόνια πριν
τη Γαλλική Επανάσταση αντανακλά
την αμφισημία μιας εποχής μεταβατικής

όπως και η δική μας σημειώνει
η σκηνοθέτρια

20-27 23-25 Ιουνίου στις21 00
Μουσική διεύθυνση διδασκαλία ενορχήστρωση

ΜιχάληςΠαηαηέτρου
Σκηνοθεσία Αμάλια Μηένετ
Σκηνικά κοστούμια Πέτρος Τουλούδης

Τραγουδούν Αναστασία Κότσαλη
Λητώ Μεσσήνη Νικόλας Μαραζιώτης
Βαρβάρα Μηιζά Δημήτρης Ναλμηά
ντης Ελένη Σταμίδου
Συμμετέχει 7μελέςμουσικό σύνολο
Συμπαραγωγοί Ε.Φ ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗ

Δύο πανέμορφα κτίρια φιλοξενούν παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
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ΜέγαροΥπαπι ιήδατρις
Ζεμφύρα ή το μυστικό της Πασιφάης

Ο αρχιτέκτων Αλέξανδρος Νικολούδης από τις σημαντικότερες

φυσιογνωμίες της ελληνικής αρχιτεκτονικής που

σηματοδότησε το πέρασμα από τον νεοκλασικισμό στον
μοντερνισμό ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα βρίσκεται
πίσω απότο Μέγαρο Υπατία πρώην Λιβιεράτου ένα από τα
ελάχιστα δείγματα του γαλλικού νεομπαρόκ στη χώρα μας
Αφιχθείς από το Παρίσι και ιδιαίτερα επηρεασμένος από τα
μορφολογικά στοιχεία της νεο-μπαρόκ γαλλικής Beaux-Arts ο
Νικολούδης σχεδίασε ένα εκλεκτικίστικο κτίριο στολίδι έπειτα
από ανάθεση του εξ Αιγύπτου Κεφαλλονίτη έμπορου βαμβακιού

Γεράσιμου Λιβιεράτου Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Ηπείρου 2 και Πατησίων 55 απέναντι απότο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο ολοκληρώθηκε το 1906 και αποτέλεσε
μέρος συνάντησης της αστικής τάξης της Αθήνας της εποχής
φιλοξενώντας θρυλικά πάρτι

Στο ισόγειο συναντά κανείς το σαλόνι το καθιστικό και την
τραπεζαρία με εντυπωσιακές τοιχογραφίες το γραφείο και τη

βιβλιοθήκη όπως και χώρος που εξυπηρετούσε ως
καπνιστήριο Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει αίθουσα
μπιλιάρδου ενώ εντυπωσιακό βιτρό επάνω απότο
ενδιάμεσο πλατύσκαλο αιχμαλωτίζει το βλέμμα και
το οδηγεί σε έναν εντυ πωσιακό θόλο Στον όροφο
αυτό βρίσκονται επίσης τα υπνοδωμάτια τραπεζαρία

και περίτεχνα διακοσμημένος χώρος υποδοχής
Οι χώροι του προσωπικού σύμφωνα μετα πρότυπα
της εποχής βρίσκονται στο ημιυπόγειο
Το Μέγαρο στέγασε τη μαιευτική κλινική στην οποία

εργαζόταν και ο Γρηγόρης Λαμπράκης ενώ για ένα διάστημα
υπήρξε έδρα της ιαπωνικής πρεσβείας Το 1932 πραγματοποιήθηκε

και η πρώτη ανακαίνιση Κατά τη δεκαετία του 70 εκδόθηκε
άδεια για ανέγερση πολυκατοικίας στη θέση του η οποία με

παρέμβαση της Μελίνας Μερκούρη για τα διατηρητέα ανατράπηκε

Σήμερα βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου
Ρουτζούνη Η τελευταία ανακαίνισή του την περίοδο 2006-2009
επανέφερε το εγκαταλελειμμένο μέγαρο που είχε υποστεί
φθορές από τον σεισμό του 1 981 στην αρχική του μορφή Το
άγαλμα της Υπατίας στην είσοδο προσθήκη κατά την ανακαίνιση

του χάρισε τη σημερινή του ονομασία

Στο Μέγαρο Θα φιλοξενηθεί η παράσταση της Ομάδαςτ ρ ι ς
Ζεμφύρα ή το μυστικό της Πασιφάης του Ανδρέα Εμπειρίκου

