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MEET THE ARTIST
Η φετινή δράση MEET THE ARTIST περιλαμβάνει 4 εργαστήρια που μας μυούν στον τρόπο
δουλειάς διεθνών δημιουργών από την Τουρκία, το Λίβανο, τη Συρία, και την Παλαιστίνη.
Όλα τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα ΑΓΓΛΙΚΑ και θα διεξαχθούν στην Κύρια
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων (είσοδος από Εχελιδών 19).
https://documentarytheatre.com/meet-the-artist-2022/
Αιτήσεις συμμετοχής
γίνονται δεκτές εδώ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Τα εργαστήρια και οι
αντίστοιχοι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες είναι οι:
Mohammad Al Attar – «Δημιουργώντας θέατρο στα όρια μεταξύ τεκμηρίωσης και
μυθοπλασίας»
Ημερομηνία & ώρα: 24 Οκτωβρίου, 12.00-15.30
Ο θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός Mohammad Al Attar μας προσκαλεί σε μια
διάλεξη - συζήτηση με επίκεντρο τη συσχέτιση μυθοπλασίας και πραγματικού στο θέατρο
ντοκιμαντέρ. Βαθιά επηρεασμένος από τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και τις
κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου και των αιματηρών συρράξεων
στην πατρίδα του, μας μυεί σε μια πορεία εσωτερικής καλλιτεχνικής αναζήτησης και
ακροβασίας ανάμεσα στην παρουσίαση των γεγονότων ως τεκμήρια και στην
αναπαράστασή τους με στοιχεία μυθοπλασίας. Στο πλαίσιο αυτό μοιράζεται σκέψεις και
παραδείγματα από την προσωπική του καλλιτεχνική διαδρομή, κάνοντάς μας παράλληλα
μετόχους μιας σειράς καλλιτεχνικών συγκρούσεων και ερωτημάτων που καταλήγουν στο
προσωπικό του παράδοξο: «Κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη φαντασία μου προκειμένου
να δημιουργήσω μια ιστορία για τη Συρία, ανακαλύπτω ότι οι μυθοπλαστικές διαστάσεις
της ιστορίας είναι πολύ πιο ρεαλιστικές από την ίδια την πραγματικότητα». Το συμπέρασμα
αυτό μας οδηγεί σε ένα καίριο και διαχρονικό πεδίο συζήτησης για το θέατρο
ντοκιμαντέρ: Πώς δημιουργούμε θέατρο σε καιρούς μεγάλων κοινωνικών και ιστορικών
αναταραχών και ποια είναι τα όρια μεταξύ ντοκιμαντέρ κα μυθοπλασίας;
O Mohammad Al Attar (Συρία) είναι θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός που πλέον
ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Γεννήθηκε στη Δαμασκό και σπούδασε Αγγλική
Λογοτεχνία και Θέατρο στο Higher Institute of Dramatic Arts (Δαμασκός) και Goldsmiths
University (Λονδίνο). Στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα
γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και οι κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις του εμφυλίου
πολέμου και των αιματηρών συρράξεων στη γενέτειρά του. Τα έργα του, μεταξύ των
οποίων ‘Withdrawal’, ‘Online’, ‘Look at the street...this is what hope looks like’, ‘Could You
Please Look into the Camera?’, ‘While I was waiting’, ‘Aleppo, a Portrait of Absence’ και
‘Damascus 2045’, έχουν προβληθεί σε διεθνείς θεατρικές σκηνές και φεστιβάλ (Festival
d’Avignon, Onassis Stegi, Volksbuhne, HKW, Theater Powzechny, Theater Freiburg κ.α.).
Από το 2007 συνεργάζεται με τον Σύριο σκηνοθέτη Omar Abusaada, με τον οποίο έχει
συμπράξει στις περισσότερες παραστάσεις του, οι οποίες ακροβατούν ανάμεσα στη
μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα σε αυτές και η θεατρική τριλογία εμπνευσμένη
από αρχαίες ελληνικές τραγωδίες με κεντρικά πρόσωπα εκτοπισμένες γυναίκες από τη
Συρία: ‘The Trojan Women’ (2013), ‘Antigone’ (2014) και ‘Iphigenia’ (2017).

