ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Λογοτεχνία Εν Αθήναις – ΛΕΑ

9οΙβηροαµερικανικό Φεστιβάλ

Το Ιβηροαµερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνία Εν Αθήναις – ΛΕΑ γεννήθηκε το 2008, µε τη
διαπίστωση της αναγκαιότητας να διαµορφωθούν στρατηγικές µεγάλης κλίµακας µε σκοπό
την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των χωρών της Ιβηρικής
Χερσονήσου και της Λατινικής Αµερικής αφενός και της Ελλάδας αφετέρου,
αφετέρου και την
ευρύτερη γνωριµία του ελληνικού κοινού µε τη λογοτεχνία και τις τέχνες από τις χώρες
αυτές.
Κατά την ένατη συνεχή χρονιά διοργάνωσής του, και µε Επίτιµο Πρόεδρο πλέον τον
Έλληνα συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη,
Μάρκαρη το Φεστιβάλ ΛΕΑ εξακολουθεί να αποτελεί το
κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τη διάδοση σε αυτήν τη χώρα της γραµµατείας των
χωρών της Λατινικής Αµερικής,
Αµερικής της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
Πορτογαλίας µια πολιτιστική
συνάντηση γύρω από τη λογοτεχνία αλλά και µια ιδανική ευκαιρία για
ια την εξάπλωση της
συνήθειας της ανάγνωσης.
Από τις 7 ως τις 19 Ιουνίου στην Αθήνα και από τις 16 ως τις 18 Ιουνίου στη Λευκάδα, το
κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει, µεταξύ άλλων
άλλων, εκθέσεις ζωγραφικής και
φωτογραφίας, αφηγήσεις παραµυθιών,
παραµυθιών εργαστήρια λογοτεχνικής µετάφρασης αλλά και
λογοτεχνικά, θεατρικά
θεατρικά, µουσικά και γαστρονοµικά εργαστήρια
εργαστήρια, µουσικές και ποιητικές
βραδιές, αφιερώµατα σε συγγραφείς
συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων
βιβλίων, οµιλίες,
οµιλίες συνεντεύξεις και
στρογγυλές τράπεζες µε τους προσκεκληµένους συγγραφείς και µε προσωπικότητες του
ελληνικού πολιτιστικού βίου. Ένα πλούσιο φάσµα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
επιλογών για όλες τις ηλικίες και τις προτιµήσεις, µε ελεύθερη είσοδο σε όλες σχεδόν τις
εκδηλώσεις και µετάφραση στα ελληνικά
ελληνικά.
Φέτος, µεταξύ των προσκεκληµένων
ληµένων συγγραφέων, των οποίων το έργο έχει µεταφραστεί
στα ελληνικά, συγκαταλέγονται:
συγκαταλέγονται ο ΡαούλΣουρίτα (Χιλή – Εκδ.
Εκδ Γαβριηλίδης),
οΈκτορΑµπάντΦασιολίνσε (Κολοµβία – Εκδ. Πατάκη), ο Σαντιάγο Γκαµπόα (Κολοµβία –
Εκδ. Πόλις), ο Πάµπλο Γκουτιέρεθ (Ισπανία – Εκδ. Καστανιώτη), ο Χουάν Βιθέντε Πικέρας
(Ισπανία – Εκδ. Γαβριηλίδης), η ΜάρταΣίλβια∆ιοςΣανς (Αργεντινή – Εκδ.
Εκδ Γαβριηλίδης), ο
ΧόρχεΓκαλάν (Ελ Σαλβαδόρ – Εκδ. Ψυχογιός), ο Χουάν Βιγιόρο (Μεξικό
Μεξικό – Εκδ. Φιλύρα και
Εκδ. Κουκκίδα-Πόρτες),
Πόρτες ο Ζοζέ ΛουίςΠεϊσότο (Πορτογαλία – Εκδ.
Εκδ Κέδρος) και ο
Γκαµπριέλ Καλντερόν (Ουρουγουάη
Ουρουγουάη – Εκδ. IsuzuVerlas). Επίσης
Επίσης, έχουν προσκληθεί και
