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Τι κοινό έχουν οι διαδηλώσεις της Αθήνας
με τα ερωτήματα του Μπρεχτ;
Μια διεθνής θεατρική κολεκτίβα µε έδρα το Βερολίνο παρουσιάζει στο
ΒIOS.TESLA το «Φάτσα/Κοινά:Αθήνα» και προσπαθεί να µεταφέρει τον
παραλογισµό του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου στη σηµερινή Ευρώπη.
Ζωή Παρασίδη (/author
/parasidi/)

17.11.2015
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ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ταν τα πρωτοσέλιδα της Bild έκαναν λόγο για «την Ελλάδα των τεµπέληδων», µια
θεατρική κολεκτίβα βρήκε την ιδανική αφορµή για να διηγηθεί µέσα από ένα

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΟΛΑ

κολάζ πολυµέσων την ιστορία πέντε ατόµων που διαβιώνουν στην Αθήνα της

κρίσης. Οι διαδηλώσεις, οι µολότοφ, ο καπιταλιστικός µονόδροµος, η µετανάστευση και οι
κεντρικές ερωτήσεις του Μπρεχτ στο αποσπασµατικό Fatzer Μaterials συνθέτουν το
«Φάτσα/Κοινά: Αθήνα» που θα παρουσιάστει στις 19, 20 και 21 Νοεµβρίου 2015 στο
BIOS.TESLA. Μέχρι τότε, το τµήµα Τ/Α/Τ της διεθνούς θεατρικής κολλεκτίβας EGfKA
(Ευρωπαϊκή Συλλογικότητα για Πολιτιστικά Ζητήµατα) µας συµβουλεύει να σταµατήσουµε να
έχουµε απαιτήσεις από το κράτος, τα κόµµατα, τα συνδικάτα, την εκκλησία ή άλλες µορφές
εξουσίας και εξηγεί στην Popaganda πως ένα κείµενο που περιγράφει τη ζωή εκείνων που
λιποτάκτησαν από τον παραλογισµό του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου προσοµοιάζει µε τα
ερεθίσµατα που έλαβε ένας περαστικός από την πλατεία Συντάγµατος των Αγανακτισµένων.
Πως µερικά εγχώρια περιστατικά οδήγησαν στη σύνθεση του κολάζ
«Φάτσα/Κοινά: Αθήνα» από µια θεατρική κολεκτίβα που εδρέυει στο Βερολίνο; Το

(http://popaganda.gr/konstantinbogomolof-athens/)

ίναι ένας άνθρωπος Κονσταντίν Μπογκομόλοφ: Το μεγάλο
κείµενο «Fatzer-Material» του Μπρεχτ αναφέρεται σε τέσσερις λιποτάκτες του πρώτου

ι και που μπορεί να αστέρι του ρώσικου θεάτρου ήταν στην φτάσεις γελώντας;
Αθήνα (http://popaganda.gr/konstantinbogomolof-athens/)
Μέσα στην οµάδα δηµιουργούνται µεγάλες εντάσεις ανάµεσα στον ατοµικιστή Φάτσα και τα

παγκοσµίου πολέµου, που κρύβονται στην πόλη Μύλχαϊµ περιµένοντας την επανάσταση.
υπόλοιπα µέλη, τα οποία επιµένουν στη διατήρηση της «κοµµατικής πειθαρχίας». Για να

µεταφέρουµε το υλικό στη σηµερινή εποχή, αποφασίσαµε να παρουσιάσουµε τους λιποτάκτες
ως πρόσφυγες από τον οικουµενικό Νότο. Αυτοί ξεβράζονται λόγω του Δουβλίνου ΙΙ στην
Αθήνα, όπου πρέπει να αγωνιστούν για την επιβίωση τους σε αυτό το διοικούµενο από την ΕΕ
«πειραµατικό εργαστήριο της κρίσης».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ
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'
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Bookspotting: 10 Αθηναίοι

μας ξεναγούν
στα
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
(/afieromata/)

αγαπημένα τους μέρη για
διάβασμα
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se-kathegoniatis-polis/)

(http://popaganda.gr
/interiorgreekdesigners/)

DESIGN (/details/designdetails/)

