
Αν και τα φεστιβάλ φαίνεται να περνάνε 
μια δύσκολη οικονομικά περίοδο στην 
Ελλάδα, ο κόσμος ανταποκρίνεται με 
ενδιαφέρον στις προσπάθειες που γίνο-
νται. Εσύ, τι θα ήθελες να πετύχει το Mir 
για την πόλη και το κοινό της Αθήνας;
Οι καιροί είναι δύσκολοι για τον πο-
λιτισμό γενικά σε όλη την Ευρώπη. Η 
οικονομική κρίση δε βοηθάει και πολύ, 
αλλά δε μπορούμε να τα ρίχνουμε και 
όλα στην οικονομική κρίση όταν δεν 
υπάρχει κρατική πολιτιστική πολιτική για 
τη σύγχρονη τέχνη. Το αθηναϊκό κοινό 
στηρίζει όλες τις προσπάθειες ανεξαι-
ρέτως μέσα σ’ ένα πνεύμα φιλομάθειας 
αλλά και εξωστρέφειας και κοινωνικότη-
τας. Θα ήθελα το MIR να είναι ένας χώρος 
όπου οι καλλιτέχνες μοιράζονται οράματα 
του κόσμου και της πραγματικότητας με 
θεατές πρόθυμους να μετακινηθούν, να 
βάλουν ερωτηματικά, να εκτοξευθούν σε 
νέους ορίζοντες και να δουν νέες πραγ-
ματικότητες να ανατέλλουν. Με θεατές 
που σιγά-σιγά θα αποκτήσουν όρεξη και 
κριτήριο για το πείραμα στην τέχνη, που 
σιγά-σιγά θα μπορούν να πάρουν θέση 
απέναντι σ’ αυτό που τους σερβίρεται 
κάθε φορά ως πολιτιστικό αγαθό. Ουτοπι-
κό; Όσο και το να κάνεις φεστιβάλ στην 
Ελλάδα ως ιδιώτης…

Ένα χρόνο μετά το τελευταίο VideoDance, ένα πετυχημένο φεστι-
βάλ για το οποίο επίσης είχες την πρωτοβουλία, καλωσορίζουμε 
το MIR. Συνδέονται κάπως οι δύο αυτές διοργανώσεις; 
Και τις δύο φορές ξεκίνησα με καύσιμο αυτό που μου έλειπε και 
που πίστευα ότι έλειπε και από την πόλη μου. Ένα φεστιβάλ για 
το πείραμα, όπου η ενδογενής δίψα ανταλλάσσεται με τον διεθνή 
δημιουργικό πυρετό και όπου τα δύο συντονίζονται επί ίσοις όροις. 
Στην αρχή ήξερα ότι θα δυσκολευόμουν να βρω χρηματοδότηση, 
κι έτσι είπα ας αρχίσουμε με βίντεο. Με τον καιρό το VideoDance 
ανοίχτηκε σε πολύ περισσότερα απ’ όσα έλεγε το όνομά του και 
πήρε την κατεύθυνση προς το ζωντανό πείραμα. Αλλά το MIR είναι 
ένα άλλο φεστιβάλ, εντελώς διαφορετικό. Eίναι ένα φεστιβάλ για 
την performance, την εικόνα και την τεχνολογία ανάμεσα στα δύο. 
Ή ένα φεστιβάλ- διαστημικός σταθμός. Ή μια ουτοπική γιορτή όπου 
περίεργοι Αθηναίοι δέχονται να μπουν σε περιπέτειες με τη σκηνή 
και την εικόνα. 

Υπάρχουν κάποιες ιδέες ή ζητήματα που θίγονται ιδιαίτερα μέσα 
από τα έργα του φετινού φεστιβάλ; Μπορείς να μας αναφέρεις 
ως παραδείγματα κάποια από τα projects που θα παρουσιαστούν; 
Το πιο εικαστικό κομμάτι του φεστιβάλ, η έκθεση με τις εγκαταστά-
σεις βίντεο (στο παλαιό Πιλοποιείο Πουλόπουλου), έχει ως θέμα 
τις προσωπικές και συλλογικές ουτοπίες, αλλά κυρίως τους τρόπους 
με τους οποίους παγιδευόμαστε μέσα σ’ αυτές. Από τις performances 
(θέατρο Αλκμήνη), κάποιες συνδέονται με αυτό το θέμα και κάποιες 
όχι. O Ιταλός Cristian Chironi θίγει το θέμα της σχέσης μας με την 
ιστορία, με χιούμορ και «ποδοσφαιρική» ευαισθησία. Η Σλοβένα 
Mala Kline αναφέρεται στη νοσταλγία αυτών που δεν έχουμε ακόμα 
ζήσει και κινείται ανάμεσα στην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, τις 
μεσοπολεμικές ντίβες και τις ταινίες του David Lynch. 
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Αυτό το Σεπτέμβριο ένα νέο φεστιβάλ για την performance, την εικόνα και την τεχνολογία 
ξεκινά στην Αθήνα. Ρωτήσαμε την καλλιτεχνική του διευθύντρια, Χριστιάνα Γαλανοπούλου, 
να μας πει λίγα λόγια για αυτό.

