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  Περιορισμενο με ηχηρές απουσίες, το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ Αθηνών
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έκδοσης:

03-06-2020

Επιφάνεια: 913.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 950
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΝΙΑ ΖΟΥΣΗ

» «Μικρό αλλά ισχυρό υποσύνο
λο, που θα σταθεί με θάρρος για να 
μας θυμίζει ότι π τέχνπ είναι ανα
γκαία», χαρακτήρισε το απελπιστικά 
περιορισμένο σε παραγωγές Φεστι
βάλ Αθπνών και Επίδαυρου η καλ
λιτεχνική του διευθύντρια Κατερί
να Ευαγγελάτου, κατά τη χθεσινή 
παρουσίαση του εξαιρετικά μειω
μένου προγράμματος που θα πα
ρουσιαστεί αποκλειστικά στα ανοι
χτά θέατρα του Ηρωδείου και της Ε- 
πιδαύρου, Μεγάλης και Μικρής.

Αν κι έκανε λόγο για «συμπυκνω
μένο πρόγραμμα, που στηρίζει την 
ελληνική δημιουργία που περνά μια 
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο», την ί
δια ώρα μίλησε για «ειδική εκδοχή», 
που περιλαμβάνει «17 ελληνικές 
παραγωγές, μουσικής, θεάτρου και 
όπερας, με 300 καλλιτέχνες». Ας ση
μειωθεί ότι οι περισσότερες από αυ
τές είναι των εποπτευόμενων κρα
τικών φορέων, του Εθνικού Θεά
τρου, του ΚΘΒΕ και της Λυρικής 
Σκηνής και με συγκεκριμένο αριθμό 
συνεργατών. Είναι εμφανές επίσης 
ότι στο ανακοινωθέν πρόγραμμα 
καταγράφονται ηχηρές απουσίες 
τεχνών, όπως ο χορός ή ο κινημα
τογράφος, από κοινού με τους καλ
λιτέχνες που υπηρετούν το κάθε εί
δος. Και μένουν αναξιοποίητοι υ
παίθριοι χώροι, όπως στην Πειραι
ώς 260, όπου θα μπορούσαν να δο
θούν παραστάσεις χορού αλλά και 
να πραγματοποιηθούν κινηματο
γραφικές προβολές, όπως τα προη
γούμενα χρόνια. Για τα παιδιά επί
σης δεν υπάρχει προγραμματική 
μέριμνα, παρ’ όλο που είχε ενταχθεί 
στο αρχικό πρόγραμμα, παράσταση 
γι’ αυτά, βασισμένη σε αγαπημένο 
έργο του Λουίς Σεπούλβεδα.

Η Κ. Ευαγγελάτου εξήγησε πως οι 
παραστάσεις είναι «προσαρμοσμέ
νες στα νέα δεδομένα που επιβάλ
λει η πανδημία», με αποτέλεσμα «α
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πό τις 70 και πλέον εκδηλώσεις, με 
προέλευση από 14 χώρες, και τη συ
νεργασία 1.400 περίπου καλλιτε
χνών, σε μια πλπθώρα χώρων, α
νοικτών και κλειστών», να πραγμα
τοποιηθούν μόνον 17 παραγωγές.

Διευκρίνισε πως «όσες δεν πα
ρουσιαστούν, θα προγραμματι
στούν για το 2021, σε ένα διευρυ- 
μένο φεστιβάλ με εμπλουτισμένο 
πρόγραμμα», όπου θα εορταστούν 
και τα 65 χρόνια του θεσμού. Πρό- 
σθεσε μάλιστα, χωρίς ωστόσο να 
δώσει λεπτομέρειες, πως μέσα στη 
χρονιά θα πραγματοποιούνται «ει
δικές δράσεις».

