
1. Ν ΣΥΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/09/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/09/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 45

TA NBA ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΒΕΝΕΤΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΡ ΟΠΩΣ Η ΜΕΡΙΑ
ΣΤΡΙΠ ΚΑΙ Ο ΓΚΑΡΙ ΟΑΝΤΜΑΝ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Κεφάλι αλόγου από το
άρμα tits Σελήνηβ από
το ανατολικό αέτωμα
του Παρθενώνα στο
Βρετανικό Μουσείοπ

Λονδίνο
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ροϋττόθεση για να μπούμε σε
οποιαδήποτε συζήτηση περί
δανεισμού των Γλυπτών του

Παρθενώνα είναι να αναγνωρίσετε ότι νόμιμος

ιδιοκτήτης τους είναι η Βρετανία και όχι
η Ελλάδα δηλώνει στα ΝΕΑ η εκπρόσωπος

του Βρετανικού Μουσείου απαντώντας
στο αίτημα του έλληνα Πρωθυπουργού για
προσωρινή επιστροφή των Γλυπτών στην
Αθήνα το 2021 στο πλαίσιο του εορτασμού
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

Σχολιάζοντας την πρόταση Κυριάκου
Μητσοτάκη προς τον βρετανό ομόλογό του
ο εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον εξάλλου

δηλώνει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα
ληφθεί από το Βρετανικό Μουσείο και όχι
από τη βρετανική κυβέρνηση

Οι Επίτροποι Trustees του Μουσείου
θα εξετάσουν οποιοδήποτε αίτημα δανεισμού

για οποιοδήποτε τμήμα της συλλογής
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απευθείας
επικοινωνία από τις ελληνικές Αρχές σχετικά
με την πρόταση που υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο

αναφέρει η εκπρόσωπος του
Βρετανικού Μουσείου Χάνα Μπόλτον Η ίδια
υπογραμμίζει εξάλλου ότι οποιοδήποτε
δάνειο από τη συλλογή μας είναι θέμα των
Επιτρόπων του Μουσείου ενός αυτοδιοικούμενου

οργάνου και όχι της βρετανικής
κυβέρνησης καθιστώντας σαφές ότι το
αίτημα πρέπει να υποβληθεί στο Μουσείο
Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι προϋπόθεση
για οποιονδήποτε δανεισμό είναι η αποδοχή
ότι η ιδιοκτησία των αντικειμένων ανήκει
στους Επιτρόπους και στο Μουσείο

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΕΥΟΥΝΤΗ Πρόκειται

για θέση που είχε διατυπώσει ο διευθυντής

του Βρετανικού Μουσείου στη
συνέντευξη που παραχώρησε στα ΝΕΑ
τον περασμένο Ιανουάριο Ο Χάρτβιχ Φί
σερ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο μόνιμης
επιστροφής ή επ αόριστον δανεισμού των
Γλυπτών αρνούμενος ακόμη και τον βραχυχρόνιο

δανεισμό τους εάν η Ελλάδα δεν
αναγνωρίσει ότι ανήκουν στους Βρετανούς
Το Βρετανικό Μουσείο είναι προσηλωμένο

στο να μοιράζεται τη συλλογή του με όσο το
δυνατόν περισσότερους Ως ένας από τους
κορυφαίους δανειστές αντικειμένων στον
κόσμο πέρυσι δανείσαμε περισσότερα από
5.000 αντικείμενα σε χώρους τόσο στη Βρετανία

όσο και διεθνώς σημειώνει η Μπόλτον
υπενθυμίζοντας ότι τον Δεκέμβριο του 2014
το Μουσείο είχε δανείσει στο Ερμιτάζ της
Αγίας Πετρούπολης ένα από τα γλυπτά που
απέσπασε ο Ελγιν από τον Παρθενώνα το
ακέφαλο άγαλμα του Ιλισσού ενέργεια που
ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
είχε χαρακτηρίσει προκλητική

Η ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ ΤΑ ΝΕΑ ζήτησαν
από την Ντάουνινγκ Στριτ να απαντήσει
στην πρόταση Μητσοτάκη για δανεισμό των
Γλυπτών με αντάλλαγμα την παραχώρηση
άλλων αρχαιολογικών θησαυρών Τα Γλυ

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

θα εξετάσουμε
f

το αίτημα aas
μόνον εαν

Προβάλλει την πάγια προϋπόθεοη η Ελλάδα
να αναγνωρίσει τη βρετανική κυριότητα

επί των Γλυπτών του Παρθενώνα
πτά του Παρθενώνα αποτελούν ιδιοκτησία
του Βρετανικού Μουσείου Οι επισκέπτες
μπορούν να τα βλέπουν δωρεάν Εκτίθενται

εδώ και περισσότερο από 200 χρόνια
και εκατομμύρια άνθρωποι από όλον τον
κόσμο τα έχουν επισκεφθεί Οι αποφάσεις
που σχετίζονται με αυτά λαμβάνονται από
τους Επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου
χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις απάντησε ο
εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Το διεθνές λόμπι
για την επιστροφή των Γλυπτών αντέδρασε

με ενθουσιασμό στην πρόταση του Κυριάκου
Μητσοτάκη Συγχαίρουμε και υποστηρίζουμε

σθεναρά τον έλληνα πρωθυπουργό
στις προσπάθειές του να επανενώσει

τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο
Ακρόπολης στην Αθήνα Ο δανεισμός της
μετόπης του Παρθενώνα που εκτίθεται στο
Λούβρο και συμφώνησε ο κ Μητσοτάκης
με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν
ήταν ένα πρώτο βήμα Χαιρετίζουμε θερμά
την πρόθεσή του να προτείνει στον βρετανό
πρωθυπουργό τον δανεισμό των Γλυπτών
δήλωσε στα ΝΕΑ η δρ Κρις Τίτγατ πρό¬

