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πόλη-σκηνή 

H πόλη-σκηνή, είναι ένα outdoors φεστιβάλ , που επιδιώκει να 
ενσωματώσει την πόλη της Κέρκυρας, σε μία διευρυμένη ‘θεατρικότητα ‘,  
χρησιμοποιώντας τα μνημεία, την ιστορία αλλά και τον ζωντανό αστικό ιστό 
ως σκηνικό χώρο



ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΠΟΛΙΤΙ ΣΜΟΣ λέξεις ομόρριζες που συνδέουν την έννοια 
του ενεργού πολίτη στη λειτουργία της πόλης.

Στα Επτάνησα, και ειδικά στην Κέρκυρα με την παλιά πόλη- μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ, 
βενετσιάνικα φρούρια, μουσεία κ.ά,  η επένδυση στη σύνδεση πολιτισμού και 
θεματικού τουρισμού, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. 

Η ενσωμάτωση της Πόλης ως σκηνικός χώρος και η διείσδυση του αστικού ιστού σε 
μία διευρυμένη ‘θεατρικότητα’, συνάδει με τον χαρακτήρα της Κέρκυρας, και τη 
διάδραση  που οφείλει να πετύχει το ΔΗΠΕΘΕ προς την ευρύτερη κοινωνία.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στο πρότυπο της «λόντζα» (loggia, lounge) ή αλλιώς «φόρο» (forum) – στην ‘ανοιχτή 
σκηνή’ της πόλης, το σημείο όπου συναντιούνται οι κάτοικοι όταν αφήνουν την 
ιδιωτική ή την επαγγελματική τους σφαίρα, γνωρίζοντας ότι ΄κατεβαίνουν’ στην 
‘αγορά’, με το ‘κοινωνικό’ τους κοστούμι, για συζήτηση, ψυχαγωγία, διάδραση.

*πηγή: Ηλίας Τουμασάτος στην ανακοίνωση του στο συνέδριο:  ‘Το επτανησιακό θέατρο μέσα από το έργο των 
καλλιτεχνών και την ιστορική μνήμη’
«Η σκηνή και το άστυ. Η ενσωμάτωση των σκηνικών χώρων στον  αστικό ιστό της πόλης» 



ΚΕΡΚΥΡΑ  - Η ΠΟΛΗ



   Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από 8-18 Μαΐου 2019 



Περιελάμβανε:
Site-specifique και site – sensitive δρώμενα σε επιλεγμένα σημεία 
της Πόλης 



Περιπατητικές παραστάσεις- και δημιουργικούς περιπάτους



Προβολές σε επιλεγμένα σημεία



#ψηφιακή αναπαράσταση του παλαιού δημοτικού θεάτρου Kέρκυρας στην 
πρόσοψη του τωρινού # 



# ψηφιακή αναπαράσταση # θανάσης τσίπης - βασίλης κομιανός 
#προβολή#σπύρος σκόρδος#



#γνωρίζοντας τον παρελθόν χτίζουμε το μέλλον#
# η ιστορική μνήμη σε συμφιλιώνει με το τραύμα  
# η συμφιλίωση φέρνει την πρόοδο#



#Jazz συναυλία έξω από το Δημοτικό Θέατρο
#ανδρόνικος σωτηρίου#επιμέλεια  γιώργος κοντραφούρης#



# Τριλογία της Ικεσίας # σύνθεση  τριών τραγωδιών
            # ‘ικέτιδες’- ‘ικέτισσες’- ‘ηρακλείδες’ #

# η πόλη-σκηνή 2019  ήταν αφιερωμένη στον 
πόλεμο #

# κεντρικό σημείο δράσεων ο Ναός του Αη-
Γιώργη και το Παλαιό Φρούριο #

«Πόσοι οπλισμένοι άντρες, δεν 
προσευχήθηκαν εκεί φεύγοντας για τον 
πόλεμο;»



# ‘οι δικοί  μας  ξένοι’    # πολυμορφική δράση τεσσάρων λυκείων # 
αφιερωμένη στους πρόσφυγες που ιστορικά παρουσιάστηκαν στην Κέρκυρα 
κατά τη διάρκεια του 20ου αι#



# υπό την αιγίδα του προγράμματος ‘κι αν ήσουν εσύ;’
 # πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση#   
 # ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ #



# δράσεις στο αστικό τοπίο # ιόνιο πανεπιστήμιο #τμήμα τεχνών ήχου και 
εικόνας#



# ο εκκωφαντικός ήχος της 
σιωπής#
# εβραϊκή συνοικία # - 
‘ηλακάτη’ 
# αναστασία τριανταφυλλίδου - 
μαργαρίτα τσουλουχά#



Εικαστικές και μουσικές  live performances

Cambielo # πλατεία αγ.ελένης# 
 # η στρίγγλα # μουσικοθεατρική παράσταση από την ομάδα 
μουσικοπαιδαγωγικών δράσεων του ιονίου πανεπιστημίου «ανέβα μήλο- κατέβα 
ρόδι»   # καλλιτεχνική υπεύθυνη # ζωή διονυσίου #



# contra fossa # solo live performance #
# σύλληψη - εκτέλεση # Δήμητρα Νικολοπούλου#



Ποιητικές Αναγνώσεις και Συζητήσεις με το κοινό 

# γιατί καίγεσαι σήμερα;# ανοιχτή συζήτηση  φοιτητών και κοινού με θέμα 
εμπνευσμένο από τη αυτο-πυρπόληση του Kώστα Γεωργάκη  στη Γένοβα κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας στην ελλάδα#



# πως τα ιστορικά γεγονότα γίνονται θρυαλλίδες αναζήτησης για 
το δικό μας παρόν #

#δεν παρελθοντολογούμε… μαθαίνουμε να εμπνεόμαστε#
# διοργάνωση hellenic students community #



# ξανασκέψου την πόλη #
# ηχητικός και διαδραστικός περίπατος στην πόλη #
από την καλλιτεχνική ομάδα του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου # καλλιτεχνική υπεύθυνη# Αγγελική Πούλου#



# υπάρχει πάντα ένα σήμερα να αφηγηθείς το χθες…#



# ο ήχος της πόλης είναι μία άλλη πόλη #



#caesium  133 - ένα δοκίμιο για το χρόνο#

 # θεατρικό  διαδραστικό  δρώμενο # μέρος της παράστασης των doc’s  
theater # σκηνοθεσία # Ευγενία  Ζάγουρα #



εργαστήρια – live workshops  για όλες τις ηλικίες

# καρτ- ποστάλ # 



#carte postale#
 # δημιουργικό εργαστήριο και περίπατος στην πόλη # 
‘παιδιά’ όλων των ηλικιών#



# ο ποιητής και το άγαλμα του #  συμμετοχική performance - περιήγηση στις 
προτομές των ποιητών της πόλης# 
#επιμέλεια  Δήμητρα  Νικολοπούλου#



#Τελετή Λήξης# 

Συναυλία  στο Παλαιό Δημαρχείο – San Giacomo
 #Τhe Βoombox Collective#



Στόχος της Πόλης- Σκηνής στο μέλλον, είναι να γίνει  ένα 
σύγχρονο Διεθνές Φεστιβάλ Πόλης,  

 να υπάρξει διάδραση τεχνολογίας και παραδοσιακών 
μορφών τέχνης, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε  μέσα 
από πρωτότυπη δημιουργία, για συνολικότερη μεταμόρφωση 
της πόλης και  για δράσεις που ο κάθε πολίτης θα  θέλει να 
συμμετέχει..



Το καλλιτεχνικό στοίχημα, είναι να δημιουργηθούν έργα ειδικά 
φτιαγμένα και εμπνευσμένα για τους τόπους που επιλέχτηκαν, 
αναδεικνύοντας σημειολογικά, το τοπίο, τα κτίρια , την 
ιστορία και το περιβάλλον που εντάσσονται.



Το 2019 η πόλη-σκηνή ήταν 
αφιερωμένη στον Πόλεμο
Το 2020 η θεματική της πόλης-
σκηνής  θα είναι  η Γένεση
Και το  2021 η Ελευθερία 
αναδεικνύοντας  την  Ηρακλείτια 
ρήση  ‘Πόλεμος αρχή πάντων’ 
αλλά και τις αξίες του 
Διαφωτισμού  και των 
Επαναστάσεων που  είτε σε 
προσωπικό επίπεδο , είτε  σε 
επίπεδο χωρών και  εθνών, 
σημαδεύονται από αυτογνωσία 
που οδηγεί σε  παλιγγενεσίες ,  
αλλά  και στην  ατομική και 
συλλογική ελευθερία  
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