
 

 

3ο  ΦΕΣΙΒΑΛ ΛΤΚΑΒΗΣΣΟΤ  
Πείρακα γηα κηα αιιαγή παραδείγκαηος  

 

ΠΚ 6, 7, 8 ΜΑΙΟΤ  
 
 

Ρν Φεζηηβάι Ιπθαβεηηνύ επηζηξέθεη θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα ζπλαληήζεη θαιιηηερληθά 
έξγα πνπ ίζσο δελ ζα ρσξνύζαλ ζε θαλέλα επίζεκν πξνγξακκαηηζκό. Φόξκεο επηλνεκέλεο γηα ηνλ 
δεκόζην ρώξν, δηάξθεηεο κε «εκπνξεύζηκεο», είδε κε «ζπκβαηά» γηα ηηο θιεηζηέο αίζνπζεο, 13 

θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο παίξλνπλ δσή εθεί πνπ θαλέλαο ζεζκηθόο θαλόλαο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί 
νύηε ζην πεξηερόκελν νύηε ζην θνηλό ηνπο.  
 
13 θαιιηηερληθά έξγα από δηαθνξεηηθνύο νξίδνληεο ζάο δίλνπλ ξαληεβνύ ζην ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ. 
 
13 δεκηνπξγηθέο νκάδεο δίλνπλ μαλά πνιηηηζηηθή δσή ζην ιόθν - ηνπόζεκν ηεο πόιεο.  
 

Ρν Φεζηηβάι Ιπθαβεηηνύ είλαη έλα ζπλερέο πείξακα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 
γίλνληαη ηα θεζηηβάι.  
 
Ρν Φεζηηβάι Ιπθαβεηηνύ είλαη κηα ζηηγκή αλάθηεζεο ηνπ δεκόζηνπ: ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ηνπ 
Ιπθαβεηηνύ, ηεο ηέρλεο σο δεκόζηνπ αγαζνύ.  
 

 

Ζ γηνξηή έρεη αξρίζεη. 
Διάηε! 
 
 
 
ύληοκες οδεγίες τρήζεως: 

 
Ρα έξγα ζπλζέηνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο ζηνλ ρώξν ηνπ Ιπθαβεηηνύ. Ν ζεαηήο κπνξεί λα 
θηηάμεη ηε δηθή ηνπ δηαδξνκή ή λα αθνινπζήζεη απηέο πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ νη θαιιηηέρλεο in situ.  
 
Ρν πξόγξακκα ηεο θάζε εκέξαο είλαη θηηαγκέλν έηζη ώζηε ν ζεαηήο λα κπνξεί, αλ ζέιεη, λα 
παξεπξεζεί ζε όιεο ηηο παξαζηάζεηο.  
 

Πηα πεξηπαηεηηθά δξώκελα (δηαδξνκέο), ππνδεηθλύεηαη κόλν ν ηόπνο εθθίλεζεο. Ν ηόπνο θαηάιεμήο 
ηνπο ζπλδέεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ ηόπν εθθίλεζεο ηνπ επόκελνπ δξώκελνπ.  

 
Ξαξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε αθξηβώο ζηελ αλαγεγξακκέλε ώξα ηνπ ξαληεβνύ εθθίλεζεο ησλ έξγσλ 
πνπ ζα επηιέμεηε: όια ζα μεθηλήζνπλ ζηελ ώξα ηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα ηεξεζεί ε 
πξνγξακκαηηζκέλε αιιεινπρία.  
 

Ρα ζήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ζπρλά αζζελή ζηνλ ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ. Ξξνεηνηκάζηε ηηο 
δηαδξνκέο ζαο πξηλ ραζεί ην ζήκα!  
 
Ζ ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά ζην Φεζηηβάι είλαη ειεύζεξε. Βξείηε ηα ρξσκαηηζηά κπαιόληα!  
Ρα ρξήκαηα ζα κνηξαζηνύλ ηζόπνζα ζηηο θαιιηηερληθέο νκάδεο.  
 

