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Με τις τριήμερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπό τον γενικό τίτλο κ. π. καβάφης@μέρες_του_2013,
οι οποίες διεξάγονται στο Ίδρυμα Κακογιάννη μεταξύ 13-15 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται η ευρεία
πολιτιστική και πνευματική συμβολή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στο έτος Καβάφη, συμβολή που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Αττική 2007-2013. Σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό, το Κέντρο Δελφών επεδίωξε με τις πολυποίκιλες αυτές εκδηλώσεις, που διακρίνονταν από ευρύτατο καλλιτεχνικό φάσμα, όπως άλλωστε αβίαστα υποδεικνύουν η διοργάνωση
συναυλιών, εικαστικών και επιστημονικών εκθέσεων αλλά και ειδικού συνεδρίου για τον ποιητή, να
συνδυάσει
ποικίλα ενδιαφέροντα ώστε το πρόγραμμα να γίνει αποδεκτό με τις επιμέρους εκφάνσεις του και κυρίως αρεστό στο κοινό, ανεξάρτητα από ηλικία ή μορφωτικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή είχε αγαθά
αποτελέσματα, αν κρίνω αποκλειστικά και μόνον από την πολυάριθμη συμμετοχή των «φιλομούσων»,
οι οποίοι συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του Κέντρου.
Τα όσα έχουν προγραμματιστεί στο Ίδρυμα Κακογιάννη αποπνέουν μια εντελώς διαφορετική αύρα.
Πιο συγκεκριμένα, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να συγκεραστούν όχι μόνον οι γνωστές κλασικές αφιερωματικές πρακτικές, όπως λ.χ. η προβολή ταινιών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου
μήκους –ανάμεσα στις οποίες «Ο βυζαντινός Καβάφης», που θα προβληθεί στις 13 Δεκεμβρίου και
είναι παραγωγή του Κέντρου Δελφών–, αλλά και οι σύγχρονες νοοτροπίες καλλιτεχνικών δρωμένων,
που απηχούν πολλαπλές και ενδεχομένως ετερόκλητες πολιτισμικές καταβολάδες. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο η σχεδόν ονειρογραφική περιδιάβαση στην καβαφική ποίηση θα αναζητήσει σχέσεις με τη λαϊκή παράδοση του τόπου, ενώ ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας ποιητικής
γενιάς θα διαβάσουν ποιητικές τους συνθέσεις και θα συζητήσουν μεταξύ τους σε μια δύσκολη για
την ποίηση εποχή γύρω από το καβαφικό φαινόμενο.
Η Video Art αποτελεί ίσως την πρωτοπορία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και δύσκολα θα
μπορούσε να αντιτείνει κάποιος κάτι διαφορετικό. Στη βιντεοεγκατάσταση με τον χαρακτηριστικό τίτλο
«Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι» θα προβληθεί η καβαφική Αλεξάνδρεια σε αντιδιαστολή με τη μεταπολεμική και τη σύγχρονη πόλη χωρίς να παραγνωριστεί ο ίδιος ο Καβάφης, οι σκέψεις του οποίου θα
τύχουν ξεχωριστής μεταχείρισης. Τέλος, η πανθομολογούμενη στενή σχέση του Καβάφη με τη μουσική –αρκεί να θυμηθούμε επί του προκειμένου τον Δημήτρη Μητρόπουλο– καταλαμβάνει κεντρική
θέση στις εκδηλώσεις τόσο με τη μουσική παράσταση υπό τον τίτλο «Ο Γέρος της Αλεξάνδρειας»,
όσο και με ειδικό ρεσιτάλ, αφιερωμένο στους μελοποιημένους στίχους του ποιητή από πολυάριθμους
συνθέτες.
Ευελπιστώ ότι οι πολυπρισματικές αυτές εκδηλώσεις, πάντοτε με άξονα το καβαφικό φαινόμενο,
δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα στην πνευματική μας ζωή, στίγμα γενικότερης υψηλής πνευματικής
αποδοχής.

Καθηγητής Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Διευθυντής Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
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Δέσποινα Μεϊμάρογλου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1944. Σπούδασε ζωγραφική, τυπογραφία και γραφικές
τέχνες στο Maidstone School of Art του Κεντ (σημερινό Kent Institute of Art & Design),
την περίοδο 1961-1965. Το 1966 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως γραφίστρια και στη συνέχεια ως art director στη διαφήμιση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Η
δουλειά της σήμερα χαρακτηρίζεται εννοιολογική και περιλαμβάνει φωτογραφία, βίντεο,
εγκαταστάσεις στο χώρο, χαρακτικά τυπώματα και artist books. Από το 1981 ως σήμερα
η Μεϊμάρογλου έχει στο ενεργητικό της πάνω από 24 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, και πολλές συμμετοχές σε σημαντικές ομαδικές διεθνείς εκθέσεις
κυρίως στις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Σικάγο), σε μουσεία και οργανισμούς στην
Ελλάδα, καθώς και στο Παρίσι, το Μιλάνο, το Τορόντο, στην Τσεχία, την Αλεξάνδρεια και
τη Νότια Κορέα. Από τα μέσα του 90’ λαμβάνει πολύ συχνά μέρος σε καλλιτεχνικά εργαστήρια (art-workshops) καθώς και σε artist’s residencies, προσκεκλημένη κυρίως από
πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Pyramid Atlantic Art Center, Washington DC, John Jay College
of Criminal Justice / (CUNY) City University, N.Y, Columbia College Chicago), από το Πανεπιστήμιο του Κίτο στο Εκουαδόρ και από το Richmond American College στο Λονδίνο.
Η «μετάλλαξη» της πραγματικότητας μέσα από τα ΜΜΕ και η συνεχής μου απασχόληση,
για πολλά χρόνια, με θέματα που αγγίζουν τη βία στην πολιτική και καθημερινή μας ζωή
μετατρέπονται πάντοτε στην έμπνευση που με καθοδηγεί.

Παρασκευή 13.12
Σάββατο 14 .12
Κυριακή 15.12
16:00-23:00
Black Box
Δέσποινα Μεϊμάρογλου
Εγκατάσταση βίντεο
Είσοδος ελεύθερη

«Τό σπουδαιότερο μέσο πού ἔχει ὁ Καβάφης γιά νά κάνει ποίηση εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς Ἱστορίας. Ἡ Ἱστορία,
ἡ σημερινή καί ἡ ἀλλοτινή, ἔχει γίνει ἕνα μέ τήν εὐαισθησία του∙ τόν ἀλλοιώνει∙ τόν κάνει πραγματικό∙ τήν
κάνει πραγματική∙ Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια, Σιδών, Βηρυτός, Σελεύκια –τί παράξενο πάει κι ἔλα. Ραφαήλ,
Μυρτίας, Ἰάσων Κλεάνδρου, Δημήτριος Σωτήρ, Ἰουλιανός, Ἴμενος, Ἔμης∙ καί οἱ Γραικοί, καί οἱ Σύροι, καί οἱ
Ἑβραῖοι, καί οἱ Ἀρμένιοι, καί οἱ Μῆδοι– τί φορτίο. Οἱ πολιτεῖες ἀρμενίζουν μέ ὁλες τοῦτες τίς ψυχές∙ μέ τήν
ἀπάτη∙ τήν προδοσία∙ τόν φθόνο∙ μέ τίς αἰσθήσεις καί τίς ἐπιθυμίες τους∙ πληρώματα πού δέν ξέρουν πώς
μετακινοῦνται, πώς ἡ μοίρα τους εἶναι κοινή, πώς καταποντίζουνται ὁλοένα. Αὐτή ἡ ἱστορία τοῦ Καβάφη
πού ποτέ δέν τελειώνει∙ πού χωρίς νά σκοτίζεται γιά τά ὄντα τῆς στιγμῆς καί γιά τούς κόμπους τῶν αἰσθημάτων τους, σημαίνει τήν καταδίκη μέσα στή νύχτα, μέ τούς ἤχους καί τά ἐξαίσια ὄργανα ἑνός μυστικού
θιάσου».

Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές (3η έκδοση, Αθήνα, Ίκαρος, 1974).