Γραμμένο το 1945 στο ζοφερό κλίμα του εμφυλίου το έργο
αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας Ταχαϊμαλιά
τουΈρωτακαιτωνΑρμάτων Η Ζεμφύρα μία νεαρή θηριοδα
μάστρια εκτελεί το περίφημο νούμερο της με τα λιοντάρια
Ξαφνικά ένα αρσενικόλιοντάρι αρνείται να υπακούσει στα
προστάγματα και της επιτίθεται Το κοινό παγώνει Προς
έκπληξη όλων η ανταρσία του θηρίου από φονική επίθεση
μετατρέπεται σε ερωτική προσέγγιση Η ατίθαση αμαζόνα
εξημερώνεται ο χώροςτου τσίρκου γίνεται χώρος μυστηρίου
και τελετουργίας κι ο φόβος του θανάτου μετουσιώνεται σε
οίστρο της ζωής Φ.Δ

Σκηνοθεσία Ερμηνεία Δραματουργική επεξεργασία Χρηστίνα
Γαρμηή Κωνσταντίνος Κουνέλλας Βασίλης Σαφός Πρωτότυπη
μουσική σύνθεση ΚορνήλιοςΣελαμσής
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ΧΟΡΟΣ

Μεγάλα ονόματα διεθνείς παραγωγές ανατρεπτικές σκηνικές κατασκευές

Arkadi ZaideS TALOS 4-6/6 21.00 Πεφαιώς 260 ε
Ποιος Μια εντελώς ξεχωριστή φωνή στο τοπίο του ισραηλινού χορού
Τι Διάλεξη-παράσταση που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση τις νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και τα σύνορα αποτέλεσμα

διετούς μελέτης του προγράμματος ασφαλείας της Ε.Ε TALOS
Γιατί Ανατρεπτικός δημιουργός με επίκαιρους προβληματισμούς για τη χειραγώγηση του ανθρώπινου σώματος

Bruno Beitrat Grupo de Rua Inoah 13-15/6 21.00 πεφαιώς26ο h
Ποιος Από τους σημαντικότερους δημιουργούς με αφετηρία το hip hop και το street dance
Τι Σκάνδαλα διαφθοράς κριτική στις πολιτικές συνθήκες της Βραζιλία 1 0 χορευτές και μια άδεια σκηνή
Γιατί Δεν είναι απλώς ομάδα χορού Είναι μέσο κοινωνικής χειραφέτησης και πραγματεύεται τη συνδιαλλαγή και τη
σύγκρουση

Marlene Monteiro Freitas of ivory and flesh statues also suffer 24-25/6 21.00 πεφαιώς
260 Η

Ποιος Από τα σπουδαιότερα ταλέντα της γενιάς της Βραβείο Χορού Μπιενάλε Βενετίας
Τι Η ίδια περιγράφει το έργο ως χορός από μαρμαρωμένες φιγούρες
Γιατί Μια κριτική προσέγγιση στην αφρικανική τέχνη και στην αποικιοκρατία σε ένα σύμπαν σουρεαλισμού

υποδόριου χιούμορ και ανοίκειας αίσθησης αντίστοιχο με τις περσινές Βάκχες που έσκισαν

Boris Charmatz enfant 12-14/7 21.00 πεφαιώς 260 δ

Ποιος Από τα μεγαλύτερα ονόματα της αβανγκάρντ χορευτικής σκηνής
Τι Συνεχίζοντας την έρευνά του στις μηχανές θέτει μια σχετικά απλή ερώτηση Πώς γίνεται να
υπάρξει σωματική κίνηση χωρίς τη χρήση μυϊκής ενέργειας
Γιατί Μια πρωτότυπη εμπειρία με αμφιλεγόμενο υλικό τα παιδιά Αυτά μετακινούνται από
ενήλικους χορευτές που με τη σειρά τους μετακινούνται από έναν τεράστιο γερανό

El Conde de Torrefiel La Plaza 30/6 1/7 21.00 πεφαιώς260 δ
Ποιος Καλλιτεχνικό ζευγάρι με έδρα τη Βαρκελώνη συνδυάζουν κείμενο εικαστικές

τέχνες και χορό
Τι Διερευνάται η έννοια του χωροχρόνου μέσα από την ένταση
τη στάση και τη ρήξη ως δομικά στοιχεία της βίας
Γιατί Πρωτότυπο κυκλικό σκηνικό σαν είδος δημόσιας αγοράς
με ανθρώπους και μνημεία

Jukstapoz/Χριστίνα Γουζέλη Paul Blackma η
The Art Of Dyîng»î7-72/6 27.OO Πειραιώς 260 Ε