 
Ζ ζπληνληζηηθή νκάδα 
  



 
  



ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6 ΜΑΙΟΤ 
 
 

1. Όια ecoιογηθά 
 
Ώξα:  19:00 
Δηάξθεηα: 30 ιεπηά 
Τόπνο: Είζνδνο ζεάηξνπ Λπθαβεηηνύ ζην πάξθηλγθ  
https://goo.gl/maps/5NSgsyB775NQrsNx6 
 

Ν ιόθνο ηνπ Ιπθαβεηηνύ, πεξηθπθισκέλνο αζθπθηηθά από ηνλ αζηηθό ηζηό, έρεη θαηαθέξεη λα 
επηβηώζεη πξνζθέξνληαο κηα αλάζα πξαζίλνπ ζηνπο θαηνίθνπο. Ρξεηο γπλαίθεο ζπλαληηνύληαη ζηνλ 
ελδηάκεζν ρώξν κεηαμύ Δμαξρείσλ, Θνισλαθίνπ θαη Ακπεινθήπσλ. Ιόγνο, θίλεζε θαη αληηθείκελα 
κπιέθνληαη θαη ζπλζέηνπλ έλα παξάδνμν θόζκν δίπια ζε έλα κπιέ θάδν αλαθύθισζεο. Νη 
ραξαθηήξεο, ελζαξθώλνληαο ζπλεληεύμεηο ησλ θαηνίθσλ πέξημ ηνπ ιόθνπ, απνθαιύπηνπλ 
ζπγθξνύζεηο θαη αζπλέρεηεο ηόζν ησλ ηδίσλ όζν θαη ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ πεξθόξκαλο ζρνιηάδεη 
ηελ ππνθξηηηθή ηάζε ηεο επνρήο καο, ζίγεη ην πεξηβαιινληηθό δήηεκα, ηελ θιηκαηηθή θξίζε, ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ κέζα ζηελ πόιε, δεηήκαηα πνπ δηράδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία, ηε 
δύλακε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ. 
 
Ππληειεζηέο:  
Ηδέα, ρνξνγξαθία- ζθελνζεζία, εθηέιεζε : Ξέλπ Διεπζεξηάδνπ, Άλλα Απέξγε, Θαηεξίλα Αιέμε. 
Ήρνο : The Singing head. 

 
 
 
2. Όηαλ έπεθηαλ παγωκέλα βακβάθηα από ηολ οσραλό – Once upon a dog II 
 
Ώξα: 19:30 
Δηάξθεηα: 50 ιεπηά 

Τόπνο: Σην «Τξαπέδη», επάλω από ηελ 9ε ζηάζε Λπθαβεηηνύ 
https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8 
 

H Ληάξηα καο θαιεί γηα άιιε κία θνξά ζηε κνπζηθνζεαηξηθή ηεο παξάζηαζε ζην ιόθν ηνπ 
Ιπθαβεηηνύ! Ζ Ληάξηα είλαη έλαο ζθύινο πνπ κπξίδεη, αθνύεη θαη αηζζάλεηαη όηη θάηη δελ πάεη 
θαζόινπ θαιά… Ζ Ληάξηα ζέιεη λα καο πείζεη λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν θαη είλαη απόιπηα 
πξνεηνηκαζκέλε γη’ απηό ηνλ ζθνπό! κσο απηή ηε θνξά κία γάηα ζα ζηαζεί εκπόδην ζηα ζρέδηα 

ηεο…  
 
Ππληειεζηέο: 
Θείκελν: Δηξήλε Γαληεξί, Καξία Ξαπνπηζή 
Πθελνζεζία: Δηξήλε Γαληεξί 
Δξκελεία: Αλδξηαλή Θπιάθε, Βίλα Πέξγε 

Κνπζηθή επί ζθελήο: Ξέηξνο Θαξακαλιάθεο 
Ρξαγνύδηα: Δηξήλε Γαληεξί, Καξία Ξαπνπηζή 
 
 
 
3. Κοσβέληα (κε θραζί) 

 

Ώξα: 20:30 
Δηάξθεηα: Όζν πάεη 
Τόπνο: Σην «Τξαπέδη», επάλω από ηελ 9ε ζηάζε Λπθαβεηηνύ 
https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8 
 
