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πέντε χρόνια
από tov θάνατο της

Μελίνας Μερκούρη

Είκοσι18 Οκτωβρίου
1920-6 Μαρτίου 1994
αύριο και το
υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει
σειρά εκδηλώσεων
συμπληρώνονται

για τη Μελίνα του κινηματογράφου
της τέχνης της
πολιτικής του πολιτισμού
Για τη γυναίκα που πρώτη
κίνησε τις διαδικασίες για
την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα και διεθνοποίησε
το θέμα κατά την ομιλία
της στη Διεθνή Διάσκεψη
Υπουργών Πολιτισμού
της UNESCO τον Ιούλιο του
1982 στο Μεξικό όταν έλεγε
Πρέπει να καταλάβετε τι
σημαίνουν τα Μάρμαρα του
Παρθενώνα για εμάς Είναι το
καμάρι μας Είναι οι θυσίες
μας Είναι το υπέρτατο σύμβολο
ευγένειας Είναι φόρος
τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία
Είναι η φιλοδοξία και
το όνομά μας Είναι η ουσία
της ελληνικότητάς μας Αν με
ρωτήσετε εάν θα ζω όταν τα
Μάρμαρα του Παρθενώνα
επιστρέψουν στην Ελλάδα
σας λέω πως ναι Θα ζω Αλλά
κι αν ακόμη δεν ζω πια θα

ξαναγεν/ηθώ
Η πρώτη εκδήλωση με τίτ¬

λο Μελίνα σε θυμόμαστε
φιλοξενείται αύριο στην
της Ελλάδος με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό θα
Ταινιοθήκη

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Περιλαμβάνει την προβολή
της ταινίας Στέλλα σε
σενάριο-σκηνοθεσία MucoAn
Κακογιάννη που έφερε τη
Μελίνα στις Κάνες και συζήτηση
με τους συνεργάτες της
τη γραμματέα και δεξί χέρι
Μανουέλα
Παυλίδου τον
της
δικηγόρο Χριστόφορο Αργυρόπουλο
τον σκηνοθέτη και
σύμβουλο κινηματογραφίας
στο υπουργείο επί των ημερών
της Μάνο Ζαχαρία και
την αρχαιολόγο Στέλλα Χρυ
σουλάκη

Οι πρωτοποριακές για
την εποχή πρωτοβουλίες για
το σινεμά για το θέατρο και
τα ΔΗΠΕΘΕ ο θεσμός της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης το αίτημα για
την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Μελίνα
αποτελούν κεφάλαια των
οποίων τη θεσμική και πολιτική
σημασία αξίζει να ανα
στοχαστούμε αναφέρει στο
σκεπτικό της η υπουργός
Μυρσίνη Ζορμπά
και σημειώνει Η Μελίνα
παραμένει σύγχρονη καθώς
Πολιτισμού

Στις 6 Μαρτίου 1994
έφυγε από τη ζωή
η Ελληνίδα σταρ με τη
διεθνή ακτινοβολία
η πρώτη υπουργός
που έθεσε το ζήτημα
της επιστροφής
των Γλυπτών του
Παρθενώνα Το
υπουργείο Πολιτισμού
τιμά την επέτειο
με την προβολή της
ταινίας Στέλλα
του Κακογιάννη
και συζήτηση με
συνεργάτες της

25 χρόνια μετά
Μελίνα σε Θυμόμαστε

υπήρξε η υπουργός που
να καλλιεργήσει ένα
κλίμα που απηχούσε τις
παραμέτρους της
κουλτούρας επιδεικνύοντας
κατάφερε

δημοκρατικές

ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας
Εριξε γέφυρες στους
αριστερούς καλλιτέχνες και
προώθησε την εξωστρέφεια
στις σχέσεις με την ευρωπαϊκή
και την παγκόσμια τέχνη
ασκώντας η ίδια σε πρώτο
πρόσωπο πολιτιστική διπλωματία

Η Μ Ζορμπά σημειώνει
για την εποχή που η Μελίνα
ήταν υπουργός Πολιτισμού
Βρέθηκε στο υπουργείο σε
μια περίοδο που η αριστερή
πολιτιστική παράδοση
της μεταπολεμικής εποχής
προσπαθούσε να μετασχηματιστεί
από ρεύμα διαμαρτυρίας
από ιδεολογία και
αισθητική σε πολιτική του

πολιτισμού Αναφερόμενη
στο σημερινό στοίχημα του
προοδευτικού χώρου για
την Πολιτισμική Δημοκρατία
που θα συμπεριλάβει
τους αποκλεισμένους και τις

ευάλωτες ομάδες η υπουργός
καταλήγει Μελίνα 25
χρόνια μετά σε θυμόμαστε
Βλέπουμε τις συνέχειες και
είναι σημαντικό ότι μετά από
ένα τέταρτο του αιώνα αυτές
υπάρχουν ώστε να μας
να θέτουμε τα ερω¬
προκαλούν

