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  Όλη η Ελλάδα μια σκηνή
Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Σελ.: 27 Ημερομηνία

έκδοσης:
15-07-2020

Επιφάνεια: 955.43 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6725

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α
μια σκηνήι εκεί που λέγαμε 

όχι αυχό ίο καλο
καίρι θα κυλήσει 
με ελάχιστη τέχνη, 

αφού ο κορονοϊός συρρίκνωσε 
μέχρι και το κυρίαρχο Φεστι
βάλ Αθηνών και Επίδαυρου, 
δόθηκε χθες στη δημοσιότη
τα το πλήρες πρόγραμμα του 
θεσμού «Ολη η Ελλάδα ένας 
Πολιτισμός», πρωτοβουλία 
και αντίδραση στην κρίση του 
ίδιου του υπουργείου Πολιτι
σμού, και ξανάνθιζαν οι κενές 
ατζέντες του κοινού. Διότι έχει 
καταρτιστεί σε σύντομο χρο
νικό διάστημα ένα πανελλή
νιο δίκτυο εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνει 71 παραγωγές 
(270 παραστάσεις θεάτρου, 
μουσικής, χορού, αλλά και 
εικαστικά) σε 122 αρχαιολο
γικούς χώρους και μουσεία 
σε 43 περιφερειακές ενότητες.

Οι εκδηλώσεις προσφέρο- 
νται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, 
οι θεατές δεν θα πληρώνουν 
παρά το αντίτιμο για την είσο
δο σε κάθε χώρο, όπου βέβαια 
αυτό υπάρχει. Η προκράτηση 
θέσης είναι απαραίτητη, κα
θώς και όλες οι οδηγίες της

επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
COVID-19, όπως οι αποστά
σεις και η προσέλευση πολλή 
ώρα πριν από την έναρξη.

Δεκατρείς οργανισμοί (από 
το Εθνικό και τη Λυρική μέχρι 
το Θέατρο Τέχνης και τον Πο
λιτιστικό Οργανισμό NEON) 
συμμετέχουν. Η Λυρική θα 
ανοίξει πανηγυρικά τις εκδη
λώσεις, το Σάββατο στη Ρω
μαϊκή Αγορά, με ένα ρεσιτάλ 
της Ανίτα F ατσβελισβίλι, μιας 
πραγματικής σταρ της όπερας 
(διεύθυνση ορχήστρας ΕΛΣ, 
Λουκάς Καρυτινός).

Ολο το πρόγραμμα στο 
digitalculture.gov.gr, όπου θα 
γίνονται και οι κρατήσεις. Μια 
πρώτη γεύση είναι η εξής:
■ Εθνικό Θέατρο (τρεις 
παραγωγές): «Σπουδαία 
Ερείπια - Η Ελλάδα με τα μά
τια των ξένων ταξιδιωτών από 
τον 16ο έως τον 19ο αιώνα», 
σύνθεση κειμένων σε σκηνο
θεσία Νατάσας Τριανταφύλλη. 
«Αθηναίων Πολιτεία», ανθο
λόγηση κειμένων της αρχαί
ας ιστοριογραφίας (Ηρόδοτος, 
Θουκυδίδης, Πλούταρχος) 
αλλά και άλλων που ανα-
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συνθέτουν την περιπετειώδη 
πορεία του αθηναϊκού πολι
τεύματος προς τη δημοκρατία, 
σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπα- 
βασιλείου. Και «Το αμάρτημα 
της μητρός μου» του Γ. Βιζυη- 
νού στην αγγλική γλώσσα, σε 
σκηνοθεσία Δανάης Ρούσσου. 
■ Εθνική Λυρική Σκηνή 
(δεκαέξι παραγωγές): Ανά- 
μεσά τους, ρεσιτάλ του Δημή- 
τρη Πλατανιά στο Αμφιθέατρο 
Κάστρου της Καλαμάτας, της 
ιδιαίτερης πατρίδας του. Ρεσι
τάλ με έργα Μίκη Θεοδωράκη, 
αφιερωμένο στα 85α γενέθλιά 
του, στην πλατεία του Θησεί
ου (29 Ιουλίου) αλλά και σε 
πολλούς άλλους χώρους της 
Ελλάδας, με Ρίτα Αντωνοπού- 
λου, Θοδωρή Βουτσικάκη, 
Ζαχαρία Καρούνη και Μπέττυ 
Χαρλαύτη και στο πιάνο τον 
στενό συνεργάτη του συνθέτη, 
Γιάννη Μπελώνη. Αφιέρωμα 
στον Θεόφραστο Σακελλαρί- 
δη με τα έργα του «Θέλω να 
δω τον Πάπα!» και «Χαλιμά» 
με τη μορφή ζωντανής «ραδι

