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Η lκπαίδcι'ιπι

Παρακολουθώντας τΙς πα·

ραατόσε,ς διαπιστ ώνει κα

νcΙς ότι "Ιό χαμηλό tπΙnεδο

τών πιό πολλών όφεtλεταl

στήν Ιλλ ιπή Ι κπα Ι δευοη

ήθοποιών καΙ σκηνοθετ ών .

Ο έρασ ιτιχνισμός πάει νά

γΙνΕI καθεστώς , άκόμη καΙ

στις κρατικις σκη \l tς . Ακο

λουθώ ντας {σως Ι.ΕΙνο "Ιό

_Στή ν Ελλόδα ΕΙσαι ότι δη

λώοcις .. , "Ιό θιατρό μας πα·

ρουσιόζεl πολλό φaινόμ ι: να

μετριοτήτων καΙ μ Ιτριας ή

άνύnαΡΚ'τ/ς nαιδc Ιας . ΑντΙ·

θετα, θό Ιπρε πι: καΙ στό

θιατρο καΙ aτoύς άλλους

τoμι tς τής τΙχνης (μήν ξι:

χνόμ ι. "Ιό ώδι:Ιο μας μΙoa

aτά λαδQδΙKα. μήν ξε:χνό.μΕ

πώς όκόμη nαλcuoUIlIt νό

άποκτήσουμc σχολή .aλών

τεχνιΑιν ) νό δημιουΡΥΤ\θι: Ι ή

σωστή ύπoδoμfι , μΙ 1:ή λι:ι

τουργΙα καλών σxtocwv .

1ιλ/.Δ τι \ι"ό tλπLζt.ι ιιανι iς όταν

α",όμ.η ιιQl ι'ι δραμαn",ή αχοΜ

1'oιJ ΚθθΕ ι,ιι..,ιι αιίτόν τόν _αιρό

α/~, ό,φού rιcΡΙΌΔCιισι ιιQ

φιλΟ(Ι;\ι'ήθηιιι οι σχολι:la. . Η Οφ-ο

ατή όvτψ..ι:τώnΚ7η τών rφcr.,μό.

των ,,01 τώ.. rφo3λημότων cΙνο. ι

τόση '"a1I , ό_ 6 ec-. αt

t'f'1~p . t w· v !άστη •• ιιό .

παιος χώρος (6. τQλ/.ηλoς .ι

οutός l . ιιοΙ ' Ιοοcριι; μ~'oι&( .

δΙ ν nρoC1'οΨόΟ'τ/ΛΙ t •
..6 ιρl ;ιoυν t6 ιc. στα

ό, t ΙQΙ. t r ,6 προ-

δ.Viιιατ. ~ τ/

"".ee_....

νό μι'ιν δημιουρΥού" ΙαφαλμΙ
να. _ομ η"ό ΚΡ Ιτ/ΡΙΟ Ο'Τό νc: brc
ρο .οlνό. ποι:, δΙν εΙχι: τήν εύ
.αιρ lα νό xo pcl τό ΠΡΟΥμαηlll6
μCΥόλο βΙατρο. ούτό ποι:, όξlζcι
νό τοι;, όφιcρ<ί.lνοvν φεσTιβdλ
",α l οό.,ό πού δημιουργcl όποl

τ/οεις .

Τά ΠΕριφΕρειακά
Τό όρμόδ ιο unouρycIo cuOY

γcλ.[ζc.,ο ι τ/ν 8eotp t_fI όπο_f.
vτρωση ...σΙ σιιι:ορπόcl Ι ",ατομμό·
ριο γιό νό 6ώoe I ιιι:αλό βΙσ.,ρο

στι'ιν ΙπαρχΙα . Xωρlς όμφιδολΙα
t XItI Ιδ cολΙσΤl ιιι:Ις πρ08Ισεις ,

αυνltχΙζοντος μ ιό π αλιό.,cρη

πρoσnόθςlo πού όνοζητούοι:

λίΙοεις, χωρlς Ιπι.,υχΙο πόντοτς .

Τώρσ δlσ.,Ι8ηκαν πολό ης

ρισσό.,ερσ χρι'ιματσ. όπως λt'γι:1
.,ό γΠΠΕ. χωρΙς όμως. ώστόσο,

νό πούμι: όη "ue l,l KC .,6 θΙμσ.