Η ανατροπή, που τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα επέφεραν στα σχέδιά μου αυτό το καλοκαίρι σχετικά με το προγραμματισμένο μου ταξίδι
στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την Αλεξάνδρεια, μου υπέδειξε το δρόμο που τελικά ακολούθησα για να περιγράψω με τον δικό
μου τρόπο την ιστορία της γενέτειρας του Κ. Καβάφη αλλά και όλων εμάς που είμαστε οι Αλεξανδρινοί. Η ιδιαίτερη φήμη της πόλης αυτής,
από τα βάθη της ιστορίας ως τις μέρες μας, όπως περιγράφεται από τον Γ. Σεφέρη στις Δοκιμές, και που οφείλεται σαφώς στο αμάλγαμα του
οικουμενικού της πληθυσμού, χάριν στον Ποιητή Της έχει ξεπεράσει τον υπαρκτό γεωγραφικό της χώρο και το όνομά της, Αλεξάνδρεια, έχει
καταγραφεί πλέον ως όρος ποιητικός στη διεθνή συλλογική μνήμη.
Δ. Μ.

©Manteau Stam

Η βασική μου φιλοσοφία στηρίζεται στις εξής αρχές:
• Παρουσία / Απώλεια
• Μνήμη / Επανα-τοποθέτηση της Ιστορίας.

6

7

Νίκος Ναυρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 2008 διδάσκει εικαστικά στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Respiro (Breath), Fondazione Zoé, Βιτσέντζα / Εικαστικοί διάλογοι, Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, Αθήνα / Zina Athanasiadou Gallery, Θεσσαλονίκη / The First Image, CRAC (Περιφερειακό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης) Σετ, Γαλλία / Tomorrow will be a wonderful day, Bernier Eliades
Gallery, Αθήνα / Transexperiences Greece 2008, 798 Space, Πεκίνο / Take a deep breath, Tate
Modern, Λονδίνο / Bodycity, Video Apartment Project, Ντόκλαντς, Δουβλίνο / Magnus Müller
Gallery, Βερολίνο /18: Beckett, Blackwood Gallery, Πανεπιστήμιο του Τορόντο / Venice-Istanbul,
Ιstanbul Modern, Κωνσταντινούπολη / Always a Little Further, 51η Μπιενάλε της Βενετίας,
Arsenale / Nuit Blanche 2004, Hôpital Saint-Lazare, Παρίσι / Nikos Navridis: Difficult Breaths,
Ίδρυμα La Caixa, Μαδρίτη / Difficult Breaths, Bernier Eliades Gallery, Αθήνα/ Monument to Now,
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα / 2η Τριενάλε Τέχνης Echigo-Tsumari 2003, Ιαπωνία / Banquete, Palau
de la Virreina, Βαρκελώνη / Art in Transition II, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ράλεϊ, Βόρεια
Καρολίνα (ΗΠΑ) / Plateau of Humankind, 49η Μπιενάλε της Βενετίας (Ελληνικό Περίπτερο) /
Leaving the Island, PICAF, Μητροπολιτικό Μουσείο του Πουσάν, Κορέα/ Friends and Neighbors,
Λίμερικ, Ιρλανδία / Looking for a Place, SITE 3η Διεθνής Μπιενάλε της Σάντα Φε, Νέο Μεξικό /
Hot Air, Granship, Κέντρο Παραστατικών Τεχνών της Σιζουόκα, Ιαπωνία /
Medialization, Κέντρο Τεχνών του Έντσβικ, Στοκχόλμη / On Life, Beauty,
Translations and other Difficulties, 5η Διεθνής Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης / Nikos Navridis, Πανεπιστημιακό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
MUΑC Gallery, Πόλη του Μεξικού / Dematerialization - Nikos Navridis,
23η Μπιενάλε του Σάο Πάολο, Βραζιλία.

Παρασκευή 13.12
Σάββατο 14.12
Κυριακή 15.12
18:00-23:00
Τοίχος εσωτερικού
αιθρίου
Νίκος Ναυρίδης
Βιντεοπροβολή
Είσοδος ελεύθερη

Προβολή. Διαστάσεις μεταβλητές, 2013. Πρώτη παρουσίαση «150 χρόνια από τη γέννηση του Κ.Π.
Καβάφη», Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τη σκέψη ότι σχεδόν ποτέ οι σοφοί και οι ποιητές δεν φαίνεται να χαμογελούν. Ὑπάρχουν Ἀλήθεια και Ψεῦδος ἆρα γε;
Ο Καβάφης, εκείνο το βράδυ Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 1902, κλείνοντας τις σημειώσεις του φάνηκε να
χαμογελάει. Ένα χαμόγελο κρυφό, υπαινικτικό, σχεδόν αδιόρατο, καθόλου αυτάρεσκο αλλά μελαγχολικό και, τελικά, βαθιά αυτοσαρκαστικό. Θέλησα με μια μεταφορά να φτάσω εκείνη τη στιγμή και τα λόγια
του, να τα ενσωματωθώ κι όχι να τα διαβάσω. Κ.Π. Καβάφης.
Ένας παντοκράτορας που χαμογελαστός οδεύει προς την κόλαση, όχι για να τιμωρηθεί, μα για να δροσιστεί και να ανθίσει μέσα στη γηρασμένη επανάληψη της νεότητός του. Ήθελα το κείμενο αυτό να
προβάλλεται στο θόλο μιας εκκλησίας και να διαβάζεται σαν προσευχή, ξεκινώντας από τον ουρανό και
φτάνοντας μέχρι «τον αίσχατο τόπο» του σώματός μας, τη γη. Γιατί κάθε που στρέφουμε το βλέμμα μας
στον ουρανό οι ποιητές συγκατανεύουν, κι όταν αυτό συμβαίνει τότε τα λόγια τους αλλάζουν τη σύμβασή μας για τη ζωή, τότε το ψεῦδος εἶναι ἀπλῶς το γῆρας τῆς ἀληθείας.
Ν.Ν.

Γραφιστικός σχεδιασμός έργου Δημήτρης Κριτσωτάκης
Τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης Μάκης Φάρος
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ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Από μικρός σπούδασε μουσική στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο
Ελληνικό Ωδείο (πιάνο, θεωρία, αρμονία). Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μελέτησε αρμονία, αντίστιξη, φούγκα και σύνθεση με τον Γ.Α. Παπαϊωάννου. Έχει συνθέσει όλα σχεδόν τα είδη μουσικής: όπερες, συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, πειραματική μουσική, έντεχνο τραγούδι. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής
(Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία και Αυστραλία) από μεγάλες ορχήστρες, μαέστρους, ξένους σκηνοθέτες και ξένους
καλλιτέχνες. Έχει σκηνοθετήσει τρία έργα μουσικού θεάτρου. Μελοποίησε έλληνες και ξένους ποιητές.
Τραγούδια του ερμήνευσαν οι σημαντικότεροι έλληνες τραγουδιστές και ξένοι καλλιτέχνες. Έχει ηχογραφήσει δεκάδες LP και CD. Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο «Δημήτρης Μητρόπουλος» από το Κέντρο Μελέτης
και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (Θεατρικό Μουσείο). Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Αναλογίου
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καλλιτεχνικός διευθυντής της HMV( Ελλάδας), πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Ελληνικού Φεστιβάλ, σύμβουλος διοίκησης για τα πολιτιστικά στην Οργανωτική Επιτροπή
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάτρα 2006». Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Παρασκευή 13.12
20:30
Αίθουσα Θεάτρου

ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει συνεργαστεί με το Αμφι-Θέατρο του Σπ. Ευαγγελάτου στον
Ρήσο· με το Nouveau Théâtre de Belgique (1982-1988) στις παραγωγές του Henri Ronse Ο Γέρος της
Αλεξάνδρειας, Σονάτα του σεληνόφωτος, Το πορτρέτο του καλλιτέχνη σαλτιμπάγκου, Σκοτεινό λιμάνι του
πάθους, Η κυρία του τρένου, Όπου και να ταξιδέψω· με το Berliner Ensemble σε έργα Θεοδωράκη και Μικρούτσικου· με το Θέατρο της Άνοιξης στη Σονάτα των Ατρειδών· στο παιδικό θεατρικό έργο Παράξενο δεν
είναι; της Μαρίας Παπαγιάννη και του Θάνου Μικρούτσικου· με το θέατρο Badminton στην παραγωγή Ποιος
τη ζωή μου, το 2013. Έχει ερμηνεύσει τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη Κατάσταση πολιορκίας και Ένας όμηρος. Έχει συνεργαστεί με τους συνθέτες Θοδωρή Οικονόμου, Γιώργο Ανδρέου, με την Ορχήστρα Νυκτών
Εγχόρδων Πάτρας και την Εστουδιαντίνα Βόλου, την Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, τη Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων και την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Έχει γράψει μουσική για παιδικές εκδόσεις και
για το θέατρο. Έχει συμμετάσχει σε δισκογραφικές παραγωγές. Απο το 1983 παρουσιάζει ραδιοφωνικές
εκπομπές. Από το 2003 διδάσκει σύγχρονο τραγούδι στο Ωδείο «Φίλιππος Νάκας».