Ρη ηζηνξίεο γηα ηε ζεκεξηλή επνρή; Πε κηα ζηηγκή ηξνκαθηηθήο επηηάρπλζεο ηεο Ηζηνξίαο θαη κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα λα έρεη γίλεη παξάζηαζε, ηη ηζηνξίεο δεηάλε λα εηπσζνύλ; 

 
Ζ ζπληνληζηηθή νκάδα ηνπ Φεζηηβάι Ιπθαβεηηνύ πξνηείλεη κηα θνπβέληα θαη θεξλάεη θξαζί. Γηα λα 
γλσξηζηνύκε θαη λα κηιήζνπκε γηα (θάπνηα από) απηά πνπ καο απαζρνινύλ.  
  

https://goo.gl/maps/5NSgsyB775NQrsNx6
https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8
https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8


ΑΒΒΑΣΟ 7 ΜΑΙΟΤ 
 
 

4. Υάλζει θαη Γθρέηει τωρίς δάταρε (ζέαηρο γηα ηο παηδηθό θοηλό) 
 
Ώξα: 16:30 
Δηάξθεηα: 40 ιεπηά 
Τόπνο: Σην θαξάγγη κε ηηο Χαξνππηέο.  
https://goo.gl/maps/1gw8DoZ4ouGqVZpP7 
 

Ρν παζίγλσζην παξακύζη ηνπνζεηείηαη ζην ζήκεξα ζε κία παξάζηαζε κε κνπζηθή, ζέαηξν θαη 
θνπθινζέαηξν. Κηα ζύγρξνλε νηθνγέλεηα δεη ζηελ άθξε ηεο πόιεο, θνληά ζην δάζνο. Νη γνλείο 
δνπιεύνπλ όιν θαη πην πνιύ, γηα λα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο κηα θαιύηεξε 
πνηόηεηα δσήο, ε νπνία θαληάδεη όιν θαη πην δύζθνιε θαη αθξηβή. Ρα δπν αδέξθηα αγαπνύλ ηελ 
εμεξεύλεζε θαη ην παηρλίδη. Έηζη, ζηηο ζρνιηθέο δηαθνπέο, κπιέθνπλ ζε κηα πεξηπέηεηα όπνπ ζα 
αλαθαιύςνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πιηθώλ αγαζώλ θαη ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ αιιά θαη όηη 
θακηά θνξά ε δσή δε ρξεηάδεηαη «έμηξα δάραξε». 

 
Ππληειεζηέο: 
Πύιιεςε: Polkadot Productions 
Θείκελν: Mark Mullender, Έιιε Θαηζηλαβάθε 
Πθελνζεζία: Έιιε Θαηζηλαβάθε 
Κνπζηθή: Νδπζζέαο Θσλζηαληόπνπινο 

Γηδαζθαιία θαη θαηαζθεπή θνύθιαο: Δξαηώ Πησξνπνύινπ 
Πθεληθά/Θνζηνύκηα: Δξαηώ Πησξνπνύινπ, Polkadot Productions 
Ξαίδνπλ (κε ζεηξά εκθάληζεο): Γήκνο Κακαινύδεο, Λεθέιε Ξαπαδεξνύ, Νδπζζέαο 
Θσλζηαληόπνπινο, Έιιε Θαηζηλαβάθε 
 
 
 

5. Ορίδοληες (work-in-progress) 
 
Ώξα: 17:30κκ 

Δηάξθεηα: 30 ιεπηά 
Τόπνο: Εγθαηαιειεηκκέλν θαθέ ζην πίζω κέξνο ηνπ ιόθνπ 
https://goo.gl/maps/iyJGXkqRjnhZeExa9 
 

