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Για ποηά ή για λοσηρά; Δύο νέες 
προκλήζεις ηοσ Φεζηιβάλ Αθηνών 
 

Από  Ιιεηάλα Γεκάδε - 20/06/2017 

  

Μεηά ην «Greek Freak», ην ξνθ αληάξηηθν ηνπ ίκνπ Καθάια ζην Οιύκπηα, ην Φεζηηβάι Αζελώλ δίλεη ηε 

ζθπηάιε ηνπ πεηξακαηηζκνύ ζε δύν αθόκε άμηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ, πξνζθάηωο βξαβεπζέληεο ζηα 

Queer Theatre Awards θαη ηθαλνύο λα θάλνπλ ηελ Πεηξαηώο 260… αγλώξηζηε. 

 

 

«Ο θρύλος ηοσ αγίοσ Κάρηακ και ηο μικρό λοσλούδι» 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ  

Ο Δπζύκεο Φηιίππνπ, ν δηαθεθξηκέλνο δηεζλώο ζπλ-ζελαξηνγξάθνο ηωλ ηαηληώλ ηνπ Γηώξγνπ Λάλζηκνπ 

(«Κπλόδνληαο», «Άιπεηο», «Αζηαθόο»), ιίγν κεηά ηε βξάβεπζή ηνπ ζηηο Κάλεο, δηαζθεπάδεη έλα δηήγεκα 

ηνπ εβξαϊθήο θαηαγωγήο Απζηξηαθνύ Γηόδεθ Ρνη (1894-1939). Γηα ηελ αθξίβεηα, ην –πεξί αιθννιηζκνύ θαη 

αγηνζύλεο– θύθλεην άζκα ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ ζπγγξαθέα θαη αζεξάπεπηνπ πόηε. 
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Ο «ΑΡΧΗΓΟΣ»  

Με κόιηο ηξεηο αιιά πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζθελνζεζίεο ελαιιαθηηθνύ ύθνπο ζην βηνγξαθηθό ηεο, ε Μαξία 

Παλνπξγία ζθελνζεηεί γηα πξώηε θνξά ζην θεζηηβάι, ιίγν κεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ωο εζνπνηνύ ζηελ πην 

queer παξάζηαζε ηεο ρξνληάο (1ν βξαβείν ζηα Queer Theatre Αward), ηα «Ακάξαληα». 

 

Ο ΘΙΑΣΟΣ  

Οη Κωλζηαληίλνο Αβαξηθηώηεο, Φηληέι Σαιακπνύθαο, Γνκλίθε Μεηξνπνύινπ θαη νθία Ίην παίδνπλ δέθα 

ξόινπο θαη κηα πεληακειήο γπλαηθεία ρνξωδία ηνπο ζπλνδεύεη ζε κηα παξάζηαζε πνπ ζηήλεηαη, όπωο 

ιέλε, «ωο παξακύζη κέζα ζε κηα εθήκεξε θαηαζθεπή, κε έλαλ ηύπν πξνζθνιιεκέλν ζε κηαλ “αηώληα” 

θαζεκεξηλόηεηα λα δηαζηαπξώλεηαη κε έλα “ζαύκα”» (27-29/6 ). 

 

 

 

«Θερμά θαλάζζια λοσηρά» 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ  

Η νκάδα Nova Melancholia ζαξθάδεη ηε ζεξηλή ξαζηώλε, δηαζθεπάδνληαο ηξία από ηα παηγληώδε 

δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο «Θεξκά ζαιάζζηα ινπηξά» ηνπ Η.Χ. Παπαδεκεηξαθόπνπινπ θαη ζπλδένληάο ηα 

κε θηλεκαηνγξαθηθέο επηηπρίεο θαη… summer hits! 
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Ο «ΑΡΧΗΓΟΣ»  

Κάηνρνο ηνπ βξαβείνπ ζθελνζεζίαο ζηα πξόζθαηα Queer Theatre Awards γηα ηελ πεξθόξκαλο-εγθώκην 

ζηνλ απλαληζκό «Σα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο», ν ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο μέξεη λα ζηήλεη πεξθόξκαλο 

ζηα όξηα ηνπ γεινίνπ θαη ηνπ επθπνύο, ηνπ ελνριεηηθά εθλεπξηζηηθνύ θαη ηνπ ιπηξωηηθά εθθεληξηθνύ, 

πάληα κε ζθνπό ηελ απνδόκεζε ηωλ θιηζέ. 

 

Ο ΘΙΑΣΟΣ  

ην παξειζόλ, έρνπλ παίμεη ηα αθεληαζκέλα δόκπη (ζηα «Δθηνπιάζκαηα») θαη άγηνπο κε ζώβξαθα θαη 

θωηόζπαζα (ζηηο «Ωδέο ζηνλ πξίγθηπα»). Σώξα καο ππόζρνληαη «αηκόζθαηξα ζεξηλήο ακεξηκλεζίαο θαη 

ξαζηώλεο, κε ηε κειαγρνιία θαη ην ππαξμηαθό άιγνο λα ειινρεύνπλ» (24-25/6).   
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