Ποιος Σπουδαία ομάδα με σημαντικότατη διεθνή παρουσία
Τι:Ένα σόλο εμπνευσμένο από το τρίπτυχο του Ιερώνυμου
Μπος Ο κήπος τωνεηίγειων ηδονών που με λεπτό χιούμορ
και σουρρεαλισμό αποδίδει το εύθραυστο της ύπαρξης
Γιατί Ο βραβευμένος λαουτίστας Jozef Van Wissem παίζει
επί σκηνής όσο εμείς αναζητούμε το ευ θνήσκειν

Plus
• Rage Park Ο συνθέτης Σταύρος
Γασπαράτος καλεί τρεις σημαντικούς χορευτές
χορογράφους Blenard Azizaj Μαριάννα
Καβαλλιεράτου,Έλενα Αντωνίου σε ένα
μουσικό έργο περφόρμανς εκτόνωσης
και ελευθερίας 17-19/7 21.00 Πεφαιώς
260 Β
• Δωμάτια Δύο νέες ανερχόμενες
δημιουργοί η Ηρώ Αποστολέλλη και η

Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου πέντε
χορεύτριες συνοδεία ζωντανής
μουσικής 28-29/6 21.00
Πεφαιώς260 Ε)-Η.Π
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IM

ΘΕΑΤΡΟ

Κώστας Τσιάνος Αχαρνής Ξέρεις ότι αριστοφανική

κωμωδία με Φιλιππίδη Χαϊκάλη Κόκλα
Παπαζήση και Παπαματθαίου δεν μπορεί να πάει

στραβά Ειδικά όταν πρόκειται για ένα έργο με
έξοχες κωμικές σκηνές σαν ξέφρενο διονυσιακό
πανηγύρι 29-30/6 21.00

2Τσέζαρις

Γκραουζίνις Αγαμέμνων θα δεις
σε όλο του το μεγαλείο το παράλογο της ανθρώπινης

μοίρας μέσα από τον ζοφερό κόσμο
του Αισχύλου και τις ερμηνείες των Μ Πρωτόπαπ
πα Γ Στάνκογλου Α Πανταζάρα κ.ά 6-7/7 21.00

3Νικίτα

Μιλιβόγεβιτς Πλούτος Θα δεις τον
πιο ισχυρό Θεό του πλανήτη από τον καιρό του
Αριστοφάνη στην πιο ανάλαφρη εκδοχή του

αυτήν της κωμωδίας του μεγάλου αττικού κωμωδι
ογράφου Εθνικό θέατρο 13-14/7,21.00

ι 1 Θάνος Παπακωνσταντίνου Ηλέκτρα Για να
1 1 απολαύσεις γνωστούς ηθοποιούς Α Καλτσίκη
Τ Μ Ναυπλιώτου Χ Λούλη Ν Χατζόπουλο κ.ά
στο εγχείρημα ενός ενδιαφέροντος σκηνοθέτη κι
ένα από τα πιο ζοφερά επεισόδια του μύθου των Α

τρειδώντου Σοφοκλή Εθνικό Θέατρο 20-21/7 21.00

5
Γιάννης Αναστασάκης Ορέστης Ανυπομονούμε

για το ντεμπούτο του με Ευριπίδη και
τη γερή διανομή με τη βραβευμένη Ιωάννα

Κολλιοπούλου βραβείο Μελίνα Μερκούρη στο
ρόλο της Ηλέκτρας ΚΘΒΕ 3-4/8 21.00

6
Κώστας Φιλίππογλου Βάτραχοι Γιατί τίποτα

δεν θα σε κάνει να περάσεις καλύτερα δύο
αυγουστιάτικα βράδια από το παράδοξο ενός

αριστοφανικού Αδη που σφύζει από ζωή και τους
Λ Λαζόπουλο Σ Φιλιππίδου Δ Πιατά Α Καφετζό
πουλο 10-11/8,21.00

7

Γιάννης Κόκκος Οιδίπους επί Κολωνώ Για

μια παράσταση που μεταφέρει τα βήματα του
Οιδίποδα του Σοφοκλή ως το ιερό δάσος των

Ερινύων και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη συνεργασία

με το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
Συρακουσών 17-18/8 21.00

Athens Open Air Film Festival Ηλέκτρα Για
να δεις την Ηλέκτρα του Κακογιάννη 1962 κάτω

από τ αστέρια την πιο διαχρονική και υποδειγματική

μεταφορά αρχαίας ελληνικήςτραγωδίας
στον κινηματογράφο 30/6 21.30

MEfAAD ΪΤΙ1ΙΕΪ ΙΤΟ ΜΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΑΑΥΡΟΥ Φ

9
Μάρθα Φριντζήλα Προμηθέας Δεσμώτης

Για να απολαύσεις την τραγωδία του
Αισχύλου διαφορετική χωρίς εκφραστική

δραματική ερμηνεία με επιμονή στην καθαρότητα

της εκφοράς του λόγου και των νοημάτων
στη ρυθμική και μελωδική απόδοση του κειμένου
Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 3-4/8 21.30

Μ
Κωνσταντίνος Ντέλλας Αντιγόνη Επειδή
Επίδαυρος χωρίς τα κρίσιμα διλήμματα της
Αντιγόνης του Σοφοκλή δεν είναι Επίδαυρος

κι επειδή καλοκαίρι χωρίς Επίδαυρο δεν είναι
καλοκαίρι Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 20
21/7 21.30

Στεφάνια Γουλιώτη Ευμενίδες Επανέρχεται
με Αισχύλο με μια υποκριτική δοκιμασία που

αναζητά την ιδανική κατάσταση όπου θεατής
και ηθοποιός συναντιούνται σ ένα αόρατο τοπίο
και μοιράζονται μια ανεπανάληπτη εμπειρία Αρχαίο

Στάδιο Επιδαύρου 14-15/7 06.00 Η.Π

Θάνος
Παπακωνσταντίνου

Ηλέκτρα

Προσεγγίσεις στο
αρχαίο δράμα
από νεότερους
δημιουργούς στη
Μικρή Επίδαυρο

πληθωρικές
παραγωγές από
σημαντικούς
σκηνοθέτες στο
Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου

Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου 21.00
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«
του Αριστοφάνη

Εξαιρετικό cast ηθοποιών της νεότερης 

γενιάς (Μ. Παπαδημητρί-
ου, Ο. Παπασπηλιόπουλο,

Γ. Χρυσοστόμου, Ν. Κο-
ντογεώργη κ.α. ) που

αναδεικνύει ένα αγαπημένο 

«γυναικείο»
έργο. Πολύ χιούμορ

και μια απόπειρα
του Β. Θεοδορώ

πουλου να δει
πόσο «πόσο
αντέχει σήμερα 

το 
αριστοφανικό

κείμενο,
χωρίς καμιά 

διασκευή».
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Τα μυστικά της Εγνατίας
Ενα μουσικό οδοιπορικό που

αποκαλύπτει σπάνιους Θησαυρούς

από τη Θράκη ως την
Ήπειρο φέρνοντας επί σκηνής
τραγούδια μουσικές καιγλώσ

ες που συγκατοικούν στις παρυφές

της Εγνατίας οδού Μια

μουσική Βαβυλωνία που Θα

ενώσει για πρώτη φορά σε μια
μεγάλη γιορτή τραγούδια Καπ

παδοκικά Τούρκικα Ποντιακά

Πομάκικα Εβραϊκά Βλάχικα

Αρβανίτικα Σλαβόγλωσσα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια σειρά από 20 σχεδόν
συναυλίες καλύπτουν ένα ευρύ
μουσικό φάσμα που περιλαμβάνει

από χορευτική μουσική
με γνωστούς dj μέχρι Μπαχ
και από Γκέρσουιν μέχρι ήχους
της Λατινικής Αμερικής

ΕΚ

ΟΚΠΝ
Οι σταρ του Φεστιβάλ φέτος είναι οι
Calexico και ο Sting ο πολυδιάστατος
βιολιστής με το pop attitude Νάιτζελ
Κέννεντι και ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϋ
στη μουσική του εκδοχή Όσον αφορά
στις εγχώριες συμμετοχές εκτός από
τις Κρατικές Ορχήστρες και την Εθνική

Λυρική Σκηνή έχουν επιλεγεί all
time classic Νόνα Μούσχουρη αφιέρωμα

στον Λευτέρη Παπαδόπουλο
Ελευθερία Αρβανιτάκη μεΤακίμ
Apurimac

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντιέται επί
σκηνής Ηρωδείου με τους Τακίμ για μια
ελαφρώς κουνημένη καρτ ποστάλτης

ελληνικής μουσικής παράδοσης 74/6

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ένα ακόμη αφιέρωμα στον εμβληματικό
στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο Κάτι
σαν την εκπομπή Στην υγειά μας βρε
παιδιά σε εκδοχή Ηρωδείου Με Γιώργο
Νταλάρα Κώστα Μακεδόνα Μανώλη
Μητσιά και άλλους Λευτεριστές 25/6

