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Διάκριτικό καΙ όθόρυβ.α πέρασε ή φετινή θεατρική σαιζόν τής θεοοαλον\.
κης διαγρόφοντας τή φυσιογνωμΙα τής γενικότερης οΙκονομικής άμ

νlα~ πού όντιμετωπlζει ή έπo~ή. τ~ έλεύθερα θέατρα αέ KαΤάoτ~o.
' άφυδάτωσης άπό άποψη θεατων και τό Κ.θ.Β.Ε. συγκενΤρώνοντας ση
πλατύτερο μέρος τού κοινού, έδωσαν ένα έλπιδοφόρο παρών. τ6
Δέν ύπήρξε παράσταση σόκ, ατό σ~νoλO, όμως, τής δραστη~ιότητας των
θιόσων καΙ τών συγγραφέων σημειωθηΚΣ τό ένδιαφέρον γιό προαεΥμί

. κλ . ό . β • νη
δουλειό, άποφυγή του ασικου ρεπερτ ριου και αρυτητα 'οτήν tVIala
όργάνωση τών παραστάσεων.

Τό κ.Θ . Β. Ε . άν~βασε όκτώ έργα, τέσ~ερα. στήν . Κεν:τρική Σκηνή KOI
τέσσερα στό «Αυλαlα». Η παράσταση του «Οίκου Ευγηρ ιας» τού Μανώλη

Κορρέ μετέφερε τονισμένα τό πλεο,,:εκτήματα KC3I ;ά έλαπώματα τής

γραφή ς, άμβλύν οντας τά στο ιχε lα του σoσι~ ιστι~oυ ρεαλισμού καΙ τΙς

λυρικοδραματικέ ς έξάρσεις, άπό τή σκηνοθεσια του Πάνου Παπαϊωόννου

πού περιορlστη κε σέ συμβατικά πλαlσια. Η άναποφάσιστη σKηνOθεΤΙK~
γραμμή πού έγγράφη κε άπό τόν :Πάνο Χαρίτογλου στό ..Δράκο .. τού

Σβάρτς όδήγησε έπίσης , τήν παράσταση σέ ένα άνισο μίγ.μα ρεαλισμού KOI
στυλιζαρ ίσματος , πού τό άμβλυναν περισσότερο ή έλλε ιψη ένότητας κοι

ύποκρ ιτικής έναρμόνισης τών ήθοποιών.

• Οί δύο άξιόλογες παραστάσεις τής φετινής σαιζόν στό Κ.Θ.Β.Ε. ήταν

κατά τήν άποψη τής στήλης άνεπιφύλακτα ή ..Αύλή τών Θαυμάτων .. τού
Ιάκωβου Καμπανέλλη σέ σκηνοθεσία Ερσης Βασιλικιώτη καί ό ..Γυάλινος
Κόσμοο» τού Τένεσσυ Oύlλλιαμς σέ σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου .

Επιτυχημένη ρεαλιστική ήθογραφία ή πρώτη . βασίστηκε στήν άριστη

συμβολή τών ήθοποιών γιά μιά παράσταση γεμάτη νεύρο, συγκίνηση καί

παλμό. Στό « Γυάλινο Κόσμο» άπολαύσαμε τήν ποιητική άναπαρόσταση

τού ώραίου έργου τού Τένεσσυ Oύlλλιαμς , πού ή δεξιότεχνη σκηνοθεσία

τού Διαγόρα Χρονόπουλου, έν ισχυμένη άπό τή συμβολή όλων τών .

καλλ ιτεχν ικών συντελεστών τής παράστασης, τοποθέτησε σέ άξιόλΟΥα

έπΙπεδα. Η στήλη τήν άντιμετώπισε σάν - τό καλλιτεχνικό γεγονός τής

χρονιάς στά πλαΙσια τής θεατρικής παραγωγής τού Κ.Θ.Β.Ε . , άφήνοντας

σοβαρά περιθώρια καλλιτεχνικής άναγνώρισης στήν παράσταση τού

ώραίου ~ργoυ τού Χιλιανού συγγραφέα Ηγκον Βόλφ .Χάρτινα Λουλού

δια » πού παίχτηκε στό θέατρο .Αύλαία» σέ σκηνοθεσία Παύλου Πaγανό

πουλου.

Νεανικό τό κλίμα καί ή δ ιάθεση έδώ, είχε τή σφραγίδα τής τόλμης καΙ τής

μοντέρνας αΙσθητικής . Κοστούμια . μουσική, έρμηνεία έντυπωσίασαν καί
έτερψαν τΙς άπαιτήσεις ένός δυσκολότερου κοινού , μιά καί ή γραφή τού

Βόλφ έντάσσεται στό χώρο τού θεάτρου τού παράλογου καί χαρακτηρίζε

ται άπό συμβολικό άλληγορικό ύφος.