«Ήηαλ ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 1936. Νη αλαξρηθνί είραλ αθόκα ηνλ νπζηαζηηθό έιεγρν ηεο Θαηαινλίαο 
θαη ε επαλάζηαζε βξηζθόηαλ αθόκε ζε πιήξε εμέιημε|, Βαξθειώλε, 1937 (Καξηπξία 1). «Παλ 
κπξκεγθάθηα έρνπκε ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξεο από έλα εθαηνκκύξην ππνγξαθέο. Δάλ νη 
βνπιεπηέο επηκέλνπλ λα αγλννύλ ηελ ηόζν ζαθή θαη ζζελαξή βνύιεζε ηνπ πνιίηε ζα πάκε έλα 
βήκα παξαπέξα…», Ηζπαληθό Θνγθξέζν, 2013 (Καξηπξία 2). «...ήηαλ κηα πεξίνδνο ην ’13 ζηνλ 
απόερν ησλ θηλεκάησλ ησλ πιαηεηώλ ηνπ ’11 πνπ έζεζε απηή ηε ζπδήηεζε γηα απηννξγάλσζε ζε 

ηνπηθό επίπεδν θαη ζπκκεηνρή ζηηο γεηηνληέο, δειαδή από ηηο πιαηείεο», Θεζζαινλίθε, 2022 
(Καξηπξία 3). Αζηηθά θελά - Αζηηθά θνηλά. Ξώο ρηίδεηαη ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία; 
 
Ππληειεζηέο: 
Πύιιεςε-ζθελνζεζία: Horizon-lines 
Δξκελεύνπλ: Βαζηιηθή Λνκίδνπ, Άληδεια Γειεράηζηνπ 

Δηθαζηηθή επηκέιεηα: Κάγδα Θξπζηαιιηλνύ 

Ξαξαγσγή: Open Nature AMKE 
 
 
 
6. οθοιάηες θαη Οκπρέιες  
 
Ώξα: 18:10 

Δηάξθεηα: 50 ιεπηά 
Τόπνο: https://goo.gl/maps/zXLoPdjU8cfTo6216 
 
Ρώξα πνπ ν θαηξόο αλνίγεη θαη ν ήιηνο καο ραξίδεη θάπνηεο βόιηεο ζηα θιεθηά, ηη θαιύηεξν από έλα 
πάξηπ ζηελ ύπαηζξν; Μέξσ ηη ζθέθηεζαη: «Τη λα θνξέζω, ζα ιεξωζώ;» ή «Α! έρω κεγαιώζεη πηα  

https://goo.gl/maps/1gw8DoZ4ouGqVZpP7
https://goo.gl/maps/iyJGXkqRjnhZeExa9
https://goo.gl/maps/zXLoPdjU8cfTo6216


γη απηά, πνπ λα ηξέρω;». Πε απηό πάξηπ ρσξάλε όινη θαη όιεο. Γώζε κηα επθαηξία ζε εκάο θαη ζηνλ 

εαπηό ζνπ λα αλαθαιύςεηο ηνλ Ιπθαβεηηό αιιηώο! Γηαηί ηη άιιν είλαη έλα πάξηπ από ηνλ ρώξν θαη 
ηνλ θόζκν πνπ ην πεξηβάιιεη; Κελ βηάδεζαη όκσο γηαηί νη νηθνδεζπόηεο καο είλαη… από άιιν 
πιαλήηε. Ξάξε κηα βαζηά αλάζα θαη εηνηκάζνπ γηα κηα γηνξηή πνπ ζα ζνπ ηαξάμεη ηα λεξά. 
 
Από ηελ νκάδα Kaηarakηa 
Ππληειεζηέο: 
Ππγγξαθέαο: Δύε Αγγειαθνπνύινπ 

Πθελνζεζία: Γεσξγία Βαξβέξε 
Πθελνγξαθία: Πηέιια Θειεπνύξε 
Δλδπκαηνινγία: Πηέβε Ξαρή 
Ξξσηόηππε κνπζηθή: Think Positive 
Δξκελεύνπλ: Αξγπξώ Θενδσξάθε, Ξάλνο Αξγπξόπνπινο, Θσκάο Πηέθαο 
 

 
 
7. Take a shit ή οη δρόκοη ζα ‘λαη πάληοηε δηθοί κας 

 
Ώξα: 19:15 
Δηάξθεηα:55 ιεπηά 
Τόπνο: Πξάζηλε Τέληα (ε δηαδξνκή θαηαιήγεη ζην πάξθηλγθ) 

 
«Η δωή αλζεί κόλνλ εθόζνλ ελαξκνλίδνληαη νη δύν αληίκαρεο αξρέο πνπ θπβεξλνύλ ηελ αλζξώπηλε 
πξνζωπηθόηεηα: ην αηνκηθό θαη ην ζπιινγηθό». 
Ρν «take a shit ή νη δξόκνη ζα ‘λαη πάληνηε δηθνί καο» είλαη κηα θαιιηηερληθή πεξθόξκαλο 
επηθεληξσκέλε ζηνλ αγαπεκέλν ιόθν ηεο Αζήλαο. Ζ δηάιεμε πεξηιακβάλεη κηα πεξηπαηεηηθή 
δηαδξνκή ζην Ιπθαβεηηό κε ινγνηερληθέο επηξξνέο από ην Καξθνβάιλην ηνπ Η. Θαιβίλν, κηα 
θαιιηηερληθή δηάιεμε γύξσ από ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζηελ Αζήλα, 

θαζώο θαη δηαδξάζεηο κεηαμύ θνηλνύ θαη πεξθόξκεξο κε αθεηεξία ηελ παξαδνρή όηη νη δεκόζηνη 
ρώξνη ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκάησζε βαζηθώλ ειεπζεξηώλ (θίλεζεο θαη απηνθαζνξηζκνύ, 
έθθξαζεο, ζπλέξρεζζαη). Πην επίθεληξν ηεο πεξθόξκαλο ηίζεληαη δεηήκαηα νηθεηνπνίεζεο ηνπ 
αζηηθνύ ηνπίνπ, ελώ κέζα από αιιεγνξίεο θαη ζπκβνιηζκνύο κνηξάδνληαη κλήκεο θαη πξνζσπηθέο 
ηζηνξίεο ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο καο, θαζώο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ ζσκάησλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο 

 
Ππληειεζηέο: 
Cantina of Contemporary Art 
Πνθία Θπξηαθίδνπ, Ξεξζεθόλε Ιαιηώηε, Βάιηα Ινπθαξδάθε, Θενδώξα Κόζρνπ, Γήκεηξα 
Ληθνινπνύινπ, Βαζηιηθή Ξνπγθαθηώηε  
 
 

 
8. ηοκάτη project: θαρακπόια ζηο Λσθαβεηηό. 
 
Ώξα: 20:15 
Δηάξθεηα: 50 ιεπηά  
Τόπνο: Πάξθηλγθ Λπθαβεηηνύ 
 

Γηαιπκέλα απηνθίλεηα, εγθισβηζκέλνη πνιίηεο, πνιύσξε ηαιαηπσξία κε θόλην έλα ζνιό ηνπίν. Κηα 

γπλαίθα άθεζε κόιηο ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή. Ληόκηλν εθηξνρηαζκώλ ζεκεηώζεθε ζην πάξθηλγθ ηνπ 
Ιπθαβεηηνύ. Νη δηαδνρηθέο ζπγθξνύζεηο πξνθάιεζαλ έλα ζθεληθό ράνπο, κε ηα εκπιεθόκελα 
νρήκαηα λα ζπλζέηνπλ κηα νπξά ρηιηνκέηξσλ. Αλεμηρλίαζηεο παξακέλνπλ αθόκε νη αηηίεο, κε ηνπο 
«ελνίθνπο» ησλ ΗΧ απηνθηλήησλ λα πξνζπαζνύλ λα απνδείμνπλ, λα θαηαιάβνπλ, λα δηθαησζνύλ. Δλ 
αλακνλή ηεο Δxpress service θαη ηεο ηξνραίαο, ν ζάλαηνο, ε κνλαμηά θαη ε ηξέια νδεγνύλ ηνπο 

«γείηνλεο» ζε ζθνδξέο παξεμεγήζεηο, αλεμήγεηεο δειώζεηο θαη θαηεγνξίεο, κπξνζηά ζηα βιέκκαηα 
ησλ ππνινίπσλ «γεηηόλσλ - αλππνςίαζησλ πεξαζηηθώλ». 
 
