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ΠΡόθεση κα Ι άνΟλΟκλή ρωτ ο
άποτΙλεσμα .

• ΟΙ "Δούλες .. τού Ιά Ι
άπό τή ..Μικρή θ ν ενέ
Θ εατρική σκηνή
εσσaλOν ΙKης .. σέ

Ανδρέα Μ ά σκηνοθεσlα
π τση ήταν ένδιαφέ _

ρουσα προσέγγιση τού δ '
λου κ . Ιδ ό υσκο-

α ι ι τιπιου θεάτρου τού
με~όλoυ Γόλλου συγγραφέα
που χάσαμε ΠΡόσφατα , μΙ πολ
λά θετικό προσόντα πού άπευ
θυνόταν συνειδητά σέ μικρό κύ
κλωμα θεατών.

*
_ΣΤό ζενΙθ τού διανοητικού
..έρμητισμού .. όναπτύ

χθηκε ή σκηνοθεσΙα - δια
σκευή πού έπιχείρησε ό Αχιλ

λέας , μιό θεατρική ύπερπαρα 
γωγή πού έπιστρότεψε τερόστιο

θεωρητικό ύλικό στοιβασμένο

γύρω καΙ όνόμεσα στό καθαρό

θέατρο τοο Μπέκετ, πεντόωρης

διόρκειας , πού δέν ύλοποlησε

τούς στόχους της καΙ προσέλ

κυσε σποραδικό άριθμό θεατών .

Αύτός ηταν ό θαυμαστός κό

σμος τού θεάτρου μας τή χρο

νιά πού πέρασε .

Μέτριος άλλό όχι όδέξιος , λ ίγος

άλλό όχι χωρΙς ένδιαφέρον ,

συμΒιΒασμένος άλλά όχι όνεύ

θυνος . .
,

Αν λάβουμε ύπόψη τό σύνδρομο

τών συνθηκών , ήταν μιά χρονιό

πεισματάρικης συντήρησης, καί
άγχώδους ύπαρξης τουλόχιστον

στόν τομέα τών έλευθέρων θεό

τρων .

Η πόλωση άνόμεσα στά πειρα

ματικά όκατόρθωτο κα Ι τό λαϊκι

στικό συντηρητικό συνεχίζει νό
ύπόρχε ι, καμαρώσαμε τΙς διό:
φορες έκφρόσεις της , όποτελει

κοινό τόπο τής θεατρικής παρα

γωτής μας. Ας γεννηθούν TOU

λόχιστον συγγραφεΙς, ός μ~τα

η>ραστούν έργα μέ νέο πνευμα,

ός ξεφύγει τό ΚθΒΕ όπό τ6
μετριοπαθή του συμπλέγματα.

Ας γΙνει ένα θαύμα, έν πόση

περιπτώσει.

Ηρώ BαKαλOπoiιAoJl

Θεσσαλον ίκης .. σέ σκηνοθεσία

Στέλ ιου Γούτη, ένα σύγχρονο

μύθΟ γραμμένο άπό Γερμανούς

παιδαγωγούς πού μαζΙ μέ τήν

όνάσυρση αΙσθητικών καΙ ψυχο

πνε υματικών εύαισθησιών σέ

έπΙπεδο διαισθητικό , ύπέδε ιχνε

στό παιδl τήν έξουσιαστική μορ

φή τής κοινωνίας καί τήν όναρ

χική παιδική ύπέρ6αση αύτς τής

καταπΙεσης .

ΟΙ άθηναϊκοί θίασοι, έδειξαν μ ι

κρές τόσεις νά διακινδυνεύ

σουν μιός άποκεντρωτικής δια

δρομής καΙ τά έργα πού έφεραν,

όσοι τελικό μάς έπισκέφθηκαν

ήταν θιόσων μέ έμπορική έξα

σφόλιση όπό άποψη κοινού!