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ση
μειώσουμε πως η πρακτική που δεί
χνει τάσεις καθιέρωσπς, όπως η κα
τάργηση μιας συνέντευξης Τύπου, 
που μπορεί πλέον να δοθεί με όρους 
υγιεινής ασφάλειας, για έναν κομ- 
βικό θεσμό, όπως το Φεστιβάλ Αθη
νών, και η ανακοίνωση του προ
γράμματος του αφήνει μετέωρα και 
αναπάντητα πολλά ερωτήματα που 
προκύπτουν και δεν βρίσκουν απο
δέκτη, μετά από μια βιντεοσκοπη- 
μένη σειρά δηλώσεων. Ερωτήματα 
που τίθενται τόσο για την επιλογή 
του προγράμματος και τα κριτήρια

που επικράτησαν όσο και για δεδο
μένες αποζημιώσεις καλλιτεχνών, 
Ελλήνων και ξένων, οι παραγωγές 
των οποίων δεν πραγματοποιού
νται, την επιχορήγηση του θεσμού 
και πολλά άλλα.

Τις δπλώσεις της Κατερίνας Ευ
αγγελάτου ακολούθησαν δηλώσεις 
της υπουργού Πολιτισμού, που χα
ρακτήρισε το φεστιβάλ «διαφορετι
κό, αλλά πολύ ποιοτικό», που θα 
συμβάλει σε ένα «ζωντανό πολιτι
στικό καλοκαίρι», συγχαίροντας ό
λους όσοι «εμπόδισαν τη φεστιβα- 
λική ανυδρία», όπως είπε.

Το πρόγραμμα με μια ματιά 
Στο Ηρώδειο

Η εικαστική εγκατάσταση του 
Διονύση Καβαλλιεράτου «Αποπρο
σανατολισμένος χορός / Παραπλα
νημένος πλανήτης» είναι η συνερ
γασία του Φεστιβάλ με το NEON 
στο Ηρώδειο, «μια περιπατητική ε
μπειρία» με ελεύθερη είσοδο από 5 
Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, σε επιμέλεια 
Πολύνας Κοσμαδάκη.

Το άνοιγμα του φεστιβάλ θα είναι 
μουσικό και αφιερωμένο στη μνήμη 
του Θάνου Μικρούτσικου, με μια 
συναυλία που θα περιλαμβάνει τα 
έργα του για το θέατρο υπό τον τίτ-

Το «υποσύνολο» 
ενός προγράμματος

Από το Φεστιβάλ 
λείπουν σπμαντικές 

τέχνες, όπως ο χορός 
π ο κινπματογράφος, 
από κοινού με τους 
καλλιτέχνες που 
υππρετούν το κάθε είδος

λο «Τους προβολείς στήσε», στις 15 
και 16 Ιουλίου.

Θα ακολουθήσει η Εθνική Συμ
φωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τον 
Γιώργο Πέτρου και ένα γκαλά Μπε- 
τόβεν, στις 18 Ιουλίου.

«Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο» θα 
τραγουδήσει η Μάνικα στις 20 και 
21 Ιουλίου και τη σκυτάλη θα πάρει 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
σε έργα Μπάρτοκ και Βιβάλντι. Στη 
συνέχεια, η Εθνική Λυρική Σκηνή 
με δυο γκαλά όπερας 26 και 28 Ιου
λίου, ενώ 30 και 31 του μήνα ο Γιάν
νης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης 
θα παρουσιάσουν το έργο τους «Λύ

κοι στη χώρα των θαυμάτων», με 
διασκευές και «αντιδιασκευές» α
γαπημένων τραγουδιών, «από όλο 
το φάσμα και την ιστορία της ελλη
νικής τραγουδοποιίας».

Το έργο «Η επιστροφή του Οδυσ- 
σέα στην πατρίδα του» του Κλάου- 
ντιο Μοντεβέρντι σκηνοθετεί η Μα- 
ριάννα Κάλμπαρη σε συνεργασία με 
την Καμεράτα, 4 και 5 Αυγούστου. Η 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα κλεί
σει τις παραστάσεις στο Ηρώδειο με 
έργα Μπετόβεν και Σοστακόβιτς.