Hashem Adnan – «Πώς τελειώνει αυτή η παράσταση;»
Ημερομηνία & ώρα: 24 Οκτωβρίου, 16.00-19.00
«Δεν υπάρχουμε πια. Οι ιστορίες μας έχουν πεθάνει. Το μόνο που μας έχει απομείνει
είναι να προσπαθήσουμε απεγνωσμένα να αναδημιουργήσουμε τη ζωή μας. Να
ξαναφτιάξουμε το συλλογικό, το ατομικό, τους τρόπους να υπάρχουμε. Ο μόνος
τρόπος να φανταστώ αυτή την ιδέα να υλοποιείται είναι μέσα από το θέατρο. Η
πραγματικότητα είναι υπερβολικά πραγματική για να είναι ανεκτή».
Μέσα από μια σειρά παιγνιωδών υποθέσεων και αναστοχασμών, ο σκηνοθέτης,
δραματουργός και ηθοποιός Hashem Adnan μας προσκαλεί σε μια διάλεξη διαδραστική συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας θα ανακαλύψουμε τρόπους
ανακατασκευής της πραγματικότητας μέσα από τον συνεργατικό και συλλογικό τρόπο
ζωής. Ο καλλιτέχνης, με εργαλεία του τους συμβολισμούς και τη φαντασία, μας
προκαλεί να οραματιστούμε μια ζωή όπου η ατομικότητα χάνεται, οι ατομικές ιστορίες
αποτελούν παρελθόν και το βλέμμα μετατοπίζεται πλέον στη δημιουργία ενός κριτικού
συλλογικού φαντασιακού μέσω του θεάτρου.
O Hashem Adnan (Λίβανος) είναι σκηνοθέτης, δραματουργός και ηθοποιός με έδρα
τη Βηρυτό. Το έργο του, βαθιά πολιτικό, περιλαμβάνει συλλογικά και ατομικά projects,
θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και ταινίες μικρού μήκους, ενώ
προσανατολίζεται στην υιοθέτηση καλλιτεχνικών πρακτικών εκτός πλαισίου
νεοφιλελεύθερων πρακτικών. Από το 2009 έως το 2018 συνεργάστηκε με την Zoukak
Theatre Company στη Βηρυτό, λαμβάνοντας μέρος σε πάνω από 15 παραστάσεις που
παρουσιάστηκαν τόσο στο Λίβανο όσο και διεθνώς σε χώρες όπως η Ινδία (ITFOK), η
Νορβηγία (The International Ibsen Conference) και η Ιταλία (Biennale Archipelago
Mediterraneo), εναλλάσσοντας τους ρόλους του perfomer, του σκηνοθέτη και του
δραματουργού. Έχοντας ως επίκεντρο του καλλιτεχνικού του ενδιαφέροντος την
τοπική ιστορία και τη μνήμη του τραύματος, δημιούργησε με τη Zoukak τα project ‘The
Marechal of Abadiyeh’ (2009), ‘Perform-autopsy’ (2013) και ‘Heavens’ (2014). Στις
ατομικές του παραστάσεις και site-specific performances, όπως οι ‘Erase This Face Off
You’ (2008) και ‘The Voicer’ (2017), χρησιμοποιεί το δημόσιο χώρο για να πειραματιστεί
με ήχους, φωνές και προβολές video ενώ παράλληλα καταγγέλλει τις πρακτικές
κατάχρησης της αστυνομικής και πολιτικής εξουσίας (‘Collete Never Showed Up’).