Γιώργος Κορρές
ήχος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σπούδασε φιλοσοφία στη Γαλλία και υποκριτική στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Κατά τη
διάρκεια της μαθητείας του εργάστηκε σε παραστάσεις του Θεάτρου και μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε
στο δυναμικό της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, στο ξεκίνημά της (2001), υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού. Στο Εθνικό Θεάτρο, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αλλά και στο
Ελεύθερο Θέατρο έχει συνεργαστεί με σημαντικούς έλληνες και ξένους σκηνοθέτες.
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1957. Σπούδασε νομική, θεωρητικά μουσικής, κλαρινέτο, φλάουτο και σαξόφωνο
στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. Από τους πιο «ηχογραφημένους» έλληνες μουσικούς, έχει συμμετάσχει σε
πληθώρα ηχογραφήσεων ελληνικών δίσκων ως μουσικός, ενορχηστρωτής, παραγωγός και συνθέτης. Έχει
γράψει μουσική για περισσότερες από 50 θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες, και έχει
πάρει το Κρατικό Βραβείο Μουσικής για τον Κινηματογράφο (1997). Συνιδρυτής της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρίας UTOPIA, εργάστηκε μέχρι το 2008 ως διευθυντής παραγωγής της SONY MUSIC Ελλάδας,
ενώ έχει συνεργαστεί με όλες σχεδόν τις εγχώριες δισκογραφικές ετικέτες.
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Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη
μελοποιημένα από
τον Θάνο Μικρούτσικο
Κώστας Θωμαΐδης
τραγούδι, μαντολίνο
Θύμιος Παπαδόπουλος
φλάουτο, κλαρινέτο,
μπανσούρι,σοπράνο σαξόφωνο
Δημήτρης Παπανικολάου
αφήγηση
Θάνος Μικρούτσικος
πιάνο

Παραγωγή
Οδύσσεια
Δράσεις πολιτισμού –
Μάνος Τρανταλίδης
Γενική είσοδος: € 12,00
Μειωμένο: € 7,00 (μαθητικό,
φοιτητικό, κάτω των 26,
άνω των 65, άνεργοι, ΑμεΑ)

Γενάρης 1904
Απ’ τες εννιά
Μονοτονία
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
Σύγχυσις
Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας
Για νάρθουν
Che fece… il grand rifiuto
Επιθυμίες
Κεριά
Επήγα
Τρώες
Δεκέμβρης του 1903
Περιμένοντας τους βαρβάρους
Η πόλις
Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια
Επέστρεφε

«Με συγκίνησε η επιμονή του Ρονς, ο οποίος
ήρθε στην Αθήνα για μερικές μόνο ώρες
με σκοπό να με πείσει. Ήτανε πολύ γοητευτικός και μου εξήγησε λεπτομερώς τα
σχέδιά του. Επρόκειτο για το έργο Ο Γέρος
της Αλεξάνδρειας, σε κείμενα Καβάφη και
Λώρενς Ντάρρελ, στο οποίο είχα εντάξει
και τα δώδεκα μικρά αλλά αριστουργηματικά ποιήματα του Ρίτσου για τον Καβάφη.
Αυτά τα έθεσε υπόψη μου ως δραματουργικό υλικό για την παράσταση. Ο τρόπος με
τον οποίο την είχε σχεδιάσει με εντυπωσίασε πολύ. Πήγα στις Βρυξέλλες, και ένα
ωραιότατο απόγευμα, θυμάμαι, βρέθηκα
σ’ ένα θέατρο μέσης χωρητικότητας, πάρα
πολύ ωραίο όμως, ένα μαύρο θέατρο με
σπουδαίο σκηνικό χώρο. Οι πρόβες είχαν
αρχίσει χωρίς να υπάρχει η μουσική. Τον
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Καβάφη υποδυόταν ο σπουδαίος βέλγος
ηθοποιός Πωλ Ρολάν. Εκεί, μπορώ να
πω, ο σκηνικός χώρος από μόνος του μου
έδωσε τη λύση. Ανακάλυψα ξαφνικά πώς
μελοποιείται ο Καβάφης. Όχι ότι έγινε κάτι
μαγικό, με την έννοια ότι μου ήρθε ξαφνικά
η θεία επιφοίτηση, αλλά ο σκηνικός χώρος
και ο τρόπος που τοποθετούσε τα πράγματα
ο Ρονς έδιναν αυτομάτως τη λύση. Είχα την
Αλεξάνδρεια των αρχών του αιώνα, έβλεπα ένα καπηλειό, άλλοτε ένα χαμαιτυπείο,
άλλοτε τη συνάντηση των πέντε εραστών
του Καβάφη ντυμένων στα άσπρα· εκεί
ήταν και τα κείμενα του Ρίτσου, όπου χρησιμοποιήθηκε και ο τρόπος του ψιθύρου που
είχα εφαρμόσει προγενέστερα στην Καντάτα για τη Μακρόνησο. Αυτά, καθώς και
η συμμετοχή δύο τραγουδιστών, του Γιώργου Μεράντζα και του Κώστα Θωμαΐδη,
που ντυμένοι στα άσπρα σεργιάνιζαν στους
δρόμους της Αλεξάνδρειας, με οδήγησαν
κατευθείαν στη λύση της μελοποίησης του
Καβάφη. Ήταν δηλαδή ο κατάλληλος σκηνικός χώρος και ο καθορισμός της δράσης που μου έδειξε τη σωστή κατεύθυνση.
Όταν ακολούθησα τις δεδομένες σκηνικές
προδιαγραφές, τα τραγούδια για τον Γέρο
της Αλεξάνδρειας φτιάχτηκαν εύκολα μέσα
σε μερικές μόνο μέρες. Οφείλω να πω ότι
η επιτυχημένη ταύτιση που είχε η μουσική
με τη συνολική παράσταση ήταν κάτι άκρως
συγκινητικό. Γιατί ήταν αυτονόητο. Το ένα
έδενε με το άλλο. Οφείλω, δηλαδή, τελικά
στον Ρονς και στη σκηνική του αντίληψη τη
λύση ενός προβλήματος που με ταλάνιζε
επί δέκα χρόνια.»
Θ. Μ.
Η πρώτη παράσταση του έργου έγινε στο
Nouveau Théâtre de Belgique στις 15 Σεπτεμβρίου 1982.

Άννα Γρίβα
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Σπούδασε ελληνική φιλολογία. Έχει εκδώσει δύο ποιητικές
συλλογές: Η φωνή του σκοτωμένου (Χαραμάδα, 2010) και Οι μέρες που ήμασταν άγριοι
(Γαβριηλίδης, 2012).

Σάββατο 14.12
20:30
Αίθουσα Θεάτρου

Θωμάς Ιωάννου
Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1979 στην Άρτα. Μεγάλωσε στην Πρέβεζα. Σπούδασε ιατρική
στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύεται στη νευρολογία. Ποιήματα
και κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες (Σημειώσεις,
Οδός Πανός, Μανδραγόρας, Ένεκεν, poema, Ελευθεροτυπία, Η Εποχή κ.ά.). Τον Δεκέμβριο
του 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν η πρώτη του ποιητική συλλογή με
τίτλο Ιπποκράτους 15, για την οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου
Συγγραφέα 2012.

Βραδιά με νέους ποιητές
που επιμελείται και
παρουσιάζει ο ποιητής
Θωμάς Τσαλαπάτης.

Λένα Καλλέργη
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε βιολογία στην Πάτρα, και γλωσσολογία στην
Αθήνα και στο Λάνκαστερ της Αγγλίας. Έγραψε το βιβλίο ποίησης Κήποι στην άμμο (Γαβριηλίδης, 2010 - Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή «Μαρία Πολυδούρη» του Δήμου Καλαμάτας). Ποιήματά της περιλαμβάνονται στις συλλογικές εκδόσεις Ομάδα από ποίηση (Γαβριηλίδης, 2010) και Υπέρ ονειρίας (Γαβριηλίδης, 2012). Έχει μεταφράσει ποίηση των Giacomo
Leopardi (Η νύχτα απομένει, Γαβριηλίδης, 2013), Luis Cernuda κ.ά.
Στέργιος Μήτας
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του δικαίου (Τμήμα Νομικής ΑΠΘ). Ζει στον Βύρωνα Αττικής κι εργάζεται ως νομικός. Το πρώτο ποιητικό του βιβλίο,
Η έμμετρη φυσική ιστορία των θεάτρων (2013) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Μικρής
Άρκτου.

