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► ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Επέτειος
Για του χρόνου μεταφέρονται οι περισσότερες από τις 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις και για τον εορτασμό των 65 χρόνων 
του Φεστιβάλ.

Ένα «Υποσύνολο» για tporos
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, Ο,ΤΙ ΔΙΑΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Ο
τίτλοεταλέει όλα: «Υποσύνολο» (και 
«Fragment» για τη διεθνή ίου ταυ
τότητα), το φετινό Φεστιβάλ Αθη
νών και Επιδαύρου θα είναι ακριβώε αυτό. 

Ένα υποσύνολο του αρχικού του προγραμμα
τισμού, με ό,τι μπόρεσε να διασώσει και να 
οργανώσει κάτω απότιε δύσκολεε συνθήκεε 
του παρόντοε. Και με τα ίδια τα λόγια τηε Κα- 
τερίναε Ευαγγελάτου (φωτ.): «Για όλουε εμάε 
στο Φεστιβάλ, η αναγκαστική ματαίωση δεκά
δων υπέροχων παραστάσεων και συνεργασι
ών με σπμαντικούε ανθρώπουε των Τεχνών 
υπήρξε πραγματικά επώδυνη.

Είχαμε προγραμματίσει περισσότερεε από 
70 εκδηλώσειε, με προέλευση από 14 χώ- 
ρεε, και τη συνεργασία 1.400 περίπου καλλι
τεχνών - σε μια πληθώρα χώρων, ανοικτών 
και κλειστών. Σε αυτήν την ειδική εκδοχή του 
προγράμματόε μαε, όπωε τελικά διαμορφώ
θηκε, θα σαε παρουσιάσουμε 1 7 ελληνικέε 
παραγωγέε Μουσικήε, θεάτρου καιΌπεραε, 
με περίπου 300 καλλιτέχνεε, που θα εμφανι
στούν μόνο στα ανοικτά θέατρα τηε Επιδαύ- 
ρου και στο Ηρώδειο».

Και είναι οι εξήε: Ο «Αποπροσανατολισμέ -

νοε χορόε/ Παραπλανημένοε πλανήτηε», έναε 
τίτλοε που μπερδεύει και εκπλήσσει, είναι μια 
εικαστική εκδήλωση, με το έργο του Διονύση 
Καβαλλιεράτου. Από 5/6 ωε 3/7.

Στη συνέχεια ξεκινούν οι εκδηλώσειε, που 
περιλαμβάνουν, στιε 15, 16/7, μια συναυλί- 
α-αφιέρωμα στον θάνο Μικρούτσικο, με τίτλο 
«Τουε προβολείε στήσε». Μουσικέε του αξέχα
στου συνθέτη για έργα του Μπρεχτ, του Λόπε 
ντε Βέγκα, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη, τρα
γούδια σε ποίηση του Ρίτσου, του Καβάφη, του 
Καββαδία. Υπό την μπαγκέτα του θύμιου Πα- 
παδόπουλου. Ερμηνεύουν οι Χρήστοε θηβαί- 
οε, Φοίβοε Δεληβοριάε, Κώσταε θωμαΐδηε 
και η Ρίτα Αντωνοπούλου.

Στιε 18/7 η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα 
τηε ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέ
τρου, παρουσιάζει ένα γκαλά αφιερωμένο στον 
Μπετόβεν, με την ευκαιρία του εορτασμού 
των 250 χρόνων από τη γέννησή του. Στιε 
20,21/7 η Μάνικα θα παρουσιάσει τον δίσκο 
τηε «Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο». Στιε 27/7 η 
Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονίκηε παρουσιά
ζει το «Ντιβερτιμέντο»του Μπέλα Μπάρτοκ και 
τιε «Τέσσεριε Εποχέε»του Βιβάλντι. Στιε 26,

28/7 η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει 
δύο γκαλά όπεραε με γνωστούε'Ελληνεε και 
ξένουε μονωδούε να ερμηνεύουν γνωστέε 
και αγαπημένοε άριεε.

Στιε 30 και 31/7, και πάντα στο Ηρώδειο, 
οι Γιάννηε Αγγελάκαε, Νίκοε Βελιώτηε, πα
ρουσιάζουν τον δίσκο τουε «Λύκοι στη χώρα 
των θαυμάτων», ενώ στιε 4 και 5/8 η Καμε- 
ράτα με τον Γιώργο Πέτρου παρουσιάζει την 
όπερα του Μοντεβέρντι «Η επιστροφή του 
Οδυσσέα στην πατρίδα».

Και, τέλοε, στιε 8/8 η Κρατική Ορχή
στρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Στέ
φανου Τσιαλή, θα δώσει μια συναυλία με έργα 
Μπετόβεν και Σοστακόβιτε. Τα φετινά «Επι- 
δαύρια», στο πνεύμα και αυτά των «Υποσυνό
λων», έχουν να μαε προσφέρουν τουε «Πέρ- 
σεε»του Αισχύλου, από το Εθνικό θέατρο, σε 
σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού του διευθυντή 
Δημήτρη Λιγνάδη, στιε 24,26/7. Το τριήμερο 
31/7,1,2/8 το Εθνικό θέατρο ξανακατεβαίνει 
στο Αργολικό θέατρο, αυτήν τη φορά με τον 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο να σκηνοθετεί 
την ιδιαιτέρωε γνωστή μαε «Λυσιστράτη» του 
Αριστοφάνη και μια τρίτη και τελευταία παρά

σταση αρχαίου δράματοε, αυτή του ΚΘΒΕ, με 
τουε «Όρνιθεε» του Αριστοφάνη σε σκηνοθε
σία Γιάννη Ρήγα.

Τέλοε, στη λεγάμενη Μικρή Επίδαυρο, μεταξύ 
άλλων, στιε 17, 18/7, ο Αλκίνοοε Ιωαννίδηε 
θα παρουσιάσει το «Live Looping», ένα ηχη
τικό σύμπαν εμπνευσμένο από τη «Φόνισσα» 
του Παπαδιαμάντη και στιε 14, 15/8 η Σαβί- 
να Γιαννάτου και οι Primavera en Salonico με 
τη συμμετοχή τηε Λάμιαε Μπεντίουι παρουσι
άζουν το «Watereong».
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