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Edward Muallem & Iman Aoun – «Από το προσωπικό στο δημόσιο»
Ημερομηνία & ώρα: 25 Οκτωβρίου, 11.00-15.00
Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός Edward Muallem, και η βραβευμένη
ηθοποιός και σκηνοθέτις Iman Aoun, συνιδρυτές του ASHTAR Theatre, παρουσιάζουν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα βιωματικό εργαστήριο που προσκαλεί τους συμμετέχοντες
να ανακαλύψουν δρόμους αυτοέκφρασης και σκηνικής αλληλεπίδρασης, αποκτώντας
ενεργό ρόλο ως ερμηνευτές. Μέσα από ένα θεατρικό παιχνίδι που περιλαμβάνει ασκήσεις
συναισθηματικής και σωματικής ενδυνάμωσης, οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να
χτίσουν μια ομάδα η οποία θα τους εμπνεύσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, και θα τους
δώσει το βήμα να αφηγηθούν για πρώτη φορά προσωπικές ιστορίες. Στη συνέχεια, με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτών θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν τις προσωπικές τους
ιστορίες σε θεατρικές σκηνές αλληλεπίδρασης με την προοπτική αυτές να
παρουσιαστούν μπροστά σε κοινό. Το εργαστήριο αντλεί από την παράδοση του Θεάτρου
του Καταπιεσμένου όπως αναπτύχθηκε από το Βραζιλιάνο σκηνοθέτη Augusto Boal, και
συγκεκριμένα από τις τεχνικές του Forum Theatre και Image Theatre.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα σε όλη τη διάρκεια του
εργαστηρίου.
Ο Edward Muallem (Παλαιστίνη) είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός (ΒΑ
in Theatre Studies). Το 1977, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της παγκοσμίου φήμης
θεατρικής εταιρείας El-Hakawati στην Ιερουσαλήμ, ενώ το 1991 συνίδρυσε τη θεατρική
εταιρία ASHTAR Theatre στην Ιερουσαλήμ, η οποία πρωτοστατεί προσφέροντας μεταξύ
άλλων καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε νέους της Παλαιστίνης, προϊόν των
οποίων είναι η δημιουργία θεατρικών παραστάσεων με τη συμμετοχή τους. Ο Edward είναι
ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εκπαιδευτής θεάτρου που ειδικεύεται στις τεχνικές των
Theatre of the Oppressed και Forum Theatre. Από το 1994, ηγείται θεατρικών εργαστηρίων
με παιδιά και νέους σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο Edward είναι σήμερα
Γενικός Διευθυντής του ASHTAR Theatre και έχει επίσης διατελέσει Καλλιτεχνικός
Διευθυντής του International Theatre of the Oppressed Festival (2007-2015) στην
Παλαιστίνη.
Η Iman Aoun (Παλαιστίνη) είναι βραβευμένη ηθοποιός, σκηνοθέτης, δραματουργός και
εκπαιδεύτρια θεάτρου. Μέλος του θεάτρου El-Hakawati τη δεκαετία του '80, το 1991
συνίδρυσε τη θεατρική εταιρία ASHTAR Theatre, με την οποία επινόησε και σκηνοθέτησε
πολλές επιτυχημένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων ο ‘Ριχάρδος Β’’ που περιόδευσε στο
Shakespeare's Globe Theatre (2012). Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχει εμπνευστεί
ξεχωριστό ρόλο έχουν τα διεθνή projects ‘100 Artists for Palestine’ (2003), ‘The Gaza Mono-Logues’ (2010) και ‘The Syrian Monologues’ (2015-2016) που βασίζονται σε ιστορίες
Σύριων προσφύγων. Μεταξύ 2014-2016, συντόνισε το ‘One Billion Rising’ στην Παλαιστίνη
– ένα παγκόσμιο κάλεσμα για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών. Η Iman είναι
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Palestinian Performing Arts Network.
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Yeşim Özsoy – «Ανάμεσα στο Υποσυνείδητο, το Παρελθόν και την Πραγματικότητα»
Ημερομηνία & ώρα: 25 Οκτωβρίου, 17.30-20.30
Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ υποσυνείδητου & δημιουργικότητας, αλλά και αυτή μεταξύ
συνειδητού & πραγματικότητας; Στο εργαστήριο αυτό, η θεατρική συγγραφέας και
σκηνοθέτις Yeşim Özsoy προσκαλεί τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τη συσχέτιση
των παραπάνω εννοιών-δίπολων μέσα από μια δημιουργική διαδικασία που συνδυάζει τις
προσωπικές ιστορίες, την παραστατικότητα και την υποκειμενική οπτική της αφήγησης.
