
ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ του Καραγκιόζη στο «Νησί των Κατεργαραίων», 
υπό τη µουσική συνοδεία των Burger Project, θα δουν όσοι βρε-
θούν την ερχόµενη Παρασκευή στον κήπο του Νοµισµατικού Μου-
σείου. Ο αγαπηµένος καραγκιοζοπαίχτης Ηλίας Καρελλάς (φω-
τό) µάς υποδέχεται στον φιλόξενο κήπο του πολιτιστικού ιδρύµα-
τος, παρουσιάζοντας µια διαδραστική παράσταση θεάτρου σκιών, 
η οποία είναι βασισµένη στην παλιά παραδοσιακή κωµωδία µε τίτ-
λο «Το ναυάγιο του µπαρµπα-Γιώργου» ή «Ο Καραγκιόζης στη χώρα 
των Κατεργαραίων», που καταγράφηκε από τον Σωτήρη Σπαθάρη το 
1955. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι θεατές θα µπορούν να συµ-
µετέχουν ενεργά. Η παράσταση θα επαναληφθεί και στις 28 Ιουνίου.
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Ε να συνηθισµένο γεγονός, 
που όµως πυροδότησε 
σύγχυση αλλά και «γέν-

νησε» ένα χορευτικό σόλο. Η νε-
αρή χορογράφος Λενιώ Κακλέα, 
κόρη του αγαπηµένου Ελληνα 
σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα, πα-
ρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τη 
νέα της παράσταση, που περι-
στρέφεται γύρω από το πραγµατι-
κό γεγονός της απώλειας του κω-
δικού της πιστωτικής της κάρτας 
λόγω ενός «κενού» µνήµης. Ο τίτ-
λος της είναι «Arranged by date» 
και στις 12 και 13 Ιουνίου θα 
ανέβει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών, έναν θεσµό όχι άγνω-
στο για εκείνη, µια και είναι η 
δεύτερη φορά που συµµετέχει.

«Είναι ένα περιστατικό που 
µου συνέβη την περίοδο που 
έστηνα την παράσταση. Αυτό µά-
λιστα υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυ-
πτικό για µένα για το πώς η µνή-
µη συνδέεται µε την οικονοµία, 
αλλά και το πώς µια οικονοµι-
κή κρίση σχετίζεται µε την κρί-
ση µνήµης» εξήγησε στη «δηµο-
κρατία» η 28χρονη δηµιουργός, 
που επιχειρεί µέσω του χορευτι-
κού θεάµατός της να κάνει το δι-
κό της σχόλιο για την κωδικο-
ποιηµένη πραγµατικότητα στην 
οποία ζούµε. 

Η παράσταση, η οποία περι-
έχει και αφηγηµατικά στοιχεία- 
κείµενα που έχει γράψει η ίδια 
η χορογράφος τόσο στα αγγλι-
κά όσο και στα ελληνικά- έκανε 
πρεµιέρα τον περασµένο Νοέµ-
βριο στη Γαλλία, ενώ τον Αύγου-

στο θα παρουσιαστεί και στη Βιέ-
νη. Αυτό βέβαια δεν είναι και το 
µοναδικό χορευτικό project της 
Λενιώς Κακλέα, µια και την πε-
ρίοδο αυτή ανεβάζει σε συνερ-
γασία µε την παγκοσµίου φήµης 
χορογράφο Λουσίλντα Τσάιλντς 
την παράσταση «Deux l», ένα ει-
κοσάλεπτο έργο που τον προσεχή 
χειµώνα θα φιλοξενηθεί και στη 
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών. Η 
Τσάιλντς, µάλιστα, έχει βάλει την 
υπογραφή της στην όπερα «Αλέ-
ξανδρος», που θα παρακολουθή-
σουµε λίαν συντόµως στο Μέγα-
ρο Μουσικής Αθηνών.

Κάτοικος Γαλλίας
«∆εν ζω και δεν εργάζοµαι στην 
Ελλάδα. Τα τελευταία οκτώ χρό-
νια κατοικώ µόνιµα στο Παρίσι. 
Υποστηρίζοµαι πολύ και από τις 
δύο χώρες, κάτι που εκτιµώ την 
εποχή αυτή που οι νέοι καλλιτέ-
χνες αντιµετωπίζουν ανυπέρβλη-
τες δυσκολίες. 

Ο γαλλικός εργασιακός χώ-
ρος είναι πολύ καλά οργανωµέ-
νος - ας µην ξεχνάµε άλλωστε 
ότι είναι η χώρα του συνδικαλι-
σµού. Εχει πάρα πολύ ενδιαφέ-
ρον το πώς κάνουν πολιτική µέ-
σα από τη δουλειά τους. Επιπλέ-
ον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το 

γεγονός ότι υπάρχουν και ισχυ-
ρές θεσµικές δοµές που υποστη-
ρίζουν τους καλλιτέχνες καθ' όλη 
τη διάρκεια της δουλειάς τους, 
τόσο τους νέους όσο και τους 
επαγγελµατίες. Φυσικά, επει-
δή βρισκόµαστε σε περιό-
δους κρίσης και στη Γαλλία, 
τα πράγµατα έχουν δυσκολέ-
ψει και ζορίσει περισσότερο». 