Περουζε Ο Θοδωρής

Αμπαζής
σκηνοθετεί την

αριστοτεχνική

όπερα
του Θεόφραστου
Σακελλαρίδη που
πρωτοπαίχτηκε
στις 9 Αυγούστου
1911,σελιμπρέτο

του Γεώργιου Τσοκόπουλου Η
υπόθεση διαδραματίζεται στην
ελληνική ύπαιθρο και έχει ως θέ
μα τον παράφορο και καταστρο

ο φικό έρωτα μιας τσιγγάνας κι
ενός νέου χωρικού Ο σπουδαίος
αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής

£ διευθύνει τη νεοσυσταθείσα Φι

ο λαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών
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CALEXICO

τωμένη προφορά της λείπω χρόνια απ την
Ελλάδα τραγουδάει για να βοηθήσει τον
σύλλογο Ελπίδα της κ Βαρδινογιάννη και ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας βάζει τη σφραγίδα

του 5/7

Εδώ και χρόνια γκρεμίζουν το τείχος που θέλει

να ορθώσει ο Τραμπ στα σύνορα Μεξικού
και ΗΠΑ ανακατεύοντας το ροκτης ερήμου
με τα μαριάτσι Δικά μας παιδιά πια μετόσο
ευρεία αποδοχή στην Ελλάδα που προστέθηκε

και 2η μέρα για τηνεμφάνισή τους κάτω

από την Ακρόπολη 3S4/7

STING SHAGGY
Αφού προσπάθησε χωρίς ιδιαίτερη

επιτυχία να βρει νέο μουσικό
ρόλο με έναν λόγιο δίσκο για την
Deutsche Grammophon και πιο πρόσφατα

μετηνόπερα/μιούζικαλ The

LastShip βασισμένο στις νεανικές
του αναμνήσεις από το Νιούκαστλ
όταν κατέρρεε η αγγλική ναυπηγική

βιομηχανία ο πολυπράγμων Sting επέστρεψε
ταχέως σε αυτό που ξέρει να κάνει non και ροκ
δίσκους Το 2016 κυκλοφόρησε το προσωπικό
άλμπουμ 57th 9th φλερτάροντας με τον
ροκ ήχο ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με τον
γνωστό τζαμαϊκανό μουσικό παραγωγό και

dj Shaggy για ένα δίσκο με κάτι από τη ρέγκε
αύρα των Police και με αφορμή αυτή τη συνεργασία

έρχονται στο Ηρώδειο 22 23/6 21.30

NIGEL KENNEDY
Ένας απότους πρώτους μουσικούς κλασικών

σπουδών και ρεπερτορίου που δεν
δίστασε να πλησιάσει τον non και ροκ ήχο
κινούμενος εδώ και χρόνια με άνεση ανάμεσα

στα δύο είδη Η συναυλία του Νάιτζελ
Κέννεντυ στο Ηρώδειο με τίτλο Bach meets
Kennedy meets Gershwin μας αποκαλύπτει
και το περιεχόμενο της 17/7,21.00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

APURIMAC
Μ ια ενδιαφέρουσα συνάντηση με λατινοαμερικάνικο

χρώμα στην Πειραιώς 260
Το συγκροτημάτων Apurimac που χρόνια
ασχολείται με τους ήχους της Νότιας Αμερικής

συνεργάζεται μετη δικαιούται διά
να ομιλεί Μάρθα Μορελεόν αλλά και τη
Μαρίζα Ρίζου 6/6

ορχήστρες
Όπως πάντα μέσα στο 2μηνο Ιουνίου και Ιουλίου

δίνουντο παρών οι Κρατικές Ορχήστρες
Αθηνών και Θεσσαλονίκης η Εθνική Συμφωνική

Ορχήστρα της EPT η Εθνική Λυρική
Σκηνή η ορχήστρα II Porno d'Oro η Φιλαρ
μόνια Ορχήστρα Αθηνών η Ορχήστρα Φίλων

της Μουσικής η Συμφωνική Ορχήστρα
Τσαϊκόφσκι καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
κλασικού ρεπερτορίου

Οιμουσικοίτης
Καμεράτας και
ο πολυβραβευμένος

Γιώργος
Πέτρου συναντούν

το μεγάλο
συμφωνικό

μιούζικαλ με
το τολμηρό

Company»(H παρέα
του Στήβεν Σόντχαϊμ
που Θίγει με ασυνήθιστο
τρόπο τις σύγχρονες
ερωτικές σχέσεις
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1

