
Με 21 ελληνικές και ξένες πα-
ραγωγές, μόνο σε ανοικτούς 
χώρους, το Διεθνές Φεστιβάλ 
Χορού Καλαμάτας μεταθέτει 

για πρώτη φορά το καθιερωμένο ραντεβού 
του από τον Ιούλιο στο δεκαήμερο 21-30 
Αυγούστου 2020, διατηρώντας  ατόφια όλα 

τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του. 
Διεθνείς προ-
σωπικότητες, 
σημαντικοί Έλ-
ληνες δημιουρ-
γοί, πολλά δια-
φορετικά είδη 
σύγχρονου χο-
ρού και ισχυρό 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για 

επαγγελματίες πρωταγωνιστούν στο 26ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που 
δίνει και φέτος το παρόν στην πιο δύσκολη, 
ιστορικά, συγκυρία των 26 χρόνων λειτουρ-
γίας του.

Οι παραστάσεις θα ανέβουν  στο Αμφιθέ-
ατρο Κάστρου Καλαμάτας, στην Κεντρική 
Πλατεία της πόλης και σε έναν τρίτο χώρο, 
που θα ανακοινωθεί σύντομα. Το πρόγραμ-
μα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με τον αρχικό σχεδιασμό και γεννήθηκε υπό 
παράδοξες συνθήκες.

Βασικός θεματικός άξονας είναι η σχέση 
των σύγχρονων ανθρώπων με τη Φύση 
και την Ανάγκη. Εν μέσω μιας ευρύτερης 
ιστορικής συγκυρίας, που δεν αφορά μόνο 
την πανδημία, είναι πολύ σημαντικό να δι-
αισθανθούν οι θεατές τί έχει να μας διδάξει 

ο χορός. Οι φετινές παραστάσεις μιλούν για 
την ανάγκη νέας ισορροπίας και αφουγκρά-
σματος του εσωτερικού μας ρυθμού. Πρω-
τοεμφανιζόμενοι δημιουργοί και δημιουργοί 
με ιστορική πορεία στο σύγχρονο χορό θα 
μοιραστούν με το κοινό την προσδοκία για 
αλλαγή, για ουσιαστικές ανθρώπινες αξίες, 
για αναθεώρηση της σχέσης με τη μητέρα 
Φύση, με τον Εαυτό και με τον Άλλο.

11 ξένες ομάδες, εκ των οποίων οι 7 εμ-
φανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
10 ελληνικές ομάδες, μεγάλοι δάσκαλοι του 
χορού, παραστάσεις χορού που συνδυάζουν 
διαφορετικά είδη –από το σύγχρονο και το 
hip hop μέχρι τα ακροβατικά και το φλαμέν-
κο– και ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα θα καταστήσουν την Καλαμάτα διεθνές 
σημείο αναφοράς του σύγχρονου χορού για 
από 21 έως 30 Αυγούστου. Οι ξένοι δημι-
ουργοί που δίνουν φέτος ραντεβού στην 
Καλαμάτα προέρχονται από το Βέλγιο, την 
Ισπανία, τη Γαλλία, την Τσεχία, το Ισραήλ, 
τη Γερμανία και τη Σλοβακία. Στο Κάστρο 
πρωταγωνιστούν σπουδαίοι δημιουργοί 

και καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού, με 
έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, όπως ο Wim Vandekeybus 
με την ομάδα Ultima Vez και το τελευταίο 
έργο τους TRACES, ο Israel Galván με το 
σόλο του Revolution Without Music και οι 
Peeping Tom επίσης με το τελευταίο τους 
έργο Diptych, 
ενώ εντυπωσι-
ακές είναι και 
οι ελληνικές 
σ υ μ μ ε το χέ ς 
με το KAOS 
της Ιωάννας 
Πορτόλου και 
της ομάδας 
Griffón Dance 
Company, μια 
παραγωγή του 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα ΤΑ-
ΜΑΤΑ του Φώτη Νικολάου και την παρά-
σταση ὕλη των kóka&panú (Κωνσταντίνας 
Ευθυμιάδου και Παναγιώτη Μανουηλίδη), 
σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία 
μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού κας Λίνας Μενδώνη, του Δημάρχου 
Καλαμάτας κου Αθανάσιου Π. Βασιλόπου-
λου, του Προέδρου Δ.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» 
κου Παντελή Δρούγα και της Καλλιτε-
χνικής Διευθύντριας Λίντας Καπετανέα, 
οδήγησαν στο πλέον θετικό αποτέλεσμα, 
εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ένα 
εξαιρετικά πλούσιο και πολυποίκιλο πρό-
γραμμα.
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