Ο θίασος τής Ξένιας Κα*λογεροπούλου - Σταύρου
Παρόβα - Μπέτυ ΑρΒανlτη

ένθουσlασε τό κοινό τής θεσ

σαλον Ικης μέ τήν άψογη παρά

σταση τού έργου τού Φεϋντώ

«Ψύλλοι σ' αύτιά .., σέ σκηνοθε

σία Μίνου Βολωνάκη , μιά πράγ
ματι ζωντανή καΙ τέλεια όργα

νωμένη δουλειά πού δικαιώνει

τουλάχιστον σκηνικά τόν κού

φιο φορμαλισμό ' τού βουλε
βάρτου .

~ Η νυσταλέα « Μαρ ία Στιο
υαρτ.. τού έθνικού Αθηνών σέ

σκηνοθεσlα Γιώργου Μιχαηλίδη

~~ε~ε λα τά στΙγματα γιό τά
έ Οlα βόλλεταl έπί πολυετία τό
θνικό θέατρο, έξασφαλίζοντας
~~ κοινό τής θεσσαλονίκης
ό α. χασμουρητά , καί μπόλικη
πογοήτε υση .

Από Τή
τε ν ' «Λέσχη γραμμάτων κα ί

ν Χ ων Β . Ελλάδος .. σόν οίκο-
ομικό φ έ .
δύ ορ α , όργανωθηκαν

μοο παραστάσε ις όντάξιες τής
nοgφ~ΤΙΚής τής «αύτισμού ..,
έθνοΤ ς χαρακτήριζε όπως είναι

γραφικό φυσικό όγκώδης

ήταν παράσταση μέ λtπτό ύψ

έξυπνη ροή καΙ ένδιαφέρoυ~
θεατρικότητα. πρωτόπαιχτο Ιρ

γο στήν Ελλόδα. μέ δύσκολο
θεατρισμό καί καλλιτεχνικό Ιν .

διαφέρον .

• σι - Ελεγείες τών χσμένων

έ ρώτων .. τού Γιαπωνέζου ποιη

τή Γ. Μισίμα οκηνοθετήθη κε

όβρό καί έπιδέξι α όπό τόν Νίχο

Χοuρμο υζιάδη μέ τό ληρισμό κοί

τήν πο ιητι κότητα πού θά μno

ρούσε νά άνταποκ ριθεί μιό έλ·

ληνική άντιστοιχία aτσύς ίδιότυ·

πους κώδ ικες τού σύγχρονου

θεάτρου ..Νό - , πε ριορίστηκε

όμως στό ίστορικό δραματουρ

γικό της ένδιαφέρον κα ί όνώρι·

μα ποιητικά αίτήματα κούρασε

τό κοινό .

• Η ..Θεατρική διαδρομή- έποι·

ξε γιά μικρό διάστημα τό .Κερο·

μιδοτρέχαλο» τής Αλκης ΖΙη,

παιδικό έργο καί περσινή της

έπιτυχία καί "υνέχlσε μέ μιό
πολύ σύντομη παρουσίαση τού

«Τίγρη » .

Καλή σέ ποιότητα IJ)JΔ

*περιορισμένη ποσοτικό ~
συγκομ ιδή τού παιδι~oυ

θεάτρου . έφερε τή χρονιά αυτ.~
σέ πρώτη θέση τό ΚΘΒΕ μΙ τις
..Περιπέτειες τού Γκινιόλ- σΙ
σκηνοθεσία Κυριάκου Αργυρό
πουλου μιά σύνθεση όπό θέο'

, . έποι'

τρο καΙ κουκλοθέατρο που, τού
ξαν οί Ιδιοl ΟΙ ήθοποιΟΙ

ΚθΒΕ μέ όξιοσημεΙωτο ταλέντo~
Αξιαγάπητη καΙ έKπαιδευτι~

ήταν καΙ ή παράσταση '~%Ι'
φοβάται τά παιδιά .. όπό Υή
δική σκηνή τού ..Νέου θεότ~υ

πιόνου . στΙς 12 και 13 Ι
'θ . OUvlou

αι ουσα Του ΙΤαλΙκού Ι otή-,

θεσοαλονίκης , γιό καθ νστιτO iιτQlι
σπουδαστές (όνωτέρας η:~τt<; -aI
τήν γνωστή πιανΙσια (,ης ), lIt

. Σ ' . καθ"""
του υvxρoνoυ Ωδείοu . · ,τ~

Φιλίπno6α. ' Φιλιl1rή'fq

Πληροφορίες καΙ δηλώσε

τοχής μέχρι 10 Ιουν\ου στ~ l~\Jt.
νο Ωδείο . ΕΥνΟΤΙΟ 46. τηλ.~.

