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Οι παραστατικές τέχνες στον δημόσιο χώρο

Μετά το εικαστικό project "Gradient: From Gray to Color Scale" που διεξήχθη με μεγάλη
επιτυχία και άφησε το αποτύπωμά του στην πόλη, τη σκυτάλη παίρνει για τα τέλη
Αυγούστου το Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου. Κοινό σημείο εκτός από τον φορέα διοργάνωσης,
την Multi-art Projects, είναι ότι και τα δύο διεξάγονται στον δημόσιο χώρο δίνοντας ζωή
στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα και ευρύτερα στην πόλη. Η τέχνη πρέπει να
διαχέεται στον κόσμο αλλά και στον χώρο, να απευθύνεται όχι μόνο σε θεατές αλλά σε
πολίτες και να εντάσσεται οργανικά στην καθημερινότητά τους. Όλα αυτά τα
αντιλαμβάνονται πλήρως οι διοργανωτές αυτών των δράσεων, οι οποίοι στοχεύουν στον
επαναπροσδιορισμό της χρήσης του δημόσιου χώρου μέσα από τις εικαστικές και
παραστατικές τέχνες. Περισσότερα, όμως, για την τρίτη πράξη του Φεστιβάλ Θεάτρου
Δρόμου και την εκ νέου δημιουργική ανακατάληψη της πόλης έχει να πει στις «Πολιτιστικές
Διαδρομές» μια εκ των διοργανωτών του Φεστιβάλ, η Ειρήνη Παπανικολάου.

Πότε ξεκινήσατε το Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου και ποιος ο σκοπός του;
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Ξεκίνησε το 2012. Φέτος θα είναι η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Φιλοξένησε
περισσότερες από 25 παραστάσεις από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών: θέατρο,
κουκλοθέατρο, τσίρκο, μουσική και χορό. Όλα αυτά σε δημόσιους υπαίθριους χώρους της
πόλης. Βασικός σκοπός του Φεστιβάλ είναι να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο δημόσιος χώρος.
Θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα δώσει χαρά στον κόσμο, να βγει έξω, να δει διαφορετικά
θεάματα και να τα απολαύσει. Άλλωστε, στα Γιάννενα σπάνια βλέπαμε μια παράσταση
χορού, τσίρκο, κουκλοθέατρο. Όλα αυτά τα συνδέσαμε στο μυαλό μας και αποφασίσαμε να
διοργανώσουμε το Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου.

Πώς κρίνετε την μέχρι τώρα εμπειρία από το Φεστιβάλ αυτό; Τι σας έχει μείνει
περισσότερο;

Το γεγονός ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Είχε μεγάλη συμμετοχή και είναι
κάτι που όσο αναπτύσσεται και όσο περνάει ο καιρός κερδίζει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή
από το κοινό. Έχουμε κρατήσει την αγάπη του κόσμου. Είναι ένα Φεστιβάλ που το
περιμένει.

Ποιες είναι οι παραστάσεις εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κοινό;

Γενικά, οι παραστάσεις που αφορούν τα παιδιά προσελκύουν πάρα πολύ το κοινό. Είναι
μητέρες με τα παιδιά τους που μπορούν να δουν την ίδια παράσταση δύο και τρεις φορές
και την απολαμβάνουν εξίσου. Από κει και πέρα όσο πιο ακριβή είναι μια παραγωγή τόσο
περισσότερο κοινό θα προσελκύει. Για παράδειγμα, πέρυσι με την ομάδα «Κι όμως κινείται»
και την παράστασή τους που άνοιξε το Φεστιβάλ είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί πραγματικά
ήταν μια πολύ ξεχωριστή παραγωγή.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν προέρχονται από τα Γιάννενα ή έχετε ανοιχτεί και σε
άλλες πόλεις; Έχετε αναπτύξει συνεργασίες με καλλιτέχνες και παρόμοια φεστιβάλ του
εξωτερικού;

Οι καλλιτέχνες που φιλοξενούμε στα Γιάννενα είναι κυρίως από την Αθήνα. Ελάχιστους
έχουμε φιλοξενήσει από το εξωτερικό. Το θέμα είναι οικονομικό, γιατί ως Φεστιβάλ δεν
έχουμε ακόμα έναν μεγάλο προϋπολογισμό. Φυσικά, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε τοπικούς
καλλιτέχνες να δείξουν τη δουλειά τους. Σχετικά με τις διεθνείς συνεργασίες δεν το έχουμε
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καταφέρει ακόμα αλλά σίγουρα είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος να μπορούμε να
συνεργαζόμαστε με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, να ανταλλάζουμε ιδέες και να
αλληλοϋποστηριζόμαστε.