Ο σκηνοθέτης Θωμάς Μασχόπαυλος μιλάει
για την παράσταση

Ο Μηράντμηουρυ έγραψε το βιβλίο του το 53 σημειώνω ότι η Α

μερική ζει την περίοδο Μακάρθι ο Τριφό το 1 966 ηραγματοηοιεί
την κινηματογραφική μεταφορά του ενώ η θεατρική διασκευή

γίνεται αηό τον ίδιο τον συγγραφέα το 1974 Το Φαρενάιτ451 έχει
περάσει στην cult αμερικανική μυθολογία ενώ αξίζει να

επισημανθεί πως όχι μόνο συνεχίζει να απασχολεί
αλλά στιςμεταφορές του πολύ πρόσφατα

έγινε μίνι σειρά από τη ΗΒΟ τροποποιούνται
πολλές φορές η εξέλιξη ή και το φινάλε

Το βιβλίο διαπραγματεύεται ένα
δυστοηικό μέλλονόπου οι άνθρωποι

καίνε τα βιβλία γιατί τα θεωρούν

άχρηστα και επιζήμια αφου
προκαλούν δυσάρεστες σκέψεις
και οδηγούν σε αδιέξοδα Στο
κάψιμο τους φαίνεται να συμφωνούν

όλοι καθώς έχουν πεισθεί
ότι αυτό που αξίζει είναι μόνο η
διασκέδαση και η ελαφρότητα
Σε αυτές τις συνθήκες το πρώην
πυροσβεστικό σώμα αναζητάει
και καίει τα βιβλία

Κεντρικός ήρωας είναι ένα
βασικό στέλεχος αυτού του
σώματος Η αυτοηυρηόλυαη
μιας γυναίκας σε ένδειξη διαμαρτυρίας

γιατί θέλουν να κάψουν

τη βιβλιοθήκη της θα τον
μετατοπίσει από τις θέσεις του και
θα του προκαλέσει κρίση συνείδησης

Κρυφά αρχίζει να διαβάζει βιβλία

τα οποία του προκαλούν πολλές

αμφί αντιδράσεις αμφι-θυμία αμφι-βολία αλλά και θα τον οδηγήσουν
στην αντίσταση η οποία προσπαθεί να σώσει τα βιβλία Ανκαι για μένα το ηώς
λειτουργεί αυτή η αντίσταση είναι αηό τις πιο ευφυείς ιδέες του βιβλίου θα
προτιμήσω να μην το αποκαλύψω για να μη προδώσω το σασπένς

Το ενδιαφέρον είναι ηως ο Μηράντμηουρυ αλλάζει και προσθέτει στοιχεία
στη θεατρική μεταφορά δίνοντας έτσι χώρο ν αναπτυχθεί μέσα αηό μια
σειρά αμφιλεγόμενων πράξεων ο κακός χαρακτήρας του βιβλίου Πρόκειται

για τον διοικητή της ομάδας καύσης βιβλίων ένας διανοούμενος
που όταν συνειδητοποίησε σε μια στιγμή προσωπικής κρίσης ότι τα
βιβλία δεν τον βοηθούν κατέληξε να γίνει ένας αλύπητος κυνηγός τους
μηδενιστής Μεφιστοφελης Στην τελική μέσω αυτού του χαρακτήρα ο
συγγραφέας αναπτύσσει περισσότερο τη φιλοσοφία του μηδενισμού

Η παράσταση ακολουθώντας πιστά το θεατρικό κείμενο τονίζει
τον φιλοσοφικό στοχασμό του και δεν ακολουθεί τη λογική της κινηματογραφικής

δράσης Στη σκηνή υπάρχουν ήρωες ηου ζουν σε
στατικές συνθήκες ενώ γύρω τους κινείται το σύμηαν Δεν μπορ
να περιγράψω ηώς κατασκευάσαμε το μέλλον το σίγουρο είν
ότι η σκηνική παρουσία του κουβαλάει και κάτι νοσταλγικό απ
την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο

Σίγουρα ως συμβολικό μπορούμε να δούμε τονμύθο του καψίματος

των βιβλίων ωστόσο θίγονται θέματα και καταστάσεις

ηου πλέον είναι πραγματικότητα και δεν αφορού
μόνο τον συμβολικό στοχασμό ή ένα μελλοντικό ι
λον Δεν ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία του Οεαματ
εξαιτίας της επικράτησης του ίντερνετ δεν υηάρχε
Λογική να βγαίνουν πιο μικρά κείμενα ή ακόμη και ι
κυκλοφορούν σορταρισμένες εκδοχές των βιβλίων

Δεν περιγράφει ακριβώς το σήμερα η φράση Ολα
είναι τόσο γρήγορα ηου δεν προλαβαίνεις