οι ύστερα από μός . Η ό~;...ν '»JIo, nρί\
πού μός δίνει μόνον τήν~ \l(1ς ε\νοl

ΨΟρμή νll

Απσ την Ηρω Βακαλσπσυλου

κες" τού ΕρρΙκου Ιψεν μέ τή

σχολαστική όκαδημαϊκή άποψη

τού Γιάννη Βεάκη . πού μετέτρε

ψε τό έργο όπό σύγχρονη τρα

γωδlα σέ όστικό δρόμα Ιδεολο 

γικών προεκτόσεων . Σόν παρό

σταση , τό έργο κινήθηκε ότονα ,

μεταπτωτικό . νευρωτικό καί

άδιόφορα .

• Αντίθετα. τό « Κρίμα πού εί

σαι πόρνη .. τού Τζών Φόρντ πού

σκηνοθέτησε ό Γιόννης Χου

ΒαρΜς, τό κοινό έδειξε νά ξε 

περνάει τό πλέγμα τής σκληρό

τητας καί τού ήθlκού έξτρεμι- '

σμού τού θέματος . ταυτιζόμενο

άπό διόφορες πλατφόρμες μέ

τό δρώμενα . Η παράσταση δέν

έφτασε τίς κορυφώσεις τής

σκηνοθεσίας , ούτε όκολούθησε

τίς άπόλυτες γραμμές της. στή

γενική της όμως μορφή κέρδισε

τό κοινό.

• Στό ίδιο πλαίσιο τής " κανον l·

κής μετριότητας " κατατάσσεται

καΙ ή παράσταση τού έργου τού

Βούλγαρου συγγραφέα Στανισ

· λάβ Στρατίεφ «Τό σακάκι πού

Βελόζει ", πού σκηνοθέτησε ό

,Δ ιαγόρας Χρονόπουλος . Παρά

σταση μέ ποιοτικές αύξομοιώ

σεις καί αίσθητά σκαμπανεβά

σματα, κέρδισε όνεπιφύλακτα

τό πλατύ κοινό μέ τό δραματο

γραφικό της ταμπεραμέντο. Στό

χώρο τών έλευθέρων θιάσων, ή

-Πειραματική σκηνή τής τέ

χνης» έπαιξε δύο καινούργια

έργα μέ δραματουργικό ένδια

φέρον .

• -Η τραπεζαρία" τού Αμερικά
νου συγγραφέα Α . Ρ. Γκέρντυ σέ

σκηνοθεσία ΕΡσης Βασιλικιώτη,

άδέξιος ό θαυμαστός κόσμος τού θεό
τρου μας - Συνοπτική σκιαγράφηση Τή

θεατρικής χρονιάς πού πέρασε ς

απα μας καΙ πo~ θα εΙδούν

προσωρινή, στιγμιαlα σημερινή

σκεφτούμε» .

ύθηκε τό

ουσικούς

. Χρήστο

μ Μπότκο

κόρνο καΙ

ΙδιαΙτερη θέση στό ρεπερτόριό τους

κατέχει τό έργο Ελλήνων ουνθετών ,

πρόγμα πού όποτελεΙ προσπόθεια

τού συγκροτήματος νό όκουστεί ή

δημιουργία τους στό πλατύτερο

κοινό.

ΣΕμινάριο πιάνου

Τό Σύγχρονο Ωδε(ο θεασαλονίκης .