Συμμετέχουν:
Άννα Γρίβα
Θωμάς Ιωάννου
Λένα Καλλέργη
Στέργιος Μήτας
Γιώργος Πρεβεδουράκης
Θοδωρής Ρακόπουλος
Είσοδος ελεύθερη

Η ελληνική λογοτεχνία πάντα επιφύλασσε μια ιδιαίτερη θέση στο έργο του Κ. Π. Καβάφη. Για πολλά
χρόνια η καβαφική ποίηση έμενε στη σκιά του παρωχημένου παλαμισμού, ο μοντερνισμός της κρατήθηκε κρυφός από το σύμπαν της γενιάς του ’30, η οποία διεκδικούσε τα πρωτεία στην εισαγωγή των
νέων τρόπων, και η Αριστερά ποτέ δεν αποδέχτηκε το έργο του το οποίο χαρακτήριζε «παρακμιακό».
Από τα πρώτα αυτά χρόνια πολλά έχουν αλλάξει. Ο Καβάφης σήμερα υπάρχει με όρους καθημερινότητας ακόμα και έξω από την ποίηση.
Η επανάληψη του ονόματός του σε κοινότοπες κουβέντες, η αναγνωρισιμότητα του πορτρέτου του
στις εικονικές επιφάνειες της καθημερινότητας, λίγοι στίχοι και λίγα ποιήματα που μέσα στην εύκολη
χρήση τους κατέληξαν να θυμίζουν παροιμίες, δημιουργούν μια πλαστή αίσθηση οικειότητας με την
ποίησή του. Η αίσθηση αυτή στην πραγματικότητα μάς μεταφέρει μακριά από την κυριολεξία του έργου, στα σύνορα της άγνοιας. Αγνοούμε το έργο του ακριβώς επειδή πιστεύουμε πως το γνωρίζουμε. Βιώνουμε λοιπόν ένα παράδοξο: ο Καβάφης σήμερα είναι και πάλι παραγνωρισμένος, ακριβώς
λόγω του υπερθετικού της αναγνώρισής του.
Στο χώρο της ποίησης ο Καβάφης υπάρχει ως απόλυτο μέγεθος, απλώνοντας τη σκιά του πάνω από
κάθε στίχο που τολμά να ξεμυτίσει από τη σιωπή. Μα η ποίηση είναι καταρχήν παρόν και ο καλύτερος
τρόπος να μείνεις πιστός στο παράδειγμα ενός μεγάλου προγόνου είναι όχι η μίμηση ή η καθήλωση,
αλλά το να σκάψεις ψάχνοντας προς το δικό σου κοίτασμα.
Έξι ποιητές της νεότερης γενιάς διαβάζουν ποιήματά τους προσπαθώντας να παρουσιάσουν αυτό το
υπέδαφος, πέρα από τη σκιά του καβαφικού λόγου.
Θ. Τ.

Γιώργος Πρεβεδουράκης
Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία στην Αγγλία.
Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Στιγμιόγραφο (εκδ. Πλανόδιον, 2011) και Κλέφτικο
(Πανοπτικόν, 2013). Υπό έκδοση βρίσκονται και δύο ανθολόγια από το έργο του γερμανού
ποιητή Η.Μ. Εnzensberger [Η ιστορία των νεφών και άλλα ποιήματα (2003-1991) και Το
ναυάγιο του Τιτανικού και άλλα ποιήματα (1980-1957)] που θα κυκλοφορήσουν από τις
εκδόσεις Πανοπτικόν.
Θοδωρής Ρακόπουλος
Γεννήθηκε στο Αμύνταιο, το 1981 Σπούδασε νομικά και ανθρωπολογία. Έγραψε τα βιβλία
ποίησης Φαγιούμ (Μανδραγόρας, 2010, Κρατικό Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα), και Ορυκτό δάσος (Νεφέλη, 2013). Μετέφρασε Φίλιπ Λάρκιν. Υπό έκδοση: η συλλογή
διηγημάτων Νυχτερίδα στην τσέπη (Νεφέλη) και ένα βιβλίο ποίησης (σε συνεργασία με τους
Στέργιο Μήτα και Αντώνη Ψάλτη).
Θωμάς Τσαλαπάτης
Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Εποχή, στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο
περιοδικό Unfollow. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, με τίτλο Το ξημέρωμα είναι σφαγή κύριε
Κρακ (Εκάτη, Δεκέμβριος 2011), βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου
Συγγραφέα το 2012 (από κοινού με το βιβλίο Ιπποκράτους 15 του Θωμά Ιωάννου). Έχει μεταφράσει, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, ποίηση του Γέητς (Εκάτη, 2011).
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ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Σπούδασε ψυχολογία και παιδαγωγικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνων.
Έχει παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής αγωγής και τραγουδιού για δέκα χρόνια με την αείμνηστη Μίρκα Γεμεντζάκη. Ανήκει στους πρωτεργάτες της προφορικής νεο-αφήγησης στην Ελλάδα, με έντονη επιρροή στις νεότερες γενιές αφηγητών. Το 2013 γιορτάζει 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας με σταθερές πολυετείς συνεργασίες
με μουσεία (Κυκλαδικής Τέχνης, Γουλανδρή, Μπενάκη, Λαϊκής Τέχνης, Παιδικής Τέχνης κ.ά.), θέατρα, βιβλιοθήκες
και άλλους πολιτιστικούς χώρους. Από το 2010 συνεργάζεται σταθερά με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που
φιλοξενεί τις αφηγήσεις και τα ετήσια σεμινάριά της. Έχοντας διαμορφώσει δική της μέθοδο διδασκαλίας συντονίζει σεμινάρια και συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες για την τέχνη της αφήγησης, από το 1995. Στα προγράμματά της, που είναι διαθεματικά, συνδυάζει συχνά κείμενα προφορικά και λογοτεχνικά με στοιχεία βιογραφίας ή
και αυτοβιογραφικά. «Ενορχηστρώνει» το λόγο με τη μουσική, είτε την παράγει η ίδια με τραγούδι, φωνητικούς
αυτοσχεδιασμούς ή κρουστά και ιδιόφωνα όργανα απ’ όλον τον κόσμο, είτε με τη συνεργασία διακεκριμένων
μουσικών, στοχεύοντας πάντα στην ανάδειξη της γλωσσικής μουσικότητας του εκάστοτε αφηγήματος. Το 2014
είναι υποψήφια ως oral storyteller (η πρώτη φορά που επαγγελματίας αφηγητής αντιπροσωπεύει την Ελλάδα) για
το Διεθνές Βραβείο «Άστριντ Λίντγκρεν» (ALMA).

Σάββατο 14.12
Κυριακή 15.12
18:00-19:00
Αίθουσα Θεάτρου
Δημιουργία προγράμματος
Καλλιτεχνική επιμέλεια
Αφήγηση
Σάσα Βούλγαρη
Μουσική σύνθεση
και συνοδεία επί σκηνής
Σπύρος Παν
Είσοδος ελεύθερη
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝ
Ο μουσικός Σπύρος Παναγιωτόπουλος, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σπύρος Παν, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποκτά το hang τον Σεπτέμβριο του 2007 και αφιερώνεται ολοκληρωτικά στην
εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ιδιαίτερου αυτού μουσικού οργάνου. Συνθέτει πρωτότυπη μουσική συνδυάζοντας ηχοχρώματα new age, contemporary world music και ambient.
Έχει συνθέσει μουσική στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την αφηγήτρια
Σάσα Βούλγαρη, συνοδεύοντας αφηγήσεις ιστοριών και παραμυθιών που
παρουσιάστηκαν σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους και μουσεία της
Ελλάδας κατά την περίοδο 2009-2011. Στις αποσκευές του κουβαλά δύο
προσωπικούς δίσκους με συνθέσεις για σόλο hang, συμμετοχή στο σάουντρακ της ταινίας του Κωνσταντίνου Γιάνναρη Άνθρωπος στη θάλασσα, και
πληθώρα εμφανίσεων σε μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.