τήματα σε νέες βάσεις κάτω
από τις νέες συνθήκες
Το επόμενο διάστημα το
υπουργείο Πολιτισμού θα
πραγματοποιήσει δύο ακόμη
εκδηλώσεις μνήμης για
το έργο που άφησε πίσω
της η Μελίνα Μερκούρη τα

ΔΗΠΕΘΕ και το πρόγραμμα

Μελίνα

Β.ΤΖ

• INFO Η αυριανή εκδήλωση
είναι 1 8.00-21 00 στην Ταινιοθήκη
της Ελλάδος τηλ 210
3609695 Ιερά Οδός 48
Αλεξάνδρου 134-1 36

Μεν

Η ΤΙΝΑ ΑΛΕΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
στα αποκλειστικά για τη βραδιά στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος η Μάρω Θεοδωράκη
κόρη του Γιάννη Θεοδωράκη αδελφού του
Μίκη στιχουργού του τραγουδιού της ταινίας
Φαίδρα θα ερμηνεύσει το εν λόγω τραγούδι
η Τίνα Αλεξοπούλου θα ερμηνεύσει τη
γαλλική διασκευή

Τα τραγούδια ins Merlivas
ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ εικόνες αρχείου
αξέχαστα τραγούδια και μουσικές στιγμές
μιας ζωής συναρπαστικής Αύριο ανήμερα
της επετείου του θανάτου της Μελίνας Μερκούρη
η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τίνα
Αλεξοπούλου παρουσιάζει στο Γαλλικό
Αθηνών μια παράσταση-φόρο τιμής
στη οημαντική Ελληνίδα με τίτλο Αξέχαστη
25
Μελίνα
Πλαισιωμένη από
χρόνια ήδη
πέντε μουσικούς η Τ Αλεξοπούλου αφηγείται
στο δίγλωσσο αυτό αφιέρωμα τόσο την
καλλιτεχνική πορεία της Μελίνας όσο και το
έργο της ως υπουργού Πολιτισμού Μάλιστα
ως μπούσουλα έχει τη μουσική παράσταση
20 χρόνια χωρίς Μελίνα που πρωτοπα¬
Ινστιτούτο

ρουσιάστηκε το 2014 στο Θέατρο La Reine
Blanche στο Παρίσι ανήμερα της επετείου
των 20 χρόνων και ταξίδεψε τότε για έναν
μήνα σε Γαλλία Ελβετία Ελλάδα
Το Αξέχαστη Μελίνα 25 χρόνια ήδη
αποτελεί ένα γλαφυρό αφιέρωμα σε μια
γυναίκα δυναμική μαχήτρια ενάντια
στη δικτατορία αναχωρεί εξόριστη για
τη Γαλλία όπου μεγάλοι δημιουργοί θα
ειδικά γι αυτήν ελληνικά τραγούδια
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα γίνεται
βουλευτής και στη συνέχεια υπουργός Πολιτισμού
ξεχωριστή

διασκευάσουν

για 8 χρόνια
Στην παράσταση με την οποία εγκαινιάζεται
συγχρόνως και η Γιορτή Γαλλοφωνίας

2019 θα ακουστούν 20 από τα πιο αντιπροσωπευτικά
τραγούδια της Μελίνας και μάλι¬

• INFO Τετάρτη 6/3 Auditorium Theo
Angelopoulos Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Σίνα 31 Ωρα έναρξης 20.00 Είσοδος
ελεύθερη Επιμέλεια μετάφρασης κειμένων
Μαρία Μουζάκη Πιάνο Βενιαμίν Χατζηκου
μπάρογλου Μπουζούκι Πάνος Τσιφτσής
Ακορντεόν Γιώργος Σχοινάς Κοντραμπάσο
Κώστας Αρσένης Το φόρεμα της παράστασης
είναι δημιουργία του Vasiiis Zoulias
Πληροφορίες/κρατήσεις ifa.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

ενός φιλήσυχου ανθρώπου
ο οποίος ένα πρωί

Η Δίκη χου Κάφκα
ξαναγίνεται σχην Πολωνία

συλλαμβάνεται από τις
καθεστωτικές υπηρεσίες
για λόγους που δεν γνωρίζει
που εγκλωβίζεται σε
μια γραφειοκρατική τρέλα
και εκτελείται με συνοπτικές
διαδικασίες γίνεται ο
εφιάλτης της σημερινής
Πολωνίας του θεάτρου
της των καλλιτεχνών Ο
Κρίστιαν Λούπα τα εκφράζει
όλα αυτά καλύτερα Η
παράξενη επίθεση σε έναν
άνθρωπο μέσω ενός δικαστηρίου
και μιας κατηγορίας
που τον εξολοθρεύει με
συστημικά μέσα η
δημαγωγία που
διέπει τη σχέση κράτους
και πολίτη Ολα αυτά είναι
καφκικά συστατικά Στην
εποχή μας τα παρακολουθούμε
να εμφανίζονται ως
υλικά ενός άλλου κοκτέιλ
αλλά επί της ουσίας μένουν
απαράλλαχτα Ή με
το άλλο το πιο εμπρηστικό
Είμαι εγώ Είμαστε εμείς
Εμείς είμαστε οι συλληφθέντες
εντυπωσιακή