Οπως παραδέχεται, η γαλ-
λική κοινωνία υπήρξε ιδιαίτε-
ρα υποστηρικτική απέναντι στην 
ελληνική κρίση, τη στιγµή που 
άλλοι, πιο «αυστηροί» λα-
οί µάς έστηναν στον 
τοίχο. «Υπάρχουν 
µεγάλες οµοι-
ότητες µεταξύ 
της ελληνικής 
και της γαλ-
λικής κουλ-
τούρας, που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτής 
της συµπάθειας» τόνισε η κυρία 

Κακλέα, συµπλη-
ρώνοντας «από 

τ η ν  α ρχ ή 
ήταν θετι-
κά διακεί-
µενοι απέ-
ναντί µας 
και οργα-
νώθηκαν 
πολύ γρή-

γορα προ-
κ ε ι µ έ νο υ 

να µας 

υποστηρίξουν». Εχοντας αφή-
σει την Ελλάδα για να κυνηγήσει 
το χορευτικό της όνειρο στο Πα-
ρίσι µε την υποτροφία που κέρ-
δισε για το Centre Nationale de 
la Danse, η κόρη του Γιάννη Κα-
κλέα και της χορογράφου Χάρι-
τος Ανταχοπούλου, που έφυγε 
πολύ πρόσφατα από τη ζωή, δεν 
σκέφτεται να επιστρέψει σύντοµα 
στη γενέτειρά της.

 «∆εν είναι κάτι που µου περ-
νάει από το µυαλό. Μπορεί να ζω 
στο Παρίσι, αλλά βρίσκοµαι συνέ-
χεια σε περιοδεία. Στην πραγµα-
τικότητα, οι χορευτές είµαστε λί-
γο σαν νοµάδες».

•INFO: Η Λενιώ Κακλέα παρου-
σιάζει την παράστασή της µε τίτ-
λο «Arranged by date» στο κτίριο 
της Πειραιώς 260 στις 12 και τις 
13 Ιουνίου. Ωρα έναρξης: 21.00.

Η Λενιώ Κακλέα 
μιλά για τη νέα
παράστασή της

στην Πειραιώς 260

Χορεύοντας με... την κρίση της μνήμης

ΜΠΟΡΕΙ να ζει και να διαπρέπει στη Ρωσία, ωστόσο δεν ξεχνάει 
ποτέ τη γενέτειρά του. Ο λόγος φυσικά για τον αρχιµουσικό Θε-
όδωρο Κουρεντζή, ο οποίος θα βρεθεί και πάλι στα πάτρια εδάφη
-έναν χρόνο µετά την τελευταία του εµφάνιση εδώ- για µία και 
µοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, φυσικά στο 
πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ. Μαζί του ο διεθνούς φήµης 
πιανίστας Αλεξάντερ Μέλνικοφ και η ορχήστρα MusicAeterna, 
που θα παρουσιάσουν σήµερα το βράδυ το «Κοντσέρτο για ορ-
χήστρα του Μπέλα», καθώς και το «Τρίτο κοντσέρτο για πιάνο και 
ορχήστρα του Σεργκέι Προκόφιεφ». 

Μάλιστα, η MusicAeterna, η οποία υπόσχεται να µας µαγέ-
ψει απόψε, είναι δηµιούργηµα του ίδιου του Κουρεντζή. Οπως 
έχει δηλώσει και ο ίδιος, είναι µια πειραµατική ορχήστρα, ένα 
ιδιότυπο «µουσικό γκέτο», «ένα µοναστήρι» µε λίγα λόγια, όπου 

οι µουσικοί κάνουν πολύωρες πρόβες, βλέπουν όλοι µαζί ταινί-
ες, διαβάζουν βιβλία, αλλά και κάνουν µεταφράσεις ζώντας σε 
µια ατµόσφαιρα συλλογικότητας και δηµιουργίας. 

∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στο δυναµικό της έχει µε-
ρικούς από τους σηµαντικότερους σολίστ της Ρωσίας, ενώ κά-
θε εκτέλεση θεωρείται ότι εξελίσσει το εκάστοτε έργο που ερ-
µηνεύει. Να σηµειωθεί ότι ο διάσηµος αρχιµουσικός προσάρ-
µοσε το πρόγραµµα των συναυλιών του προκειµένου να βρε-
θεί στην Ελλάδα. 

Το «μουσικό γκέτο» του 
Κουρεντζή στο Μέγαρο

Η νεαρή χορο-
γράφος Λενιώ 
Κακλέα