άλλοι µελετητές, συγγραφείς και ποιητές, των οποίων το έργο δεν έχει µεταφραστεί ακόµα
στα ελληνικά: ο ΕουζέµπιΑγιένσα,
ΕουζέµπιΑγιένσα η ΡακέλΛόπεθ, η ΜερθέδεςΘεµπριάν
έδεςΘεµπριάν και η Άδα Σάλας
(Ισπανία), ο Αλµπέρτο Κάνο (Παναµάς)
(Παναµάς και η ΧάνατΚαράσα (Μεξικό-ΗΠΑ
ΗΠΑ).
Στο µουσικό κοµµάτι του Φεστιβάλ ΛΕΑ, οι προσκεκληµένοι µας για φέτος είναι: ο
Αλέξανδρος Τεφαρίκης µε το τρίο του, που έρχεται από τη Χιλή µε ένα πρόγραµµα
λατινοαµερικάνικης και µεσογειακής ethnicfusion, ο Χουάν Γρανάδος,, που έρχεται από την
Ανδαλουσία για να µας χαρίσει µιαν αξέχαστη βραδιά φλαµένκο
φλαµένκο, και ο ΖοζέπΤέρο, που
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έρχεται από τη Χερόνα για να µας παρουσιάσει µελοποιηµένους στίχους του Καβάφη στα
καταλανικά. Αξιοσηµείωτη επίσης θα είναι και η παρουσία Ελλήνων µουσικών και
µουσικών που διαµένουν στην Ελλάδα: ο συνθέτης, πιανίστας και ερµηνευτής Μάριος
Στρόφαλης, η Μεξικανίδα ερµηνεύτρια ΜάρταΜορελεόν, ο Αργεντινός συνθέτης και
µουσικός ΡοµάνΓκόµες, η τραγουδίστρια του φλαµένκο Γιώτα Μπαρόν, ο Αργεντινός
µουσικός και τραγουδιστής Χέρµαν Μάυρ, ο βιρτουόζος της αρµόνικας Κώστας
Βλαχόπουλος, ο κοντραµπασίσταςΓιώργος Ρούλος, ο Ισπανός κιθαρίστας του φλαµένκο
ΑλεχάντροΤσακόν, η χορεύτρια του φλαµένκο Αργυρώ Τσάπου και ο Κουβανός µουσικός
και ερµηνευτής ΡέµυΜαϊλάν, µεταξύ άλλων.
Οι χώροι διεξαγωγής του Φεστιβάλ θα είναι για φέτος:
-στην Αθήνα: το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (τελετή εγκαινίων), η
Τεχνόπολις του ∆ήµου Αθηναίων, η Στοά του Βιβλίου, το Abanico, το
Poems&CrimesArtBar, το PolisArtCafé, το BooksPlus/Art&Coffee, οΠολυχώρος
Πολιτισµού Αθηναΐςκαι το Ίδρυµα Μαρία Τσάκος (τελετή λήξης).
- στη Λευκάδα : το Πνευµατικό Κέντρο , η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, η Αίθουσα
Τέχνης Θεόδωρος Στάµος, η πλατεία Άη Γιάννη, ο κήπος του ξενοδοχείου
SantaMaura.
Το Φεστιβάλ ΛΕΑ διεξάγεται υπό την αιγίδα και/ή µε την υποστήριξη των Πρεσβειών της
Αργεντινής, της Βενεζουέλας, της Βραζιλίας, της Ισπανίας, της Κούβας, του Μεξικού, της
Ουρουγουάης, του Παναµά, του Περού, της Πορτογαλίας και της Χιλής, της Πρεσβείας της
Κολοµβίας στη Ρώµη, των Επίτιµων Προξενείων του Ελ Σαλβαδόρ, της Κολοµβίας και της
Παραγουάης, καθώς και του ∆ήµου Αθηναίων και του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Για τη φετινή, ένατη χρονιά του, το Φεστιβάλ διοργανώνουν: το Φεστιβάλ ΛΕΑ, το
SolLatino, το Abanico,το Ίδρυµα Μαρία Τσάκος και το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Ελπίζουµε να απολαύσετε το τελικό πρόγραµµα του φετινού Φεστιβάλ ΛΕΑ. Κοιτάξτε το
και σηµειώστε στο ηµερολόγιό σας όλες τις εκδηλώσεις που σκέφτεστε ότι θα σας
αρέσουν, γιατί σίγουρα θα είναι πολλές!