Στη σκηνοθεσία εστιάζουµε ως επί το πλείστον στα θεµελιώδη ερωτήµατα της αντίστασης
καθώς και στον ρόλο αντίστοιχα του ατόµου και της κοινότητας σε αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο
τα εγχώρια γεγονότα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα προσφέρονται ως πολύ καλό

Ραντεβού με την
αφρόκρεμα του ελληνικού
design
(http://popaganda.gr
/interior-greek(http://popaganda.gr
designers/)
/bori-

εποπτικό υλικό. Είναι η κατάληψη µιας πλατείας -έτσι όπως τη ζήσαµε στο Σύνταγµα- το
κατάλληλο µέσο για να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές; Ή µήπως είναι καταλληλότερες οι
ριζοσπαστικές εξάρσεις οργής, όπου νέοι συγκρούονται µε την αστυνοµία στο δρόµο; Δε
θέλουµε και δε µπορούµε να δώσουµε µια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτό που όµως επιδιώκουµε
στη σκηνοθεσία µας είναι µια ισότιµη αντιπαράθεση των διαφορετικών µορφών έκφρασης της
ίδιας απόγνωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (/hi-fidelity
/fotografia/)

mia-paranomierotiki-istoriana-apotipositin-avramias-epochisnsfw/)

Μπορεί μια παράνομη
ερωτική ιστορία να
αποτυπώσει την αύρα μιας
εποχής; (NSFW)
(http://popaganda.gr
(http://popaganda.gr
/bori-mia-paranomi/lalibelaerotiki-istoriaethiopianna-apotiposi-tin-avrarestaurantmias-epochis-nsfw/)
athens/)
ΓΕΥΣΗ (/table/)

Lalibela: Το μοναδικό
αιθιοπικό εστιατόριο της
Αθήνας
(http://popaganda.gr
/lalibela-ethiopianrestaurant-athens/)
ΒΙΒΛΙΟ (/hi-fidelity/books/)

Πήγαμε σε μαραθώνιο
Τζέημς Τζόυς στην καρδιά
της αλαφιασμένης Αθήνας
(http://popaganda.gr
/james-joyce-athens/)

(http://popaganda.gr
/james-joyceathens/)
ΛΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (/listologio/)

Παρακολουθήσατε στα δύο χρόνια που µεσολάβησαν από το workshop -που
αποτέλεσε το θεµέλιο της παράστασης αυτής- στο θέατρο Εµπρός µέχρι τώρα τις
εξελίξεις στην Ελλάδα; Θεωρείτε πως το υλικό που συλλέξατε τότε σχετίζεται µε
αυτό που συναντήσατε σήµερα; Καθώς από το 2009 ερχόµαστε συστηµατικά στην Αθήνα,
έχοντας στο µεταξύ κάνει καλούς φίλους εδώ, παρακολουθούµε συνεχόµενα τις επίκαιρες

Αυτά είναι τα 70 καλύτερα
«κάδρα» στην ιστορία του
σινεμά
(http://popaganda.gr
/cinema-70-all-time-bestscenes/)
(http://popaganda.gr

/cinema70-alltime-bestscenes/)

ΛΑ ΓΚΡΕΚΑ ΜΠΕΛΕΤΣΑ
(/postscripts/la-grecabellezza/)

εξελίξεις και επιδιώκουµε να ενηµερωνόµαστε για το κλίµα που επικρατεί , την καθηµερινή
ζωή αλλά και για τις νέες πρωτοβουλίες και µορφές αυτο-οργάνωσης που δηµιουργούνται.
Προσπαθούµε να κατανοήσουµε τι σηµαίνει πραγµατικά η εφαρµογή των «µέτρων» στην
Ελλάδα και εξοργιζόµαστε όταν ακούµε στη Γερµανία ότι οι Έλληνες είναι τεµπέληδες. Δεν
έχουν αλλάξει πολύ τα πράγµατα από το 2013- το αντίθετο µάλιστα. Ο τρόπος µε τον οποίο η
ΕΕ, κατευθυνόµενη από τη Γερµανία, αντιµετώπισε τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πως απ’ την
αρχή δεν υπήρχε καµία διάθεση συνοµιλίας ενώ εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα ένα
νεοφιλελεύθερο παράδειγµα, µέσω του οποίου προσπαθούν να πείσουν σήµερα τους Έλληνες