Στη διάρκεια του εργαστηρίου, η Yeşim θα ξεδιπλώσει τη δική της δημιουργική διαδρομή
στην πορεία συγγραφής και σκηνοθεσίας της ημι-αυτοβιογραφικής της παράστασης
‘House of Hundred’, την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν αμέσως μετά (Πρόγραμμα STAGE ON SCREEN). Το εργαστήριο
ολοκληρώνεται με μια συγγραφική άσκηση, στη διάρκεια της οποίας το παρελθόν, το
υποσυνείδητο και η σκοτεινή του πλευρά γίνονται το όχημα για την μετατροπή
προσωπικών ιστοριών σε υλικό για θεατρική παράσταση.
Η Yeşim Özsoy (Τουρκία) είναι βραβευμένη συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός και
Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ανεξάρτητης θεατρικής σκηνής GalataPerform στην
Κωνσταντινούπολη. Τα έργα της, μεταξύ των οποίων ‘Stain’ (2013), ‘Love and Fascism’
(2014-2015), ‘Old Child’ (2017), ‘House of Hundred’ (2019), ‘Deserted Shores/Negative Photographs’ (2021), που στην πλειοψηφία τους εκκινούν από βιογραφικά/αυτοβιογραφικά
στοιχεία και προσωπικές ιστορίες για να μπλεχτούν δημιουργικά με τη μυθοπλασία, έχουν
μεταφραστεί σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, καταλανικά, ρωσικά και ιταλικά, και έχουν
φιλοξενηθεί σε διεθνείς σκηνές και φεστιβάλ (Teatre Lliure, Maxim Gorki Theatre, Wiesbaden Staatstheater, Istanbul International Theater Festival κ.α.). Το 2006, η Yeşim ξεκίνησε
το New Text Project – μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την πυροδότηση νέων
θεατρικών έργων, η οποία εξακολουθεί να δίνει σημαντικό βήμα στην εκπαίδευση και
ανάδειξη μιας νέας γενιάς θεατρικών συγγραφέων μέσα από εργαστήρια δημιουργικής
θεατρικής γραφής καθώς και μέσα από τη μετάφραση και σκηνοθεσία σύγχρονων έργων
του παγκόσμιου ρεπερτορίου.
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STAGE ON SCREEN
Ο κύκλος προβολών παραστάσεων θεάτρου ντοκιμαντέρ STAGE ON SCREEN – μια από
τις πλέον αγαπημένες ενότητες της πρώτης συνάντησης του ΔΔΘΝ – συνεχίζεται και στη
φετινή διοργάνωση, με ξενόγλωσσες, κοινωνικοπολιτικά επίκαιρες θεατρικές
παραστάσεις από την Τουρκία, την Παλαιστίνη, τη Συρία και το Λίβανο, που θα
προβληθούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό με αγγλικούς υπότιτλους, παρουσία των
δημιουργικών συντελεστών τους. Κάθε προβολή έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ θα
ακολουθεί συζήτηση (Q&A) μεταξύ κοινού και συντελεστών, ανοίγοντας ένα γόνιμο
χώρο γνωριμίας με τις παραστάσεις θεάτρου ντοκιμαντέρ, τη θεματολογία τους και το
πολιτισμικό πλαίσιο δημιουργίας τους. Συγκεκριμένα θα προβληθούν 4 παραστάσεις:
24 Οκτωβρίου, 20.00
‘The Black Hole’ (2021, 58’) του Hashem Adnan
- The case of 200.000 invisible workers Η παράσταση ‘The Black Hole’ του Hashem Adnan φέρνει στο προσκήνιο τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος μεταναστριών, απόρροια του αναχρονιστικού
συστήματος kafala του Λιβάνου. Το σύστημα kafala παγιδεύει μετανάστριες οικιακές
εργαζόμενες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα,
Φιλιππίνες, Κένυα) σε ένα εφιαλτικό δίκτυο αθέατης κακοποίησης μέσα σε ιδιωτικά
νοικοκυριά, που κυμαίνεται από συνθήκες εργασίας απόλυτης εκμετάλλευσης μέχρι την
καταναγκαστική εργασία και την εμπορία ανθρώπων.