εδρος της Διεθνούς Ενωσης για την Επανένωση

των Γλυπτών του Παρθενώνα η
οποία εκπροσωπεί εθνικές επιτροπές από
20 χώρες Ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο Μπόρις
Τζόνσον ως φιλέλληνας και άνθρωπος με
κλασική παιδεία θα δώσει σε αυτή την πρόταση

τη δέουσα προσοχή Ευχόμαστε στον κ
Μητσοτάκη να επιτύχει στην εκστρατεία του
για την επανένωση των Γλυπτών πρόσθεσε
Η αβρή συνετή και ευαίσθητη στάση του κ

Μακρόν απέναντι σε παρανόμως κτηθέντα
αποικιοκρατικά λάφυρα συνιστά επίπληξη
προς την υπεροπτική αδιαλλαξία του Βρετανικού

Μουσείου το οποίο δεν καταδέχεται
να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το
θέμα Είναι καιρός τα Γλυπτά του Παρθενώνα

να επιστραφούν στην Ελλάδα για να
εκτεθούν δίπλα στο άλλο τους μισό Θα ήταν
ωραίο αν το Βρετανικό Μουσείο επεδείκνυε
γενναιοδωρία πνεύματος στο πρότυπο του
Μακρόν ως προς αυτά που ανήκουν στον
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στον λαό της
Ελλάδας επισημαίνει και η πρόεδρος της
Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση
των Γλυπτών του Παρθενώνα ντέιμ Τζάνετ
Σούζμαν Ελπίζουμε και αναμένουμε περισσότερα

εν ευθέτω χρόνω δηλαδή την ολική
επανένωση στο Μουσείο Ακρόπολης όλων
των τμημάτων του Παρθενώνα που σήμερα
εκτίθενται εκτός Ελλάδας ιδίως όσων βρίσκονται

αιχμάλωτα στο Βρετανικό Μουσείο
Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική κυβέρνηση
σίγουρα θα ανταποκριθεί δανείζοντας άλλα
θαυμάσια αντικείμενα αναφέρει τέλος στα
ΝΕΑ ο Πολ Κάρτλιτζ ομότιμος καθηγητής

Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
του Κέιμπριτζ και αντιπρόεδρος της Βρετανικής

Επιτροπής

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Το υπουργείο
Πολιτισμού απάντησε χθες σε επικριτική
ανάρτηση της τέως υπουργού Πολιτισμού
Μυρσίνης Ζορμπά καθώς και σε ανακοίνωση
του ΣΥΡΙΖΑ όπου σημειωνόταν θεωρούμε
ότι ο δανεισμός των Γλυπτών προς έκθεση
αποδέχεται στην ουσία τις κατά καιρούς
απαντήσεις των δανειστών περί αναγνώρισης

της κυριότητας εκ μέρους της χώρας
μας ως προϋπόθεσης του δανεισμού γεγονός

το οποίο υπονομεύει και ακυρώνει
την οριστική επιστροφή και επανένωση
Εκτός άλλων το υπουργείο επισημαίνει Ο
Πρωθυπουργός δήλωσε στον Observer ότι
σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αποποιείται

το πάγιο αίτημά της για την οριστική
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και
επ ουδενί τρόπω αναγνωρίζει καμία κυριότητα

στη βρετανικά πλευρά θεωρώντας ότι
μία ενδεχόμενη αποδοχή της πρότασής του
θα αποτελούσε σημαντική χειρονομία καλής
θελήσεως εμπεριέχουσα την ουσιαστικά
αναγνώριση των Βρετανών για το δίκαιο
της απαίτησης
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To αφιέρωμα στον Ανδρέα Εμπειρίκο cms 5 τα ξημερώματα
Πλάνα από την Ανδρο τα χωριά και τις ακτές

της αναδεικνύονται και ταυτόχρονα αναδεικνύουν
τα αποσπάσματα από το ποίημα Στροφές

στροφάλων της ποιητικής συλλογής Ενδοχώρα

που ο ίδιος ο ποιητής διαβάζει Ο ηθοποιός

Βασίλης Παπαβασιλείου απαγγέλλει το
Ανδρος Υδρούσα από την ποιητική συλλογή
Αι γενεαί πάσαι ή η σήμερον ως αύριον και

ως χθες διαβάζει απόσπασμα από το διήγημά

του Η Μανταλένα Στο τέλος της εκπομπής
ο ηθοποιός διαβάζει αποσπάσματα από το λεύκωμα

Η Ανδρος του Ανδρέα Εμπειρίκου που
περιέχονται στο ανθολόγιο των γραπτών του
ποιητή σχετικά με την Ανδρο ολοκληρώνοντας
το ταξίδι στην Υδρούσα Καλά όλα αυτά από
την εκπομπή σε επανάληψη Η δε πόλις ελά
λησεν την οποία η ΕΡΤ 2 πρόβαλε χθες δίκην
αφιερώματος στον Ανδρέα Εμπειρίκο ο οποίος

γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1901 Μόνο
που οι ώρες προβολής ήταν 7 το πρωί και 5 τα
ξημερώματα εγγυημένη δηλαδή η ελάχιστη
τηλεθέαση που επιφυλάσσει η διαχείριση αυτού

του είδους σε ορισμένες σημαντικές κατά
τεκμήριο παλιότερες παραγωγές της κρατικής
τηλεόρασης Δεν πρέπει να είναι προσβάσι
μες στο ευρύ ακροατήριο