• Από τά τρία ύπόλοιπα έργα τού Κ.θ . Β. Ε. τά δύο μονόπρακτα τού
Μπέκετ ( <<Η τελευταία ταινΙα τού Κράππ... . Οί εύτυχισμένες μέρες·)
δόθηκαν σέ μιά άψογη παράσταση ρεαλιστικής έξοικε lωσης , μακρυά.
όμως , άπό τίς μπεκετικές όδηγικές . σέ σκηνοθεσία Πάνου Χαρίτογλου:
Δουλειά έ κλαϊκε υμένη μέ λαϊκό έρεισμα . άγνωστο όν μετέφερε στό πλατυ

κοινό τού Κρατικού μας Θεάτρου τό «παράλογο» φιλοσοφικό σκεπτικό
τού μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα.

• Στήν «Αύλαία» είδαμε άκόμα τή σαρκαστική άλληγορία τού παραβολΙ
κού μύθου τού Ελβετού Μάξ Φρlς «Ο Μπήτερμαν καί ΟΙ έμπρηστές" σΙ
σκηνοθεσία Δημήτρη Εξαρχου . ό όποίος πέτυχε, όπως κα ί στόν " lάK~β~
καί τόν Αφέντη » τού Κούντερα πέρσι , νά συλλάβει καΙ νά όργανωσ~

άριστα τό σκελετό καί τήν κεντρική ίδέα τής παράστασής τ~υ, άδυνατω
ντας νά ίσορροπήσει καί νό δονήσει τά έπιμέρους στοιχε ια της .

• Σημειώνουμε , τελειώνοντας μέ τή δραστηριότητα τ~ν ~ύo σκηνών ~oίι
Κ.Θ.Β .Ε . , τήν άποτυχΙα τού άνεθάσματοτ; τού έργου του Γιωργου ΜανιωT1l
· 0 Αγνωστος Στρατιώτηφ- , μ ιό όνιση κα Ι πλαδαρή προσπάθεια ~ξπρεσσ~!
νιστικής συμβολικής γραφής , πού παρό τΙς θετικές προσπαθειες τ

σκηνοθέτη Κώστα Φαρμασώνη δέν κατάφερε νά έπιβληθεΙ στό

Από τή δραστηριότητα τών κλιμακΙων τού Κ.Θ.Β .Ε . ~ ~λ

*
παρακολούθησε τήν παραπλανημένη όπό όποψη θεαΤΡΙΚου υφο "
παρόσταση τής Ι; θογραφίας τού Δημήτρη ΚεχαΤδη "Πανηγύρι . ό\Jc:

τό θέατρο Θράκης καΙ τή συμπαθητική δουλε ιό τού ίδ ιου θεατρ 1'\~
σχήματο ς στά ..Επαρχιακά Ανέκδοτα.. τού Ρώσου Αλεξάντρ Βαμπίλω ΙlςOI.!

• . Β άζ υ φ.Οέ
σκηνοθεσια Αντωνη ογι ο .

Ο Ι παραστάσεις τού Κ.Θ. Β.Ε. έφεραν τή σφραγίδα τής διάθεσης γιό
δουλειά, τής προσεγμένης καλλιτεχνικής συνεργασίας καΙ άΠΟκόλυΚαλή
τή φροντίδα γιά ένα ρεπερτόριο μικτό , πού νά καλύmει γενικά καΙ ε~αν

. Ιlςό
ένδιαφέροντα θεατων.

• Από τό χώρο τών έλεύθερων θεάτρων, πρώτη καί άσυναγώνιστη φέ

ή ..Πειραματική Σκηνή τής Τέχνης» μέ τήν όμόψυχη παράσταση τος
"Βεγγέρας» τού Καπετανάκη , σέ σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου. Τής

Από τούς θιάσους τής Αθήνας πού μάς έπισκέφτηκαν ξεχωΡΙσ

τήν καταπλη κτική " Ερωτικη Τριλογία» τού Χάρ6εϋ Φέρστιν αμ~
παρουσίασε μέ έπαγγελματικό κύρος ό θίασος τού Δημή~oυ

ΠοταμΙτη στήν πόλη μας . ρη
• Περαστική , χωρΙς ντόρο καΙ χωρίς προσέλευση θεατών, ήταν έπί

μιά άλλη ένδιαφέρουσα θεατρική δουλειά. ό " Καπετάν Μιχάλης» ~~
Νίκου Καζαντζάκη . έργο παιγμένο άπό τό Γιάννη Βόγλη καί άλλουu
λαμπρούς ήθοποιούς , στήν έξαιΡετικά έμπνευσμένη καί άρμονική σKηνo~
θεσία τού Νίκου Χαραλάμπους. Δυστυχώς, τό έργο έγκατέλειψε τήν πόλη

μας σέ διάστημα λΙγων ήμερών. .

• Επιθεωρήσεις καί φαρσοκωμωδίες έχουν τώρα τό λόγο. είσαγόμενες

όλες άποκλε ιστικά άπό τήν Αθήνα μέ πρώτη έπιτυχία στή συνείδηση τού

κοινού τήν έπιθεώρηση τού Γιάννη Ξανθούλη - Λάκη Λαζόπουλου ..Τ6
ΠΑΣΟΚ τής Χάυδως " , εύστροφη καΙ παρωδική σάτιρα καί πολιτικό «έν

πολλαίς άμαρτΙα ις περιπεσο ύσα- , όπως άπαιτεΙ ή άπολιτικολογία τών

ήμερών μας .