Ελλάς Ελλήνων
Αυθόρμητων Κατοίκων
(http://popaganda.gr
/la-greca-bellezza(http://popaganda.gr
afthormitoi-katoikoi/)
/la-greca-

bellezzaafthormitoikatoikoi/)

ότι δεν υπάρχει καµία εναλλακτική λύση. Αυτή η υποτιθέµενη έλλειψη αποτελεί κίνδυνο για

ΛΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (/listologio/)

την πολιτική µας φαντασία και τη ψυχική µας υγεία. Και ακριβώς σε αυτά τα σηµεία θέλουµε

15 +1 πράγματα που
μπορεί να πάνε λάθος για
όσους ξυπνάνε πρωί
(http://popaganda.gr
/204275-2/)

να εστιάσουµε µε το θέατρο µας.

(http://popaganda.gr
/204275-2/)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (/hi-fidelity
/fotografia/)

Wasted Youth αλά
Λιθουανικά
(http://popaganda.gr
/lithouania-parti/)

(http://popaganda.gr
/lithouaniaparti/)
ΜΑΘΕ ΜΠΑΛΙΤΣΑ (/stories
/learntheball/)

Σαν σήμερα πριν από 25
χρόνια ο Αργύρης
Σαλιαρέλης αποκαλεί
«Επιστήμονες» τους
οπαδούς του Ολυμπιακού
(http://popaganda.gr
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NEWSTRACK
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16:54 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/newstrack/culture/) Η

Ταινιοθήκη της Ελλάδας μας ταξιδεύει στα
‘30s (http://popaganda.gr/i-teniothikitis-elladas-mas-taxidevi-sta-30s/)
16:39 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (/newstrack/sports/) Ο

Τζόρτζεβιτς έδιωξε τον Παππά από τον
Παναθηναϊκό (http://popaganda.gr
/o-tzortzevits-edioxe-ton-pappa-apo-tonpanathinaiko/)
15:51 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/newstrack/culture/) Οι

Ήδη από το 2013 φέραµε στο επίκεντρο της θεατρική µας δουλειάς τις θεµατικές ενότητες:
Φυγή – Λιποταξία- Έξοδος – Κρίση – Αντίσταση. Κι ενώ η κατάσταση των προσφύγων στην
Ελλάδα, ήταν τότε ήδη λόγω της συνθήκης του Δουβλίνου, ένα κυρίαρχο θέµα, στη Γερµανία
όπου κατέφθαναν τότε ελάχιστοι πρόσφυγες, δραστηριοποιούνταν σε αυτό το πεδίο µόνο οι
αριστεροί ακτιβιστές. Εξαιτίας της κλιµάκωσης της κατάστασης – η πλατεία Βικτωρίας είναι
κατά κάποιο τρόπο παντού- επικαιροποιήσαµε το κείµενο µας και τονίσαµε αυτή τη θεµατική.
Η δυνατότητα µίας εξέγερσης φαίνεται απεναντίας σήµερα λιγότερο πιθανή απ’ ότι πριν δύο
χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ απορρόφησε πολύ οργή και ενέργεια από το δρόµο, παροτρύνοντας τους
ανθρώπους να ψηφίσουν αντί να οργανωθούν.
Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει µια κολεκτίβα σήµερα όταν νιώθει την
ανάγκη να παράγει πολιτικό θέατρο σε µια Ευρώπη που βιώνει τόσο µια
οικονοµική όσο και µια κρίση αξιών; Δυσκολίες υπάρχουν πολλές αλλά υπερτερούν τα
πλεονεκτήµατα. Συζητάµε, αναλύουµε,διαφωνούµε και συµφωνούµε µέχρι να φτάσουµε σε
ένα σηµείο που δεν έχουµε να πούµε κάτι περισσότερο. Η µεγαλύτερη δυσκολία φυσικά
δουλεύοντας εν καιρώ κρίσης είναι οι χρηµατοδοτήσεις. Η δουλειά µας επηρεάζεται συνέχεια
από τις αβέβαιες και σχεδόν ανύπαρκτες επιχορηγήσεις, πράγµα το οποίο δυσχεραίνει τη
σταθερότητα και το µακροχρόνιο σχεδιασµό και πολύ συχνά µας ωθεί ως καλλιτέχνες στα
προσωπικά µας όρια. Βλέπουµε τους «αντιπροσώπους» της κρίσης που συνεχώς προσπαθούν
να µας πείσουν για την έλλειψη εναλλακτικής ως την αφετηρία για να δουλέψουµε µέχρι
τελικής πτώσης και να τους αντιπαραθέσουµε µία άλλη εικόνα της συλλογικής ζωής, των
αξιών, της αλληλεγγύης, της Ευρώπης και της τέχνης.
«Φάτσα/Κοινά: Αθήνα» στο BIOS.TESLA Main. Παραστάσεις: Πέµπτη 19,

