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April 28, 2021

Ακούσαμε απίθανες ιστορίες σε «Ένα αλλιώτικο
βιβλιοπωλείο»

parallaximag.gr/featured/akousame-apithanes-istories-se-ena-alliotiko-vivliopoleio

Εικόνα: ΚΘΒΕ

Αλήθεια, ποιες είναι οι τρεις πρώτες λέξεις που σας έρχονται από «Α»; Ας πούμε
αχλάδι, αλεπού και αγάπη. Τρεις τελείως διαφορετικές λέξεις που όμως μπορούν
να στήσουν μια άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία. 

Κάπως έτσι είναι και το νέο podcast του ΚΘΒΕ «Ένα αλλιώτικο βιβλιοπωλείο». Μια
σειρά από 24 επεισόδια, εκ των οποίων το κάθε ένα είναι αφιερωμένο σε ένα γράμμα της
αλφαβήτου. Το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Εν Αρχή ην η Αγάπη», κυκλοφόρησε
νωρίτερα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης και είναι αφιερωμένο στο Άλφα.
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Το βιβλιοπωλείο του Μαστρο – Μέρα άνοιξε τις πόρτες του Ηροδότου και Άντερσεν
γωνία, μαζί με την Περσεφόνη και τον γάτο Πασπαρτού. Κλείνοντας τα μάτια ένιωσα κι
εγώ ότι βρίσκομαι μαζί τους και παρατηρώ όσους περνούν από τον χώρο. Τον Πον Τίκι,
τη Ρέα- την Ωραία Αρουραία, τη Μέλπω Στρίντζω και τον εγγονό της τον Προκόπη,
αλλά και την Τούλα Ταραντούλα, η οποία αφηγείται τις περιπέτειες όλων.

Στο πρώτο επεισόδιο όλες οι λέξεις προέρχονται από το γράμμα Άλφα, όπως και ο
πρώτος καλεσμένος, ο Αργύρης Μπακιρτζής, που με τη χαρακτηριστική φωνή του δίνει
μια ξεχωριστή νότα στην ιστορία. Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχει και ένας καλεσμένος από
τον φυσικό κόσμο, ο οποίος φυσικά θα αντιστοιχεί στο εκάστοτε γράμμα.

Μπορείτε να ακούσετε το podcast στο ntng.gr και στα podcast του ΚΘΒΕ στο SoundCloud
και στο Spotify ή εδώ:

*Τραγουδάει η Ελεονώρα Αϊβαζίδου και η μικρή Ρέα Καρυπίδου

Πως προέκυψε η ιδέα για το «Ένα αλλιώτικο βιβλιοπωλείο»

Η ιδέα ανήκει στην Μάρα Τσικάρα, η οποία έχει γράψει τα κείμενα και αφηγείται την
ιστορία, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Ευγένιος Δερμιτάσογλου.

Η Μάρα Τσικάρα μιλώντας στην Parallaxi, εξηγεί ότι η ιδέα προέκυψε από μια
προσωπική ανάγκη της, καθώς η ίδια ήθελε ως ακροάτρια να υπάρχει μια τέτοια σειρά
αυτοτελών επεισοδίων. Την πρότεινε στον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ, Νίκο
Κολοβό και αυτός την αγκάλιασε και τη στήριξε από την πρώτη στιγμή.

Η Μάρα Τσικάρα / Εικόνα ΚΘΒΕ

https://parallaximag.gr/tag/argyris-mpakirtzis
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«Βρήκα πολύ ωραίους συνεργάτες, ευφάνταστους, παιχνιδιάρηδες και εμπνευσμένους.
Τον Ευγένιο Δερμιτάσογλου, που γράφει μουσική και σε κάθε επεισόδιο έχει ένα τραγούδι
του σε δικούς μου στίχους, έχουμε τον Διονύση Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ο
ηχολήπτης μας και έχει αναλάβει όλη την τεχνική επεξεργασία, τη Σιμώνη Γρηγορούδη, η
οποία σκαρώνει μια ζωγραφιά για κάθε επεισόδιο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η
συνεργασία, γιατί με τον δικό της τρόπο, με τις ξυλομπογιές της δηλαδή μας οδηγεί σ΄αυτό
που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μέσω του ήχου. Και φυσικά την ομάδα των
ηθοποιών. Τον Δήμητρη Κολοβό, την Ελένη Γιαννούση, την Ευανθία Σωφρονίδου, τον
Γιάννη Τσεμπερλίδη, τη Φωτεινή Τιμοθέου και τον Γιώργο Κολοβό», αναφέρει η κα
Τσικάρα.

