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  Ατζέντα
Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 7 Ημερομηνία

έκδοσης:
26-10-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

559.43 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ατζέντα

Μ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

7.00 μ,μ. Τ ό 'Ελληνικό'Ίδρυμα Πολιτισμού (Στρ. Καλλάρη 50) διοργα- 
νώνει ομιλία τοΰ στρατηγού έ.ά. Άλκ. Στεφάνή καί τοϋ προέδρου τοΰ 
ΕΙΠ Ν. Κσύκη, μέ θέμα «Ή σημασία τής 28ης’Οκτωβρίου 1940».

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.00 μ.μ. Ή υπαρξιακή κωμωδία γιά τό μέλλον «The Weather In 
Europe» παρουσιάζεται από σήμερα, στό «ΘησεΙον, ένα θέατρο γιά 
τίςτέχνες» (Τουρναβίτου 7,2103255444), σέ σύλληψη καί σκηνοθεσία 
Γ. Βαλαή Εξι άτομα αποκλεισμένα στό gate ενός αεροδρομίου λόγω 
κλιματικής κρίσεως.Ένα χορικό ανθρώπων πού περιμένει, συζητεΐ, 
διαφωνεί, θυμάται, χορεύει, ονειρεύεται. Παίζουν οί Μ. Βαβαδάκης, 
Ρωμ. Καλοκύρης, Μάγδα Καυκούλα,’Άλκηστη Πολύχρονη, Θοδ. Πε- 
ντίδης, Χριστιάνα Τόκα. Τήν δραματουργία υπογράφουν οί Γ. Βαλαής 
καί Γεωργία Κανελλοπούλου, σύμβουλος δραματουργίας ό Πρ. Τσινι- 
κόρης, τά σκη νικά-κοστούμια είναι τής'Ελένης Στρούλια, οί φωτισμοί 
τοϋ Τ. Παλαιορούτα, τήν κίνηση-χορογραφία έπιμελήθηκε ό Γ. Νικο- 
λαΐδης, τό βίντεο ό Μ. Χρηστίδης.

Τό δραματικό έργο «Αντιγόνη» τοϋ Ζάν Άνούιγ παρουσιάζεται (Πέ- 
μπτη-Κυριακή), στό θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κσύν» (Πεσμαζόγλου 
5,210 3228706), σέ σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία Μαρίας 
Πρωτόπαππα. Ή άντιπαράθεσις τοΰ ανθρώπου μέ τήν εξουσία καί ή 
αξία τής θυσίας αναδύονται από τήν μεταγραφή τοϋ γνωστού μύθου τής 
«Αντιγόνης» τοϋ Σοφοκλέους, σέ μία εκδοχή πού εξελίσσει άκόμα τήν 
σκηνοθετική ματιά της. Παίζουν οί Χρ. Στέργιογλου, Γ. Τσορτέκης, 
Δημ. Μαμιός, Δημ. Μαργαρίτης, Ήλέκτρα Μπαρούτα καί Μαρία Πρω
τόπαππα. Τήν μετάφραση υπογράφει ό Μ. Πλωρίτης, τά σκηνικά-κο- 
στούμια ή Εύα Νάθενα, τήν μουσική ό Λόλεκ, τήν κίνηση έπιμελήθη
κε ή Κατερίνα Φωτιά, τούς φωτισμούς ή Μελίνα Μάσχα.

Σιό θέατρο «ΜικρόΆνεσις» (Λ. Κηφισίας 14,2107718943) άνεβαίνει 
(Παρ-Κυρ.) ή παράστασις «Σέρρα.Ή ψυχή το® Πόντου» βασισμένη 
στό ομότιτλο μυθιστόρημα τοϋ Γ. Καλπούζου. Τήν σκηνοθεσία υπο
γράφει ό Σ Χαιζάκης, ερμηνεύει ή Χρύσα Παππά. Μέσα από πολλούς 
ανδρικούς καί γυναικείους ρόλους, ξετυλίγεται ή τοιχογραφία τοΰ πο
ντιακού ελληνισμού από τό 1915 εοος τό 1962 στήν Τουρκία καί τήν Σο- 
βιετική'Ένωση. Ή μουσική είναι τοΰ Μ. Τσαχουρίδη, τά σκηνικά τής 
’Έρσης Δρίνη, οί φωτισμοί τοΰ Άντ. Παναγιωτόπουλου.