• Οίκονομικά δούλεψε καλά cc H Ελλάδα τού Αντρέα», τού Δημήτρη

Κολλότου , ό όποίος μέ τό γυμνό γκροτέσκο ρεαλισμό του φέρνει ώμό aτή

σκηνή τά σκάνδαλα τής δημόσιας ζωής τής Ελλάδας. χωρίς ΠΟλιτικές
• ι

δημοκοπΙες και φανφαρόνικες άπόψεις .

• Επαγγελματικά άψογη ή προσφορά τού "Μοντέρνου Θεάτρου» τού

Γιώργου ty1 εσσάλα. παρουσίασε κάπως άκαδημαϊκά τό "Φον ιά» τού

Μήτσου Εύθυμιάδη καΙ μιά θαυμάσια Παιδική Σκηνή .

• Μέτριες οί φαρσοκωμωδίες, μέ πρώτη τήν άμερικάνικη "Ηρθες καΙ θό

φύγεις» πού παρουσίασε ό Δημήτρης Παπαμιχαήλ μέ τήν Κάτια Δανδου

λόκη σέ σκηνοθεσία'τρύ Αμερικάνου Ρόμπερντ Ντράιβας, πού εύθύνεται

Υ ιά τή σκηνοθεσία τής αύθεντικής άμερικάνικης κοπιάς . Γλυκερά όνώριμη

ή " Γλυκειά Νάταλι» τού θίασου τής Ελένης Ανουσάκη , πού παίχτηκε σέ
σκηνοθεσία Τόκη Βουγιουκλάκη σέ μικτό γαλ/οελληνικό στύλο

~εYάλη παραγωγή στόν τομέα τού πα ιδικού θεάτρου . Η θεσσαλΟ* νικη δ.ιαθέτει άρκετές παιδικές σκηνές άπό τίς όπο ίες ξεχωΡ,ίσαμε
, τό ..Συγχρονο Θέατρο» μέ τά «Καινού ρια Ρούχα τού Βασιληα» καΙ

.το θαυμάσιο κουκλοθέαμα μέ φασουλήδες καί ήθοποιούς , τό βουλΥόρ ικο
"Αταχτο Κούκλο» τών Πέρ - Σπάτσερ τού K.Θ.B .~ .

• ΟΙ ~αλές άνεξάρτητες θεατρ ικές όμάδες τής Θεσσαλονίκης ί-φοτίμη-
σαν τις έπαναλήψεις . \
Ετσι τό ,:Καφέ .- Θέατρο» έπανέλα6ε παλιές έπιτυχίες μέ κεντρική μoρφ~
~ή ~αυμασια ευφάνταστη παράστα~ τού καλοκαιριού (Γιορτές AV~ IXTOU
Θεατρου) ..ο Κουρέας τής Σεβίλλης». Τό ..Θεατρ ικό Εργαστήρι» εηαιζε
όλο τ? χειμώνα τή θερινή του έπιθεώρηση . ίι
Σημε,ιωνουμε σάν γενική άποτίμηση τό γεγονός ότι ή όλη παραγωγή το.
χειμωνα. δέν παρουσιάζει τήν εύθύνη τής παρουσίασης νέων συΥγρσ
φέων. ειδικά στό χώρο τού έλληνικού θεάτρου ό
Τό νά 'ζ . ό ν. παι ε~αι γιά πo~oστή φορά' έργο τού Ιάκω60υ Καμπανέλλη, τ έ

ι επιλέγεται εργο μέ πολλά σκηνικά προβλήματα τού Μανώλη κορΡ'
καθώς .. ά " . όι<ΡΙ'

και ,ενα . πο ,τά αποτυχημένα έργα μέ σίγουρη έλλειψη όνταη riV
σηάξς κοινου του Γιωργου Μανιώτη , σημαίνε ι ότι ύπάρχει πρόβλημα σΤλο.

ιοκρατική άντίληψ β ' ή . . ματΟ
γ·ι ό η, ασει τ ς όποιας γινονται ο ί έπιλογές δρα . ...r
ου στ Κ Θ Β Ε Α ' ό ί . Ο μ..,., ., . . . . υτ ε ναι ένα σχολαστικό άρνητικό σημείο , που ,

παιρνει διαστάσ . . . ής
Εύτυχώ . ,ε ις στ~ ορια :ων εύθυνών μιάς κρατικής σκην ό rOU

φό ς . ή υπευθυνη αντιμετωπισης τού δραματολογίου στό γεν ιΚ . n
σμα ό τρόπ ή έ . ι<οΙ

πoιότη~ . ος τ ς πιλογής τών συντελεστών καί ' τό υφος ' vOUV
γερή 6~στωνι παραστάσεω~, όδηγούν σέ έπίπεδο άξιώσεων . στιμα l

η γ ά τή θετική εξέλιξη στά θεαΤ~Kά μας πράγματα .
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