Κρίστιαν Λούπα
το 1943 στη Σι
λεσία της Πολωνίας Στα
νεανικά του χρόνια
με σπουδές
φυσικής αλλά γρήγορα άλλαξε
Ο

γεννήθηκε

πειραματίστηκε

το 2004 ο

μεγάλος

Πολωνός
σκηνοθέτης Κρί
στιαν Λούπα είχε
πρωτοφέρει παράστασή

Οταν

του στην Ελλάδα στο Ηρώδειο
για το Φεστιβάλ Αθηνών
όλα ήταν νορμάλ και
αυστηρά καλλιτεχνικά Η
θεατροποίηση της φιλοσοφικής
νουβέλας του Νίτσε

Ζαρατούστρα

προσέλκυσε

τους πιο ενημερωμένους
θεατρόφιλους άρεσε
ή δεν άρεσε Δεν άνοιξε
όμως ούτε μύτη Το πολωνικό
Θέατρο το 2004 διήγε
βίον ελεύθερο και κανονικό
Και είχε πάντα μεγάλο
πρεστίζ πρωτοπορίας ακόμα
και επί κομμουνισμού

Δυστυχώς πάνε πια

τώρα αυτά Σήμερα που ο
Κρίστιαν Λούπα αυτό ίο
ιερό τέρας του πολωνικού
και ευρωπαϊκού θεάτρου

ξανάρχεται στην Αθήνα
στα 75 του χρόνια το
γίνεται εκρηκτικό
γεγονός

πολιτικό Κρύβει ένα σκάνδαλο
Και μια εκστρατεία
σωτηρίας της παράστασης
ένα φιλί της ζωής που ήρθε

από την υπόλοιπη Ευρώπη
από θέατρα και οργανισμούς

με δημοκρατικές
ευαισθησίες με πρώτη και
καλύτερη τη δική μας Στέγη
του Ιδρύματος Ωνάση
Ολοι έσπευσαν αμέσως να
βοηθήσουν στην υλοποίηση
του θεατρικού εγχειρήματος
του Λούπα πάνω στη
Δίκη του Κάφκα που
κινδύνευε

που απειλούνταν
από την ίδια την πολωνική

κυβέρνηση
Εξ ου και όπως θα δούμε
στη σκηνή της Στέγης στη
διάρκειας πέντε ωρών
του Λούπα 6-10
Μαρτίου μαύρες ταινίες
σφραγίζουν κάποια στιγμή
τα στόματα των δεκαεπτά
παράσταση

πρωταγωνιστών Καταγγέλλουν
την καταπάτηση
της ελευθερίας της

έκφρασης

την κρατική διαφθορά
τη συντριβή του πολίτη
σε μια καφκική χώρα
Την Πολωνία Από τότε
που το υπερσυντηρητικό
εθνικιστικό κόμμα Νόμος
και Δικαιοσύνη πήρε την
εξουσία και ακόμα κυβερνά
Μας τα έχει πει πολλές

φορές σε υψηλούς τόνους
και ο άλλος μεγάλος Πολωνός
σκηνοθέτης ο Κριστόφ
Βαρλικόφσκι που έρχεται
συχνά στη χώρα μας Η

εθνικιστική κυβέρνηση

οδηγεί του Πολωνούς στο
φευγιό έλεγε πριν από
μήνες στην Εφ.Συν
λίγους

Καμία λοιπόν έκπληξη

που στο δικό του θέατρο
το περίφημο Nowy Teatr
της Βαρσοβίας κατέφυγε
για να δώσει την πρεμιέρα
της η Δίκη του Κρίστιαν
Λούπα
Τι ακριβώς έχει συμβεί
Ο Λούπα που από το 1996
είχε ενταχθεί στο δυναμικό
του Teatr Polski του
Βρότσλαβ έπεσε θύμα του

κύματος λογοκρισίας και

διώξεων που η κυβέρνηση
έχει από καιρό εξαπολύσει
εναντίον όσων κρατικών ή
επιχορηγούμενων θεάτρων
δεν μπορεί να ελέγξει
Ανάμεσά τους και
το Teatr Polski Το καλοκαίρι
του 2016 τα κρούσματα
λογοκρισίας κορυφώθηκαν
με την αποπομπή του
ιδεολογικά

καλλιτεχνικού

διευθυντή Κρι¬

στόφ Μιεζκόφσκι και την
αντικατάστασή του από
τον τηλεοπτικό ηθοποιό
Τσεζάρι Μοράφσκι Σάλος
είχε προκληθεί τότε μέσα
κι έξω από την Πολωνία
Δέκα χιλιάδες υπογραφές
καλλιτεχνών και διανοουμένων

συγκεντρώθηκαν

κάτω από κείμενο που
ζητούσε την επιστροφή
στη νομιμότητα και την
απομάκρυνση Μοράφσκι
ανάμεσά τους των Πίτερ
Μπρουκ Ιζαμπέλ Ιπέρ και
Ζιλιέτ Μπινός
Πολλοί ηθοποιοί
τότε το Teatr
Polski και άλλοι απολύθηκαν
επειδή εξέφρασαν
δημόσια τις απόψεις τους
ή πήραν μέρος σε συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας

π Στέγη ίου
Ιδρύματος Ωνάση
όχι μόνο
φιλοξενεί
αλλά και στήριξε
οικονομικά μια
παράσταση που
δοκιμάστηκε
απειλήθηκε
στην ίδια την
πατρίδα της
από την

εθνικιστική
υπερσυντηρητική
κυβέρνηση

εγκατέλειψαν

Το θέατρο άλλαξε αμέσως

γραμμή ρεπερτορίου Και
ο Κρίστιαν Λούπα χωρίς
στέγη πια και χρήματα
βρήκε καταφύγιο στο θέατρο
του Βαρλικόφσκι στη
Βαρσοβία καθώς και στη
στήριξη κορυφαίων ευρωπαϊκών
οργανισμών της
Στέγης του Odeon-Theatre

de Γ Europe του Festival
d Automne στο Παρίσι και
άλλων
Θα λεγε κανείς πως δεν

υπάρχει ιδανικότερο

ρότα σπούδασε γραφίστας
στη Σχολή Καλών
Τεχνών της Κρακοβίας και
στη συνέχεια έκανε σπουδές

κινηματογράφου και
θεάτρου Επηρεάστηκε από
τον θεατράνθρωπο και
εικαστικό

Ταντέους Καντόρ
και τον σκηνοθέτη του
σινεμά

Αντρέι Ταρκόφσκι

Στα μέσα της δεκαετίας
του 70 κάνει το ντεμπούτο
του και δίνει ένα στίγμα
ψυχολογικού θεάτρου της
εσωτερικότητας και των
ανθρώπινων σχέσεων
διάσημος τη δεκαετία
του 80 δουλεύοντας στο
Stary Teatr πάνω σε κείμενα
Μπέρνχαρτ Ντοστογιέφσκι
Τσέχοφ Μπροχ
Αδελφοί Καραμαζόφ
Πλατόνοφ Υπνοβάτες
Τρεις αδελφές κ.ά Πιο
πρόσφατες παραστάσεις
του είναι η Ξύλευση
2014 του Τόμας Μπέρνχαρτ
και Η Δίκη που θα
δούμε στην Αθήνα
Γίνεται

Β.ΓΕΠΡΓ

κείμενο

από τη Δίκη του
Κάφκα για να πάρει φωτιά
σ αυτή τη συγκυρία στα
χέρια του Κρίστιαν Λούπα
Ο εφιάλτης του Γιόζεφ Κ

•

INFO 6-10 Μαρτίου

Κεντρική

Σκηνή Στέγης στις
19.00 Διάρκεια 5 ώρες με 2

διαλείμματα
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και σκου-

λαρίκια
Πίρσινγκ
παντού,
πολύχρωμα τρελά
μαλλιά, επικό
μάτια έντονα
βαμμένα, κινήσεις
κούρεμα,

επιθετικές, φωνή
σκοτεινή,

ιδιαίτερη,

ταυτισμένη

με λατρεμένες

μουσικές στιγμές των
τελευταίων δεκαετιών
(βλέπε «Firestarter»

και «Breathe»). Εκρηκτικός

Β| Θέμα

1

55

Αυτοκτόνησε
ο «νονός»
της ρέιβ

και ακραίος στη σκηνή, μετρ
στην πρόκλπση, φιγούρα από τις
λίγες, πανέξυπνος στις μουσικές
παραγωγές. Αδιαμφισβήτητα ο Κιθ
Φλιντ υηήρξε μία από τις πλέον
ιδιοσυγκ|Χΐσιακές και σημαντικές
περσόνες της βρετανικής σκηνής.
0 μοναδικός φρόντμαν των Prodigy
πέθανε χθες σε ηλικία μόλις 49 ετών.
Βρισκόταν στο σπίτι του στο Εσεξ
και η αστυνομία ανακοίνωσε πως

δεν έχει στοιχεία που να οδηγούν
σε εγκληματική ενέργεια. «Λίγο
μετά τις 8.10 τη Δευτέρα το πρωί
δεχτήκαμε μία κλήση λόγω ανησυχίας
για την υγεία ενός άνδρα στο
North End Ανταποκριθήκαμε και,
δυστυχώς, ένας 49χρονος άνδρας
ήταν ήδη νεκρός. Οι συγγενείς του
ενημερώθηκαν ήδη. Ο θάνατος δεν
αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, ο
θα συντάξει τον σχετικό
ιατροδικαστής

φάκελο», ανέφερε ο εκπρόσωπος

της αστυνομίας της περιοχής.
Λίγο αργότερα, πιο αποκαλυπτικός,
ο Λίαμ Χάουλετ, επίσης μέλος
του γκρουπ, επιβεβαίωνε ότι ο
του Φλιντ οφείλεται σε αυτοκτονία.
«Είναι αλήθεια, δεν πιστεύω
αυτό που λέω, αλλά ο αδελφός Κιθ
αυτοκτόνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Είμαι τρομερά σοκαρισμένος,
θάνατος