της Δάφνης Δραγώνα

www.mirfestival.gr
12 – 20 σεπτεμβρίου  
@ Θέατρο Άκης δαβής (αλκμήνη)

«Κλόουν την Τετάρτη, την Κυριακή Νεκρός»*

BOOK 53της Βασιλικής Πέτσα

Στα μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, καμία απάντηση, 
προσωπική προτίμηση ή κλίση δεν σε οδηγεί στο επάγγελμα του κλό-
ουν. Ένα ζήτημα, εξάλλου, που λαμβάνεται τόσο σοβαρά, όπως η κα-
ριέρα, δεν σηκώνει αστεία ή θεατρινισμούς. Ούτε βέβαια θα περίμενε 
κανείς από μια κοινωνία που θεοποιεί το χρήμα να προωθεί τον αυ-
τοσαρκασμό της. Μέτρο, τάξη και ασφάλεια, λιτότητα και στωικότητα: 
αυτές είναι οι αρχές, σύμφωνα με τους θεματοφύλακες της πολιτικής  
που κινούν τις «επιτυχημένες» (ήτοι κερδοφόρες) κοινωνίες προς ένα 
λαμπρό μέλλον αειφόρου ανάπτυξης. Και κανένας κλόουν, που τους 
βγάζει επιδεικτικά τη γλώσσα και τους μιμείται με άγαρμπες και γκρο-
τέσκες κινήσεις δεν θα μπει εμπόδιο στον δρόμο τους. Δεν χρειάζεται 
καν η παρέμβαση της αστυνομίας για να καταστείλει το «ταραχοποιό» 
στοιχείο. Ακόμα και ο κλόουν, κάποτε θα πάψει μόνος να γελά και 
αυτή είναι η τελεολογία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σκέψης.
Ένας δυστυχισμένος κλόουν, λοιπόν. Γιατί όχι, σκέφτηκε ο Χάινριχ 
Μπελ, ένας κλόουν που έχει χάσει για πάντα την αγάπη του, όχι από 
την ακατανίκητη γοητεία κάποιου αντίζηλου, αλλά από την ψυχική 
εξάρτηση που προξενεί ένας άλλος τρόπος ζωής, που είναι λιγότερο 
αστείος, λιγότερο μποέμ, λιγότερο «ζωή». Ο καθολικισμός αποδει-
κνύεται άτρωτος στις επιδέξιες τούμπες του και το γέλιο δεν αρκεί για 
να ξορκίσει τη «σημασία τού να είναι κανείς σοβαρός». Κάτω από το 
παχύ στρώμα μπογιάς, μέσα από τα φαρδιά και χρωματιστά ρούχα, 
έξω από ρόλους και σκηνές, ο κλόουν ζει το προσωπικό του δράμα. 
Ένας κλόουν ρομαντικός και περιθωριακός, ασυμβίβαστος και ταλα-
ντούχος, ένας κλόουν που δεν χαρίζεται σε κανέναν, μόνο ξοδεύεται 
αργά και σταθερά στη λιγότερο αστεία «σκηνή» που προετοίμασε και 
μας παρουσιάζει, όχι περήφανα, την ίδια του τη ζωή. Αν η επιτυχία 
και η φήμη καθαγιάζουν κάθε ενασχόληση, η προσωπική αποτυ-
χία δεν λαμβάνει ούτε το τελευταίο χειροκρότημα. Και όμως, είναι 
τουλάχιστον κωμικοτραγικό, τα μέλη μιας άκρως θρησκόληπτης 
κοινωνίας των ανθρωπιστικών αξιών και της φιλανθρωπίας,  να αρ-
νούνται τη χρηματική βοήθεια στον διπλανό τους. Οι μανδύες, όταν 
ήτανε μόνο δύο, μοιράζονταν, όχι όμως και οι πολύτιμες τουαλέτες 
μιας σικ (chic!) γκαρνταρόμπας.  
Το βιβλίο μοιάζει με το προσωπικό μανιφέστο ενός κλόουν που μό-
λις σβήσουν τα φώτα δίνει την παράσταση της ζωής του και παρα-
ληρεί χωρίς τη μεταφορικότητα της μίμησης. Αν με την υποκριτική 
του στηλίτευε την πραγματικότητα, τώρα πια με την αμεσότητα της 
εξομολόγησης στηλιτεύει την υποκρισία ενώ οι ενοχλημένοι θεατές 
τρέχουν προς την έξοδο κινδύνου. Ένας άθεος που πρεσβεύει τη 
μονογαμία, που μόνο η αληθινή αγάπη μπορεί να θεσμοθετήσει, 
ένας bon viveur της απλότητας και της ευτυχίας που κοιτάζει το 
πρησμένο του γόνατο καθώς πίνει και την τελευταία γουλιά αλκοόλ 
που του έχει απομείνει, ένας Χριστός που (ξανα)σταυρώνεται γιατί 
ενοχλεί τους σύγχρονους αξιωματούχους.
Ή ένας από τους δύο ληστές, που κρέμονται στο σταυρό τους δίπλα 
στο Χριστό, ίσως ο Τίτο, όπως τον οραματίστηκε ο ποιητής – τρα-