Krazy Baldheadz θα βρεθούν αύριο στη
σκηνή του HolyWood Stage
(http://popaganda.gr/krazy-baldheadzholywood-stage/)
15:33 ΕΛΛΑΔΑ (/newstrack/greece-newstrack
/) «Ντεμπουτάρει» στα Εξάρχεια η ομάδα

«Όμικρον» (http://popaganda.gr/epistrefii-delta-os-omada-omikron/)
14:23 ΕΛΛΑΔΑ (/newstrack/greece-newstrack
/) Ζουράρις προς αγρότες: Ρίξτε την

κυβέρνηση για να δει η Ευρώπη την
κτηνωδία των χρηματοκοπριτών
(http://popaganda.gr/zourarispros-agrotes/)
12:50 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/newstrack/culture/) Δείτε

το νέο trailer του τέταρτου κύκλου από το
House of Cards (http://popaganda.gr
/house-of-cards-trailer-season-four/)
12:16 ΚΟΣΜΟΣ (/newstrack/world/) Τα

εσώρουχα Μπέρνι Σάντερς είναι εδώ. Και
είναι σέξι! (http://popaganda.gr
/ta-esoroucha-berni-santers-ine-edoke-ine-sexi/)
11:55 ΕΛΛΑΔΑ (/newstrack/greece-newstrack
/) Εντοπίστηκαν οι σοροί δύο εκ των τριών

χειριστών του ελικτοπτέρου
(http://popaganda.gr/entopistikan-i-soridio-apo-tous-tris-chiristestou-eliktopterou/)

Παρασκευή 20, Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015. Ώρα έναρξης: 20:30. Τιµή
εισιτηρίου: 12 ευρώ & 8 ευρώ (φοιτητικό). Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Ερµηνεία:

(/newstrack/)

Sabrina Apitz, Matthias Kelle, Dafni Sofianopoulou, Olivia Stutz, Florian
Thamer, Julian Thamer, Tina Turnheim. (https://www.facebook.com/events
/1502744186692497/)
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
(/newstrack
/san-simeranewstrack/)

0 comments
(http://livefyre.com)
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Sign in

(http://popaganda.gr/206187-2/)

Στις 11 Φεβρουαρίου του 1990
απελευθερώνεται ο Νέλσον
Μαντέλα (http://popaganda.gr
/206187-2/)

+ Follow
Post comment
Newest | Oldest

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
(http://popaganda.gr/new-hotel-valentines/)
ΓΕΥΣΗ (/table/)

Η Popaganda και το NEW Hotel σας
κάνουν δώρο ένα δείπνο για δύο
ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
(http://popaganda.gr/new-hotelvalentines/)
Το NEW TASTE λέει #Yes2Love µε ένα
µοναδικό, special µενού!
11.02.2016 POPAGANDA (/author/popaganda/)
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MORE (http://popaganda.gr
/206187-2/)

(http://popaganda.gr/i-popagandasto-verolino-i-berlinale-aploni-ta-chalia-tis/)
ΣΙΝΕΜΑ (/hi-fidelity/cinema/)

Η Popaganda στο Βερολίνο: Η
Berlinale απλώνει τα χαλιά της
(http://popaganda.gr/i-popagandasto-verolino-i-berlinale-aplonita-chalia-tis/)
Με πιο µαζεµένο, αλλά όχι λιγότερο
υποσχόµενο πρόγραµµα σε σχέση µε

(http://popaganda.gr/limani-tou-pireasimera-proi/)
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