Στην Επίδαυρο
«Το Εθνικό θα κρατήσει τη ση

μαία της επιβίωσης του Φεστιβάλ 
αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Δη- 
μήτρης Λιγνάδης, προλογίζοντας 
τους «Πέρσες» του Εθνικού, που θα 
ανοίξουν το Θέατρο της Μεγάλης Ε- 
πιδαύρου 24 με 26 Ιουλίου.

Ακολουθεί 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυ
γούστου η «Λυσιστράτη», σε παρα
γωγή και πάλι του Εθνικού, σε σκη
νοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιό- 
πουλου, και 7 με 9 Αυγούστου οι 
«Όρνιθες» από το ΚΘΒΕ σε σκηνο
θεσία Γιάννη Ρήγα.

Στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύ- 
ρου, πρεμιέρα κάνει ο Αλκίνοος Ιω- 
αννίδης, 17 και 18 Ιουλίου, με το 
«Live Looping», που συνδυάζει την 
τέχνη και την τεχνολογία και περι
λαμβάνει τη «Φόνισσα» του Παπα- 
διαμάντη με την Κόρα Καρβούνη 
και τραγούδια της δισκογραφίας 
του. Ακολουθεί ο Μιχάλης Καλκά- 
νης με Χαικ Γιαζιτζιάν και Γιάννη Α- 
ναστασάκη , η Ομάδα «Ραφή», η 
«Nova Melancholia» και ο Μιχάλης 
Σιγανίδης στην «Κιβωτό του Νώε» 
του Μικελάντζελο Φαλβέττι, η όπερα- 
περφόρμανς «Έχω μάτια στ’ αυτιά», 
βασισμένη στο έργο «Η ανθρώπινη 
φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ και 
στον ομώνυμο μονόλογο του Ζαν 
Κοκτώ, και το πρόγραμμα κλείνει με 
τη Σαββίνα Γιαννάτου στη μουσική 
παράσταση «Watersong», με τρα
γούδια για το νερό.

Support Art Workers: «Το Φεστιβάλ να αναθεωρήσει 
τον τρόπο που συμβάλλεται με τους εργαζομένους του»
» Σε ανακοίνωσή ίου για το Φεστιβάά Αθηνών το 
κίνημα Support Art Workers ζητάει άμεση και ξεκάθα
ρη απάντηση από υπουργείο και Φεστιβάά για το τι μέλ
λει γενέσθαι με την τακτική επιχορήγηση, εάν μειώθη
κε ή όχι, και ζητάει, εάν μειώθηκε, να επανελθεί «στα 
συμφωνηθέντα για φέτοε ποσά», ενώ το υπουργείο «να 
ενημερώσει πού θα διοχέτευε τα χρήματα που θα εξοι
κονομούνταν». Ζητάει επίσηε «πλήρη ενημέρωση για 
το τι θα συμβεί με ns αμοιβέε - αποζημιώσει των φετι
νών διεθνών μετακλήσεων» και ακόμη «αποζημίωση 
όλων όσοι θα εργάζονταν φέτο$ στο Φεστιβάλ, πλήρη

αποδέσμευση τηεαποζημίωσηεαπότη συμφωνία ή μη 
για τη μετάθεση uis εκάστοτε παραγωγήετου χρόνου», 
φέρνονταετο παράδειγμα ms αποζημίωσηε λόγω παν- 
δημίαε που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Δανία.

Οι Support Art Workers υπογραμμίζουν, τέλο$, noos 
«είναι η κατάλληλη στιγμή να βρεθεί έναε εναήϋίακτικόε 
τρόποε στήριξηε των εργαζόμενων, που δίκαια προσ
δοκούσαν την εργασία rous στο Φεστιβάλ και αναλό- 
Ycos προγραμμάτισαν ns ζωέε rous, αλλά και το Φεστι
βάλ να αναθεωρήσει τον τρόπο που συμβάλλεται με 
rous εργαζομένου του».
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