Δ Λ

ΙΟΝΑ11Ε
T0GRARCA

HEZIÂ 201

βενετια γιαννησ
Ζουμπουλάκης

Στην
έβδομη ημέρα διεξαγωγής

του σήμερα Τρίτη το Φεστιβάλ

Βενετίας δείχνει να είναι
κάπως πιο χαλαρό σε τόνους και
ρυθμούς τουλάχιστον συγκριτικά
με το πρώτο του τετραήμερο όπου
τα πράγματα κυριολεκτικά δεν είχαν

σταματημό Από τον Μπραντ
Πιτ Ad Astra στην Σκάρλετ Τζο
χάνσον και τον Ανταμ Ντράιβερ

Marriage Story και από την Κρί
στεν Στιοΰαρτ Seberg στη Μέριλ
Στριπ και τον Γκάρι Ολντμαν The
Laundromat Τόσους μαζεμένους
σταρ στην ίδια ακριβώς περίοδο δεν
είχα ξαναδεί τα τελευταία χρόνια
στο Λίντο

TO NETFLIX Χθες ήταν μια ακόμη
ημέρα επιτυχίας του Netflix της
ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία
πολλοί πιστεύουν ότι βρίσκεται το
μέλλον του κινηματογράφου Παρουσιάστηκε

εκτός συναγωνισμού
το The king του Ντέιβιντ Μισόντ
παραγωγή του Netflix και μια ταινία
που όπως και το The Laundromat
ενδέχεται να μη βγει καθόλου αν
όχι πολύ περιορισμένα στις αίθου

Σταρ GaaiÀiàôes και
Ilânes στη Μόστρα

Μεγάλα ονόματα στη Βενετία όπου τις δύο τελευταίες ημέρες
την παράσταση έκλεψαν οι τηλεοπτικές παραγωγές

σες Ο νέος κόσμος φαίνεται να
έχει στραμμένο το βλέμμα του στα
κινητά και στα τάμπλετ του και όχι
στην αίθουσα σημείωσε εξάλλου και
πολύ σωστά η Μέριλ Στριπ μιλώντας
για το Laundromat

To The king είναι μια πολύ
διαφορετική ματιά στο σκοτεινό
σαιξπηρικό σύμπαν μια ταινία που
παρακολουθεί την πορεία προς τον
θρόνο και τα δεκάδες προβλήματα
του Ερρίκου Ε Τιμοτέ Σαλαμέ μετά
τον θάνατο του πατέρα του Μπεν
Μέντελσον Γεμάτη από έντονα

76ο
φεστιβαλ
βενετιας

συναισθήματα υποβλητική ατμόσφαιρα

και καλές ερμηνείες η ταινία
προσφέρει ένα χορταστικό θέαμα και
μπορεί να αρέσει κυρίως στους φαν
του Game of thrones Η τηλεόραση
είχε γενικά τον πρώτο λόγο τις τελευταίες

δύο ημέρες διότι στο Λίντο
έδωσαν το παρών και τρεις από
τους συντελεστές της σειράς The
New Pope της συνέχειας της πολύ
επιτυχημένης σειράς The Young
Pope Ο Τζουντ Λο επαναλαμβάνει

τον ρόλο του Λένι Μπελάρντο
του πρώτου αμερικανού Πάπα στην

ιστορία του Βατικανού ενώ το νέο
πρόσωπο της σειράς είναι ο Τζον
Μάλκοβιτς με σκηνοθέτη και πάλι
τον Πάολο Σορεντίνο της Τέλειας
ομορφιάς

ΔΥΟ ΠΑΛΙΟΙ Σήμερα σειρά
έχουν δύο σκηνοθέτες της παλιάς
πλέον φρουράς ο Καναδοαρμένι
ος Ατόμ Εγκογιάν και ο Σουηδός
Ρόι Αντερσον κάτοχος του Χρυσού
Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το
2014 με την ταινία Ενα περιστέρι
έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο
την ύπαρξή του Ο Εγκογιάν που
με την αμέσως προηγούμενη ταινία
του το Γράμμα από το παρελθόν
2015 ήταν επίσης εντός συναγωνισμού

στη Βενετία παρουσιάζει το
Guest of honor ένα ψυχολογικό

δράμα πάνω στην περίπτωση μιας
δασκάλας που κατηγορείται για σεξουαλική

παρενόχληση ενός από
τους μαθητές της Από την πλευρά

του ο Αντερσον με το About
endlessness αναμένεται να μας κάνει

για μια ακόμη φορά κοινωνούς
του παράξενου ποιητικού και τρομερά

γοητευτικού σινεμά του μέσω
του οποίου μιλά συνήθως για την
όμορφη αλλά και την πολύ άσχημη
πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης
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Κριτική Προμηθέας Δεομώτης του Αισχύλου

Υλικά σε σύγχυση
μοναδική σωζόμενη τραγωδία μιας χαμένης τριλογίας του
Αισχύλου μαζί με τα έργα Προμηθέας Λυόμενος και
Προμηθέας Πυρφόρος ο αχρονολόγητος Προμηθέας

Δεσμώτης διαθέτει μια ιδιαιτερότητα κανένας από τους
χαρακτήρες του έργου δεν είναι θνητός Πραγματεύεται
την τιμωρία από τον Δία και τον αγώνα του Προμηθέα
να μην υποκύψει στην εξουσία του Ο αλυσοδεμένος σε
έναν έρημο τόπο Τιτάνας τιμωρημένος γιατί έκλεψε το
φως από τους θεούς για να το δώσει στους ανθρώπους
παραμένει το σύμβολο μιας αντίστασης και μιας αμφισβήτησης

ο κινητήριος μοχλός μιας προσπάθειας ανατροπής
της κοσμικής τάξης

Το Κράτος και η Βία ο Ηφαιστος ο Ωκεανός η Γη ο
Ηρακλής ο Ερμής και η Ιώ είναι τα πρόσωπα-σύμβολα με
τα οποία συνομιλεί ο ίδιος βγαλμένα όλα από τον κόσμο
των θεών ή του μύθου υπό την αυστηρή τιμωρία του Δία