διοργανώνει σεμινόριο διδασκαλΙας

=~~~

χυμώδης χαρτογράφηση τού έλ

ληνικού τοπίου, έπηρεασμένη

όπό τό συνολικό χαρακτηριστι

κά τής ..σχολής .. τού Νεοελλη

νικού θεότρου ού σκηνοθέτησε

έπιδέξια ό Πόνος Παπαϊωόννου,

καΙ άρεσε πολύ στό κοινό .

• Ο ..Λεπρέντης .. τού Μ. Χουρ

μούζη σέ σκηνοθεσία Ερσης Βα

σιλικιώτη ξεχώρισε γιά τήν ποιη 

τική του φόρμα καί τήν καλλιτε

χνική άξία έπιδέξιας σκηνικής

μεταφορός ένός ξεπερασμένου

δραματουργικού ύλικού .

• Ο « Γεν ικός Γραμματέας" τού

Ηλία Καπετανάκη σέ σκηνοθε

σία Νίκου Αρμόου εΙχε πολλό

«ά6ανταδόρικα .. ότού λαϊκιστι

κής παρόστασης καΙ τό παρακο

λούθησε μεγόλο πλήθος θεα

τών, γεγονός πού δέν έξουδετε

ρώνει τήν χαμηλή του ποιότητα .

• Από τό έργο τού Ιάκωβου

Καμπανέλλη «Τά 4 πόδιa τού

τραπεζιού .. περίμενα όπό τό

ΚΘΒΕ σίγουρη έπιτυχΙα γιατί εί

ναι έργο μπολιασμένο μέ έξοι

κειωμένους κώδικες τής έλληνι

κής σκηνής . Δυστυχώς ή συνε

πής άλλά περιγραμματική σκη

νοθεσία τού Στέλιου Γούτη δέν

βοήθησε τήν έπιτυχία ένός έρ

γου . πού ή μέτρια θεατρική του

σύλληψη καί άνάπτυξη χρειόζο

νται τήν προσθήκη τονωτικών

ε ύρημάτων. Τό θέμα τού έργου ,

ή όλληγορική του όναφορά, τό

χιούμορ του άρεσαν στό κοινό

πού τό παρακολούθησε .

Στ6 χώρο τού ξένου ρεnερτο

ρίου τώρα. τό ΚθΒΕ, έκτός άπό _
όρισμένες περσινές έπαναλή

ψε~ όνέΒασε τούς -Βρυκόλα-

".

ΙΚΟ
Τό «θέατρο ίδεών» κινδυνεύειμέ όλική

έξαφάνιση - Κυκεώνας άρνητικών τά

σεων Τό Κρατικό Θέατρο καΙ τό

ρεπερτόριό · του Μέτριος άλλά όχι

γκη ένημέρωσης καΙ καλλιέρ

γειας τού μαζικού κοινού. όχι

τόσο στό περlπλοκα όδυτα τής

μοντέρνας τέχνης καΙ άποψης,

όσο στή δημιουργία μιός ..έλε
γκτικής μαζικής λαϊκής συνείδη

σης πού νά περιέχει τό ζωντανά

στοιχεία τού δημιουργικού κοι

νού , πού οί όντιδρόσεις καί
όπορρίψεις του μαπορούν νό

διορθώσουν καί νό_ τροποποιή

σουν τή μορφή καί · τίς κατευ

θύνσε ις μιός παράστασης . Μέ

κοινό όποβλακωμένο ή μέ ήμι

παθή όμηχανία , μέ βαρύγδουπη

έλίτ πού ύπεραφομοιώνεται σέ

όλλοδαπούς «διακτινισμούς ",

μέ μηδέν δείκτη διδασκαλΙας

τής τέχνης τού θεάτρου στό

σχολείο , ό θεσμός τού θεάτρου

άναπόφευκτα εύθυγραμμίζεται

στά όρια τής συναγωνιστικής

του ταυτότητας μέ τά άλλα ση

με !α τού πολιτισμού μας, χόνο

ντας τήν είδική λειτουργία του

καΙ τήν πιθανότητα μιάς όνοδι

κης έξέλιξης . Ο προικισμένος

ήθοποιός Νίκος Σκυλοδήμος

έξέφρασε μέ τήν σκληρή αύτο

κτονία του τήν ύπαρξιακή « κρί

ση .. τής παρα6ίασης τών όρίων

~
Oύ έξασφαλίζε ι ή θεατρική Ελ

άδα στούς ταλαντούχους της .

έλouμε πε ρισσότερα γιά νό

ντραπούμε σέ έθνικό έπίπεδο.

Τό κρατικό μας θέατρο, φαβορί

στήν όριθμητική συγκέντρωση

θεατών, μέ έργα "ού τό χαρακτή

ριζε ώστόαο έξυπνη έnιλογή καΙ

κοινωνική cύθύνη,

• Από πλευράς έλληνικού δρα 

ματολογΙου ξεχώρισαν τά ..Ξα

δέλφια .. τού Κ. Θλιμμένου μιά

~ . .~.~~~,: ,;":~: f) f f, Ι V;~
----_.~.μή...μ~

ΣvvαVJ tι~

«Koυϊvτ. ~~
πνευστι ~

Συνσυλ ίσ μουσικής δ

κουϊντέτο πνευστών .

γανώνει τό Βσφοπού

κό Κέντρο τού δήμο

σύριο Σόββατο στΙςΒάνα Χαραλαμπίδου

γραμμάτων. έχει καταπιεί τήν

άντιμο ρφωτική του ..φόλα .., συ

νήθισε στή γεύση της καΙ βου 

λιάζει στά περιθώρια τής μι 

κροαστικής έλαφρότητας χωρίς

Ιδιαίτερο ήχο . Ούρές άπό θεα

τές συνωστίζονται μπροστό άπό

κακόγουστους τίτλους θεατρ ι

κών παραστάσεων , ένώ τό ..καλ
λιτεχνι κό .. πηγαδάκια έξω άπό

τίς ..κουλτουρ ιά ρ ικες» παρα

στάσεις έμφανίζουν κι αύτά

έλαφρά κάμψη .

Ελλειψε ή δυναμη το ύ μηχανι

σμού πού καθόριζε - τίς άμοι

βαίες όντιδρόσεις κοινο ύ -θεά

τρου . Δέν προφταΙνει τό θέατρο

νά παρακολουθήε ι τίς καλπά

ζουσες Ιστορικές καί κοινωνικές

διαφοροποιήσεις . Η έγχώρια

πτώση του άφορό έγγενείς όρ

γανικούς παράγοντες .

Είναι πολλά καί σύνθετα

* τά σύνδρομα πού καθορί 
ζουν τήν θεατρική κρίση

τών κινηματογραφικών αίθου

σών , πού δηλώθηκε έπίσημα τε 

λευ τα ία . Ενώ ό Ελληνας θωρακί

ζε τ α ι στήν έξατομικευμένη

άσφάλεια τού ίδιωτικού του χώ

ρου , καί ή τάση τής συλλογικής

έκδήλωσης καί έπικοινων ίας χά

νε ι δ ιαρκώς έδαφος, προτιμόεl

στερεότυπες ψυχαγωγίες πού

δέ ν θά τόν βγάλουν άπό τό

αlκείο του περιβάλλον . Ε ίναι μία

φόση διόλυσης πολιτιστικών

στοιχείων . πού στή χώρα μας

εlσβόλλει κα θυστερημένα χρο

νικό κα Ι μέ αύθαlρετες προδια

γραφές έκμοντερνισμού καΙ όχι

πρακτικής καΙ ψυχολογικής όνα

γκαιότητας .