Οόσιαστι ...ό .,6 1983 ntpaoe κοΙ

μόνο Ινα περιφcρeιοιιιόθΙα"ΡΟ
ιβαλε μηροστό τις ΠOΡOO'1ό~

σε ις , "Ιό δ η μOTlιc:6 θεσσαλικό
βέστρο, .,6 όποΙο ώστόσο ηροΟ·
πήρχc: . Ιστω ιιιοl μΙ όλλη σύνθ ε-

ση , "'0 1 μάλιστα εlχε νό πορου·

σιόσει μ ιό ιιισρ ιΙρα . όπό τό 1975
μΙχΡΙ πέρσι. όξιοζι'ιλι:.υτη.

Στό δύο θΙατρο .,ouΚθΒΕ ("Ιό
Ανα.,ολlκι'ις ΜοκεδονΙος καΙ "Ιό

τής θρόκης) ςΙχομΣ Kατoιc:όρυ

φη mώoη τής πο l6τη-τας τών

ποραστόσεων. άν σκι:.φθεΙ κσ

νεΙς ότι .,ό θΙατρα αότό μπόρε

σαν κόπο.,ς νό nαροuσιόσουν

μ ιόν όξι6λογη πα ρ ό στ α ση

- Πλούτου- τού Αρ ιστοφόνη ,

Ινώ τώρα KατατρI60vται μΙ μc

τριότητες. Μιό μαηό ατήν μΙχΡΙ

τώρα lστορlα τών θςόΤρ<ι.lν αύ·

"Ιών μπορι: 1 νό πεΙσει "Ιό" πιό

δύσπιστο ότι fι mώoη εΙναι σο·

φf(ς . Συνcπώς τΙ Ιγινι: ;

Κι όσο γιό τό άλλσ θΙατρα.

πού εΙναι fι πρόοδος ; ΚαΙ

πού εΙνοι ΟΙ ΙμπνευσμΙνοι

όνθρωποι πού θό τά δώσουν

πνοή ή ΟΙ ΠροΥμαηκό όξιό

λαγοι ήθοποιοΙ (λΙγοι tcxw
ρ[ζουν) πού θά κόνουν σω

ατή πρόξη τΙς φιλoδoξl.ες

τού ύπουργεΙου ;

Τό εΙχαμε πεΙ κι άλλοτε: ή

δημιουργ[α τών δημοτικών fι

"Ιών περιφερc ια κών θεάτρωor

γιό νά δώσει καλ.οUς καρποuς

καΙ 'Ιό μήν κοροlδεύουμε "Ιόν

κόσμο , πρΙπει νά βασισθεΙ σΙ

σημαντ l κΙς όμόδες καλλΙ1:ε

χνών. Τώρα κόποιοl ΣVΓKεVΤρώ·

νονται, λύνουν τό πρόβλημα

τής όνεργΙας τους καΙ όλα καλό.

ΟΙ ΙφημερΙδ ες θά προβόλουν

τούς καλλιτΙχνες (πόντα "Ιό κά·

νουν) κι όλοι θά εΙναl εύχαρι.

στημένοι. Κι ό μως όλη fι προσ

πάθε ια εlναl λόθος , άλα τά σxt

δια προδΙνονται όπό τήν μέτρια

Ι κτΙλεση . Οχι ότι εΙναι εlκολο

'Ιό συγκροτηθούν αύτοΙ οΙ όξιό·

λαγοι θΙασοι ατήν έπαρχΙα. Εδώ

δε ινοπαθούν οΙ κραηκΙς σκη

νΙς τής Aθ fινας καΙ τής θεσσα

λονlκης . . . Ωστόσο, χρΙος τών

όρμοδΙων εΙναι νά βρούν τήν

σωατή λύση τού προβλήματος .

λλλοιώς έχουμε σπατάλη χΡη.

μότων καΙ μΙτρ ιο όποτΙλι:σμα.

ΚαΙ, βέβαια. δΙν μπορεΙ νό

μfι διαπιστώσtι κανcΙς μΙ

θλΙψη ότι τό κυριότερο όνε ι

ρο, "Ιό νά όξιοποιηθούν δη 

λαδfι οι τοπικές καλλΙ1:εχνl

κΙς δυνόμεις (ό Κούν έπψέ

νει ατήν άνάγκη αύτή) όπΟ

δεlχθηκι. στΙς περισσότερις

φορΙς όνειρο όπατηλό . Ετσl

ό γενικό1:CΡος όπολοΥισμός

aτό θΙμα θεατρική όποκΙΙ·

ντρωση ιΙναι πτωχότατος.