Ο Σταύρος Τσακίρης που υπογράφει πέρα από τη
σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία του
κειμένου βασισμένος στη φιλο-δημοτική μετάφραση
του Δημήτρη Δημητριάδη έφτιαξε μια παράσταση από
πολλά και διαφορετικά στοιχεία Με αφετηρία την εξπρεσιονιστική

του ματιά πρόσθεσε έναν αφηγητή κάτι σαν
κορυφαίο του Χορού και εστίασε στην επιλογή της Χάντερ
τη σκηνοθετική του προσέγγιση Επιλέγοντας αυτή την
κορυφαία ελληνικής καταγωγής ηθοποιό θέλησε να
ξεπεράσει κάθε συμβολισμό φύλου
και να μιλήσει για τον Ανθρωπο

Η μικροκαμωμένη ηθοποιός με τη
σπάνια ευλυγισία και την εντυπωσιακή

δυνατότητα μεταμόρφωσης
είναι ένας Προμηθέας λιγότερο θεϊκής

προέλευσης και περισσότερο
σύγχρονης αντιστασιακής υπόστασης

Εμφανίζεται στη σκηνή μέσα σε
ένα τσουβάλι που κατρακυλά από τις
κερκίδες στοιχείο του σκηνικού στο
οποίο σκηνικό ο δεσπόζει ο ψηλός
κόκκινος στύλος όπου και αλυσοδένουν

τον τιμωρημένο θεό
Ντυμένη με στρατιωτικού τύπου περιβολή η Κάθριν

Χάντερ ερμηνεύει τον ρόλο της με απόλυτη πειθαρχία
με μια μετριασμένη αγωνία στην εκφορά του ελληνικού
λόγου είδαμε την παράσταση στου Παπάγου με απόλυτη
συναίσθηση ξετυλίγοντας τις πτυχές του ταλέντου της

ΩΣΤΟΣΟ Η ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ δεν στάθηκε ικανή
να μειώσει τη σύγχυση που προκαλεί αυτός ο Προμηθέας

Δεσμώτης του Τσακίρη με την ανάμειξη τόσο
πολλών και διαφορετικών υλικών Το σύγχρονο σκηνικό
σε αντιπαράθεση με την αισθητική των κοστουμιών
Η παρουσία του Χορού και η αδιάφορη κινησιολογία
του χωρίς εναλλαγές με βασικό στοιχείο ένα μεγάλο
βιβλίο που άλλαζε χρώματα Η μουσική που κάλυπτε
μια πλατιά γκάμα από κινηματογραφικά σάουντρακ
ως λαϊκά ακούσματα με αποκορύφωμα το δημοτικό
τραγούδι που κλείνει την παράσταση με τη φωνή ενός
παιδιού Και φυσικά οι ηθοποιοί ελάχιστοι από τους
οποίους λειτούργησαν προς την ίδια κατεύθυνση και
λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας αλλά κυρίως λόγω
έλλειψης σκηνοθετικής πρόθεσης

Ο Νικήτας Τσακίρογλου αφηγητής μετέφερε αμέτοχα
την εμπειρία του στο αρχαίο δράμα Ο Δημήτρης Πιατάς
Ηφαιστος δεν κατάφερε να προσδώσει στην ερμηνεία

του κάτι πέρα από τη γνωστή υποκριτική του περσόνα Η
Πέγκυ Τρικαλιώτη παρά τις εμφανείς της προσπάθειες
ξεπεράστηκε από την Ιώ και έμεινε εγκλωβισμένη στην
προσωπική της υπερβολή Γεννατάς και Μπουρδούμης
συμπλήρωσαν αυτό το ασυναρμολόγητο παζλ Μια μικρή
φωτεινή εξαίρεση από τους Αντιγόνη Φρυδά Ηλιάνα
Μαυρομάτη και κυρίως τον Κώστα Νικούλι οι οποίοι
μοιράστηκαν την τριχοτόμηση σύμφωνα με τον σκηνοθέτη

του Ερμή προσδίδοντας στην παράσταση μια
ανακουφιστική καθαρότητα

και παοασκηνια
ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Το πρόοωηο ms Tpfrns

Vi 1

Λ tκ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ με την πρωτόγνωρη εμπειρία παράδοσης

παραλαβής βρέθηκε ο πολιτισμός τις
τελευταίες ημέρες με αφορμή την αλλαγή φρουράς
στην καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών

Επιδαύρου και του Εθνικού Θεάτρου Σε αυτό συνέβαλαν

πολλοί παράγοντες ξεκινώντας από τους
απερχόμενους επικεφαλής Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο
και Στάθη Λιβαθινό περνώντας στους επόμενους
Κατερίνα Ευαγγελάτου και Δημήτρη Λιγνάδη με επιστέγασμα

τη νέα ηγεσία του ΥΠΠΟΑ με την αρμόδια
υπουργό Λίνα Μενδώνη και τον γενικό γραμματέα για
τον σύγχρονο πολιτισμό Νικόλα Γιατρομανωλάκη Με
δύο λιτές τελετές η πρώτη την περασμένη Πέμπτη
στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού στο κτίριο Τσίλερ
και η δεύτερη μόλις χθες το πρωί στα γραφεία του
Φεστιβάλ στην οδό Ηπίτου στην Πλάκα οι δύο
πολιτιστικοί οργανισμοί άλλαξαν χέρια Συγκίνηση
και αμηχανία αποχαιρετισμοί και καλωσορίσματα

μαζί με λίγη πίκρα στο Εθνικό χαρακτήρισαν τις δύο
αυτές εκδηλώσεις όπου το πνεύμα καλής διάθεσης
και συνεργασίας φάνηκε να κερδίζει έδαφος