φρικτά θυμωμένος, μπερδεμένος
και η καρδιά μου έχει ραγίσει. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδελφέ μου».
Στο ίδιο μήκος και η ανακοίνωση

Ανατολικό Λονδίνο στις 17

του συγκροτήματος: «Με ανείπωτη
θλίψη και τρομερό σοκ επιβεβαιώνουμε
τον θάνατο του αδελφού και
καλύτερού μας φίλου Κιθ Φλιντ,
ενός αληθινά καινοτόμου, πρωτοπόρου
και θρύλου. Θα μας λείπει
πάντα. Σας ευχαριστούμε όλους για
τον σεβασμό σας αυτή την ώρα στην
ιδιωτικότητα όσων σχετιζόμασταν
μαζί του».
Ο Κιθ Φλιντ είχε γεννηθεί στο

αργότερα ως φρόντμαν. Το γκρουπ
αναδύθηκε και κυρίως ανέδειξε την
underground rave σκηνή που εκείνη
την εποχή ξεχύθηκε στα κλαμπ
όλου του πλανήτη. Και ο Κιθ Φλιν,
που είχε ένα μοναδικό ταλέντο στο
να αιχμαλωτίζει το ακροατήριό του,

Σεπτεμβρίου

1969. Εγινε μέλος των
Prodigy στις αρχές της δεκαετίας

του '90, αρχικά ως χορευτής και

έδεσε την πανκ, την techno, την
jungle με δυνατά μπιτ και φωνητικά
και αναδείχθηκε ηγέτης ενός

ολόκληρου μουσικού κόσμου. Εκτός

από το ντεμπούτο άλμπουμ τους,
που κυκλοφόρησε το 1992, και οι
επτά δίσκοι τους έφτασαν στο Νοί
των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου,
ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά
τους είναι το «Νο Tourists* που
βγήκε τον περασμένο Νοέμβριο (εξ
ου και τους περιμέναμε στο Γκλαστονμπέρι το καλοκαίρι).
Μιλώντας στην Guardian το
201 5, ο Φλιντ σχολίασε με τον γνώριμο
καυστικό τρόπο του την
της σύγχρονης non μουσικής.
«Ημασταν επικίνδυνοι και
συναρπαστικοί! Αλλά τώρα κανείς
κατάσταση

εκεί έξω δεν θέλει να είναι επικίνδυνος.
Και αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι άνθρωποι "μασάνε"
αναγκαστικά

με εμπορικούς δίσκους
που είναι μόνο ασφαλείς, ασφαλείς,
ασφαλείς».
Το 2006 ο Φλιντ παντρεύτηκε την
Γιαπωνέζα dj Mayumi Kai αλλά χώρισαν
λίγο μετά. Τα τελευταία χρόνια
την αγάπη και τον χρόνο του μοιράζονταν
η μουσική και οι αγώνες
στους οποίους κατέβαζε
τη δική του ομάδα Traction Control.
Και κοίτα να δεις: κι εκεί νικούσε!
μοτοσικλέτας

I ► Αντίο στην Πόπη Παπαδάκη
ΠΛΗΡΗΣ ημερών, σε ηλικία

ι ^ Netflix απαντά σε

Σπίλμπεργκ
TO NETFUX, χωρίς να αναφέρει το
όνομά του, με μία ανακοίνωση απάντησε
στον Στίβεν Σπίλμπεργκ και
στα όσα καταμαρτυρεί εναντίον του
ο μεγάλος σκηνοθέτης. «Αγαπάμε το
σινεμά. Αγαπάμε επίσης: την πρόσβαση
σ' αυιό ανθρώπων που δεν έχουν
πάντα την οικονομική δυνατότητα ή

κατάφερε

Θεάτρου

1

λαμβάνοντας ένα βραβείο λίγες μέρες
πριν, είχε πετάξει ξεκάθαρη σπόντα
εναντίον του Netflix: «Η μεγαλύτερη
προσφορά των σκηνοθετών είναι να

παντού, να απολαμβάνουν την έξοδο
μιας ταινίας την ίδια στιγμή και στους

δίνουν στο κοινό μια εμπειρία στις
αίθουσες. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι
κινηματογραφικές αίθουσες πρέπει
να μείνουν για πάντα. Δεν υπάρχει
τίποτα άλλο όπως το να πηγαίνεις σε

σκηνοθέτες περισσότερους τρόπους
να μοιράζονται τις ταινίες τους. Αυτά
τα πράγματα δεν είναι καθόλου πριβέ
και κλειστά». 0 Σπίλμπεργκ, παρα¬

μια μεγάλη, σκοτεινή αίθουσα με
που δεν έχεις ξανασυναντήσει
στη ζωή σου και να αφήνεις την
εμπειρία να σε πλημμυρίζει».Β.ΙΈΩΡΓ.