οφωνικής» παράστασης, αλλά 
και την ταινία των αδελφών 
Γαζιάδη «Οι απάχηδες των 
Αθηνών». Γκαλά μονωδών, 
συναυλίες της Χορωδίας και 
της Παιδικής Χορωδίας της 
ΕΛΣ, συναυλίες του γυναι
κείου φωνητικού συνόλου 
chores της Μαρίνας Σάττι, 
πολλά σόλι από τους χορευτές 
του Μπαλέτου της ΕΛΣ, αλλά 
και του Γιώργου Κοτσιφάκη, 
σε χορογραφίες Ιωάννας Πορ
τόλου, Χρήστου Παπαδόπου- 
λου, Γιάννη Νικολαίδη, Κων
σταντίνου Ρήγου. Αλλά και 
παράσταση του «Ημερολογίου 
ενός αθέατου εγκλεισμού» του 
Γιώργου Βέλτσου σε σκηνοθε
σία Ελπίδας Σκούφαλου με τη 
Ρένη Πιττακή.
■ Κρατικό Θέατρο Βορεί
ου Ελλάδος (πέντε παρα
γωγές). Η μουσικοθεατρική 
παράσταση «Κωνσταντίνος 
Καβάφης - Ονειρο» του Θο
δωρή Οικονόμου. «Η φυλλά- 
δα του Μεγαλέξανδρου» σε 
σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη.

Η μουσική παράσταση «Στα 
όνειρα των ποιητών», βασι
σμένη σε έργα Κωστή Παλα- 
μά και άλλων Ελλήνων και 
ξένων ποιητών. Διασκευή της 
«Μήδειας» του Ευριπίδη για 
τέσσερις ηθοποιούς σε σκη
νοθεσία Ελένης Ζιάνα και του 
διηγήματος «Ερως-Ηρώς» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
σε σκηνοθεσία Νίκου Κου- 
σούλη.
■ Μέγαρο Μουσικής Αθη
νών (οκτώ παραγωγές).
Ανάμεσά τους η βραδιά «Οι 
ποιητές μας τραγουδούν» με 
Μανώλη Μητσιά και Καρυο- 
φυλλιά Καραμπέτη, η σκηνική 
καντάτα του Περικλή Κούκου 
«Ημερολόγιο για περαστικούς 
στα τέλη του αιώνα», συναυ
λία του Στέφανου Κορκολή με 
τη Σοφία Μανουσάκη καθώς 
και το μονόπρακτο μελόδραμα 
«Μήδεια» του Γκέοργκ Μπέ- 
ντα με την Καμεράτα και την 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και 
μαέστρο τον Μάρκελλο Χρυ- 
σικόπουλο.

■ Θέατρο Τέχνης: Μια ρε
μπέτικη κομπανία ζωντανεύει 
την αρχαία ελληνική μυθολο
γία όπως την ξανάγραψε ο 
Νίκος Τσιφόρος («Ρεμπέτικο 
αρχαιοελληνικό συμπόσιο») 
σε σκηνοθεσία-διασκευή Βα
σίλη Μαυρογεωργίου κι ένα 
δρώμενο της Μαριάννας 
Κάλμπαρη για τον Προμηθέα 
(«Πλάθοντας τον Προμηθέα»).
■ Μεγάλη είναι η παρουσία 
της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών και της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 
Συμμετέχουν ακόμα το Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
το MOMus, το Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μα- 
κεδονίας-Θράκης, το Ιδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης και το 
Λύκειο Ελληνίδων.

Πολλές Διευθύνσεις του 
ΥΠΠΟ και Εφορείες Αρχαιο
τήτων συνέβαλαν καθοριστικά 
στο πρόγραμμα, ενώ η Πανελ
λήνια Ενωση Υπαλλήλων Φυ- 
λάξεως Αρχαιοτήτων στηρίζει 
εθελοντικά τις εκδηλώσεις.

Σε εκατόν είκοσι δύο 
αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία όλης της χώρας, με 
προσοχή και μέτρα, το κοινό 
θα μπορεί από το Σάββατο να 
παρακολουθήσει θέατρο, 
συναυλίες, χορό και εικαστικά 
δρώμενα.

«Ολη η Ελλάδα ένας 
Πολιτισμός» σχεδιάστηκε με 
τη συνεργασία δεκατριών 
κρατικών και μη φορέων
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