Είναι πράγματι δείγμα ουσιαστικής προόδου
αυτή η καινοτομία Κι αν ναι προσθέτει έναν κρίκο
στην ιδέα μιας καλλιτεχνικής σκυταλοδρομίας Η
μήπως είναι απλώς μια πολιτικώς ορθή politically
correct πράξη κάτι σαν κίνηση αβρότητας χωρίς
πραγματικό περιεχόμενο Γιατί και στις δύο πρόσφατες

περιπτώσεις η θητεία των απερχόμενων
καλλιτεχνικών διευθυντών δεν ανανεώθηκε από την
προηγούμενη κυβέρνηση γεγονός που διευκόλυνε
την αντικατάστασή τους Ακόμα κι αν όλη αυτή η
διαδικασία παραπέμπει σε μια θεατρική παράσταση
με μοιρασμένους ρόλους και χωρίς εκπλήξεις δεν
παύει να διαθέτει στοιχεία ενός πολιτικού πολιτισμού
Θεσμοί μακράς διαρκείας και σημαντικής ιστορίας
στον χώρο της σύγχρονης τέχνης όπως το Εθνικό και
το Φεστιβάλ οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα
Η γνώση και η εμπειρία αξίζει να μεταφέρεται σαν
σκυτάλη ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική συνέχεια
με το στίγμα του εκάστοτε καλλιτεχνικού διευθυντή
Κανείς δεν τα κάνει ούτε όλα σωστά ούτε όλα λάθος

Οσο για τα νέα πρόσωπα που μόλις ανέλαβαν
τα καθήκοντά τους προφανώς και θα κριθούν με
βάση το πρόγραμμα τις ιδέες την ανταπόκριση
από το κοινό και τη συμβολή τους στην εξέλιξη του
θεσμού που κλήθηκαν να υπηρετήσουν Προς το
παρόν κρίνονται από την ως τώρα πορεία τους Κι
αυτή είναι και ουσιαστική και ενθαρρυντική για τα
νέα τους πόστα τόσο για την Κατερίνα Ευαγγελάτου
όσο και για τον Δημήτρη Λιγνάδη Και η αρχή είναι
το ήμισυ του παντός

Σκηνοθεσία
δραματουργική

επεξεργασία
Σταύροε

Τσακίρηε
Μετάφραση

Δημήτρηβ
Δημητριάδηε

Σκηνική
εγκατάσταση

Κώσταβ
Βαρώτσοε

Κοστούμια
dawns

Μετζικώφ
Κίνηση

Marcello Magni
Φωτισμοί

Σάκηβ
Μηιρμπίληε
Ερμηνείεε

Κάθριν Χάντερ
Νικήταβ

Τσακίρογλου
Δημήτρηε

Πιατάδ Πέγκυ
Τρικαλιώτη
Αλέξανδροε

Μηουρδούμηε
Γεράσιμοε
Γεννατάβ

Ηλιάνα
Μαυρομάτη

Αντιγόνη Φρυδά
Κώσταβ Νικούλι

Περικλήβ
Βασιλόπουλοε

κ.ά
Πού

Τρίτη 3/9
θέατρο

Πέτραε στην
Πετρούπολη
Πέμπτη 5/9

θέατρο
Βράχων Μελίνα
Μερκούρη στον

Βύρωνα και
Σάββατο 7/9

Βεάκειο θέατρο
Πειραιά Στιβ

21.00
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καφέβ παρέα με Οδαλίσκεε
Γυναίκες του χαρεμιού καταλαμβάνουν το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου Πατησίων 44 Γυμνές αισθησιακές γοητευτικές συνολικά 30
αποτελούν τη νέα εικαστική έκθεση που φιλοξενείται στον χώρο από σιίμερα
έως τις 30 Σεπτεμβρίου και φέρουν την υπογραφή του Γιώργη Βραχνού Οι
Οδαλίσκες μονοτυπίες ίσων διαστάσεων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά

δείγματα από 140 παραλλαγές του ιδίου θέματος γυναικείο γυμνό εσωτερικού

χώρου σε κυκλικό πλαίσιο γεννήθηκαν το 2012 στη Νέα Υόρκη
Τα εγκαίνια έχουν οριστεί για τις 1 1 Σεπτεμβρίου στις 1 7.30 και η είσοδος στο
καφέ και κατά συνέπεια στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό

Υπό καθεοτώε εκκαθάρισηβ
το Ταμείο ΑλληλοΒοηθείαε
Με νομοθετική ρύθμιση η οποία θα κατατεθεί τις αμέσως επόμενες
μέρες το υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να αντιμετωπίσει το
ζήτημα του αμαρτωλού Ταμείου Αλληλοβοήθειας των υπαλλήλων
του και το θέτει υπό καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία Η
συγκεκριμένη κίνηση βρίσκει σύμφωνους και τους εργαζόμενους στο
ΥΠΠΟ Το βασικό αντικείμενο του Ταμείου δηλαδή η λειτουργία του
παιδικού σταθμού για παιδιά υπαλλήλων και η χορήγηση επιδόματος
στους υπαλλήλους στις παιδικές κατασκηνώσεις θα εξακολουθεί να
υφίσταται

KôvTpes για την κληρονομιά του Κάιζερ
Αποψη του
ανακτόρου

Σεσίλιενχοφ στο
Πότσνταμ

Εναν αιώνα μετά
την κατάλυοη
τπς πρωσικής
μοναρχίας
οι απόγονοι
του Γουλιέλμου Β
διεκδικούν περιουσία
από το γερμανικό
κράτος