ζουν σε πόλεις χωρίς αίθουσες. Το
να δίνουμε την ευκαιρία σε όλους,

ΐίΔεντα

89 ετών, έφυγε από τη ζωή
η Πόπη Παπαδάκη. εκλεκτή
ηθοποιός του Εθνικού
από το 1 955 έως το

ανθρώπους

οίΐέρι

985. Σημαντική στιγμή

στην καριέρα της υπήρξε ο
ρόλος της «Μυρρίνης» στη

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΕΙ
βαρύτατο εγκεφαλικό

«Λυσιστράτη» του

ο Λουκ Περί, νοσηλευόταν

Αριστοφάνη,

όταν ανέβηκε από
τον Αλέξη Σολομό στην
Επίδαυρο. Στον κινηματογράφο
εμφανίστηκε σε
μόλις δύο ταινίες. «Γραφείο

αποσπώντας διακρίσεις,
μέχρι που την κέρδισε το

θέατρο. Υπήρξε, επίσης,
καθηγήτρια στη Δραματική

Συνοικεσίων» (1 956)

Σχολή του Φωτιάδη, ενώ

και «Ακροπόλ.· (1995). Η
Π. Παπαδάκη γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 930
και ξεκίνησε ως αθλήτρια
σε κωπηλατικούς αγώνες

ανέπτυξε μεγάλο φιλανθρωπικό
έργο. Η κηδεία
της γίνεται σήμερα στις
2.30 μ.μ. στο Α' Νεκροταφείο
Αθη\ Ιλ'
Π ΑΧ

1

σε νοσοκομείο
του Μπέρμπανκ, στην
Καλιφόρνια, αλλά δεν

τα κατάφερε. Εχασε

χθες τη μάχη, μόλις 52 ετών. Νεανικό είδωλο της δεκαετίας
του 1 990, έπαιζε τον αντισυμβατικό «Ντίλαν» στο
σίριαλ «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» και προκαλούσε
χτυποκάρδια στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς είχε το ύφος
του Τζέιμς Ντιν. Η καριέρα του δεν απογειώθηκε πέρα από
την τηλεόραση, έκανε όμως μια δυναμική επιστροφή
στη νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο για τον
Τσαρλς Μάνσον, «Once Upon a Time In Hollywood». ΠΑΧ
συμμετέχοντας

1. ART

Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/03/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/03/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 36

36

►

Κλασική 0

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΒΩΛΟΥ

Την

περασμένη εβδομάδα
είχαμε τη σπάνια
ευκαιρία να
τη Μαίρη
απολαύσουμε

Ελεν Νέζη σε ένα ρεπερτόριο
απρόσμενα διαφορετικό από
αυτό του μπαρόκ στο οποίο
δρέπει δάφνες εδώ και πολλά
χρόνια ερμηνεύοντας ζωντανά
και ηχογραφώντας Ηταν
σε ένα θαυμάσιο ρεσιτάλ υπό
τον τίτλο Η αποθέωση του
Λιστ Μπερλιόζ
που έδωσε η εκλεκτή μεσό
φωνος στο κρατικό Μέγαρο
Μουσικής συνοδευόμενη από
τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα
27/2/2019 Εντεταγμένο στον
τριμερή κύκλο Φραντς Λιστ
το πρόγραμμα ήταν δομημένο
με γνώση και παρουσιασμένο
με ιδιαίτερη φροντίδα και
από τραγούδια δύο
κορυφαίων δημιουργών του
ρομαντισμού
όπως αυτός αρθρώθηκε στον
γαλλογερμανικό άξονα
Στο πρώτο μέρος της βραδιάς

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Τρίτη 5 Μαρτίου 201 9

Ρομαντισμός
με Νέζη

πρώτες συμφωνίες του Σιμπέλιους Το
έργο δόθηκε αργά και επίσημα
Ακολούθως ο Κωνσταντίνος Δε
στούνης ερμήνευσε σε πρώτη
με την ΕΣΟΕΡΤ το δημοφιλές
Κοντσέρτο για πιάνο αρ.1 του
σύμπραξη

Τσαϊκόφσκι Εργο διάσημο για τον
κυρίαρχα συγκρουσιακό χαρακτήρα
της μουσικής του το κοντσέρτο αυτό
απαιτεί οπωσδήποτε από σολίστα και
ορχήστρα να συμπορευτούν σε όμοια

•ν

επίπεδα εγρήγορσης έντασης και υψηλών

θερμοκρασιών Δυστυχώς ήταν
αυτό ακριβώς που έλειψε από την

Ρομαντισμού

εκτέλεση που ακούσαμε υπονομεύοντας
ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα που
θα μπορούσε να είναι γνήσια συναρπαστικό

Ολοκληρωμένος έμπειρος
ακμαίος μουσικός ο πολυβραβευμένος
28χρονος Δεστούνης έπαιξε με
την ανήμερη ορμή το θερμό πάθος
τις βίαιες δυναμικές και την αθλητικά
αρθρωμένη φραστική που ζητά ο
συνθέτης Αντίθετα από το παίξιμο της
ορχήστρας έλειψαν η ένταση και η
αιχμηρότητα των διατυπώσεων η
επιθετική εγρήγορση στις αντιπαραθέσεις