Ππληειεζηέο:  
Πθελνζεζία – Γξακαηνπξγία: Νδπζζέαο Εήθαο 
Πθελνγξαθία – Δλδπκαηνινγία: Θάπηελ Πηαύξνο 
Κνπζηθή ζύλζεζε: Γεκήηξεο Ιώιεο 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Αξεηή Ξνιπκελίδε 
Δπί ζθελήο: Καξγαξίηα Αιεμηάδε, Αλαζηάζεο Γεσξγνύιαο, Κέγθπ Πνύιη, Γηάλλεο Ρζνπκαξάθεο, 
Γεκήηξεο Ιώιεο, Νδπζζέαο Εήθαο, Αξεηή Ξνιπκελίδε  



ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΤ 
 
 

9. Μεηρολόκος 
Ώξα: 15:15 ζηε ζηάζε / 15:30ζην «ηξαπέδη» 
Δηάξθεηα: 45 ιεπηά 
Τόπνο: 9ε ζηάζε Λπθαβεηηνύ επί ηεο Σαξαληάπερνπ θαη ζα ζαο νδεγήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζην 
«ηξαπέδη»  
https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8 
 

Κηα ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε κηαο ηειεηήο κλήκεο θαη ιήζεο. Ξνύ λα ηνπνζεηήζνπκε κέζα καο, θάηη, 
θάπνηα, θάπνηνλ πνπ ράλεηαη; Παο πξνζθαινύκε λα κνηξαζηνύκε θάπνηα από ηα πεξαζκέλα. Γηα λα 
ηα ζπκεζνύκε ή γηα λα ηα αθήζνπκε λα πεξάζνπλ ή θαη γηα ηα δύν. Ν Κεηξνλόκνο κεηξάεη ηνλ 
ρξόλν θαη εκείο δηαβάδνπκε ηηο κλήκεο, ζηηγκέο, αλζξώπνπο, ζθπιηά, νπξαθνηάγθνπο, γεγνλόηα, 
ζπιινγηθά κα θαη πξνζσπηθά. Από θείκελα άιισλ, δηθά καο θαη δηθά ζαο, αλ ην επηζπκείηε. Δζείο ηη 
ζέιεηε λα θξαηήζεηε ζηε κλήκε θαη ηη λα αθήζεηε λα πεξάζεη; 
 

Ππληειεζηέο: 
Πύιιεςε, ζθελνζεζία: Δηξήλε Ονπκειηώηάθε 
Ζζνπνηνί: Ιία Αγιαΐα Θαξάκπεια, Δηξήλε Ονπκειηώηάθε, Ιήδα Ρνπινπκάθνπ 
 
 
 

10. Η Οδύζζεηα ηοσ θαρόηοσ 
 
Ώξα:16:30 
Δηάξθεηα: 60 ιεπηά 
Τόπνο: Πάξθηλγθ (ε δηαδξνκή θαηαιήγεη ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεώξγηνπ) 
 
Ρν θαξόην πνπ κε ηξαβάεη ζην δξόκν κνπ, θάπνπ ζα ηειεηώζεη…. κσο, νη ηζίριεο πνπ θνιιάλε ζην 

πάησκα, ζα παξακείλνπλ. Κηα ρνξεπηηθή, ζεαηξηθή θαη κνπζηθή δηαδξνκή πνπ καο ππελζπκίδεη όηη 
από ηε ζηηγκή πνπ ζεθσζήθακε γηα λα πεξπαηήζνπκε, είκαζηε άλζξσπνη. Έλα ηαμίδη καδί κε ην 
θνηλό θαη όπνηνλ βξίζθεηαη εδώ, κεηαμύ έξγνπ θαη απηνζρεδηαζκνύ ζαλ κηα αιιεγνξία ηεο αιεζηλήο 

δσήο. 
 
