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«Γέφυρα» 
Οδησσός - 
Θεσσαλονίκη
Στην Ελλάδα το φεστιβάλ 
κλασικής μουσικής

«Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να 
επιβιώσει το φεστιβάλ μαε και να 
μη σταματήσει η διοργάνωση», 
λέει στην «Κ» ο Αλεξέι Μποτβί- 
νοφ, καλλιτεχνικόε διευθυντήε 
του φεστιβάλ «Odessa Classics», 
για την όγδοη διοργάνωση του 
θεσμού, που θα πραγματοποι
ηθεί στη Θεσσαλονίκη από το 
υπουργείο Πολιτισμού σε συνερ
γασία με το Κρατικό Ωδείο Θεσ
σαλονίκη και με τη βοήθεια του 
βιολονίστα Σιμού Παπάνα. Σελ. 15
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Αλληλεγγύη 
πολιτισμού 
Ελλάδας - 
Ουκρανίας
Ο Αλεξέι Μττοτβίνοφ μιλάει στην «Κ»

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Είμαι ευγνώμων. Είναι μια υπέ
ροχη ευκαιρία να επιβιώσει το 
φεστιβάλ pas και να μη στα
ματήσει η διοργάνωση», λέει 
στην «Κ» ο Αλεξέι Μποτβίνοφ 
από την άλλη άκρη ms τηλε- 
φωνικήε γραμμήε. Ο καλλιτε- 
xviKOS διευθυντήε του φεστι
βάλ κλασικήε μουσικήε ms 
Οδησσού, «Odessa Classics», 
και 0vas από tous πιο γνω- 
στοϋΞ Ouicpavous πιανίστεε, 
είναι συγκινημένοε που η 
όγδοη διοργάνωση του φεστι
βάλ δεν θα σταματήσει εξαιτί- 
as ms ρωσικήε εισβολήε στην 
Ουκρανία αλλά θα γίνει στην 
Θεσσαλονίκη. «Είναι σημαντι
κό ότι το φεστιβάλ θα συνεχι
στεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτοε 
και μάλιστα στην Ελλάδα, η 
οποία συνδέεται με icrtopucous 
δεσμούε με την Οδησσό από 
τον 19ο αιώνα», σημειώνει ο 
κ. Μποτβίνοφ. Χθεε, το υπουρ
γείο Πολιτισμού ανακοίνωσε 
τη διοργάνωση του «Odessa 
Classics», το οποίο έχει χα
ρακτηριστεί cos το «Φεστιβάλ 
Σάλτσμπουργκ» ms Ανατολι-

K0s Eupebnns, από το Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκη από τιε 9 
έωε ns 13 Ιουνίου. «Η Οδησ- 
aos φιλοξένησε την ελληνική 
διανόηση και αποτέλεσε τη 
μήτρα ms παλιγγενεσία3 του 
ελληνικού έθνουε. Δύο αιώνεε 
αργότερα, που η Ουκρανία μά
χεται για την ελευθερία ms, η 
Ελλάδα ανταποδίδει τη φιλοξε
νία για να διατηρηθεί ζωντα
νό ένα από τα σημαντικότερα 
πολιτιστικά ms κεφάλαια», ση
μείωσε η υπουργόε Πολιτισμού 
Λίνα Μενδώνη απαντώνταε 
στο ευχαριστήριο μήνυμα που 
απέστειλε ο Ouicpavos ομόλο- 
Y0S ms, Ολεκσάντρ Κατσένκο.

Οφέλη για όλους
«Η διοργάνωση του φε

στιβάλ έχει οφέλη για όλουε, 
για τη Θεσσαλονίκη, για mus 
μουσικούε, και είναι μια σπου
δαία πράξη αλληλεγγύη», υπο
γραμμίζει στην «Κ» ο βιολονί- 
crtas και εξάρχων ms Κρατικής 
Ορχήστραε Θεσσαλονίκη3 Σί- 
pos Παπάνα5, ο onoios είναι 
σήμερα καλλιτεχνικόε σύμ- 
βουλθ5 του φεστιβάλ, ενώ μέ
χρι και πέρυσι ήταν τακτικόε
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«Είναι σημαντικό ότι το φεστιβάλ θα συνεχιστεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτος και μάλιστα στην Ελλάδα, η 
οποία συνδέεται με ιστορικούς δεσμούς με την Οδησσό από τον 19ο αιώνα», αναφέρει ο κ. Μποτβίνοφ.