να ζήσεις όχι να σκεφτείς Είναι τελικά παρηγοριά

να βρίσκεις πράγματα ηου σκέφτεσαι

διατυπωμένα και αποσαφηνισμένα στα
έργα άλλων Δ Μ

6 10 Ιούνιοι
Πειραιώς 260

21.00
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Μιαέκθεση-εγκατάσταση με τίτλο
Δωμάτια μνήμης 13/6-19/7 ένα

συμπόσιο μετη συμμετοχή ανθρώ
πωντου Θεάτρου 11/6 η παράσταση

Εργοτάξιο σε σκηνοθεσία
Ρούλας Πατεράκη 77-79/6 και η

παράσταση Η πόλη σε σκηνοθεσία
Γιάννη Μόσχου 70-72/6)απαρτίζουν
το αφιέρωμα στη σπουδαία ελληνίδα
θεατρική συγγραφέα

ΟσκηνοΘέχπςίΐόννΠς MÔffXOÇ
μιλάει για την παράσταση Ηηόλη

É'OxoM

α ποφασίστη κε να
πραγματοποιηθεί το

k αφιέρωμα στη ΛούλαI Αναγνωστάκη ο καλλι
τεχνικός διευθυντής του

Φεστιβάλ μού πρότεινε
να σκηνοθετήσω την Πόλη αφήνοντας

μου όμως και το περιθώριο

να επέλεγα αν ήθελα ένα
άλλο έργο της Καθώς διάβασα
όλη τη δουλειά της αντιλήφθηκα
πως Η Πόλη είναι επιεικώς αριστούργημα

Είναι το πρώτο έργο της και όμως
είναι εμφανέστατη η ωριμότητα
της γραφής της η πυκνότητα του
λόγου της Στο έργο συναντάμε
ένα ζευγάρι κάπου στην ηλικία των
30 που ζει σε μια πόλη η οποία δεν
κατονομάζεται Όταν η γυναίκα
επιστρέφει από μία βόλτα σπίτι της
προσπαθεί να πείσει τον σύντροφο

της να δεχτούν για επίσκεψη
κάποιον γείτονά τους τον φωτογράφο

που δουλεύει στο ισόγειο
της πολυκατοικίας Δεν θα θελήσω
να εξηγήσω εδώ τους λόγους που
ο σύντροφος της δεν θέλει την
επίσκεψη γιατί είναι προτιμότερο
να αφήσω το έργο να αποκαλύπτει
σταδιακά τα μυστικά του ανοίγοντας

μια σειρά από κρυφές πόρτες
Η επίσκεψη του φωτογράφου
όπως είναι φυσικό Θα ανατρέψει
τη ζωή των τριών

Είναι ένα έργο ανατροπών ένα
παιχνίδι ψυχολογικών αιφνιδιασμών

που δημιουργεί ερωτηματικά
παρά δίνει οριστικές απαντή

σεις-ανοιχτό τέλος Οι ήρωες του
έργου είναι χαρακτήρες με υπόσταση

κι ας λειτουργούν ως σύμβολα

Το έργο κεντράρει στη βαθιά
ριζωμένη μέσα μας βία Γιατί είναι
ένα έργο που γράφτηκε το 65 με
τα γεγονότα του πολέμου και του
εμφυλίου ακόμα νωπά στη μνήμη
των ανθρώπων Καταλαβαίνεις
πως η ειρηνική συνθήκη είναι κάτι
επ ιφανειακό και πως από κάτω κοχλάζει

ακόμη η ταραχή

Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευχαριστημένος

από το αποτέλεσμα
θα δοκιμάσουμε όμως και κάτι
επιπλέον το οποίο θέλω να δω
πώς θα λειτουργήσει Τη σύζευξη
θεατρικής και κινηματογραφικής
γραφής Θέλω να δω αν η εικόνα
θα ενισχύσει την απόδοση

της ποιητικότητας
του κειμένου χωρίς να
κλειδώνει τα νοήματα
του έργου Δ Μ
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Η συγγραφέας Ueno HE ΥΚΟ μιλάει για το έργο της

éTo
έργομου εμπνέεται από τις ιστορίες

του Ρομπέρτο Μπολάνιο Προεικό
νισητουΛάλο Κούρα και Τζοάννα
Σιλβέστρι Μου είναι οικεία η γραφή