Τό δραματικό έργο «Κυρία Κλάιν» τοϋ Νίκολας Ράιτ παρουσιάζεται 
(Παρ.-Κυρ.), στό θέατρο «Αργώ» ΓΕλευσινίων 15,210 5201684), σέ 
σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη. Βασισμένο στήν ζωή τής ψυχαναλύ- 
τριας Μέλανι Κλάιν, τό έργο πραγματεύεται τήν έναλλαγή συναισθη
μάτων μίσους καί πάθους στήν σχέση της μέ τήν κόρη καί τήν γραμμα
τέα της, μετά τόν αιφνίδιο θάνατο τοΰ γυιού της. Ερμηνεύουν οί Αίμι- 
λία'Υψηλάντη, Νατάσα Καλογρίδη, ΣάραΈσκενάζυ. Τήν μετάφρα
ση υπογράφει ή’Έλση Σακελλαρίδου, τά σκηνικά ό Γ. ’Αρβανίτης, τά 
κοστούμια ό Σπ. Γκέκας, τούς φωτισμούς σχεδίασε ή Βαλεντίνα Τα- 
μιωλάκη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

9.30 μ.μ. Στό Half Note Jazz Club (Τριβωνιανοϋ 17, Μέτς, 210 9213310) 
τό τρίο τοΰ Άπ. Λεβεντόπουλου (κιθάρα) παρουσιάζει τόν νέο του δί
σκο μέ τίτλο «After the Spirit». Συμμετέχουν οί Γ. Κοντραφούρης (χάμ- 
μοντ όργανο) καί Άλέξ. Δράκος Κτιστάκης (ντράμς). Αύριο, τό κουΐτ 
ντέτο τής ΑγγελικήςΤουμπανάκη παρουσιάζει τήν μουσική 'παράστα
ση «For Women», στήν οποία δεξιοτέχνες τής παραδοσιακής καί τζάζ 
μουσικής σκηνής άφηγοΰνται ιστορίες ξεχωριστών γυναικών οί όποιες 
ένέπνευσαν συνθέτες άνά τόν κόσμο καί έγιναν τραγούδια.

Ή Κατερίνα Παπουτσάκη εμφανίζεται αύριο (930μ.μ.), στόν «Σταυρό 
το® Νότου Plus» (Θαρύπου 35-37,210 9226975), όπου θά παρουσιάσει 
ένα μουσικό πρόγραμμα μέ γενικό τίτλο «Τραγουδιστά», μέ μιά συλ
λογή άπό τραγούδια δικά της καί άλλα πού τής φέρνουν στό μυαλό μυ
ρωδιές άπό τά παλιά αλλά καί μελωδίες τοΰ σήμερα, «πειραγμένα» μέ 
αγάπη καί κέφι, άπό μουσικούς μέ γούστο, σκέρτσο καί φινέτσα. Συνο
δεύει 5μελής ορχήστρα (Δημ. Κουλεντιανός, Δημ. Καλαμαράς, Βασ. 
Παναγιωτόπουλος, Γ. Γληνός, Γ. Παπαδούλης).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

6.00μ.μ. Εγκαινιάζεται στό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης 
«Αγγελική Χατζημιχάλη» (Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα), στό 
πλαίσιο τοΰ Culture is Athens (Πολιτισμός είναι ή Αθήνα), ή νέα ατο
μική έκθεσις τής Μυρτώς Ξανθοπούλου μέ τίτλο «Καταιγίδα» (δέν 
έχω στυλό) πού διοργανώνει ό ’Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
καί Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται γιά μία site-specific έγκατά- 
σταση μέ θέμα τήν χειρωναξία, τήν ύλη καί τόν λόγο καί τό πώς άλλη- 
λοσυμπληρώνονται. Ή έκθεσις πραγματοποιείται μέ τήν υποστήριξη 
τοΰ Outset Contemporary Art Fund (Greece) καί τήν συνεργασία τοΰ 
’Εργαστηρίου Φιλοσοφίας καί Φωτογραφίας. (Έως 27/11)

6.00-9.00 μ.μ. «Συνάντησις μέ τόν καλλιτέχνη Τόλη Τατόλα», στήν γκα- 
λερί «7» (Σόλωνος 20), ό όποιος θά ξεναγήσει στήν έκθεση φωτογρα
φίας του μέ τίτλο «Α hundred likes and more...».