αποτελούνταν

κεντροευρωπαϊκού

ακούστηκαν μάλλον σπάνια

παρουσιαζόμενα

τραγούδια του
Λιστ σε ποίηση Φράιλιγκρατ
Λέναου Γκέτε Χάινε και Ουγκό
Πρόκειται για συνθέσεις αφηγηματικές
με ιδιαίτερα θεατρικό
χαρακτήρα και λεπτές λυρικές
διαθέσεις που άλλοτε παραπέμπουν
στον μελωδισμό γνωστών
πιανιστικών συνθέσεων
και άλλοτε έρχονται να φανερώσουν
συγγένειες με τις μουσικές
των Βάγκνερ και Μάλερ Παράλληλα
αντλούν από τη συνομιλία
των δυο κυρίαρχων πολιτισμών
Μάλιστα το δεύτερο
από αυτά οι Τρεις Τσιγγάνοι
σε ποίηση Λέναου γραμμένο
στη φλέβα των Ουγγρικών
ζητά από τον μονωδό
και τον πιανίστα όμοια υψηλές
ερμηνευτικές επιδόσεις
με όμοια άνεση στη
γερμανική και τη γαλλική γλώσ
ραψωδιών

Αποδίδοντας

5

Η μεσοφωνοί ερμηνεύει Λιστ
και Μηερήιοζ συνοδευόμενη
από ïov Δημήτρη Γιάκα

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με
την ευφρόσυνη Συμφωνία αρ.4
του Μπετόβεν σύνθεση καταφανώς
γνωστή και στον Στέφανο
Τσιαλή και στους μουσικούς της
ΕΣΟΕΡΤ όπως φάνηκε από την
άνεση με την οποία αποδόθηκε

σα των στίχων η έμπειρη Νέζη

αναμετρήθηκε με τις απαιτητικές
αυτές μουσικές άνετα και με
ακρίβεια διαπλάθοντάς τες με
ευγενή στιλιζαρισμένη θεατρικότητα
εξαιρετικά φροντισμένη
φραστική διαποτίζοντάς τες
με συγκρατημένο συναίσθημα
Στο δεύτερο μισό της βραδιάς η
εκλεκτή μεσόφωνος ερμήνευσε
τον κύκλο τραγουδιών Νύχτες
καλοκαιριού του Μπερλιόζ σε
στίχους του Θεόφιλου Γκοτιέ
Απολύτως ταιριαστά στο φυσικό
εύρος της φωνής της τα λυρικά
τραγούδια του Μπερλιόζ αποδόθηκαν
με μουσικότητα ελεγχόμενη
ηδυπάθεια τρυφερότητα

εσωτερικότητα και διαύγεια

Αριστη ήταν σε όλη τη βραδιά η
πιανιστική συνοδεία του μοναδικά
έμπειρου Δημήτρη Γιάκα

0 Δεστούντκ παίζει Πρώτο του Τσαϊκ ιΤΐιΤι
ITH 26/2/2019

π Εθνική Συμφωνική
Ορχήστρα της ΕΡΤ ΕΣΟΕΡΤ υπό
τον Στέφανο Τσιαλή καλλιτεχνικό
της ΚΟΑ έδωσε μια συναυλία
στο κρατικό Μέγαρο Μουσικής αφήνοντας
άνισες εντυπώσεις Το πρόγραμμα
ξεκίνησε με τη σύνθεση Προσευχή
στην Ακρόπολη του Μενέλαου Παλ
λάντιου 1 91 4-201 2 γραμμένη στην
Κατοχή το 1 942 και πρωτοπαρουσι
διευθυντή

ασμένη στις 1 1 4/1 943 στο παλαιό
θέατρο Ολύμπια Κατά τον συνθέτη ο
μυστικός τίτλος του έργου ήταν Ελλάς
1 940
και αποτύπωνε τα δεινά
των Ελλήνων στη γερμανοκρατούμε
νη Ελλάδα και την άσβεστη ελπίδα για
δικαίωση Ηταν ένα σύντομο σκοτεινής
διάθεσης στομφώδους ρητορείας
συμφωνικό ποίημα σε ώριμη μεταρο
μαντική γραφή που συχνά θύμιζε τις

παρά τις ευπρόσδεκτα υψηλές
ταχύτητες και τη σβέλτη άρθρωση
που επέλεξε ο αρχιμουσικός
Ωστόσο παρά τον γενικώς καλό
συντονισμό π εκτέλεση έρρευσε
συνολικώς αδιάφορα δίχως φροντίδα
στην κάθετη οργάνωση της παρα
γραφοποίησης δίχως εκφραστικούς
τονισμούς και υπογραμμίσεις Στο
Allegro ma non troppo
που εκτυλίσσεται επάνω σε ένα δίχως
στάση νευρώδες ρυθμικό υφάδι η
ακραία υψηλή ταχύτητα του Τσιαλή
ξεπέρασε καταφανώς τη δυνατότητα
των μουσικών να ανταποκριθούν με
καταληκτικό

καθαρή άρθρωση ξύλινα πνευστά και
συντονισμένα έγχορδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΕΛΙΟΥ

ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ μια σημαντική συνάντηση
πέντε εικαστικών καλλιτεχνών της
ίδιας γενιάς συντελείται αυτές τις μέρες
στον φιλόξενο χώρο της Συλλογής Φέλιου
στη Φωκίωνος Νέγρη με την έκθεση που
έχει τίτλο 5 Πέντε καλλιτέχνες που έχουν
γεννηθεί τη δεκαετία του 70 έχουν εκθέσει
στο εξωτερικό οι περισσότεροι έχουν ζήσει
σε ευρωπαϊκές πόλεις με τον καθένα να έχει
ήδη διαγράψει την πορεία του να έχει ήδη
διαμορφώσει την ιδιοπροσωπία του τις
και τους κώδικές του
Συμμετέχουν ο Χριστόφορος Κατσαδιώ
εμμονές

της με την τρομώδη φαρσική εικονοποιία

Γεννημένοι σία 70s
του ο Αλέκος Κυραρίνης με την αυστηρή

εγκλωβιστική πνευματικότητά του ο
Μπιτσάκπς με τον ειρωνικό αντι

Εμμανουήλ

ρεαλισμό του ανατομικού ρεαλισμού του ο
Αχιλλέας Παπακώστας με τις αφηρημένες
σκηνογραφίες απτών αισθημάτων και ο
Αντώνης Στάβερης με τον αλλόκοτα οικείο
κόσμο του
Η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα
που διοργανώνει και επιμελείται την έκθεση
σημειώνει στον κατάλογο που τη συνο¬

δεύει Μέσω της εξάρθρωσης μορφών και
δομών με την κυριαρχία της ήρεμης ομορφιάς
σε χώρους οικείους με την ανατροπή
του απόλυτου ρεαλισμού με ανησυχητικές
συναρμογές αλλόκοτων πλασμάτων και ίχνη
προσωπικών σημειολογιών ο Παπακώστας
ο Στάβερης ο Μπιτσάκης ο Κατσαδιώτης και
ο Κυραρίνης επιχειρούν κάθε φορά να
αποκαλύψουν

κρυμμένες όψεις του κόσμου να
προσεγγίσουν εκείνο που διακρίνουν πέρα
από το ορατό

Εργο του Χριστόφορου Κατσαόιώτη

•INFO Φωκίωνος Νέγρη 16 τηλ 2108824681
felioscollection.gr Ωρες λειτουργίας Τετάρτη-Πα
ρασκευή 6-9 μ μ Σάββατο 12-8 μ μ Κυριακή
12-3 μ.μ Μέχρι 17 Μαρτίου Είσοδος ελεύθερη
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h ΣΙΝΕΜΑ

EmAoyés
Λήδα Γαλανού
l.galanou@efsyn.gr

θα μπορούσε
ποτέ να με
συγχωρέσεις
Tns Μάριελ Χέλερ Με
tous Μελίσα ΜακΚάρθι
Ρίτσαρντ Ε Γκραντ
Βασισμένη στην πραγματική
ιστορία ins συγγραφέωε Λι

Ισραελ που όταν είδε την

καριέρα

ins να φθίνει στράφηκε
στην πλαστογραφία Υποψήφια
για 3 Οσκαρ Σεναρίου Α

Γυναικείου και Β Ανδρικού
Ρόλου δίκαια για τον πολυ
επίπεδο Ρίτσαρντ Ε Γκραντ
και την αληθινά σαρωτική σ

αυτόν τον δραματικό

απαιτητικό

ρόλο κωμικό Μελίσα
ΜακΚάρθι
NOVACINEMA ΟΟΕΟΝΕΜΠΑΣ

ΣΥ ODEON STARCITY ΑΕΛΛΩ
CINEMAX ΑΛΙΚΗ Ν ΜΑΚΡΗ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX

Η σύζυγο5
Του Mme ρν Ρούνγκε
Με tous Γκλεν Κλόουζ
Τζόναθαν ripais
ΚαθώΒοσυγγραφέαίΤζον
ετοιμάζεται να τιμηθεί με το
Νόμπελ Λογοτεχνία η Τζόαν
η σύζι/YÔs του αποφασισμένη

μια ζωή να τον υποστηρίζει

Ohorns αρχίζει να ασφυκτιά
και να αμφισβητεί την

ins επιλογήε ins

ορθότητα
Ενδιαφέρουσα

ιδέα συμβατική
εκτέλεση σε μια ταινία που
ωστόσο ξεχωρίζει και μόνο
για την Γκ)ιεν Κλόουζ στην
υποψήφια για Οσκαρ το οποίο

έχασε από την Ολίβια Κόλμαν

ins Euvooupevns

πιο

λεπτοδουλεμένη

συναρπαστική
μινιμαλκπική ερμηνεία ms
που θυμίζει τρανταχτά πόσο
σπουδαία nOonoiôs είναι

TOWNCINEMAS VILLAGE
MALL VILLAGE PARK ΡΕΝΤΗ
VILLAGE ΠΑΓΚΡΑΤΙ VILLAGE
ΦΑΛΗΡΟ WEST CHI ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ 3D DIGITAL
ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ
ΒΑΡΚΙΖΑ ΙΝΤΕΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑ

CINEMAX ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΣΙΝΕΡΑ
ΜΑ 3 ΑΣΤΕΡΙΑ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ