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΦΑΛΙΔΑ

Οι απόγονοι του τελευταίου
αυτοκράτορα κάιζερ της
Γερμανίας και βασιλιά της

Πρωσίας Γουλιέλμου Β έναν αιώνα
μετά την κατάλυση της μοναρχίας διεκδικούν

από το γερμανικό κράτος το
ανάκτορο Σεσίλιενχοφ Cecilienhof
καθώς και χιλιάδες ανεκτίμητους
θησαυρούς τέχνης να επανέλθουν
στην κυριότητά τους Ο οίκος των
Χοεντσόλερν Hohenzollern εμφανίζεται

στην επικαιρότητα όχι μέσα
από το συνηθισμένο κανάλι των κοσμικών

σελίδων στα σχολιαστικά
περιοδικά Αλλά από το ρεπορτάζ
του έγκυρου εντύπου Der Spiegel
που αποκαλύπτει ότι για χρόνια μέλη

της αριστοκρατικής οικογένειας
του τελευταίου κάιζερ βρίσκονταν
σε μυστικές διαπραγματεύσεις με
τη γερμανική κυβέρνηση με στόχο
να επανακτήσουν θησαυρούς της
περιουσίας τους που κατασχέθηκαν
από τους Σοβιετικούς το 1 945 Σύμφωνα

με το πρακτορείο ειδήσεων
AFP η πιο σημαντική διεκδίκησή
τους είναι το δικαίωμα διαμονής
τους στο ανάκτορο Σεσίλιενχοφ
έξω από το Βερολίνο Το ανάκτορο
των 176 αιθουσών με τα έξι αίθρια
και τα 55 τζάκια ήταν το τελευταίο
ανάκτορο που κτίστηκε για τον οίκο
των Χοεντσόλερν Εκείτο 1945 διεξήχθη

η Διάσκεψη του Πότσνταμ για
τη μεταπολεμική διαμόρφωση του
κόσμου μεταξύ των τριών ηγετών
των συμμαχικών δυνάμεων του Β
Παγκοσμίου Πολέμου Χάρι Τρούμαν

Ιωσήφ Στάλιν Ουίνστον Τσόρτσιλ
Το ανάκτορο και οι θησαυροί του

χάθηκαν για χρόνια πολύ πίσω από
το Σιδηρούν Παραπέτασμα Με την
πτώση του τείχους του Βερολίνου
πριν από 30 χρόνια επέστρεψαν θεωρητικά

και νομικά για κάποιους
υποστηρικτές της μοναρχίας στην
κατοχή των μελών του οίκου Χοεντσόλερν

Οι εκπρόσωποι της οικογένειας

μαζί με πολιτιστικά ιδρύματα
από το 2013 διεξήγαγαν μυστικές
διαπραγματεύσεις που αφορούσαν
αιτήματα αποζημίωσής τους και συνταξιοδοτικής

αποκατάστασης μερικές

φορές φτάνοντας στα ενδότερα
του κτιρίου της Καγκελαρίας της
Ανγκελα Μέρκελ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΟΕΝΤΣΟΛΕΡΝ
Το θέμα και οι μυστικές συνομιλίες

εμφανίστηκαν τον περασμένο

Ιούλιο στο Der Spiegel ενώ λίγο
αργότερα το επιβεβαίωσε και το γερμανικό

υπουργείο Πολιτισμού Οι
Χοεντσόλερν των οποίων η ιστορία
συνδέθηκε με τη Γερμανία για σχεδόν

μια χιλιετία ήταν βασιλιάδες
της Πρωσίας από το 1701 και στη
συνέχεια κυβέρνησαν τη Γερμανική

Αυτοκρατορία από το 1871 έως
ότου ο Γουλιέλμος Β το 1918 οδήγησε

στην ήττα τη Γερμανίας στον
Α Παγκόσμιο Πόλεμο και αναγκάστηκε

να παραιτηθεί και να ζήσει
εξόριστος στην Ολλανδία Αρχικά
τα μέλη της οικογένειας του Κάιζερ
αποστερήθηκαν τα δικαιώματά τους
στην περιουσία τους Ομως ένας
νόμος του 1926 τους έδωσε δικαίωμα
μοναρχικής διεκδίκησης αποζημίωσης

Και η αυτοκρατορική οικογένεια
έλαβε εκατομμύρια μάρκα κράτησε
δεκάδες κάστρα βίλες και ιδιοκτη¬

σίες κυρίως μέσα και γύρω από το
Βερολίνο αλλά και τόσο μακριά όσο
η σημερινή Ναμίμπια

Ωστόσο η σοβιετική παρουσία
στη διηρημένη Γερμανία μετά τον
Β Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε σε
πρόσθετες απαλλοτριώσεις Κάτι
που μετά την πτώση του Τείχους
παραχώρησε γενικά σε ιδιοκτήτες
δικαίωμα αποζημίωσης To Der
Spiegel αναφέρει πως αυτό επικαλούνται

οι απόγονοι του γερμανού
μονάρχη για να υποστηρίξουν το
δικαίωμα διαμονής στο Σεσίλιενχοφ
και σε πολλά άλλα ακίνητα καθώς
και την κυριότητά τους σε χιλιάδες
έργα ζωγραφικής γλυπτά έπιπλα
βιβλία και νομίσματα Τα οποία ανήκουν

στην κυριότητα των φορέων
πολιτισμού του γερμανικού κράτους
Ομως υπάρχουν πολλές φωνές επικριτικές

που λένε ότι οι Χοεντσόλερν

προσπαθούν τώρα να αποσπάσουν
αυτούς τους θησαυρούς αποστερώντας

τις δημόσιες συλλογές Η διαμάχη

επικεντρώνεται στον ρόλο που
διαδραμάτισαν οι Χοεντσόλερν όταν
οι Ναζί ήρθαν στην εξουσία Καθώς
υπάρχει μία εξαίρεση στον νόμο του
1944 για το δικαίωμα αποζημίωσης
όσων οι περιουσίες κατασχέθηκαν
από τη Σοβιετική Ενωση Ο νόμος
δικαιώνει μόνο εκείνους οι οποίοι
δεν προσέφεραν σημαντική υποστήριξη