γουδιστής Fabrizio De Andre γράφοντας 
τη διαθήκη του (Il Testamento di Tito). 
Στην απολυτότητα των Δέκα Εντολών ο 
ληστής προτάσσει τις δικές του εμπειρίες 
ζωής που θεμελιώνουν την ανθρώπινη 
συνθήκη της αδυναμίας και καταρρίπτουν 
κάθε παραπέτασμα μεταξύ σωστού και 
λάθους, μιας βιωμένης συνθήκης που 
αποσαθρώνει τα θεμέλια των νόμων και 
των ακλόνητων πεποιθήσεων, αποδομώ-
ντας τα. Σαν τους σύγχρονους αθηναϊκούς 
ληστές των συνοικιακών σούπερ μάρκετ, 
τους Ρομπέν των Λαχανικών, που κλέβουν 
υπερτιμημένα προϊόντα και τα μοιράζουν 
στις λαϊκές αγορές, μια κίνηση που προξε-
νεί –τουλάχιστον στους απλούς καταναλω-
τές- περισσότερο θυμηδία, παρά ανησυχία 
για την αύξηση της εγκληματικότητας. Οι 
νόμοι είναι για αυτοκατανάλωση του Θεού 
και όχι για ανθρώπους που αναπνέουν, 
κινούνται, αισθάνονται και περιφέρονται 
από τα λάθη και τα πάθη τους. Ο μόνος 
δυνατός ανθρώπινος νόμος είναι η αγάπη 
της «αφοσίωσης που δεν μετακυλίει στη 
μνησικακία», μια αλήθεια που μαθαίνει ο 
Τίτο τις τελευταίες του ώρες στο σταυρό 
αντικρίζοντας το Χριστό, μια αλήθεια 
που οι συγγενείς του κλόουν βιαστικά 
προσπερνούν.
«Δεν υπάρχει τίποτε το αστείο σε έναν 
κλόουν στο φεγγαρόφωτο» (Lon Chaney), 
ή αλλιώς, έξω από τη σκηνή του τσίρκου 
ή του παιδικού πάρτυ, ένας κλόουν δεν εί-
ναι παρά μια παράταιρη φιγούρα που καλά 
θα κάνει να βγάλει αυτά τα γελοία ρούχα 
και να πλύνει τα μούτρα του. Ο κλόουν 
του Χάινριχ Μπελ αρνείται να ξεβαφτεί 
και να φορέσει κοστούμι, προσπαθώντας 
μάταια να εξηγήσει το αυτονόητο, ότι ένας 
κλόουν είναι ένας κλόουν, να υποδείξει 
σε μια κοινωνία της υποκρισίας και των 
«τύπων» την προσωπική του, ξέχωρη 
αλήθεια. Ένας κλόουν που ληστεύει τις 
αυταπάτες, ένας ληστής που καταφέρνει να 
γελοιοποιήσει τα θέσφατα. Αμήν.
*διάφανα κρίνα, «Έγινε η απώλεια συνήθειά 
μας», 1996