8.00 μ,μ. Ή «ανεξάρτητη μεραρχία» είναι ό τίτλος έκθέσεως σύγχρο
νης ζωγραφικής πού έγκαινιάζεται σήμερα, στό Πολεμικό Μουσείο (Ρι- 
ζάρη 2). Μιά ιστορία άγνωστη στό εύρύ κοινό, έρχεται νά μοιρασθεΐ 
μιά ομάδα σύγχρονων’Ελλήνων εικαστικών. Πρόκειται γιά τήν ιστο
ρία τής (Ανεξάρτητης Μεραρχίας», μιας ομάδας έπίλεκτων’Ελλήνων 
στρατιωτών πού, παρ’ όλο πού βρέθηκε πλήρως αποκομμένη άπό τήν 
διοίκησή της εν μέσω εχθρικών στρατευμάτων καί σέ άπολύτως αφι
λόξενα εδάφη, κατόρθωσε, όχι απλώς νά μήν αφανιστεί, αλλά νά πε- 
ρισυλλέξει άμαχο έλληνικό πληθυσμό άπό τήν Κιουτάχεια έως τό Δε- 
κελί. Συμβολικά πορτραΐτα τών άγωνιστών τής Ανεξάρτητης Μεραρ
χίας καθώς καί άλληγορικές άναπαραστάσεις τής μακράς πορείας τής 
Εκστρατείας, παρουσιάζουν οί Χρ. Άθανασιάδης, Σιτ. Βερύκιος, Μα
ρία Γιαννακάκη, Άλ. Κυραρίνης, Τασ. Μαντζαβϊνος, Νικ. Μόσχος, Λί- 
λα Μπελιβανάκη, Ξενοφών Μπήτσικας, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλό- 
πσυλος, Αχ. Ραζής, Ξένης Σαχίνης, Ματίνα Τασατζή, Γιώρ. Χαδούλης. 
’ Η έκθεσις θά διαρκέσει έως τίς 10 Νοεμβρίου καί τελεί ύπό τήν αιγίδα 
τοΰ Πολεμικοΰ Μουσείου Αθηνών.

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ή Κρατική’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει αύριο (9μ.μ.), στό 
Μέγαρο Μουσικής, τό έμβληματικό (Αξιόν’Εστί» τοΰ Μ. Θεοδωρά- 
κη, σέ ποίηση Όδ. Έλύτη, μέ τήν σύμπραξη κορυφαίων Ελλήνων καλ
λιτεχνών. Στό τραγούδι ό Κ. Μακεδόνας, βαρύτονος ό Τάσ. Χριστο- 
γιαννόπουλος καί στήν άφήγηση ό Λέων. Κακούρης. Διευθύνει ό Γ. 
Βράνος, συμμετέχει ή Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης σέ διδασκαλία 
Μαίρης Κωνσταντινίδου.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στήν Κέρκυρα (Τμήμα ΠεριοδικώνΈκθέσεων Περιστυλίου) έγκαινιά- 
ζεταισήμερα (7μ.μ.) ή έκθεσις «Ή Βιομηχανική Κληρονομιά τής Κέρ
κυρας, 19ος-20ός αιώνας» πού διοργανώνει ή Πινακοθήκη Δήμου Κε
ντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλο
γο Albert Cohen Κέρκυρα, μέ άφορμή τήν έκδοση τοΰ δίγλωσσου, άνα- 
μνηστικοϋ λευκώματος μέ τό ίδιο θέμα άπό τόν Σύλλογο Albert Cohen 
τό2021.Την έκθεση έπιμελήθηκε ό Σ. Βλίζος. (Έως 4/12)
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