ΚαΙ διαφω\lώ Ιντελώς μΙ τήν

όποψη πού διατυπώνουν κά

ποιοι πρωταγωνιστΙς μας ,

ό1:l δηλαδfι ός γΙνουν λάθη,

άς μήν ι:Ινοι θαυμόσια "Ιό

πρόγματα, θό φτιάξουν κό·

ποτε. Οχι. Τό πεΙραμα στο,·

X(ζcl πόρο πολύ καΙ "Ιό ιπι

χclρημα Ιαως 'Ιό ιΙναι Ικ τού

πονηρού , Μέ "Ιό χρήματα

πού δΙδονταl όπιρΙσκεπτα

θό μπορούσαν νά γΙνουν πο

λύ περισσότερα nρ6yμαTα

ατό" τομΙα ~ κουλτούρας

πόντα, όχι ύΠΟχΡεωτικό στό

θΙατρο.

..
τεΧΥης

αύτόν "Ιόν -θ εσμό- θό πρεπει

νό σκι:φτούν καλύτερα καΙ νό

6ρούν τρόπους νό nλoυTlσoυ ν

τΙς _γιορτ Ις _ καΙ κυρΙως νά κό·

νουν Kαλtς παραστάσ εις, παρα·

στάσεις πού νά μήν προσβά

λουν 1:ό γούστο καΙ τή νοημοσύ·

νη ιού κοινού καΙ προπαντός ,

Ρούλσ ΠΟ'1l:Ρό ",η ·
η.,.., όΟα όλι:ς αότΙς ΟΙ ΥΙΟΡ

τΙς όποτcλοόν μιό Ιαφaλ μΙνη
npoσntI 8C:ID δ"μ lουργ Ιος "φe~

στιδόλ " , όπου . όμως , όV1: Ι νό
παρσ_ολΟιι9 Ι: Ι "'α νι: 1ς ΙπιτυxΙcς .
tβλcπe όπο.,υχΙ cς ι'ι μΙτρ ιcς

Ιπιδ όσι: ις . ΣlΥουρα ό δι'ιμος καΙ
όποιοι (ιλλΟI όoxαλoόvτα ι μΙ

• • • Ι • • • • • Ι • • • • • • Ι Ι • • • • •

ecόTpou _ "ού 19 83 ατό etσTPo
I< ι'ιΠου . Ο δ'ιμος θςOOQλoνl oι ης
σ: ό.όμl,l μ ιό neplmωση ηΙταξ~
~" ;:λύ1'~μα Ιοιατομμόρ ιό του
δ ΟΓ)λώοc: ις ΧΟ μ ηλού ΙπιπΙ·
όου. μΙ .όnοιt.ς Ιξοιρtοt.ις ποι:,
όnλό μός Ι"'aνσν νό βΥούμΙ:
"!ό "Ιό κλιμα δυσθυμΙας. ΓιοτΙ

o UTe ό " ΑλΧ"! μΙO'T"l'\ς .. δλι:πότο .

νε, ούτε ό -ΚουρΙας τής Σε61λ.

λης_ , ούΤΕ 6έβαια ό σαιξπηρι

κός -Αγώνας άγόπης όΥονος- .
ΣΙ κό:π.ως άνεκτό έπ{πεδο κινή ·

θηκαν "Ιό -Παλιά μας τέχνη κό·
οκι.νο_ , πού μός ξαναθύμισε τΙς

νουτικες κωμωδΙες καΙ ή δια·

σκευή τού Μπρέχτ όπό τιΊν

.......- .

..
σιις

ι • • • • • • • • • • Ι • • Ι • • •

Εκδόσεις

..
μαΤ1.α

Φw.,Ιoυ . κατόπιν τό -Ηρ8cς

ιιι: αΙ θό μclνcις .. μΙ τόν Πσπο·

μιχαι'ιλ ",σΙ Πι Δανδουλό οιη .

)(ωρΙς νό ΙχουμΣ πόντα μe

Υόλα ΙΡΥα. cΙχαμc όμως πα ·
ροστόσcις όξιων ΙπαΥγcλ.

ματιών.

1<01 oιλcIVOV'Toc; δΙν θό πρΙπι: ι

νό ξι:χόσοuμι: τήν .αλοδaλμΙνη

- Βεγγέρα- τού Καπετανάκη

πού παρουσlασε fι Πειραματική

Σκηνή τής _Τέχνης _ μΙ σκηνο

θεσ{α Νlκου Αρμάου.

Πανηγύρια

Σέ πολύ χαμηλό Ιπlπεδο στό·

θηκαν οΙ _ Γιορτές άνοιχτού

Μ1.ά σκηνές τής Θεσσαλoνiκης

Φτωχός άπολογισμός

θεατρ ι κού 1983τ

του
ΟΙ 6ΠΟλ.ογισμοΙ ι:lνα ι

πόντοτι: χρήοιμοι . ΝομΙ

ζω ότι cIVOI χρησιμότερο.

όταν τό πρόγμοτο δέν

πόΥΕ καλά KOI χρε ιάζεται

νό κο ιτάξι: ι ΚΟΥΣΙς "ιό

προσεκ τικό . "ιό όλ,οι< λη

ρωμένσ. Υιό νό βγάλε ι

χρήσιμο ουμπε ρόσμοτα .

πού lοως βοηθήσουν σt

θελτιώσc ις ~y t n ιδcι

χθι:Ι καλή "'στη lcοΙ Λαλή

θέληση . Σlγουρο ή θτο

τρικ" θεσσaλOνlKη τού

1983 τ ίνσι όπά τΙς ητρι 

πτώσε ις πού ένας τέ

το ιος όπολΟΥισμ6ς τής

χΡι:lόζι:ται . Κ ι όκόμη πρέ

πει νό συναρτηθε Ι ό όπο

λογισμός αύτός μΙ κό

ποια φαινόμενα τής cύ

ρύτερης θεατρικής ζωής

τού τόπου. γιοτ! -ότυ

χώς- δίνεται ή tντύπωση,

όχι άδικα, πώς ύπόρχε ι

μιό πανελλήνια έπιδημ Ια,

μΙ τήν μορφή ..πολιτισμι
κής πολιτικ"ς" ,

Τό θέμα εΙναl nολuδιόc:rτατο.

καΙ όπά άποψη χώρου καΙ όπά

όποψη κρατι κfις fI lδ ιωτι κ fις

θ caτρ ι κ fις δραστηριό τητας .

Υπάρχει , δηλαδιΊ, ιΊ δΡΩστηριό·

τητα στιΊ θεσσαλονΙκη. aτήν

Βόρε ια Ελλά60.. fI δραστηριότη

τα "Ιών θιάσων πού μάς Ιρχο·

νται άπό Πιν ABflvo καΙ Ιπlοης "
δραστηριότητα τής κρατικ fις

~ηνi)ς KO I τών Ιδιωτικών θεό

τρων. Ttλoς. ύπόρχιι ιΊ λι:γόμι:

νη - θ εατ ρικιΊ άποκΙντρωση_

καΙ ηώς tξελlocn.ταl .

Τό Κρατικό

ΕΙναl φυσικό κάθε όνασκό'τ/

ση, κόθε σu(ιΊτηση γενικότερο,

νό όρχΙσει όπό Τήν κρατική σκη

νιΊ . Ε(ναι μ ιό συγκροτημΙνη μο

νόδο, μΙ ύποδομιΊ . μΙ Ιστορlσ .

μΙ tπιχοΡιΊγηση lσχυριΊ, όρο μΙ

περ ισσότε ρες ύποχρεώσε ις .

Λε ιτoυργώvτας μΙ δύο κλιμό

κια , κεντρική καΙ δεύτερη σκη 

νιΊ (ΑύλαΙα) καΙ έχοντας όκόμη

δυό κλιμάκια στιΊν Ιπαρχlα , έχει

σlγουρα δρκι:τές δυσκολlες καΙ

πoλύnλευρo tpyo νδ δVΤlμετω

n loeL ΚαΙ δΙν θδ μπορούσαμε

νδ πούμε ότι "Ιό ΚΘΒΕ "Ιό πιΊγε

καλό τήν χΡονιό πού πΙρασε

-δυστυχώς .

Στήν περΙοδο πού προηγήθη·

κε όπό "Ιό καλοκαlρl Ικανε Ινα

ΙνδlαφΙρον όλλό δαπανηρό

πε(ραμα μΙ "Ιό' t pyo ..Mnptxτ
καΙ ΧΙτλερ- πού δΙν πρόσφερε.