στο ναζιστικό καθεστώς
Στο σημείο αυτό οι ιστορικοί του Β
Παγκοσμίου Πολέμου διασταυρώνουν

τις πηγές τους για το αν πρά
ματι υπήρξε σύνδεση ανάμεσα στον
γιο του τελευταίου Κάιζερ με τους
Ναζί Καθώς η έκβαση της έρευνάς
τους θα χρειαστεί χρόνο η διαμάχη
γερμανικού κράτους και γερμανών
αριστοκρατών θα έχει συνέχεια
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επιλογές

Ολόκληρο το πρόγραμμα
της τηλεόρασης των θεάτρων

των κινηματογράφων
και τις χρηστικές πληροφορίες

αναζητήστε τα στο
www.tanea.gr και

διαβάστε τα στην έντυπη έκδοση
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

TV
Ληστεία α λα ιταλικά

ΣΚΑΙ 21 50
Στην αμερικανική παραλλαγή ms

παλιαβ βρετανικήβ ηεριπέτειαβ
παρακολουθούμε δύο έξυηνεβ

ληστείεβ η πρώτη στη Βενετία είναι η

καλύτερη Σφιχτοδεμένο γοργό
b-movie του Φ Γκάρι Γκρέι που

χειρίζεται αξιοπρεπώβ Tis υπερβολέβ
του Παίζουν Μαρκ Γουόλμπεργκ

Σαρλίζ θέρον Εντουαρντ Νόρτον κ.ά
Παραγωγή ΗΠΑ 2003 1 01

I
ΤΑΙΝΙΑ
Νομοταγής πολίτης
OPEN 22.00
Μπορεί έναε άνθρωποε από μόνοε του να
καταρρίψει ένα ολόκληρο σύστημα δικαιο
σύνηε που χωλαίνει Ο Τζέραρντ Μπάτλερ
και παραγωγόε θέλει να εκδικηθεί τη δολοφονία

Tns γυναίκαε και ms KÔpns του και
για να τα καταφέρει ωε και στη φυλακή θα
μπει Μέχρι ενόε σημείου η ταινία τα πηγαίνει

καλά Από τη στιγμή όμωε που αποκαλύπτεται

η πραγματική ταυτότητα του εκδικητή

το όλο θέμα μπαίνει στη σφαίρα Tns

υπερβολήβ και τα βλήματα είναι άσφαιρα
Παραγωγή ΗΠΑ 2009 97 1/2

αλλαγέε στην πολιτική τα ανθρώπινα δικαιώματα

Tis τέχνεε την πολιτική την τεχνολογία

μεταμορφώνονταε περισσότερο
από κάθε άλλη εποχή την Αμερική και τον
κόσμο

ΣΕΙΡΕΣ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
The sixties
ONE 13.00
Η δεκαετία του 60 έφερε Tis μεγαλύτερεε

Λούφα και παραλλαγή
ΕΡΤ1 22.00
Οι ασφαλίτεε θεωρούν ότι ο ανιχνευτήε μετάλλων

είναι όπλα την ίδια ώρα που ο Αποστόλου

τσακώνεται με τον Μπαλούρδο για
Tis λίρεε που ακόμα δεν έχουν Βρει

Modus Ο δολοφόνος
μέσα μας
ΕΡΤ2 22.00
Η σουηδική αστυνομία και το FBI γνωρίζουν
πού βρίσκεται η Ελεν Τάιλερ θα φτάσουν
όμωε εγκαίρωε Η κόρη Tns προέδρου Ζόι
ανακαλύπτει το μυστικό

Σινεμά
Κάποτε στο Χόλι

γουντ Στο Aos Αντζε
λεε του 1 969 ο τηλεοπτι
κόε αστέραε Ρικ Ντάλ
τον και ο για πολλά χρόνια

κασκαντέρ του Κλιφ
Μπουθ κινούνται στη
νέα Βιομηχανία του θεά
ματοε την οποία με δυσκολία

αναγνωρίζουν
πια Σκηνοθετεί ο Κουέ
ντιν Ταραντίνο Με τουε
Λεονάρντο ντι Κάπριο
Μπραντ Πιτ Μάργκοτ
Ρόμπι Εμίλ Xips

Apns Ο Βασίληβ Μπι
σμπίκηε σκηνοθετεί το
έργο τηε Σοφίαε Αδα
μίδου που είναι εμπνευσμένο

από τη ζωή και
tous αγώνεε του αρχι
καπετάνιου του ΕΛΑΣ
Αρη Βελουχιώτη Ερμηνεύει

ο Τάκηε Σωτηρά
Kns
Ο Δημοτικό θέατρο
θανάσηβ Βέγγοβ

Πλαταιών Χειμάρραβ
Κορυδαλλόβ τηλ 210
4963.914 ans 21 00

Ατζέντα
Συναυλία Το ιστορικό

συγκρότημα Πυξ Λαξ
με το ισχυρό αποτύπωμα

στην non κουλτούρα
κάνει στάση στο Βεάκειο
θέατρο Aôcpos Προφήτη
Ηλία Πειραιάε τηλ 210
4226.330 oris 21 00

Οπερέτα Ο Προμηθέ
αε Αλειφερόπουλοε σκηνοθετεί

την αισθηματική
οπερέτα Η πρώτη αγάπη

του Νίκου Χατζηαποστόλου

σε συνεργασία
με την ομάδα μουσικού
θεάτρου Ραφή Δημοτικό

θέατρο Αλσουε Δη
μήτρηε Kivms Γαρδί
κη Σμόλικα Ηλιούπολη
τηλ 210-9923.840 oris
21.00