Ππληειεζηέο: 
Χνξνγξαθηθή ηδέα θαη ξπζκηζηήο εξγαιείσλ : Justine Goussot 

Δθηειεζηέο : Ίξηο Φνπζηέξε, Ηλώ Οήγα, Δηξήλε Πγνπξίδνπ, Γηώξγνο Γνπδνπζάθεο, Ξαλαγηώηεο 
Αζαλαζόπνπινο, Justine Goussot 
 
 
 
11. We need to talk about Father 

 
Ώξα: 17:30 
Δηάξθεηα: 45 ιεπηά 
Τόπνο: Πξναύιην Αγίνπ Γεωξγίνπ 
 
Ζ πεξθόξκαλο We need to talk about Father είλαη κηα «ζπλάληεζε» κε ηνλ παηέξα είηε ελ δσή είηε 

απόληα. Αλαδεηνύκε εξκελείεο - κέζα από ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία θαη ηνλ ρνξό - ζην ηί ζπλζέηεη ην 

ζώκα ηνπ ζύγρξνλνπ παηέξα. Κία επηηόπηα ρνξνγξαθία γηα θαζέλα από ην θνηλό πνπ ζέιεη λα 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε. Ξώο κπνξώ λα «ζπλαληήζσ» ηνλ παηέξα κέζα από κία πεξθόξκαλο πνπ 
γίλεηαη κε βάζε ηε δηθή κνπ αλάκλεζε-αλάγλσζε; Έια λα κηιήζεηο γηα ηνλ κπακπά ζνπ, λα (ηνλ) 
ζπκεζείο, λα (ηνλ) αλαξσηεζείο.  
 
Ππληειεζηέο: Άγγεινο Ξαπαδόπνπινο, Γάθλε Ξαληαδνπνύινπ 
 

 
  

https://goo.gl/maps/8dceGDxVLwU2gKGd8


12. RED Routes project: abandoned, κηα θορά θη έλαλ θαηρό 

 
Ώξα: 18:30 
Δηάξθεηα: 25 ιεπηά 
Τόπνο: Πάλω από ην Φαξάγγη κε ηηο Χαξνππηέο  
https://goo.gl/maps/aMYv7VbRyEvNctHM9 
 
Κηα «ζύγρξνλε θνθθηλνζθνπθίηζα» πεξηδηαβαίλεη ην κνπληό αζηηθό ηνπίν ςάρλνληαο ηνλ πξννξηζκό 

ηεο. Έλα αλήιηθν πξνζθπγόπνπιν πεξηπιαληέηαη κόλν ηνπ ζην αθηιόμελν αζηηθό «δάζνο» 
αλαδεηώληαο κηα αρηίδα ειπηδνθόξνπ κέιινληνο, θόληξα ζην δνθεξό παξόλ ηνπ. Ζ πεξθόξκαλο 
«abandoned, κηα θνξά θη έλαλ θαηξό», κέξνο ηεο ηξηινγίαο «RED Routes project» είλαη 
εκπλεπζκέλε από ην θιαζζηθό παξακύζη. Γαλεηδόκελε έλα ζώκα, κέζα από ερεηηθά ηνπία, 
αιιεγνξίεο θαη ζπκβνιηζκνύο αθεγείηαη ην ηαμίδη ηνπ θάζε πξόζθπγα, θαη δε ελόο αζπλόδεπηνπ 
αλήιηθνπ, πξνο ηε γεξαζκέλε αιιά πνιιά ππνζρόκελε γηαγηά Δπξώπε, αληηκέησπν κε ηνλ θαθό 

ιύθν πνπ μεγειάεη θαη απνπξνζαλαηνιίδεη θη αλαδεηώληαο έλαλ θαιό θπλεγό πνπ λα επέκβεη έζησ 
ηελ ύζηαηε ζηηγκή. Έλα ηαμίδη πξνο ηελ πξόσξε ελειηθίσζε, έλα παξακύζη γηα ηελ ρακέλε 
αζσόηεηα. 