Μέσα σέ όλο αύτό τόν* κυκεώνα όρνητικών τά-
σεων θά προσπαθήσω νά

σκιαγραφήσω ouvomIKll τή θεα

τρική χρονιά πού πέρασε, τονl

ζοντας γιό έκατομμυριοστήφο

ρό την κοσμοθεοσωτηρια όνό-

εγόλο,6φελές,όμέ-

,",l, oo...,.,Aq κό μαζικό

M.,eQIit'Qit,ημjνo συνο 

IC!Ilt'GIOIPtoμtvη με 

Τ,lIIιδoπτlΚών προ-

θεσπιστε ί πλεσν ασο την προσεχη οιοργονωυη u .ι ι:οι: t1U

ι ιιό θε προσπόθεια ώστε στό μέλλον νά όποκλε ιστε ί ή είσθολή στό
ΦεστιΒόλ είδους μικροπωλητών , πού φέτος δημιούργησαν πολλό

Q προβλήμσ τα , όλλοιώνοντας τή ν ό τμόσφσιρα τής διοργόνωσης καί

iζj ντός την.•Δέν θό γίνει ξανό φεστιθάλ μέ τέτοιες συνθήκες . Μός

ν φέτος νό καταφεύγουμε συνεχώς στό όργανα τής τόξης»,

ό πρόεδρος τού ΣΕΒΕ, όπαντώντας σέ σχετική ερώτηση τής «Θ » .

'f.4δη ό Σύνδεσμος Εκδοτών έχε ι ύπόψη του νό μελετήσει προτόσεις γιό

ιttPOστασία τού θεσμού , καί νό έξετόσε ι τό ένδεχόμενο τής έκδοσης στή

ΑΚΧ!λονίκη έ ός περιοδικού , πού θά στεγόσει τούς λογοτέχνες τού

αδικού ώρου .

Δ
ύσκολη άκόμα κα ί ή φιλο

λογία γύρω άπό τό φαινό

μενα τής κατακόρυφης

κάμψης τού θεατρικού θεσμαύ.

rroύ ΥνωΡίζει ή έΥχώρια παραγωγή

τιk χώρος μας. Τό θέατρο, παρά

Υοντας ύπολογίOlμος στήν πολιτι

στική ζωή τής Ελλάδσς, κυρίως

στ/ς πνευμστικές ζυμώσεις πού

όφορούν τό περιεχόμενο μιάς

ίδιαίτερης νεοελληνικής ταυτότη

τας, μετά άπό μιά μακρά φάση

άγωνιαιιής μετριότητας, άντιμετω

rriζε. φάσμα συρρίιινωσης τής ζωτι

ιιότητάς του καί νωθρής ύποθάθ

μισής του σάν πσλιτιστικού θε

σμού. Μπορώ νά πώ έπιγρομματι-

.ά ότι όλο καί λιγότερος άριθμός

θεατών συγκεντρώνεται κα ί δια

σκεδάζει στά θέατρα. Τό θέατρο

ίδεών μάλιστα ιιινδυνεύε ι μέ όλική

Ιξαφάν.ση , περιορισμένο σέ ένα

μικρό ιιύκλωμα πού βιώνει τή δια

νοητική φάση του, νεανικό ατό

σύνολό του.

Ο δε ύ τερος με άλος φορέας

μ ιάς παράστασης. τό κοινό .

ά ντα ποκρ ί νε τα ι περ ισσότερο

C71'ά πνεύματα τής φαρσοκωμω

δίας καί τής έπιθεώρησης προ

θόλλοντας τό α ίτιολογι κό τής

κοινωνικής "φόρτισης ...
EiVQ1 άλήθ εια ότι αύ τά τά λεγό 

μ.ενα έμαπορικά ε ίδη θεάτρου

ναι τό μόνα πού κατ ' έξοχή ν

~ ποιούν άμεσα τ ίς άντιδρά 

σε-ις τού κοινο ύ. ώστε νά άντα 

lφίνονται πάντα όσο τό δυνα 

Ρ σσότερο στίς έπιθυμΙε ς

τή ι'\ -τραγική .. προααρ -

1ιd'-oιr Iι'ι ν περίπτωση τού δικού

woύ , πού δέν γνωρίζ ει

Ρ μ8ασμό πόσο μάλλον

illDP,ΚoCiιoμό, δηλώνει μιό γενι 

α όσταση όπειρ ίος

8Ι!ιιιπρο.. ύπ. ύθυνο γιό τήν

P riJI ένα μεγόλο πλέγμα

.PJ'Ι~..crnιΟλιt l κών παραΥό-

putti
Επισήμανση

putti
Επισήμανση


