Από το 2012, όταν δημιουργήθηκε η ιδέα για το εν πλω ταξίδι του θεατρικού
project “MEETING THE ODYSSEY”, μια ομάδα καλλιτεχνών με διαφορετικές εθνικές και
πολιτισμικές ταυτότητες επιχείρησε να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη και να συναντήσει
το πολιτιστικό δυναμικό της κάθε πόλης που πιάνει λιμάνι, μέσα από
θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν ντόπιοι καλλιτέχνες.
Με όχημα το θρυλικό “HOPPET”, το μοναδικό ιστιοφόρο που επέζησε του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, τα δύο προηγούμενα χρόνια, η ομάδα ταξίδεψε από την Βαλτική, την Κεντρική
Ευρώπη, την Πράγα και το Βερολίνο μέχρι την Ιταλία, την Γαλλία και τη Μάλτα, κάνοντας
μάλιστα μία στάση στη Λαμπεντούζα, το νησί-σταθμό για χιλιάδες ανθρώπους
που αναζήτησαν σωτηρία και ελευθερία από τις εμπόλεμες ζώνες της Αφρικής. Πάνω από
350 καλλιτέχνες συμμετείχαν στις παραστάσεις του “Meeting the Odyssey”, ενώ
19.000 θεατές [1] είδαν τηνπαράσταση [2] σε 25 σταθμούς σε όλη την Ευρώπη.
Και φέτος το καλοκαίρι έρχεται στον τελικό της προορισμό: στην πατρίδα του Οδυσσέα,
την Ελλάδα!
ΓΙΑ ΤΟ PROJECT
Το “MEETING THE ODYSSEY” είναι ένας συνδυασμός στοιχείων από την Ο
ΕΙΑ
[3], σύγχρονων θεμάτων της Ευρώπης και ιστοριών που θα αντληθούν μέσα από την επαφή
με τοπικές κοινότητες διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών συστατικών των πόλεων λιμανιών.
Η χώρα μας επιλέχθηκε τόσο με κριτήρια πολιτιστικά όσο και ως ένδειξη αλληλεγγύης στην
δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης. Επομένως, κάνοντας στάσεις σε τέτοια σημεία
εξαιρετικής σημασίας, το project υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία και
διάλογο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη – υποδοχείς χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών
που εκπροσωπούν διαφορετικά έθνη, κουλτούρες, γλώσσες και θρησκείες.
τόχος του project να αντικρούσει προκαταλήψεις, να αναζητήσει κοινές αφηγήσεις στη
ζωή των σύγχρονων Ευρωπαίων μέσα από το συμβολικό ταξίδι της Οδύσσειας και να θέσει
τα ερωτήματα: ποιο είναι το κοινό πολιτισμικό έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα;
Πως μπορούμε να ανακαλύψουμε τις κοινές μας ρίζες;

Links:
-----[1] http://www.culturenow.gr/s/theates
[2] http://www.culturenow.gr/s/parastasi
[3] http://webmail.ntua.gr/HTTP://WWW.CULTURENOW.GR/S/ODUSSEIA