Το ΛΕΑ στη Λευκάδα!
Παρασκευή 16 Ιουνίου, 20.00, Αίθουσα Τέχνης Θεόδωρος Στάµος
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής
«Γυναικεία χρώµατα του Παναµά» της ζωγράφου Νικόλ Μαρί Ροσανία Άριας
Στα έργα της Παναµέζας ζωγράφου αναδύεται η ουσία και η εσωτερική δύναµη που
αποτελούν ίδιον της γυναίκας, καθώς και το κάλλος των γυναικείων περιγραµµάτων µέσω
έντονων χρωµάτων και αδρών γραµµών. Για να πετύχει αυτά τα αποτελέσµατα, η
καλλιτέχνιδα χρησιµοποιεί τεχνικές µε ακρυλικά χρώµατα και σπρέι πάνω σε καµβά.
∆ιάρκεια της έκθεσης: από τις 16 ως τις 24 Ιουνίου.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Παναµά. Στα ισπανικά και τα ελληνικά
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≪LATIN PORTRAITS≫
≫της ζωγράφου ΧούλιαΓκερέρο
ΗΚολοµβιανή καλλιτέχνιδατωνοπτικώντεχνώνπαρουσιάζειµιασειράπροσωπογραφίες µετις
οποίες
αποτίνειφόροτιµής
σεΛατινοαµερικανίδεςκαιΕλληνίδες,
γυναίκες
τωνοποίωντοκαλλιτεχνικό
καιπνευµατικό
έργοθεωρείταικορυφαίο.
Μεταξύ
άλλωνχαρακτηριστικών,
ηχρήσητωνχρωµάτωνδίνειµιαπολύ
πρωτότυπηπινελιάστο
έργοτης καλλιτέχνιδας. ∆ιάρκειατης έκθεσης: από τις 16 ως τις 24 Ιουνίου.
Σεσυνεργασία µε τοΕπίτιµοΠροξενείοτης Κολοµβίας στηνΑθήνα. Σταισπανικά καιταελληνικά.
Παρασκευή 16 Ιουνίου,21.30, Αίθουσα Συνεδρίων Πνευµατικού Κέντρου
Προβολή της ταινίας «Βενέτσια» από τη Βενεζουέλα
Σκηνοθεσία: ΧαΐκΓασαριάν. Έτος: 2009. ∆ιάρκεια: 1:46.
Βασισµένη σε µια πραγµατική ιστορία, που διαδραµατίστηκε στη Βενεζουέλα στη διάρκεια
του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, και όπου εµπλέκονται ο κόσµος των κατασκόπων και
ένα ερωτικό τρίγωνο. Το 1942, οι ναζί καταφέρνουν να βουλιάξουν στην Καραϊβική µερικά
δεξαµενόπλοια που τροφοδοτούσαν µε καύσιµα τους Συµµάχους. Προκειµένου να
εξασφαλίσει αυτόν τον ανεφοδιασµό, ο αµερικανικός στρατός στέλνει στη Βενεζουέλα τον
Φρανκ, έναν τεχνικό των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος θα βρεθεί µπλεγµένος σε ένα ερωτικό
τρίγωνο µε τη Βενέτσια, τη σύζυγο ενός Βενεζουελανού λοχαγού. Η ταινία τιµήθηκε µε το
Βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Sonoma στις
ΗΠΑ.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Βενεζουέλας.
Στα ισπανικά και τα ελληνικά