Το βιβλιοπωλείο ανήκει στην πραγματικότητα, όμως το στοιχείο του παραμυθιού δεν
λείπει. Ο ακροατής θα βρεθεί σε έναν χώρο που ναι μεν υπάρχει σε κάθε γειτονιά, όμως
σίγουρα απέχει από τη μαύρη πραγματικότητα των τελευταίων μηνών.

«Τα λόγια, τα βιβλία, οι πελάτες, τα επαγγέλματα, τα χρώματα, όλα σχετίζονται με το
κάθε γράμμα» μας αποκαλύπτει η Μάρα Τσικάρα και προσθέτει πως για κάθε επεισόδιο
ανοίγονται λεξικά, φυτολόγια ακόμα και Τσελεμεντέδες. Όλο το project είναι και «ένας
φόρος τιμής στις βιβλιοθήκες, στα βιβλιοπωλεία που παλεύουν να αντισταθούν σε όσα
συμβαίνουν γύρω μας, που σου δίνουν μια προοπτική ταξιδιού, που μπαίνεις μέσα και
αισθάνεσαι ότι ασκείται η φαντασία σου. Είναι θησαυρός γνώσεων και ιστοριών. Όλο αυτό
πάει κόντρα λίγο στην υπεπληθώρα πληροφοριών που παίρνουμε από το διαδίκτυο, σα
να προτείνουμε μια επιστροφή σε μια πιο vintage εκδοχή της ζωής μας».

Τα podcasts αυτά δεν έχουν ηλικία. Σαφώς ένα παιδί που πάει σχολείο είναι σε θέση
να καταλάβει καλύτερα τις αφηγήσεις, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο όριο από τους
δημιουργούς του. Στόχος είναι όποιο παιδί το ακούσει, να παρατηρήσει και στη συνέχεια
ίσως και να ψάξει κάτι που του έκανε εντύπωση, όπως για παράδειγμα μια λέξη, μια χώρα
ή ένας συγγραφέας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο, Στίχοι: Μάρα Τσικάρα
Μουσική: Ευγένιος Δερμιτάσογλου
Ηχοληψία: Διονύσης Κωνσταντινίδης, Αργύρης Παπαγεωργίου
Τεχνική Επεξεργασία: Διονύσης Κωνσταντινίδης
Σχεδιασμός αφίσας/ζωγραφική σύνθεση: Σιμώνη Γρηγορούδη

ΔΙΑΝΟΜΗ:

Μαστρο Μέρας: Δημήτρης Κολοβός
Περσεφόνη: Ελένη Γιαννούση
Ρέα: Ευανθία Σωφρονίδου
Τίκι: Γιάννης Τσεμπερλίδης
Μέλπω Στρίντζω: Φωτεινή Τιμοθέου
Προκόπης: Γιώργος Κολοβός
Τούλα Ταραντούλα: Μάρα Τσικάρα
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Συμμετέχουν οι Μουσικοί: Θανάσης Καρυπίδης Μάριος Τσομπανίδης Ευγένιος
Δερμιτάσογλου.

Η μουσική και τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στο dB Die Studio, από τον Θανάση
Καρυπίδη που ανέλαβε και τη μουσική παραγωγή.

Στο τραγούδι των τίτλων συμμετέχουν οι μικροί Κωνσταντίνος Δερμιτάσογλου και Ρέα
Καρυπίδου.

Διαβάστε επίσης

Ένα παραμύθι – βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης με άρωμα Γαλλίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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