 
Ππληειεζηέο: 
Πύιιεςε, ζπγγξαθή θαη ζύλζεζε θεηκέλσλ, πεξθόξκεξ: Λαηάζα Ληατιηάλε  
Δπηκέιεηα Θίλεζεο: Θαηεξίλα Γξαθνπνύινπ 

Κνπζηθή, ερεηηθή δεκηνπξγία: Vago Tedosio 
Δλδπκαηνιόγνο: Καξγαξίηα Γνζνύια  
Δθηέιεζε παξαγσγήο: gARTen AMKE 
 
 
 
13. Πού έδσ κοσ ηο θάιιος 

 
Ώξα: 19:00 
Δηάξθεηα: 30 ιεπηά 
Τόπνο: Σηδεξέληα ζθάια 
https://goo.gl/maps/3X1hJyAHXCCHPkei7 

 

Κηα site-specific performance ζηε ζηδεξέληα ζθάια πνπ νδεγεί ζηε ζεηξήλα ηνπ πνιέκνπ ζην 
Ιπθαβεηηό. Κηα απόπεηξα ζπλνκηιίαο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ κε ην ζώκα ηεο πεξθόξκεξ θαη ην 
νκώλπκν δηήγεκα ηεο Ιηιήο Εσγξάθνπ. Έλα έξγν γηα ηνλ έξσηα, ηνλ πόιεκν, ηε θζνξά γηα ην 
ηδαληθό, ην αλππέξβιεην, ην αλέθηθην·γηα ηελ νπηνπία πνπ δελ κπνξεί λα αληέμεη ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα·πνπ δελ κπνξεί παξά λα παξακείλεη νπηνπία. 
 
Ππληειεζηέο:  

Πύιιεςε-Δθηέιεζε: Οάληα Θαπεηαλάθε 
Θαιιηηερληθή ζπλεξγάηεο: Καξηιέλα Οαζηδάθε 
Δπηκέιεηα θίλεζεο: Θαηεξίλα Γεβεηδή 
Πρεδηαζκόο & πινπνίεζε θνζηνπκηνύ: Γάθλε Αεδόλε 
Κνπζηθή ζύλζεζε-θνληξακπάζν: Ινπθάο Γηαλλαθίηζαο 
Ζρνιεςία-Ζρεηηθόο ζρεδηαζκόο: Γηάλλεο Πθαλδάκεο 
 

 

 
14. Πώς αλοίγεη έλα ζέαηρο;  
 
Ώξα: 19:40 
Δηάξθεηα: 60 ιεπηά 
Τόπνο: https://goo.gl/maps/VmCxu9rT1WdANuef7 

 

Ξώο αλνίγεη έλα ζέαηξν; Ξνηνο ην έθιεηζε; Γίλεηαη λα είλαη θιεηζηό έλα αλνηρηό ζέαηξν; Ξνηνο θαη 
πόηε κπνξεί λα ην αλνίμεη; Θαη γηαηί; Μεθηλώληαο από ηελ ζθνπξηαζκέλε πύιε ηνπ θιεηζηνύ Αλνηρηνύ 
Θεάηξνπ ηνπ Ιπθαβεηηνύ, ε παξάζηαζε θπθιώλεη ηνλ ρώξν ηνπ, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, θαη 

ζπδεηά ηελ ηζηνξία ηνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα πνπ ην γέλλεζε, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ηερληθέο ηνπ 
πξνδηαγξαθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ακέιεηεο πνπ νδήγεζαλ ζην θιείζηκν ηνπ θαη πηζαλώο ζην εθ 
λένπ άλνηγκά ηνπ. 
 

https://goo.gl/maps/aMYv7VbRyEvNctHM9
https://goo.gl/maps/3X1hJyAHXCCHPkei7?fbclid=IwAR0wjgO9SbJnMao2ci837fEACo4UsPf9-a7QcGu2kkHQtux-IxyvzbevZaw
https://goo.gl/maps/VmCxu9rT1WdANuef7


Πθελνζεζία-δξακαηνπξγία: Γεκήηξεο Κπακπίιεο 

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο: Βαζίιεο Ιεκνλήο 
Δπεμεξγαζία θαη ζρεδηαζκόο ςεθηαθνύ πιηθνύ: Χξηζηόθηιε Θνληνιέθα  
Ππκκεηέρνπλ: Καξία Ληίλνπ, Θαλάζεο Θξηηζάθεο, Γεκήηξεο Θαηλόο θα. 
Ξαξαγσγή: ΔΦΑΚΗΙΙΝΛ ΑΚΘΔ 
 