«Θα σας πούμε για ένα σύστημα που αποκρύπτει τις αδικίες και εκμηδενίζει συστηματικά
τις δυνατότητες δικαιοσύνης. Θα σας πούμε για μια οικογένεια που βρίσκει παρηγοριά
στα χέρια μιας χαμηλόμισθης γυναίκας, αλλά διατείνεται ότι «είμαστε όλοι ίδιοι». Θα σας
πούμε για μια πολίτη που διαμαρτύρεται για τα δικαιώματά της, αλλά «κατέχει» έναν
άνθρωπο στο σπίτι της. Θα σας πούμε για ένα γράμμα που έγραψε μια γυναίκα σε μια
οικιακή βοηθό, η οποία αυτοκτόνησε λόγω της κακοποίησής της. Και τέλος, θα σας
πούμε για μια μαύρη τρύπα σε έναν έρημο χώρο. Πώς μπορεί να τελειώσει μια τέτοια
παράσταση;»

25 Οκτωβρίου, 15.30
‘The Gaza Mono-Logues’ (2010/2020 42’) της Iman Aoun
Μια ιδιαίτερη προβολή από την Παλαιστίνη, που αφηγείται την ιστορία ενός
φιλόδοξου, συγκινητικού και πολιτικά ουσιώδους θεατρικού project: το ‘The Gaza
Mono-Logues’ σχεδιάστηκε από την Iman Aoun – βραβευμένη ηθοποιό,
σκηνοθέτη, εκπαιδεύτρια και συνιδρύτρια του Ashtar Theatre – με τη συμμετοχή
33 Παλαιστίνιων εφήβων που ένωσαν τις φωνές τους για να μεταφέρουν τις
τραυματικές εμπειρίες και τις ματαιώσεις τους στη διάρκεια του πολέμου, αλλά
και τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους για ένα πιο δίκαιο, λιγότερο βίαιο κόσμο.
«Για έναν ολόκληρο χρόνο, 33 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, εκπαιδεύτηκαν στο
θέατρο για να πιστέψουν ότι έχουν μια άλλη φωνή εκτός από τις κραυγές του
φόβου και τους θρήνους της απόγνωσης. Μια φωνή που μπορεί να ανέβει πιο
ψηλά από το drones των πολεμικών αεροπλάνων που τους βομβάρδιζαν μέρα
νύχτα, για να πει: «Φτάνει!!! Αξίζουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν, έναν
κόσμο χωρίς πολέμους ή πολιορκία και σίγουρα χωρίς κατοχή».
Στις 17 Οκτωβρίου 2010, περισσότερες από 60 θεατρικές εταιρείες σε 36 χώρες
σε όλο τον κόσμο παρουσίασαν ταυτόχρονα το ‘The Gaza Mono-Logues’ σε 18
γλώσσες στις εθνικές τους σκηνές, με τη συμμετοχή πάνω από 1500 νέων.
25 Οκτωβρίου, 21.00
‘House of Hundred’ (2018, 68’) της Yeşim Özsoy
Με αφορμή την κατεδάφιση ενός παλιού αρχοντικού, η ημι-αυτοβιογραφική
παράσταση της Yesim Özsoy αφηγείται με ξεχωριστό τρόπο μια ιστορία 100 ετών
που ξεκινά από τη γιαγιά της δημιουργού. Η παράσταση αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα οπτικοακουστική εγκατάσταση όπου η πραγματικότητα και η
μυθοπλασία μπλέκονται αξεδιάλυτα, μαζί με videos, ζωντανή μουσική και
ιστορίες από το προσωπικό αρχείο της Yesim. Οι προβολές βίντεο, η
παραδοσιακή τουρκική μουσική και τα ηχητικά εφέ χρησιμοποιούνται με τρόπο
δεξιοτεχνικό, και με άξονα της ιστορίας ένα παλιό αρχοντικό, ξετυλίγουν το
πέρασμα από την Οθωμανική εποχή στο σήμερα. Ένα περσικό χαλί, ένα παλιό
βάζο από το παλάτι, ένα φυλαχτό που κρατάει καλά κρυμμένο ένα μεγάλο
μυστικό, ένας δράκος και ένα γραμμόφωνο αποκτούν φωνή μέσα από μια
αντισυμβατική θεατρική αφήγηση.