Ένα πρόγραμμα αφηγηματικής απόδοσης ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη
μέσα από μια διακειμενική προσέγγιση
Ενδύματα (1877;)
Mέσα σ’ ένα κιβώτιο ή μέσα σ’ ένα έπιπλο από πολύτιμον έβενο θα βάλω και θα φυλάξω τα ενδύματα
της ζωής μου [...]
Έχοντας ως κεντρικό άξονα επιλεγμένα ποιήματα από το έργο του Καβάφη, κάποια λιγότερο έως
καθόλου γνωστά, καθώς και βιογραφικά στοιχεία, η αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη αποπειράται να συνθέσει ένα συμπαγές και διακειμενικό αφηγηματικό πρόγραμμα με αναφορές –όπου μπορούν να συνδυαστούν– και με κείμενα από άλλες πηγές, ενίοτε απρόσμενες. Μέσα από τον συγκεκριμένο αφηγηματικό σχεδιασμό αποσκοπείται η ρέουσα παρουσίαση, που θα αναδείξει τα επιλεγμένα ποιήματα
παρουσιάζοντας έναν Καβάφη που δεν έχουμε συνηθίσει. Η χρήση της μουσικής αποτελεί δομικό
συστατικό του προγράμματος, καθώς η αφηγήτρια μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς, μελωδική εκφορά του λόγου και τραγούδι υπογραμμίζει λέξεις και εκφράσεις, ανάλογα με την ατμόσφαιρα
που υποβάλλει κάθε φορά το κείμενο. Στην προσπάθεια αυτή, ένα ιδιαίτερο μουσικό όργανο όπως το
hang είναι μια σοφή επιλογή, που ελευθερώνει, καθώς ο ήχος του δεν θυμίζει κανένα άλλο όργανο
και δεν παραπέμπει μουσικά σε συγκεκριμένη εποχή.
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Alexandra Gravas
Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία, η μεσόφωνος Αλεξάνδρα Γκράβας έχει εμφανισθεί σε Γερμανία, Mεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ελλάδα,
Κύπρο, Τουρκία, Μαλαισία, ΗΠΑ, Καναδά, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Χιλή και Μεξικό, σε
μεγάλα θέατρα και κορυφαίες παραστάσεις. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής της έχει εντυπωσιάσει βαθιά το κοινό, τους μουσικολόγους και τους μουσικοκριτικούς, οι οποίοι έχουν
εκφραστεί με ενθουσιασμό για τις ερμηνείες της. Με την Ελλάδα πάντα στην καρδιά της, στις
συναυλίες της ανά τον κόσμο αφιερώνει ένα κομμάτι των προγραμμάτων της στην ελληνική
μουσική δημιουργία. Το τελευταίο της CD On the wings of love – Songbook 1 κυκλοφορεί και
στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2013.
Παντελής Πολυχρονίδης
Γεννήθηκε στον Βόλο. Τεσσάρων ετών άρχισε μαθήματα πιάνου. Σπουδαστής ακόμα, βραβεύτηκε σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πήρε πτυχίο από το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (εθνομουσικολογία και ιστορική μουσικολογία).
Με υποτροφίες Φούλμπραϊτ και «Αλέξανδρος Ωνάσης» συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Μπόουλινγκ Γκριν Στέιτ στο Οχάιο και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα (collaborative piano, μουσικός συνοδός–πιανίστας) από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Στη συνέχεια πραγματοποίησε δύο μεταδιδακτορικούς κύκλους σπουδών στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης: λιντ με καθηγητή τον Τσαρλς Σπένσερ, και μουσική δωματίου με
τη Ροσβίτα Χάιντσε. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τελειοποίησης με διακεκριμένους πιανίστες: Πάουλ Μπαντούρα Σκόντα, Λαζάρ Μπέρμαν κ.ά. Εργάζεται ως μουσικός συνοδός–
πιανίστας και κορεπετίτορας στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τις
ΗΠΑ. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπως, μεταξύ άλλων, στο Κέννεντυ
Σέντερ στην Ουάσινγκτον, στο Μουζίκφεραϊν στη Βιέννη και στο Μποζάρ των Βρυξελλών.
Είναι επίκουρος καθηγητής in residence στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, Λας Βέγκας.
Κώστας Ζωγραφόπουλος
Ηθοποιός - σκηνογράφος. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Έχει συνεργαστεί σε διάφορα είδη θεάτρου με σημαντικούς σκηνοθέτες, μεταξύ άλλων με τον Τάκη Τζαμαργιά, τη Μαίη Σεβαστοπούλου, την Έλλη Βοζικιάδου κ.ά. Έχει ασχοληθεί με το αρχαίο δράμα και έχει ερμηνεύσει
Οιδίποδα Τύραννο, Μενέλαο στην Ελένη του Ευριπίδη, Αίγισθο στην Ηλέκτρα κ.ά. Ασχολείται με την ποίηση και τη φιλοσοφία. Αρθρογραφεί και δραστηριοποιείται σε κοινωνικές
συλλογικότητες.

Τι συμβαίνει όταν η ποίηση μελοποιείται;
Τι συμβαίνει στα τραγούδια που βασίζονται σε ποίηση;
Όπως σημειώνει ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρόπουλος, που σχεδίασε αυτό
το ρεσιτάλ σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Γκράβας και τον Παντελή Πολυχρονίδη: «Τα ποιήματα του Καβάφη είναι διάσημα για την αντίστασή τους
στη μελοποίηση, πολλοί όμως συνθέτες δεν μπόρεσαν να αντισταθούν
στην πρόκληση. Αυτό το ιδιαίτερο ρεσιτάλ περιλαμβάνει τραγούδια από
ποίηση του Καβάφη μελοποιημένα από έλληνες, αμερικανούς ισπανούς
και γάλλους συνθέτες και εξετάζει το σύγχρονο τραγούδι (lied) στο σκηνικό
της ποίησης του Καβάφη. Το ρεσιτάλ ενώνει τις δυο πιο σημαντικές μορφές
16 της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας, τη μουσική και την ποίηση.»
τέχνης

Κυριακή 15.12
20.30
Αίθουσα Θεάτρου
Ρεσιτάλ τραγουδιού
με τη μεσόφωνο
Αλεξάνδρα Γκράβας
Παντελής Πολυχρονίδης
πιάνο
Κώστας Ζωγραφόπουλος
ανάγνωση ποιημάτων
Είσοδος ελεύθερη

Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960)
«Έτσι πολύ ατένισα (pedale a 3 voci)»
Από τον κύκλο τραγουδιών 14 Invenzioni
για φωνή και πιάνο σε ερωτικά ποιήματα του
Καβάφη (1925)
William Bolcom (γενν. 1938)
«The Next Table» (Το διπλανό τραπέζι,
μετ. Rae Dalven)
Από τον κύκλο τραγουδιών Old Addresses για
βαρύτονο και πιάνο (2001)
Μάνος Χατζιδάκις (1925-1994)
«Μέρες του 1903»
Από τον κύκλο τραγουδιών Ο μεγάλος
ερωτικός, έργο 30 για ορχήστρα εγχόρδων
δωματίου, γυναικεία και αντρική φωνή, και
μικτή χορωδία (1972)
Ron McFarland (γενν. 1928)
«Windows» (Τα παράθυρα, μετ. Rae Dalven,
προσαρμογή για πιάνο από τον συνθέτη)
Πρώτο μέρος από το Κουαρτέτο εγχόρδων
αρ. 2 (Windows) για έγχορδα και σοπράνο,
πάνω σε ποιήματα του Καβάφη (1985)
Ned Rorem (γενν. 1923)
«Waiting for the Barbarians» (Περιμένοντας
τους βαρβάρους, μετ. Ned Rorem)
Από τον κύκλο τραγουδιών Another Sleep
για φωνή και πιάνο (2000)
Christian Boissel (γενν. 1951)
«Murailles» (Τείχη), «Alexandrie» (Φωνές)
(1997)
Από τη σουίτα Adieu Alexandrie (1998)
πάνω σε ποίηση Καβάφη
Αντίοχος Ευαγγελάτος (1903-1981)
«Φωνές»
Από τον κύκλο 4 τραγούδια επάνω σε
ποιήματα του K. Π. Καβάφη για φωνή
και πιάνο (1963)
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Γιάννης Σπανός (γενν. 1943)
«Ομνύει»
Από τον κύκλο τραγουδιών Πλησιάζοντας
τον Καβάφη (2013)
Παντελής Παλαμήδης (γενν. 1954)
«Vuelve» (Επέστρεφε)
David Gompper (γενν. 1954)
«Return / Far Off» (Επέστρεφε / Μακριά)
Από τον κύκλο τραγουδιών Shades of Love σε
μετ. Keeley/Sherrard και Rae Dalven (2003)
Καλλιόπη Τσουπάκη (γενν. 1963)
«Μακρυά» (1999)
Από τον κύκλο τραγουδιών Face of Love για
άλτο σοπράνο και πιάνο (2002)
Μίκης Θεοδωράκης (γενν. 1925)
«Η πόλις» (προσαρμογή για πιάνο: Παντελής
Πολυχρονίδης)
Βασισμένο στο τρίτο μέρος της Συμφωνίας
αρ. 3 για μετζοσοπράνο, χορωδία και
ορχήστρα (1981)
Δημήτρης Παπαδημητρίου (γενν. 1959)
«Δυνάμωσις» (προσαρμογή για πιάνο:
Παντελής Πολυχρονίδης)
Από τον κύκλο τραγουδιών Κ.Π. Καβάφης:
«… που γι’ Αλεξανδρινό γράφει
Αλεξανδρινός» (2007)
Μίμης Πλέσσας (γενν. 1924)
«Κεριά» για φωνή και πιάνο
(δεκαετία του ’80)
Elies Monxo Cerver (γενν. 1970)
«Itaca» [Ιθάκη] (προσαρμογή από τον
συνθέτη)
Πρώτο τραγούδι του κύκλου La Luz de Itaca –
La Llum d’Itaca (2009)
Δημοσθένης Στεφανίδης (γενν. 1957)
«Kavafis im Genaken» για φωνή και
πιάνο, πάνω στο ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη»
(2012)

Παρασκευή 13.12 |17:00-19:30

Αίθουσα Κινηματογράφου
Είσοδος ελεύθερη

17:00
Ο βυζαντινός Καβάφης

Ελλάδα, 2013, HD, έγχρωμο, 45’
Σκηνοθεσία: Πάνος Κυπαρίσσης
Φάνης Δούσκος
Σενάριο: Πάνος Κυπαρίσσης
Επιστημονική εποπτεία / Σχόλια / Εισαγωγή:
Ελένη Αρβελέρ
Αφήγηση: Κωνσταντίνος
Κωνσταντόπουλος

18:00
Τρώες

Ελλάδα-Αγγλία, 1990, super 8 / 16mm
έγχρωμο-ασπρόμαυρο, 35’
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Σενάριο: Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Ερμηνείες: Cyril Epstein, Rupert Cole
Δημήτρης Στεφανίδης, Osman
Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, Blackie, Μίλτος
Λάγιος, Harry Donnison, τα αγόρια από το
Κουρδιστάν (Sukru, Vakkas, Tahir, Ibrahim
Salman), SteveMcLean, Hugo Owen

Επέστρεφε και παίρνε με
(Reviens et prends-moi)
Γαλλία, 2004, super 8, έγχρωμο, 14’
Σκηνοθεσία: Franssou Prenant
Φωτογραφία: Franssou Prenant
Ήχος: Franssou Prenant

Ιθάκη (Ithaque)
Καναδάς, 1997, 16mm, ασπρόμαυρο, 35’
Σκηνοθεσία: Phyllis Katrapani
Σενάριο: Phyllis Katrapani
Φωτογραφία: Phyllis Katrapani,
Michel Lamothe
Ερμηνείες: Atanas Katrapani,
Χαρίκλεια Σούρα,
Isabelle Cohen - Jonathan, Εύα Κυζιρίδη
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Φωτογραφία: Βασίλης Βαφειάδης
Γιάννης Χήνος
Ήχος: Στέλιος Μπουζιώτης
Μουσική: Κώστας Ζευγαδέλλης
Μοντάζ: Άννα Πρόκου
Εκτέλεση παραγωγής: Keyframe Digital
Productions
Παραγωγή: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών

«Μέσα από μια κατάδυση σε έντεκα ποιήματα του Καβάφη επιχειρούμε να φωτίσουμε και να αναδείξουμε έναν τόπο του ποιητή
που δεν έχει αρκούντως μελετηθεί, αποκαλώντας τον Βυζαντινό
Καβάφη.» Πάνος Κυπαρίσσης, Φάνης Δούσκος.

Maurizio Melluso, Yannis Giannaris, Rafael
Penas, Σταύρος Ζαλμάς, Αλέξης Μπίστικας
Kevin Graal, Mark Hammond
Φωτογραφία: Duncan Reekie, James Welland,
Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Ήχος: Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Patrick LeLarge
Μοντάζ: Phil Woodward
Παραγωγή: ΕΚΚ,
The Arts Council of Great Britain

Μια καλειδοσκοπική ματιά στη ζωή και στο έργο του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Ιδιότυπο ντοκιμαντέρ, ειλικρινής βιογραφία και
μαζί συναρπαστική «μετάφραση» του κόσμου, των εμμονών, των
ηδονικών αισθήσεων της ποίησης και της ζωής του, σε εικόνες
και ήχους.

Μοντάζ: Franssou Prenant,
Isabelle Ouzounian,
Gwenola Héaulme, Marion Chanon
Παραγωγή: Franssou Prenant,
Les films du saut du tigre, Lili Hinstin
Διανομή: Documentaire sur grand écran

Βασισμένη στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μια ταινία για τον έρωτα χωρίς ερωτευμένους... «Υπάρχει κάτι που
χάθηκε και που ωστόσο είναι παρόν, είναι το παρόν παρελθόν
[...] Σε αντίθεση με τη Δύση, που έχει εμμονή με το επίκαιρο και όπου δεν υπάρχει παρά μόνο το παρόν, στην Ανατολή
η ιστορία και το παρελθόν είναι πάντα παρόντα. Κι έπειτα, η
επιλογή του ποιήματος οφείλεται επίσης στο ότι η ταινία αποτελούσε μια ερωτική εξομολόγηση σε κάποιον. Αποπειράθηκα
να φτιάξω κάτι όπου η επιθυμία να είναι αισθητή, να μπορεί να
βιωθεί. Όχι η επιθυμία ενός μόνο ανθρώπου, αλλά μια επιθυμία που δεν εμμένει σε ένα μόνο αντικείμενο, που κατακλύζει και κυριεύει». (Απόσπασμα από συνέντευξη της Franssou
Prenant στον Sylvain Maestraggi).

Μουσική: Erich Kory
Μοντάζ: Phyllis Katrapani
Ήχος: Esther Auger
Παραγωγή: Phyllis Katrapani,
Ile Blanche Enr.

Ιθάκη, μια αλληγορία για το ταξίδι εμπνευσμένη από το ποίημα
«Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το ποίημα αυτό, που ακούγεται
σε φωνή off, ανακαλεί την επιστροφή του Οδυσσέα στο νησί του.
Ένας άνδρας κάνει ένα μακρύ ταξίδι με τρένο. Τα τοπία ξετυλίγονται,
όπως και οι διαφορετικές εικόνες της ζωής του, χωρίς χρονολογική
σειρά. Όνειρο και πραγματικότητα συγχέονται, το ταξίδι του Οδυσσέα και το δικό του ταξίδι, αισθητό και εσωτερικό.
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Η ταινία Ο βυζαντινός Καβάφης θα προβάλλεται σε συνεχή ροή στο Video Room,
το Σάββατο και την Κυριακή, 16:00-23:00.

Σάββατο 14.12 | 16:00-22:30
16:00
Κ.Π. Καβάφης:
50 χρόνια από τον θάνατό του
Ελλάδα, 1983, 16mm, έγχρωμο, 58’
Σκηνοθεσία: Μαίρη Κουτσούρη
Σενάριο / Κείμενα / Συνεντεύξεις:
Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Έρευνα: Κώστας Παπαδόπουλος
Επιστημονικός σύμβουλος: Γ. Π. Σαββίδης
Αφήγηση: Βασίλης Παπαβασιλείου
Απαγγελίες ποιημάτων: Λευτέρης Βογιατζής

Φωτογραφία: Συράκος Δανάλης
Ήχος: Νίκος Γλυκιώτης, Στέλιος Ρούσσης,
Βαγγέλης Πατέλης
Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Αιμιλία Ρόδη
Μοντάζ: Γιώργος Γκοτζογιάννης
Αρχεία: Μάνος Χαριτάτος,
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο,
Λένα Σαββίδη
Διεύθυνση παραγωγής:
Ισμήνη Σπετσεροπούλου
Παραγωγή: ΕΡΤ

Με φόντο την Αλεξάνδρεια μελετητές του έργου του Καβάφη
και άνθρωποι που τον γνώρισαν φωτίζουν πτυχές της προσωπικότητας και της τέχνης του. Αποτυπώνεται το ιστορικό πλαίσιο
της εποχής, η πνευματική ακμή της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας και γίνεται αναφορά στις σχέσεις του ποιητή με τους
σύγχρονους ομοτέχνους του, όπως ο Άγγελος Σικελιανός και
ο Κωστής Παλαμάς. Αναλύεται η θέση της γενιάς του ’30 απέναντι στο καβαφικό ποιητικό έργο, το οποίο αρχικά δίχασε την
κριτική αλλά τελικά αποτιμήθηκε θετικά από τον Γιώργο Σεφέρη
και τον Στρατή Τσίρκα. Για το έργο του ποιητή μιλούν μεταξύ άλλων ο νεοελληνιστής Έντμουντ Κίλι και η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ.
Προβάλλεται σπάνιο φωτογραφικό και έντυπο αρχειακό υλικό,
καθώς και πλάνα αρχείου από ιστορικά γεγονότα της εποχής.

21:30
Κ.Π. Καβάφης: Εγκλεισμός και
Παγίδευση
Κύπρος, 2004, DVCAM, έγχρωμο, 18’
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κούμουρος
Σενάριο: Σπύρος Αντωνέλλος
Γιώργος Κούμουρος
Επιστημονική εποπτεία: Δρ. Νίκος Ορφανίδης
Έρευνα / Kείμενα: Σπύρος Αντωνέλλος

Αίγυπτος, η άλλη Πατρίδα
17:15
Ένας αιώνας συγγραφέων:
Κωνσταντίνος Καβάφης 18631933
(Un si�cle d’�crivains:
Constantin Cavafis 1863-1933)
Γαλλία-Ελλάδα, 1998, Betacam, έγχρωμο, 45’
Σκηνοθεσία: Eglal Errera
Σενάριο: Eglal Errera, Έρση Σωτηροπούλου
Αφήγηση: Jean-Luc Seigle

Φωτογραφία: Claude Neumuller
Ήχος: Daniel Benaszak
Μουσική: Denis Barbier
Μοντάζ: Jackie Bastide
Αρχεία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο, Αρχείο Καβάφη (Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού),
Μουσείο Καβάφη (Αλεξάνδρεια)
Παραγωγός: Fabienne Servan Schreiber
Παραγωγή: France 3, Cinétévé, Περίπλους

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με:

18:15
Σύγχρονοι Έλληνες: Κ.Π. Καβάφης
(Modern Greeks: C.P. Cavafy)
Ελλάδα, 2006, Digital Betacam, έγχρωμο, 53’
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αναγνωστόπουλος
Σενάριο / Έρευνα: John Carr
Αφήγηση: Ian Robertson
Φωτογραφία: Joel Knutson
Ήχος: Δημήτρης Βασιλειάδης,
Βασίλης Κυριακόπουλος

19:30
Εποχές και συγγραφείς:
Η παγκοσμιότητα
του Κωνσταντίνου Καβάφη
Ελλάδα, 2002, Digital Betacam, έγχρωμο, 53’
Σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς
Επιλογή κειμένων: Τάσος Γουδέλης
Έρευνα: Σοφία Δημουλά
Κείμενο: Νάσος Βαγενάς
Αφήγηση: Λυδία Φωτοπούλου
Ανάγνωση κειμένων: Κώστας Καστανάς
Φωτογραφία: Αλέξης Γρίβας

Μουσική: Ρένος Παπασταύρος
Μοντάζ: Ντανιέλα Παππά
Αρχεία: Αρχείο Καβάφη, Μανόλης Σαββίδης
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ελληνικό
και Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο
Παραγωγός: Δημήτρης Αναγνωστόπουλος
Παραγωγή: Videonet Productions για τη Nova
και το History Channel

Ήχος: Αργύρης Λαζαρίδης
Γιάννης Χαραλαμπίδης
Μουσική τίτλων: Γιάννης Σπυρόπουλος-Μπαχ
Μοντάζ: Θανάσης Χαρέμης
Αρχεία: Ιστορικό & Κινηματογραφικό Αρχείο
Υπουργείου Εξωτερικών
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Κινηματογραφικό Αρχείο ΕΡΤ
Γενική Γραμματεία Τύπου
Κρατική Τηλεόραση Ρωσίας
Διεύθυνση παραγωγής:
Γιώργος Μπράτιμος
Παραγωγή: ΕΡΤ
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Υπό τη διεύθυνση του Bernard Rapp, η σειρά Ένας αιώνας συγγραφέων (Un siècle d’écrivains) έθεσε στόχο να σκιαγραφήσει
το πορτρέτο των συγγραφέων που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.
Αν και Έλληνας στην καταγωγή, την κουλτούρα και τη γλώσσα
ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι πρωτίστως ο ποιητής της Αλεξάνδρειας, της γενέτειράς του, που ήταν η πρωταρχική πηγή της
έμπνευσής του. Όλη του τη ζωή, η πόλη αυτή ήταν το αντικείμενο
του έρωτά του, της υπερηφάνειας του, αλλά συνάμα κι ένα είδος
στενάχωρης φυλακής, μες στην οποία η διάνοια και οι επιθυμίες
του δεν έπαυαν να φθίνουν.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ίσως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες, ιδιοσυγκρασιακούς και μη εξηγήσιμους ποιητές. Μαζί
με τον Μπόρχες, τον Λαμπεντούζα και τον Σβέβο, είναι ένας
ποιητής του οποίου η ζωή, τα θέματα και η οπτική γωνία είναι
άρρηκτα αλληλένδετα με την πόλη του. Ο Καβάφης προτιμούσε
να χαρακτηρίζεται όχι Έλληνας, αλλά Ελληνικός. Λέγεται ότι η τελευταία του κίνηση πριν πεθάνει ήταν να σχεδιάσει έναν κύκλο
σε ένα λευκό χαρτί και να τοποθετήσει μια τελεία στο κέντρο του.

Η σειρά ντοκιμαντέρ Εποχές και συγγραφείς παρουσιάζει τη
ζωή και το έργο του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, εστιάζοντας στην απήχηση που είχε η ποίησή του σε ομοτέχνους του
στο εξωτερικό. Παρατίθενται βιογραφικές πληροφορίες σχετικά
με τη γέννησή του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και τις συνεχείς μετακινήσεις της οικογένειάς του, πριν από την οριστική
εγκατάσταση του ποιητή στη γενέθλια πόλη του, η οποία υπήρξε
αστείρευτη πηγή έμπνευσης γι’ αυτόν. Οι απόψεις διακεκριμένων ανθρώπων της πνευματικής ζωής της Ελλάδας φωτίζουν
ένα σημαντικό κεφάλαιο της καβαφικής φιλολογίας, καθώς και
την απήχηση του καβαφικού έργου στο εξωτερικό και στους ξενόγλωσσους ομοτέχνους του.

Ελλάδα, 2011, HD 720p25,έγχρωμο, 50’
Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος
Σενάριο: Νικόλας Ζηργάνος
Γιώργος Αυγερόπουλος
Δημοσιογραφική παραγωγή:
Νικόλας Ζηργάνος
Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Σκουμπρή

Αφήγηση: Ανδρέας Ιακωβίδης
Ερμηνεία: Albert Aboucassem
Φωτογραφία: Γιώργος Κούμουρος
Σκηνογραφία: Πανίκος Τεμπριώτης
Μουσική: Άντρη Χατζηγεωργίου
Μοντάζ: Αντώνης Κυπριανού
Ήχος: Μιχάλης Ρούσος
Οργάνωση παραγωγής: Άννα Τσιάρτα
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αλέξης Μπαρζός
Επιστημονική έρευνα & επιμέλεια:
Ειρήνη Χρυσοχέρη
Μουσική: Γιάννης Παξεβάνης
Αφήγηση: Γιώργος Αυγερόπουλος
Μοντάζ: Γιάννης Μπιλήρης, Άννα Πρόκου
Παραγωγή: Small Planet – Al Jazeera ©
2011

Αλεξάνδρεια... Κ.Π. Καβάφης. Ο ποιητής του κλειστού χώρου.
Ένας ερημίτης της κάμαρας. Ο ποιητής της εσωτερικότητας που
ζητά με αγωνία τον απόλυτο εγκλεισμό, όπως συμβαίνει και με
τον άνθρωπο της εποχής μας. Μέσα από την καβαφική ποίηση
συναντάμε την πορεία αυτή του ηθελημένου εγκλεισμού στα τείχη
της ψυχής και τη βύθιση σε ένα τραυματικό παρελθόν. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε πραγματικούς χώρους της πόλης όπου έζησε,
εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο ποιητής. Μιας πόλης που, και σήμερα ακόμη, μπορεί να παγιδεύσει τον άνθρωπο που αναζητά τον
εαυτό του, αλλά αδυνατεί να αποδράσει.

Αιγυπτιώτες Έλληνες επιστρέφουν μετά από χρόνια στην Αίγυπτο, τη χώρα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Επισκέπτονται το
πατρικό τους σπίτι, την οικογενειακή επιχείρηση, την παλιά τους
γειτονιά, αναζητούν τους παλιούς αιγύπτιους φίλους που άφησαν
πίσω. Μέσα από τα βήματά τους ξετυλίγεται η ιστορία μιας πολυάριθμης κοινότητας που κινούσε στις αρχές του 20ού αιώνα το
80% της οικονομικής ζωής της Αιγύπτου, που έφτιαξε την πρώτη
τράπεζα, τα πρώτα θέατρα και κινηματογράφους, το πρώτο κρασί
και το πρώτο τσιγάρο.

Κυριακή 15.12 |17:00-20:30
17:00
Καβάφης
Ελλάδα, 1996, 35mm, έγχρωμο, 85’
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Σενάριο: Γιάννης Σμαραγδής, σε συνεργασία
με τους Δημήτρη Νόλλα, Δημήτρη Καταλειφό
Στέλιο Ρογκάκο
Ερμηνείες: Δημήτρης Καταλειφός, Βασίλης
Διαμαντόπουλος, Μάγια Λυμπεροπούλου
Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Γιώργος Μοσχίδης, κ.ά.
Φιλική συμμετοχή: Λάκης Λαζόπουλος

19:00
Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα
συνάντησε τον
Κωνσταντίνο Καβάφη
Ελλάδα-Πορτογαλία-Κύπρος, 2007, 35mm,
έγχρωμο, 90’
Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Σενάριο: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Σύμβουλοι: Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Jeronimo Pizarro
Ερμηνείες: Μάκης Αρβανιτάκης,
Δημήτρης Οικονομίδης, Όθων Μεταξάς
Αιμίλιος Τσούβαλης

Αλέξης Δαμιανός
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δαμιανός Ζαρίφης
Φωτογραφία: Νίκος Σμαραγδής
Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
Μουσική: Βαγγέλης Παπαθανασίου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος
Παραγωγός: Ελένη Σμαραγδή
Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ, ΕΚΚ, ΕΤ-1

Αφήγηση: Μηνάς Χατζησάββας, Luis Lima
Barreto, Όθων Μεταξάς
Σκηνικά, κοστούμια: Ερωφίλη Πολιτοπούλου
Φωτογραφία: Δημήτρης Κορδελάς
Ήχος: Φάνης Καραγιώργος
Δημήτρης Βουτσάς
Carlos Alberto Lopes - Mootaz Sempl
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Μοντάζ: Σπύρος Κόκκας
Παραγωγός: Θάνος Λαμπρόπουλος
Παραγωγή: Περίπλους, Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου, ΕΡΤ, GRAAL, Contracosta
Producoes, ΑΡΚΤΟΣ, ΡΙΚ
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Η ταινία ακολουθεί τα βήματα της συναισθηματικής εξέλιξης του
Καβάφη, στην ωρίμανσή του προς την υψίστου επιπέδου ποιητική έκφραση. Η ζωή του στην Αλεξάνδρεια και τα ταξίδια του στην
Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη τον έφεραν κοντύτερα στον
πλούσιο αισθησιασμό αρχαίων πολιτισμών και τον οδήγησαν σε
μια ζωή μεστή από ερωτικούς πόθους και πάθη. Ο Καβάφης λυρικά εξέφρασε μια φανερή αγάπη προς νεαρούς άνδρες, ξεπερνώντας τον πουριτανισμό της εποχής του, που όμως παρέμεινε ένας
παράγοντας που όριζε τη ζωή του και τη σημάδεψε με πικρία και
βαθιές απογοητεύσεις. Οι σεξουαλικές του προτιμήσεις, ιδανικευμένες στην αγνή κλασική παράδοση, έγιναν το κινητήριο πνεύμα
της θεϊκής του ποίησης.

Στις 21 Οκτωβρίου του 1929, το υπερωκεάνιο Saturnia ξεκινά
από την Τεργέστη το ταξίδι του προς την Αμερική, μαζεύοντας μετανάστες από τα λιμάνια της Μεσογείου. Ένας νεαρός Έλληνας που
επιβιβάζεται στην Πάτρα θα γίνει μάρτυρας μιας απρόσμενης συνάντησης: μια νύχτα, σ’ αυτό το πλοίο που κουβαλά τα όνειρα του
Νέου Κόσμου, θα λάβει χώρα η εξίσου ονειρική αλλά και πραγματική συνάντηση δύο μεγάλων ποιητών του αιώνα που πέρασε, του
Φερνάντο Πεσσόα και του Κωνσταντίνου Καβάφη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΕΛΦΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Ελένη Αρβελέρ
Διευθυντής
Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Μέλη
Χριστίνα Αγγελίδη, Δημήτριος Αντωνόπουλος
Δημήτριος Ζέρβας, Αικατερίνη Λούπα
Ιωάννα Χαριτάτου, Κωνσταντίνος Χριστίδης
Kimmo Aulake, Deyana Danailova
Guy Dockendorf, Gianluca Silvestrini
Γενική Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης και Γραμματέας ΔΣ
Έφη Βασιλοπούλου
Νομική σύμβουλος
Ελένη Καλορίτη-Κούκη

Πάντα η Αλεξάνδρεια είναι

...στον καθηγητή Edmund Keeley και τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Princeton (Princeton University Press) για την
άδεια χρήσης αποσπασμάτων της αγγλικής μετάφρασης
ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη «Εξόριστοι» (“Exiles” C.P.
Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and
Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition.
Princeton University Press, 1992),
...στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου της Αϊόβας (Iowa State
University) για την άδεια χρήσης αποσπασμάτων της ταινίας μικρού μήκους Egypt to Palestine του Philip H. Elwood
(1930),
...στην κυρία Άννα Λόντου για την χρήση αποσπάσματος
από τις Δοκιμές του Γιώργου Σεφέρη - Εκδόσεις Ίκαρος,
1974
... και στον κ. Μανόλη Σαββίδη για την άδεια χρήσης αποσπασμάτων του ηχητικού αρχείου του ποιήματος Η Πόλις σε
ανάγνωση Γιώργου Σαββίδη.

16.9.1902

...στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και ιδιαίτερα στον
Σαράντη Ζαργάνη, για την εκτέλεση της παραγωγής.

Πράξη ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΣΙΕΣ ΜΕ ΦΩΝΕΣ
-150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ
Προϊσταμένη Τμήματος Συνεδρίων
και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων,
Υπεύθυνη Πράξης
Μάρω Νικολοπούλου
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Ιωάννης Βογανάτσης
Προϊστάμενος Τμήματος Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων
Περικλής Σπάτουλας
Τμήμα Συνεδρίων
και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
Αθηνά Γκότση
Οικονομική Υπηρεσία
Θεόδωρος Δεριζιώτης
Γραμματεία
Ελένη Τσουρέλη

..στους σκηνοθέτες και παραγωγούς για τη παραχώρηση
άδειας προβολής των ταινιών τους: Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, Γιώργο Αυγερόπουλο και Αναστασία Σκουμπρή
(Small Planet), Κωνσταντίνο Γιάνναρη, Phyllis Katrapani,
Μαίρη Κουτσούρη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Franssou Prenant, Γιάννη Σμαραγδή και Ελένη Σμαραγδή
(Αλέξανδρος Φιλμ), Στέλιο Χαραλαμπόπουλο (Περίπλους),
Τάσο Ψαρρά.
...στην Έρση Σωτηροπούλου, τον Γιώργο Αργυροηλιόπουλο,
τον Πάνο Σταμπόγλη και τη Μαργαρίτα Καταγά.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

...στην εικαστικό Φαίδρα Μαγκριώτη για το πορτρέτο του
Καβάφη που σχεδίασε ειδικά για το έντυπο αυτό.

Συντονιστής εργασιών προγράμματος
Δημήτρης Γιολάσης
Βοηθός συντονιστή εργασιών προγράμματος
Ελένη Γιώτη
Έκδοση Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Δεκέμβριος 2013 / Συντονισμός ύλης Μυρτώ Βουνάτσου /
Διόρθωση κειμένων Δέσποινα Παπαγιαννοπούλου / Σχεδιασμός εντύπου we design / Εκτύπωση WeProductions
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Οι φωτογραφίες του ποιητή αποτελούν ευγενική παραχώρηση του Αρχείου Καβάφη / Ίδρυμα Ωνάση.
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