ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«HOTEL ΤΡΙΤΩΝ»

εκπομπή για την τέχνη & τον πολιτισμό

ΕΚΠΟΜΠΗ 1η, διάρκεια: 51΄30΄΄
Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2005, ΕΤ – 1, ώρα 22:00

Το «Hotel Τρίτων» είναι ένα φανταστικό ξενοδοχείο στους διαδρόμους του οποίου
διασταυρώνονται άνθρωποι του πολιτισμού και των τεχνών. Πρόκειται για μια σπονδυλωτή
εκπομπή, που αρθρώνεται από σύντομα θέματα (5 έως 8 λεπτά), τα οποία προτείνουν και
παρουσιάζουν οι παραγωγοί του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Οι
άνθρωποι αυτοί, γνωστοί στους ακροατές του Τρίτου, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην
τηλεόραση, για να μοιραστούν μαζί μας μια γεύση πολιτισμού έτσι όπως περνάει, όλα αυτά τα
χρόνια, μέσα από τα ερτζιανά. Οικοδεσπότης είναι ο μουσικός Δημήτρης Παπαδημητρίου,
διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος. Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 13 επεισόδια.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Ο Γιάννης Ευσταθιάδης μας εισάγει στην «Πρόβα Ορχήστρας», μια εκπομπή μνήμης.
Πρόκειται για σύνθεση αρχειακών υλικών που έχουν διασώσει την εικόνα και τη φωνή
μεγάλων μαέστρων κατά τη διάρκεια πρόβας. Θα παρακολουθήσουμε πρόβες του Δ.
Μητρόπουλου, Τ. Σόλτι, Α. Τοσκανίνι, Σ. Τσελιμπιντάχε, Λ. Στοκόφσκι, Ν. Άρνορκουρτ, Γ.
Μραβίνσκι, Λ. Μπέρνστάιν, Τ. Σέλ, Φρ. Ράινερ, Β. Γκούι.
«Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη» είναι ο τίτλος της εκπομπής του πιανίστα και
συνθέτη Χρίστου Παπαγεωργρίου και σημαίνει ότι το να ψάχνεις το νόημα της μουσικής είναι
κάπως σαν να αναζητάς το δολοφόνο σε μία ταινία μυστηρίου. Ο τίτλος είναι δανεισμένος από
έργο του Γιάννη Χρήστου.
Ο Θάνος Φουργιώτης με το “Intercity” μας ταξιδεύει στο «Νuevo Tango», στο νέο ταγκό
δηλαδή που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή τόσο στην Αργεντινή όσο και στη δεύτερη
πατρίδα του, το Παρίσι. Οι αργεντίνοι μουσικοί Εντ. Μακάροφ, Κασέρες, Μελίγκο, Ντι
Τζούστο, καθώς και το συγκρότημα Gotan Project παρουσιάζουν τις απόψεις και τη μουσική
τους, με οπτικά υλικά που παρουσιάζονται πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η σολίστ της άρπας Μαρία Μπιλντέα και ο μαθητής της Θοδωρής Ματούλας ερμηνεύουν μια
διασκευή «Ζωναράδικου» για δύο άρπες κι ένα πρελούδιο του Μπαχ, ειδικά για την εκπομπή.
«Υστερόγραφο» από τον συγγραφέα Θάνο Σταθόπουλο. Μια ξεχασμένη συνέντευξη του
Ζαν Ζενέ στο περιοδικό Playboy, αναπαρίσταται κινηματογραφικά, με ήρωα τον Θ.
Σταθόπουλο στους ρόλους του δημοσιογράφου και του Ζενέ.
Ο σκηνοθέτης του θεάτρου Εμ. Κουτσουρέλης μέσω του «Room Service” καταφέρνει το
απίθανο: να συνομιλήσει με τα μέλη της μπάντας ηλεκτρονικής μουσικής Drog A Tek, μια
ομάδα μουσικών που αρνούνται να δώσουν συνέντευξη.

Ο σκηνοθέτης Μενέλαος Καραμαγγιώλης στη ζώνη «Συναντήσεις» φιλοξενεί ανθρώπους
που επιλέγει ο ίδιος. Στην πρώτη εκπομπή συνομιλεί με τον αρχιτέκτονα Γιώργο Τζριρτζιλάκη
για τους δημόσιους χώρους της Αθήνας και τη συστηματική καταπάτησή τους από τους
Αθηναίους. Θα κάνουμε μαζί τους μια ιδιότυπη βόλτα στο κέντρο της πόλης.
Τέλος, το «Hotel Τρίτων» θα παρουσιάζει ταινίες video art σύγχρονων ελλήνων και ξένων
εικαστικών. Στην 1η εκπομπή ο Διαμαντής Σωτηρόπουλος προβάλλει την ταινία του «Logic».
Παραγωγός: Κώστας Λαμπρόπουλος
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου
Φωτογραφία: Γιώργος Μιχελής
Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης
Ήχος: Γιώργος Πόταγας
Εκτέλεση παραγωγής: Γιώργος Κυριάκος