Σάββατο 17 Ιουνίου, 19.00-20.00, Αίθουσα Τέχνης Θεόδωρος Στάµος
∆ιάλεξη του Εδουάρδο Αλµπέρτο Κάνο: Η παραδοσιακή παναµέζικη φούστα
Η παραδοσιακή φούστα (pollera) αποτελεί κοµµάτι της εθνικής ταυτότητας του Παναµά.Σε
κάθε γωνιά της χώρας, η ενδυµασία αυτή αντιπροσωπεύει την κοινωνία της κάθε περιοχής
του Παναµά και µας υπενθυµίζει ότι κάθε χωριό έχει και τη δική του ταυτότητα.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Παναµά. Στα ισπανικά και τα ελληνικά
Σάββατο 17 Ιουνίου, 20.30-21.30, Κήπος ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας
Σύγχρονη κολοµβιανή λογοτεχνία. Συζήτηση µε τον ΈκτορΑµπάντΦασιολίνσε και
τον Σαντιάγο Γκαµπόα
Ο Ισπανός ποιητής Χουάν Βιθέντε Πικέρας και ο Έλληνας συγγραφέας Μιχάλης
Μακρόπουλος συζητούν µε δύο εµβληµατικούς συγγραφείς της Κολοµβίας, τον
ΈκτορΑµπάντΦασιολίνσε και τον Σαντιάγο Γκαµπόα, για τη σύγχρονη κολοµβιανή
λογοτεχνία και την πρόσφατη δηµοσίευση στα ελληνικά των βιβλίων τους: «Η λήθη που θα
γίνουµε», του ΑµπάντΦασιολίνσε, Εκδόσεις Πατάκη, και «Νυχτερινές ικεσίες» του
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Γκαµπόα, Εκδόσεις Πόλις. Προλογίζει
Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

η

Μαρία

Ρούσσου-Προϊσταµένη

∆ηµόσιας

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κολοµβίας στη Ρώµη, του Επίτιµου Προξενείου της
Κολοµβίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ισπανίας και των Εκδόσεων Πατάκη και Πόλις.
Στα ισπανικά και τα ελληνικά
Σάββατο 17 Ιουνίου, 22.00, Κήπος ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας
«Απ’ τη Χιλή στη Μεσόγειο»
Μουσική παράσταση µε τον Αλέξανδρο Τεφαρίκη
Ο διακεκριµένος συνθέτης και κιθαρίστας Αλέξανδρος Τεφαρίκης, µας παρουσιάζει ένα
τρίο που κινείται σε ένα ηλεκτροακουστικόfusion µεταξύ µεσογειακής και χιλιανής
µουσικής.
Σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Χιλής και το Ίδρυµα Μουστάκη της Χιλής
Κυριακή 18 Ιουνίου, 19.00-20.00, Πλατεία ‘Αη Γιάννη
«Μια ιστορία µε συνταγή». Αφήγηση παραµυθιών µε τη ΡακέλΛόπεθ
Η λαϊκή παράδοση ανακατεύεται σε ιστορίες σηµερινές για να δώσει µορφή σ’ αυτήν την
ιδιαίτερη κουζίνα, ένα µέρος όπου τα χέρια φτιάχνουν, το στόµα µιλά και τα µάτια
λάµπουν. Παραµύθια και µαγειρέµατα, νοστιµιές και αφηγήσεις, ό,τι χρειάζεται για να
θρέψει το σώµα και την ψυχή. Τρώµε ένα παραµύθι;
Με την υποστήριξη της Acción Cultural Española και της Πρεσβείας της Ισπανίας. Στα
ισπανικά και τα ελληνικά.
Κυριακή 18 Ιουνίου, 20.30, Κήπος Ξενοδοχείου Σάντα Μαύρα
Ποιητική βραδιά
Οι ποιητές Χουάν Βιθέντε Πικέρας (Ισπανία), Κώστας Βραχνός (Ελλάδα) και
ΈκτορΑµπάντΦασιολίνσε (Κολοµβία) διαβάζουν στο κοινό της Λευκάδας τα αγαπηµένα
τους ποιήµατα.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κολοµβίας στη Ρώµη, του Επίτιµου Προξενείου της
Κολοµβίας στην Αθήνα και της Πρεσβείας της Ισπανίας. Στα ισπανικά και τα ελληνικά.
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