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«Στον Πηγαιμό» για τη Νέα Υόρκη ο
Καβάφης
Της Ελένης Καλογερά

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εκδήλωση μεγάλου φιλολογικού, λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού
ενδιαφέροντος αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη για τον εορτασμό των 150
ετών από τη γέννησή του Ελληνα ποιητή, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το βράδυ
18 Νοεμβρίου, στο Town Hall της Νέας Υόρκης.
Η εκδήλωση έχει τη σφραγίδα του Οργανισμού Pen American Center, ιστορικού
λογοτεχνικού θεσμού στις ΗΠΑ και η υλοποίησή της οφείλεται στα κορυφαία
ελληνικά ιδρύματα - υποστηρικτές της Τέχνης και των Γραμμάτων «Σταύρος
Νιάρχος» και «Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο».
Το επικείμενο «συμβάν» θα συνδυάσει παραστάσεις, διαλέξεις, συνεντεύξεις επί
σκηνής, «επί τόπου και χρόνου» μεταφράσεις, καθώς και συνοδευτική μουσική που
θα μεταφέρουν το σύγχρονο κοινό στην ποίηση και την αλήθεια του Αλεξανδρινού
πολίτη του Κόσμου Κ.Π. Καβάφη.
Ο Κ.Π. Καβάφης, ο οποίος χαρακτηρίζεται για τον ερωτισμό στην ποίησή του, την
«ελληνικότητά του» αλλά και την πολιτισμικότητά του, αναμένεται μέσα από την
αφιερωμένη στα γενέθλιά του των 150 χρόνων εκδήλωση να απορροφήσει το κοινό
της Νέας Υόρκης. Μιας πόλης, όπως είπε στον «Ε.Κ.» ο εκτελεστικός διευθυντής του
Ωνασείου Λουκάς Τσίλας, επίσης με κύρια χαρακτηριστικά τον πολυπολιτισμό και
συγχρόνως τη μοναχικότητα ως πηγή έμπνευσης.
Η ενενήντα λεπτών διάρκειας παρουσίαση, χωρίζεται σε 10 ξεχωριστά τμήματα και
αντλεί από το «πηγάδι της ζωής», όπως είπε στον «Ε.Κ.» η Ολυμπία Δουκάκη,
λάτρης του ποιητή Νομπελίστα, ηθοποιός και φίλη και στη φιλία τους με τον Καβάφη
του τελευταίου μεγάλου επίσης μεταφραστή του Ντάνιελ Μέντελσον. Και οι δύο θα
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.
Μαζί τους ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Orhan Pamuk, ο πρώτος
μελετητής και μεταφραστής του Edmund Keeley, ο αρχιτέκτονας Craig Dykers, από
το αρχιτεκτονικό γραφείο Snohetta, που σχεδίασε πρόσφατα τη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, ο Ελληνας χορογράφος και σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο
ποιητής Mark Doty, οι συγγραφείς Michael Cunninghamκαι Andr? Acimanκαι η
ηθοποιός Kathleen Turner.
Η «συγκεκριμένη» ιδέα του αφιερώματος στο οποίο κατ’ αρχήν προσκάλεσε για την
επέτειο των 150 χρόνων του ποιητή το Ιδρυμα Νιάρχος, όπως είπε ο κ. Βασιλάκης
στον «Ε.Κ.», ανήκει στον συγγραφέα Daniel Mendelsohn και τον L?szl? Jakab Ors?s,

διευθυντή του PEN World Voices Festival, ενώ τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης
υπογράφει η Rachel Chavkin, σκηνοθέτη του θεατρικού έργου «Natasha, Pierre and
the Great Comet of 1812».
Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί, επίσης, με τις εικονογραφήσεις του David Hockney
που βασίζονται σε ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη και θεωρούνται από τα πιο
επιτυχημένα σχέδια του καλλιτέχνη, καθώς και με ένα σύντομο βίντεο βασισμένο στα
πιο αντιπροσωπευτικά έργα του ποιητή.
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