αυτού του ηρόωραχαμένουΧιλιανού
συγγραφέα 1953-2003 Στις ιστορίες του μιλά

για εγκλήματα σωματικά αλλά και εγκλήματα
του πολιτισμούμας Έχει πάθοςμε αποτυπώματα
ίχνη μυστικά Ερωτισμός μυστήριο ανησυχία
και μοναξιά περιβάλλουν τους ήρωές του που
πολλοίαηό αυτούςείναι ηλάνητες αναζητούν
ένα εξαφανισμένο πρόσωπο Και ο τρόπος που
μιλάνε σα να προσπαθούν να διαβάσουνεκ νέου
τονκόσμο και τα φαινόμενα με φέρνει μέσα τους

Διαβάζοντας τιςδύο ιστορίες του που έχουν
ήρωες πορνοστάρ η μία ένανάντρα η άλλη μία
γυναίκα μου γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το έργο
θέλησα να δω τους ήρωές του στη σκηνή Ο Μπολάνιο

δενέγραψε θέατρο και τα πρόσωπα στις
δύο ιστορίες δενσυνδέονται

Με ενδιέφερανουσιαστικά τα πρόσωπα πίσω
απόμία απρόσωπη βιομηχανία ήθελα να τα δω
πέρα από στερεότυπα και χαρακτηρισμούς

ναβρω τον τρόπο να μιλήσω
μέσα από αυτόν τοναόρατο κόσμο
του πορνό πουείναι ταμπού ενώ
όλοιμαςέχουμεενδώσει Δ.Μ

ι

Απόσπασμα

Ναι εμείς δουλεύαμεμέσα Ζητούσα απόλυτη

διαθεσιμότητα οτιδήποτε μπορούσε να
συμβεί τραβούσα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς
σειρά Εσένα πάντως σε προστατεύαμε Δεν
είδες τίποτα Σε είχαμε έξω στον κήπο
Αυτό πουλέμε αλήθεια είναι πάντα βάναυσο
Δεν ήθελα το σκληρό πορνό Δεν ήθελα τηνω
μότητα Εδώ στην Ελλάδα έχει πολύ φως έχει
καλό καιρό έκανα πολλά εξωτερικά πλάνα
Εδειχνα σάρκα αλλά και ηλιοβασιλέματα
και τοπία Φύση νερό ουρανό δέντρα ζώα
Δηλαδή ανάσεςλυρισμού Φαντασίωση
αισθησιασμός όλα αυτά που αηενοχοηοιούν
τονθεατή Εσύ δενείδες ποτέ τίποτα έτσι

Παράξενες
ιστορίες βασισμένο

σε κείμενα του
Έντγκαρ Αλλαν
Πόε Σκην Λουίζα
Κωστούλα
Ποιήματα και αφηγήματα

του Πόε
σε μιά παράσταση
μεταξύ Θεάτρου
συναυλίας και εικαστικής

εγκατάστασης
26-28/6

Οδυσσέας
του Τζαίημς Τζόυς
Σκην Δημήτρης
Αγαρτζίδης
Δέσποινα
Αναστάσογλου
Μια παράσταση
βασισμένη στα
κεφάλαια Ναυσικά

και Πηνελόπη
τουτζοϋσικού
αριστουργήματος
7-3/7

Αμάρυνθος
της Μάρθας
Μπουζιούρη
Σκην Μάρθα
Μπουζιούρη
Μια αληθινή
ιστορία βιασμού σε
ελληνική επαρχία
γίνεται θέατρο
ντοκουμέντο για
τους μηχανισμούς
κατασκευής της
αλήθειας και
απόδοσης της
δικαιοσύνης 4-6/7

Ρίζες της Ελίζας
Σόρογκα Σκην
Ελίζα Σόρογκα
Παραδοσιακά και
αβανγκάρντ στοιχεία

συνθέτουν μια
αφήγηση για την εσωτερική

γυναικεία
δύναμη 7-9/7

Ελλάς Μονάχου
των Ανέστη Αζά

Πρόδρομου
Τσινικόρη
Σκην Ανέστης
Αζάς Πρόδρομος
Τσινικόρης
Θεάτρο ντοκουμέντο

για την ποικιλόμορφη

ελληνική
κοινότητα του
Μονάχου 10-12/7

Αγγελος
εξολοθρευτής
του Λουίς
Μπουνιουέλ
Σκην Άντζελα
Μπρούσκου
Μια μακάβρια
κωμωδία πάνω
στην ανθρώπινη
φύση των άγριων
ενστίκτων και των
ανομολόγητων
μυστικών 15-17/7

Βρικόλακες
βασισμένο στο

έργο του'Ιψεν
Σκην Μιχάλης
Κωνσταντάτος
77-79/7
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