H παράσταση αποτελεί μέρος της διεθνούς συμπαραγωγής ‘Haunted Houses’
που είχε ως επίκεντρο την έννοια του έθνους. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο
Θέατρο Maxim Gorki στο Βερολίνο στο πλαίσιο του φεστιβάλ War or Peace Festival στις 19 Οκτωβρίου 2018, ενώ παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο 22ο Διεθνές
Φεστιβάλ Θεάτρου της Κωνσταντινούπολης.

STAGE ON SCREEN

26 Οκτωβρίου, 19.30
‘Antigone’ (2014, 70’) των Mohammad Al Attar & Omar Abusaada
Η Σοφόκλεια τραγωδία γίνεται το όχημα για να ξεδιπλωθεί η σημερινή τραγωδία
του πολέμου και του εκτοπισμού. Η Αντιγόνη σήμερα ζει εξόριστη στο
προσφυγικό camp της Shatila στο Λίβανο. Στο πρόσωπό της αντανακλώνται τα
πρόσωπα Σύριων γυναικών από το Aleppo, τη Hama, το Yarmuk camp, τη
Δαμασκό – μητέρων, αδελφών, συντρόφων που γαντζώνονται από τη ζωή και
αρνούνται να παραδοθούν στην απελπισία. Η παράσταση ‘Antigone’ (2014)
αποτελεί, μαζί με τα ‘The Trojan Women’ (2013) και ‘Iphigenia’ (2017) το δεύτερο
έργο της αρχαίας ελληνικής τριλογίας που έγραψε ο Mohammad Al Attar και
σκηνοθέτησε ο συμπατριώτης του Omar Abusaada, με πρωταγωνίστριες
γυναίκες πρόσφυγες από τη Συρία. Το έργο έρχεται σε συνδιαλλαγή με την
αντίστοιχη ελληνική τραγωδία μέσα από την οπτική των προσφύγων γυναικών
της Συρίας που κλήθηκαν να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος κατά τη διάρκεια
του πολέμου και των αιματηρών συρράξεων.

STAGE ON SCREEN

SYMPOSIUM
26 Οκτωβρίου

Πάνω από 19.000 θεατές παρακολούθησαν διαδικτυακά το SYMPOSIUM του
πρώτου MEETING EVENT το 2020. Φέτος, αυτό επανέρχεται σε φυσική μορφή με
κεντρικό άξονα τις δραματουργίες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το
πρόγραμμα του Συμποσίου φέτος περιλαμβάνει:
15.00-16.00: Συνάντηση Δικτύωσης
Στην ανοιχτή αυτή συνάντηση, που προηγείται του συμποσίου, κοινό, Έλληνες και
ξένοι δημιουργοί συναντιούνται για έναν χαλαρό απογευματινό καφέ γνωριμίας,
συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων.
16.00-16.45: Κεντρική Ομιλία
Adel Abdel Wahab (Αίγυπτος)
«Political theatre on the Mediterranean stages after the 2011 ‘wave’»
To Συμπόσιο θα ανοίξει ο Adel Abdel Wahab, σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός
Διευθυντής της Hewar Independent Theatre Company και του Διεθνούς Φεστιβάλ
Θεάτρου Theatre Is A Must στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μια πλατφόρμα
προβολής σύγχρονων θεατρικών παραγωγών από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική και την Ευρώπη. Με αφορμή το επόμενο βιβλίο του, ο Adel Abdel Wahab
θα συζητήσει για τη θεατρική πραγματικότητα στην περιοχή, με επίκεντρο τις
εξελίξεις του πολιτικού θεάτρου στον απόηχο της Αραβικής Άνοιξης.
17.00-18.30: Στρογγυλό Τραπέζι
«Mediterranean Dramaturgies, Sociopolitical Challenges & Cultural Settings»
Ομιλητές: Hashem Adnan, Mohammad Al Attar, Yeşim Özsoy, Edward Muallem
18.30-19.00: Συζήτηση με το κοινό
Αμέσως μετά τη λήξη του Συμποσίου, θα προβληθεί (19.30) η μαγνητοσκόπηση της
παράστασης ‘Antigone’ (2014, 70’) των Mohammad Al Attar & Omar Abusaada.
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