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Σιέφανοβ Aazapiöns
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raus σημαντικότερους
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διεθνώς
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1
στο νέο κτίριο της Εθνικής
Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ

Η έκθεση που συστήνει στο
ευρύ ελληνικό κοινό έναν
από tods σημαντικότερουβ
σκηνογράφου8-σκηνοθέτε8
διεθνώβ παρατείνεται για
δεύτερη φορά χάρη στην
επιτυχημένη πορεία ms

απο ™ Μαριλένα Ασιραπέλλον

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Ο πιο δημοφιλής
κυνικός ρομαντικός
ΕI ϊναι πολλοί οι λόγοι που αΣίζει

να δει κανείς την έκθεση Στέ
I φανός Aazapiöns kdvikös ρο

μανπκόδ που φιλοξενείται στο αίθριο
ms véas EOvikiis Βιβλιοθήκης και η
οποία διοργανώνεται από το Μορφω
πκό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης σε συνεργασία

με την Εθνική Λυρική Σκηνή

και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος Κατ αρχάς για να

γνωρίσει έναν από tous σημαντικότε
pous σκηνογράφους διεθνώς τον καλλιτέχνη

που υπήρίε κύριος εκφραστής
του distorted traditionalism ήτοι ms

πειραγμένης παραδοσιακότητας
μετακινώντας τα ορθοκανονικά σημεία
θέασης με αποτέλεσμα να επηρεάσει
όχι μόνο σκηνογράφους αλλά και εικαστικούς

λέγε με Μαρίνα Αμπρά

μοβιτς Κατά δεύτερον για να βιώσει
την εμπειρία της έκθεσης που έχει
επιμεληθεί ο Αντώνης Βολανάκης ο
οποίος σημειωτέον διεΕήγαγε εκτενή
έρευνα για να συνοψίσει την πολυφωνική

καριέρα του Λαζαρίδη Με ευφυ
és κόνσεπτ το στοιχείο του κύβου ένα
λάιτ μοτίφ που είχε χρησιμοποιήσει 1 3

popés στη δουλειά του ôikos εΣ,ηγεί
ο Βολανάκης διέσπειρε εννέα κύβους
στον τέταρτο όροφο και στο ισόγειο
ms Εθνικής Βιβλιοθήκης λες και ένα

γιγάντιο χέρι έριΣε μια γερή ζαριά οίον
χώρο Οι κύβοι διαβάζονται από
tous επισκέπτες κατά το δοκούν με τη

σειρά που εκείνοι επιθυμούν ή όπως

εισέρχονται στον χώρο
Σε αυτούς πρωταγαινιστούν τα έργα

που ο Aazapiôns σκηνοθέτησε ή σκη
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Η μακέτα από το θεατρικό Η αρχή της ζωής
του Δημήτρη Δημητριάδη το οποίο ο Λαζαρι'δης σκηνοθέτησε

και σκηνογράφησε για το θέατρο Αμόρε το 1995

Ενας κόσμος από φιγούρες υπό κλίμακα
που χρησιμοποιούσε στις μακέτες των έργων του

νογραφηοε μεοα απο μακέτες σκίτσα
φωτιστικές οδηγίες φωτογραφίες ή

ακόμη και από τις φιγούρες υπό κλίμακα
που χρησιμοποιούσε αφότου τις κατασκεύαζε

προσεκτικά ο ίδιος ή κάποιος
από τους βοηθούς του όλα προέρχονται
από το αρχείο του το οποίο στεγάζεται
στο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Γενναιόδωρο μπό
νους αποτελούν η προβολή στην πλήρη
διάρκειά του του Ορφέας και Ευρυδίκη

του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ
για την Οπερα του Αυστραλίας 1993

με σκηνοθετικό-σκηνογραφικό κόνσεπτ
την αναφορά στον κύκλο μοιρολογιού
από την Ελλάδα αλλά και η Ρουσάλκα
του Αντονίν Ντβόρζακ για την Εθνική
Οπερα της Αγγλίας 1983 την οποία

μάλιστα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς

ίαπλωμένος κάτω από έναν κύβο
που υποτίθεται ίπταται

Καθώς οι άριες μπλέκονται μετα£ύ
ιους στον χώρο οι κύβοι αποκαλύπτουν
και άλλες πτυχές της εντυπωσιακής καριέρας

του Λαζαρίδη Από την περιοδεία
των Duran Duran υπήρΕαν φανατικοί
θαυμαστές του σκηνογράφου προεξάρχοντος

του Νικ Ρόουντς από όπου

και το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Τοο
Much Information με έναν γερανό να

διεμβολίζει ένα μάτι-σφαίρα μια μικρή
υπόμνηση στον Ανδαλουσιανό σκύλο
του Λουίς Μπουνιουέλ στον κύβο της

Αρχής της ζωής του Δημήτρη Δημητριάδη

που παρουσιάστηκε στο θέατρο
Αμόρε το 1995 Στην έκθεση προβάλλεται

ολόκληρο το έργο ενώ υπάρχει και
το κείμενο του Δημητριάδη μαζί με φωτογραφίες

από αυτή τη μοναδική παράσταση

που έκανε επί ελληνικού εδάφους
ο Λαζαρίδης Ο ίδιος είναι παρών στην
έκθεση μέσα από βίντεο με συνεντεύίεις
του όπου εΣηγεί πτυχές του καλλιτεχνικού

οράματος του κάτι που τελικά δεν

εκτιμήθηκε στην Ελλάδα όταν ανέλαβε
καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής 2006-2007 Μια έκθεση

που έχει ευτυχήσει να φιλοξενείται
σε έναν πολυσύχναστο χώρο όπως το
ΚΠΙΣΝ και η οποία αΕίζει την προσοχή
και τον χρόνο κάθε επισκέπτη του

Στέφανος Aazapiôns kvvikôs ρομαντικός
Εθνική Βιβλιοθήκη ΚΠΙΣΝ έως

ns 31 Μαΐου
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