Η όγδοη διοργάνωση 
του «Odessa Classics» 
δεν θα σταματήσει 
εξαιτίας της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρα
νία, αλλά θα γίνει 
στη Θεσσαλονίκη.

καλεσμένοε του ins μουσικόε. 
«Οταν ξεκίνησε ο πόλεμοε σο- 
καρίστηκα βλέποντα3 ότι οι άν
θρωποι που με φιλοξένησαν, 
οι δρόμοι όπου περπάτησα, 
τα μέρη όπου έπαιξα μουσι
κή ήταν γεμάτα οδοφράγμα
τα και οι πρώτεε μου σκέψειε 
ήταν nebs θα tous βοηθήσου
με», σχολιάζει.

Η συνεργασία προχώρησε 
γρήγορα και το ΥΠΠΟΑ αγκά
λιασε την ιδέα να μεταφερθεί

το φεστιβάλ στη Θεσσαλονί
κη Gis μια απόδειξη πολιτιστι- 
iais αλληλεγγύη5 στον λαό ms 
Ουκρανίαε και ms Οδησσού. 
Ετσι, θα διοργανωθούν οι πέ
ντε μεγάλεε συναυλίεε που εί
χαν προγραμματιστεί στο πλαί
σιο του φεστιβάλ με μικρέε 
προσαρμογές. Ο Αμερικανόε 
βαρύτονοε Topas Χάμπσον θα 
συμπράξει με την ΚΟΘ και τον 
Αλεξέι Μποτβίνοφ στην εναρ
κτήρια συναυλία στο Μέγαρο 
Mouauais Θεσσαλονίκη, υπό 
τη διεύθυνση ms Zams Τσό- 
κανου, ο βιρτουόζοε του βιο
λιού Ντάνιελ Χόουπ -ο onoios 
έχει στείλει ένθερμη επιστολή 
υποστήριξή του φεστιβάλ στο 
ΥΠΠΟΑ- θα παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα στην Αποθήκη Δ 
στο λιμάνι και μια μπαρόκ συ
ναυλία στον υποβλητικό χώ
ρο ms Ροτόνταε, συναυλία θα 
δώσει και ένα μουσικό σύνο

λο από τη Λιθουανία, ενώ θα 
ακουστούν έργα Ουκρανών 
συνθετών, έργα συνθετών από 
τον Μότσαρτ μέχρι τον Κόουλ 
Πόρτερ και έργα Ελλήνων συν
θετών (Γ. Κουμεντάκη, Σ. Πα- 
πάνα κ.ά.).

«Δεν ξέρω πότε θα τελειώ
σει ο πόλεμοε, αλλά θα τε
λειώσει με τη νίκη ms Ου- 
lcpavias», pas λέει ο Αλεξέι 
Μποτβίνοφ πριν κλείσουμε 
το τηλέφωνο. Ο ίδιοε έτυχε 
να βρίσκεται στη Σουηδία για 
ηχογράφηση πριν ξεσπάσει 
ο πόλεμοε και παρέμεινε εκεί 
με την οικογένειά του. Πολλοί 
συνάδελφοί του, opens, στην 
Οδησσό έχουν αφήσει τα όρ
γανά mus και έχουν πάρει τα 
όπλα. «Πολλοί μουσικοί και 
έναε μαέστρο5 που ξέρω άφη
σαν τη μουσική και εντάχθη
καν στον ουκρανικό στρατό, 
έγιναν στρατιώτες».


	ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	 Αλληλεγγύη πολιτισμού Ελλάδας - Ουκρανίας