Υπάρχει εμπλοκή των καλλιτεχνικών ομάδων και των δημιουργών της πόλης;

Το Πολυθέατρο μας στηρίζει από την πρώτη χρονιά. Πέρυσι συμμετείχε η Ανθή Κύρκου με
μια πολύ αξιόλογη μουσική παράσταση. Φυσικά, θέλουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη
βάση και περισσότερο χώρο στους τοπικούς καλλιτέχνες. Φέτος αυτό που σχεδιάζουμε
-είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμα- είναι μαζί με μια τοπική ομάδα σύγχρονου χορού,
τις Krama Dance Company, να φτιάξουμε μια καινούργια παραγωγή αποκλειστικά για το
Φεστιβάλ και εκεί θα απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε τοπικούς καλλιτέχνες.

Πότε θα γίνει το επόμενο Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου; Θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το
προηγούμενο;

Το επόμενο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί 28-30 Αυγούστου. Όπως είπα και πριν ετοιμάζουμε μια
καινούργια παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις βήμα σε νέους ανθρώπους και να
τους χρηματοδοτείς για να φτιάξουν μια νέα παράσταση. Από κει και έπειτα με την
κατάλληλη προώθηση μπορεί να ταξιδέψει και να πάει σε άλλα μέρη, να παρουσιαστεί σε
ευρύτερο κοινό.

Έχετε σκεφτεί να εμπλέξετε στις δράσεις σας τα παιδιά ως συμμετέχοντες;

Έχουμε σκεφτεί διάφορους τρόπους για να εμπλέξουμε ως συμμετέχοντες και τα παιδιά.
Συνεργασίες με τα σχολεία όχι μόνο στις ημέρες διεξαγωγής του Φεστιβάλ αλλά ολόκληρη
τη χρονιά. Να φέρουμε κάποιους διδάσκοντες, να κάνουμε κάποια εργαστήρια μέσα στα
σχολεία, να δημιουργηθούν καινούργιες παραστάσεις κ.λπ. Όλα αυτά όμως απαιτούν
κάποια χρηματοδότηση. Είναι όπως ακριβώς και με το Φεστιβάλ Θεάτρου δρόμου. Δεν
θέλουμε να συμβαίνει μια φορά μέσα στον χρόνο, θέλουμε να έχει μια συνέχεια και να
δουλεύουμε όλη τη χρονιά με τα παιδιά, με τους εφήβους, με τα σχολεία και τους φορείς.
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Με δεδομένο τον δωρεάν χαρακτήρα των δράσεων του Φεστιβάλ, πόσο δύσκολο είναι αυτό
να αναπτυχθεί περισσότερο;

Θέλω να ελπίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η ανταπόκριση του κόσμου, θα
έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με χορηγούς που έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική στήριξη του Φεστιβάλ. Το ελπίζουμε, γιατί και
για μας δεν είναι δημιουργικό κάθε χρόνο να διαχειριζόμαστε τον ίδιο προϋπολογισμό
καθώς δεν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο το Φεστιβάλ. Πρέπει κάθε φορά να
ανεβαίνουμε ένα σκαλί για να έχει νόημα όλο αυτό. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να
επαναλαμβανόμαστε. Ακόμα και οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο
τομέα είναι μετρημένοι. Πρέπει με άλλα λόγια να βρεθούν οι πόροι, ώστε να ανοίξει ακόμα
περισσότερο το Φεστιβάλ. Στο εξωτερικό για παράδειγμα, τα αντίστοιχα Φεστιβάλ δεν
διαρκούν λιγότερο από μια εβδομάδα. Θέλουμε περισσότερα εργαστήρια, μεγαλύτερη
ποικιλία στο πρόγραμμα, συμμετοχές από το εξωτερικό. Όπως και να το δει κανείς πάντα
επανερχόμαστε στο ζήτημα της χρηματοδότησης.