Η Κατερίνα
Ευαγγελάτου
με τον απελθόντα

καλλιτεχνικό

διευθυντή
του Φεστιβάλ

Αθηνών
και Επιδαύρου
Βαγγέλη θεο
δωρόπουλο

Γιορτή και περιπέτεια
το Φεστιβάλ Tns KaT^pivas
Ευαγγελάτου
Στιγμιότυπα από την τελετή παράδοσης
παραλαβής στο Φεστιβάλ Αθηνών

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Με μια αγκαλιά χωρίς πολλές σπόντες

ανάμεσα σε σκυτάλες που σηκώθηκαν

από το έδαφος κι άλλες που
παραδίδονται σε εορταστικό κλίμα στο πλαίσιο

ενός θεσμού που επιδιώκει να αποτελέσει
την εξαίρεση στην καλλιτεχνική ζωή της

χώρας έγινε χθες το πρωί η αλλαγή φρουράς
στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσία
της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού

η οποία ανάμεσα στα νέα ήθη που επιδιώκει

να καθιερώσει είναι οι τελετές παράδοσης
παραλαβής στους οργανισμούς και τους

φορείς που εποπτεύει
Με φόντο τις αφίσες της θητείας των τριών

χρόνων και πέντε μηνών του απερχόμενου καλλιτεχνικού

διευθυντή Βαγγέλη Θεοδωρόπου
λου η διάδοχός του Κατερίνα Ευαγγελάτου
χαρακτήρισε θρυλικό τον θεσμό του Φεστιβάλ
και εξέφρασε τη διάθεση να δώσει όλη τη δημιουργική

της ενέργεια όπως τόνισε για τη
νέα καλλιτεχνική πρόκληση Χωρίς εξαγγελίες

ποιος θα τις περίμενε άλλωστε καθώς βρίσκεται

στο στάδιο της ενημέρωσης δεσμεύτηκε
μέσα στο φθινόπωρο να ανακοινώσει τα

ονόματα των συνεργατών της και πιθανόν τις
πρώτες κινήσεις της Ωστόσο έδωσε ήδη το
στίγμα της για το πώς βλέπει το Φεστιβάλ με
το οποίο όπως παραδέχτηκε συνδέεται πολύ
βαθιά Είναι ένας τρόπος να ανακαλύψουμε
τον κόσμο Είναι ένας ανοιχτός διάλογος της
σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας

με την παγκόσμια Είναι μία απόλυτη γιορτή
Μία συμπυκνωμένη περιπέτεια Και σίγουρα
μία γέφυρα σύνδεσης του παρελθόντος με

το μέλλον Κάτι ακόμη που θα ήθελα να είναι
το Φεστιβάλ είναι μία εξαίρεση στους χειμερινούς

ρυθμούς και τρόπους της καλλιτεχνικής
μας ζωής Μία εκρηκτική εξαίρεση

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Λίγο πριν
ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος της δώσει τα ηνία
της διοργάνωσης μέσω μιας αγκαλιάς απέφυ¬

γε να εκφράσει πικρία και δυσαρέσκεια για
την αποχώρησή του από τη θέση Προτίμησε

να προχωρήσει σε μια συγκρατημένη αποτίμηση

του έργου του λέγοντας Ελπίζω ότι
με την παρουσία μου στο Φεστιβάλ να έβαλα
κι εγώ ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του

μεγαλύτερου

πολιτιστικού οργανισμού της χώρας

ενώ παραδέχτηκε ότι πάτησε στα χνάρια

των προκατόχων του Και πριν δώσει ραντεβού

με τους δημοσιογράφους που παρέστησαν
στην τελετή στο θεατρικό του σπίτι όπως

είπε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου παρέδωσε
το Φεστιβάλ στα δυναμικά χέρια της φίλης

Κατερίνας Ευαγγελάτου με κάποια ανακούφιση
αναφερόμενος σε δύσκολες στιγμές που

στιγμάτισαν τη θητεία του Μια θητεία που ήρθε

μετά την αποπομπή του Γιώργου Αούκου με
κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης επί υπουργίας

Μπαλτά και το φιάσκο με την παρουσία
του Γιαν Φαμπρ για λιγότερο από δύο μήνες
στο τιμόνι του θεσμού

Στα αγκάθια που έχει να αντιμετωπίσει η
Κατερίνα Ευαγγελάτου όπως την απουσία
οργανισμού λειτουργίας του Φεστιβάλ αναφέρθηκε

ο γενικός γραμματέας σύγχρονου πολιτισμού

Νικόλας Γιατρομανωλάκης ο οποίος
υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει να ξεπεραστούν

εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να τρέχουν

οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή
του μετά τον διορισμό διοικητικού συμβουλίου

ενώ λόγος έγινε τόσο από τον γενικό
γραμματέα όσο και από την υπουργό Πολιτισμού

Λίνα Μενδώνη για τον ρόλο που μπορεί
να έχει το Φεστιβάλ στον πολιτιστικό τουρισμό

Η υπουργός μάλιστα προχώρησε και
στην επόμενη μέρα ελπίζοντας η νέα καλλιτεχνική

διευθύντρια να μπορέσει να συνερ
γαστεί με τον διάδοχό της όταν προκύψει το
2022 από προκήρυξη ή πρόσκληση που θα
απευθύνει το ΥΠΠΟ όπως έχει δεσμευτεί
χωρίς βεβαίως να αποκλείεται το ενδεχόμενο

να είναι εκείνη που θα αναδειχθεί από τη
διαδικασία και κατά συνέπεια θα παραμείνει

στη θέση της
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