ώστόοο. τΙποτε άπό ούσιασΤlκή

όποψή. Πάντως συγκtντρωσε

τήν πρoσαxι'J tνός μέρους τού

κοινού . Ακολούθησε μιά λα

μπρά παράσταση τού σαιξπηρι

κού ..ΤpωLλoυ - πού άτύ)(ησε

χρονικό καΙ δtν τήν εΙδε "Ιό

κοινό πού έπρεπε . Στή δεύτερη

σκηνή δημιουργήθηκε πιό πολύ

ΙνδιαφΙρο ν : ό πρωτότυπος

-Πειρασμός_ , "Ιό παραδοσιακό

-Φιιντανδ κι_ καΙ "Ιό πιό κοινωνι-

κοποιημένο - ΕνυδρεΙο - βρι

σκόταν τουλόχιστο σΙ ΙπΙπε60

όξιοπρέπειας . ΑντΙθετα "Ιό παι

δικό - τελευταlο όγριοπερlστε 

ρο- πρόσβαλε τήν αΙσθητική καΙ

τή νοημοσύνη όκόμη καΙ "Ιών

νηπΙων.

Τό καλοκαΙρι , μέ 'τ/ν άστοχη

-Λυσιστράτη- καΙ τήν φιλότιμη

άλλό όχι Ιπιτυχή παράσταση

"Ιών -lκΙτιδων_ δέν μπόρεσε νό

μιλήσει κανεΙς μΙ αΙσιοδοξΙο.

Κα Ι, φυσικό , δΙν έσωσε "Ιό

πρόγματα ούτε "Ιό σαιξπηρικό

-Αγάπης όγώνας όγονος_ πού

τού έλειψαν ΟΙ κατάλληλοι fιθo

ποιοι άλλά καΙ ό δυναμικός ση 

νοθέτης πού θό κόλυmε τΙς

γνωστές άδυναμΙες τού ΙΥΧει·

ρήματος.

Ο χειμώνας ό φετινός άρ

χισε μΙ μετριότητες. Ούτε ό

-Δράκος - εύτύχησε, ούτε

καΙ ό -ΜπΙντερμaν- παρ'

όλο πού εlναι δύο Ιργα όχι

άξιοκαΤαφρόνητα. Τώρα μΙ
τήν -Aύλ~ "Ιών θαυμάτων

ύπό.ρχει 1:0 Υλάχιστον προ·

σΙλευση τού κοινού μεγαλύ

τερη . γΙΟ1:Ι ή άδε ια αΙ θ ουσα

τής κεντρικής σκηνής δη·

μιουργοuσε άνησυχΙες καΙ

μικρό πανικό.

Τά κλιμόκια άρχισαν μΙ όση

μαντότητες στήν nλειoψηφlα .

Ακολουθώντας μιό "γραμμή μο

"όπραΚ1:ων_ τόσο 1:ό θΙατρο

"Ιών Σερρών όσο καΙ "Ιό θΙατρο

τής Θράκης μός όπογοήτευσαν.

Παλιότ ερα χωρΙς νό σημε ιώ

νουν πάντοτε ΙπιτυχΙες , ε Ιχαν

καΙ λαμπερΙς στιγμές , μέ παρα

στάσεις σάν τfιν -Ηδονή τής

Τιμιότητάς - , το ύ ..Πόθο ι κότω
όπό τΙς λεύκες_ , τού - Εξω όπό

τήν πόρτα .. , τοι) -Γιατρού μΙ "Ιό

στανιό _ κ .δ . Ισως ξαναβρεθούν

ΟΙ καλές αύτές στιγμ Ις . ΜΙχρι

1:ότε , όμως , μοιραΙα "Ιό κοινό θά

εΙναι όπαισιόδοξο.

Λαμπcρiς παρασrάσcις

0 00 καΙ νό δυσαρεστεlκόποι.

ους ό1:Ι καλό εΙχε νά παρουσιά 

σε ι ή θεατρl.ή κΙνηση aτήν χρο

νιό πού πΙρασε προερχόταν

όπό τοuς ΙδΙWTl.oύς θιόσους ή

όπό Ιηιχορηγούμι:να θΙα1:ρα.

Στ6ν 1:0μΙα 1:0" όρχαίου θι:ά·
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