Το Πνευματικό Κέντρο δείχνει ιδίως τα τελευταία χρόνια ότι υποστηρίζει καινοτόμες
δράσεις νέων ανθρώπων. Αρκεί μόνο η στήριξη από το Πνευματικό Κέντρο με την έννοια ότι
τα οικονομικά δεδομένα των δήμων είναι περιορισμένα; Υπάρχει η οικονομική αρωγή από
την ιδιωτική πρωτοβουλία; Καταλαβαίνουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να συνδυαστεί με τον
τουρισμό και να τονώσει την οικονομία μιας πόλης;

Μέχρι στιγμής ο δήμος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ δεν θα υπήρχε, αν δεν
είχαμε οικονομική υποστήριξη από τον δήμο. Τώρα σχετικά με τους ιδιώτες, υπάρχει
ενδιαφέρον αλλά βρισκόμαστε στα Γιάννενα και δεν είναι πολλές οι εταιρείες που εδρεύουν
στην πόλη και μπορούν να διαθέσουν τα αντίστοιχα ποσά που χρειάζεται το Φεστιβάλ, για
να ανταπεξέλθει στις οικονομικές ανάγκες του και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Υπάρχει
ενδιαφέρον από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μας υποστηρίζουν αλλά για να
φτάσουμε το Φεστιβάλ ψηλότερα απαιτούνται άλλα ποσά. Χρειάζεται χρόνος και μεγάλη
υπομονή για να γίνουν όλα αυτά. Υπάρχει πολλή εθελοντική εργασία για να στηριχθεί το
Φεστιβάλ.

Διοργανώσατε φέτος για πρώτη φορά το project Gradient. Κοινό σημείο με το Φεστιβάλ
Θεάτρου Δρόμου είναι η εξωστρέφειά του: βγαίνει στην πόλη και στο κοινό ενώ αξιοποιεί
και τον αστικό χώρο. Ποιες οι σημαντικότερες διαφορές τους;
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Το βασικότερο που διαφοροποιεί αυτά τα δύο εγχειρήματα είναι το θέμα της
γραφειοκρατίας και των συνεννοήσεων. Για το Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου είναι πιο εύκολο
να έρθουμε σε συνεννόηση με τον δήμο για να μας παραχωρηθούν τα μέρη που θα
χρειαστούμε ενώ στο Gradient έπρεπε να έρθουμε σε συνεννόηση με πολλούς ιδιώτες.
Επομένως, μιλάμε για μια πιο δύσκολη διαχείριση και καθώς γινόταν για πρώτη φορά αυτό
ανέβαζε τον δείκτη δυσκολίας. Επίσης, ο δήμος μάς βοήθησε πάρα πολύ, γιατί προτείναμε
κάποιες ιδέες με μόνιμο χαρακτήρα. Είχαμε πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον κύριο Γκόλα.
Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.

Έχετε διοργανώσει ως Multi art project αρκετές πολιτιστικές δράσεις. Πόσο εύκολες είναι οι
διαδικασίες γι' αυτό; Μήπως απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειας και της
δημιουργικότητας των διοργανωτών;

Εκεί που μιλάμε για δημιουργικότητα ερχόμαστε ξανά στο θέμα των χρημάτων. Σίγουρα,
απορροφά μεγάλη ενέργεια. Μερικές φορές μπορεί να συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και
δεν μπορείς καν να τα απολαύσεις. Ο διοργανωτής δεν είναι στον χώρο ως θεατής. Πρέπει
να ελέγχει τα πάντα για να είναι σίγουρος ότι και οι καλλιτέχνες είναι ικανοποιημένοι αλλά
και το κοινό δεν αντιμετωπίζει προβλήματα που θα δυσχεραίνουν την παρακολούθηση των
παραστάσεων.

Περιμένουμε με ανυπομονησία το 3ο Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου στην πόλη. Σας ευχαριστώ
πολύ.

Σας περιμένουμε 28-30 Αυγούστου στο 3ο Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου. Σύντομα θα
ανακοινώσουμε και το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε τις «Πολιτιστικές Διαδρομές» για την
υποστήριξη.
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