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Σε κηα Αβηληόλ πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν απεξγηαθνύ αλαβξαζκνύ θαη ζε έλα 

θεζηηβάι πνπ δηαξθώο απεηιείηαη, ε εμεγεξκέλε πόιε πνπ παξνπζίαζε ην βξάδπ ηεο 

Τεηάξηεο ν Μαλώιεο Τζίπνο, ζην έξγν ηνπ Νεκπή θύζη. Ππορ δόξα ηηρ πόληρ, 

απερνύζε, γηα ηνπο Γάιινπο ζεαηέο, ηηο απηνζρέδηεο παξεκβάζεηο θαη δηαδειώζεηο 

ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, όζν θαη ηηο βίαηεο δηαδειώζεηο πνπ 

ζπγθιόληζαλ ηελ Αζήλα ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

«Δίλαη αιήζεηα πωο ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ηνπ 

Φεζηηβάι θαη ζην έξγν», δήιωζε ν 35ρξνλνο θαιιηηέρλεο ζηελ 

εθεκεξίδα Libération. «Βξηζθόκαζηε ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή, πνπ απαηηεί ηελ 

αιιαγή. Τν θείκελό κνπ κηιά γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο πόιεο, γηα ηε γέλεζε ελόο 

λένπ θνηλωληθνύ ζπκβνιαίνπ. Όκωο νιόθιεξε ε Δπξώπε ρξεηάδεηαη έλα λέν 

θνηλωληθό ζπκβόιαην!» 

Μηιώληαο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ωο θαιιηηέρλεο ζηελ Διιάδα, ν ζπληδξπηήο (καδί κε 

ηνλ ζθελνζέηε Βαζίιε Ννύια) ηεο νκάδαο Nova Melancholia, πνπ ζήκεξα εξγάδεηαη 

ζην Άκζηεξληακ, ιέεη ζηε γαιιηθή εθεκεξίδα πωο «κεηά ην 2010, ηα πάληα 

θαηέξξεπζαλ, αθόκα θαη ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαηαξγήζεθε!», γηα λα ζπκίζεη 

πωο γηα ην δεκηνπξγηθό ειιεληθό ζέαηξν δελ δίλεηαη πιένλ νύηε έλα επξώ από ηελ 

πνιηηεία. Γη' απηνύο «ε ηέρλε πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή» ιέεη. «Τν 

πξόβιεκα όκωο είλαη πωο ε πεηξακαηηθή δεκηνπξγία αξδεύεη ηνλ πνιηηηζκό ελ γέλεη, 

ν νπνίνο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, θηλδπλεύεη λα μεξαζεί». 
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Η παξάζηαζε, πνπ ζθελνζέηεζε ν Michel Raskine, κε πξωηαγωληζηέο λεαξνύο 

ζπνπδαζηέο ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ηνπ Σελη Δηηέλ, έγηλε δεθηή κε ηδηαίηεξα επλνϊθά 

ζρόιηα θαηά ηελ πξεκηέξα ηεο Τεηάξηεο, ελώ ζα παξνπζηάδεηαη κέρξη ηελ Κπξηαθή. 

Όπωο καο είπε ν Μαλώιεο Τζίπνο, ζε κηα ζύληνκε ζπλνκηιία πνπ είρακε καδί ηνπ, 

είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ αληαπόθξηζε ηνπ γαιιηθνύ θνηλνύ, ελώ ήδε 

ηνπ έγηλαλ πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ ην θείκελό ηνπ λα εθδνζεί ζηα γαιιηθά, ζηε 

κεηάθξαζε ηεο Μπξηώο Γόληηθα. 

Σηε ζπλέρεηα, ζην Φεζηηβάι ηεο Αβηληόλ ην Δζληθό Θέαηξν ζα παξνπζηάζεη 

ην Βιηπιόλι ηνπ Γηάλλε Μαπξηηζάθε (ε πξεκηέξα πξνγξακκαηηδόηαλ γηα ηηο 11.00 κ.κ. 

ηεο Πέκπηεο), ελώ ε ειιεληθή ζεαηξηθή παξνπζία ζα νινθιεξωζεί κε ηνλ Κςκλιζμό 

ηος ηεηπαγώνος, ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε, ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε Καξαληδά, ζηηο 

22 Ινπιίνπ. 
 


