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φετινΙς tmτυχiες ατά θέατρο τής θε--,oιιiιrης.

Τά έργο παρουσiαιπ ά θiασος 8ουγιαudά." _
Παπαμιχοήλ

στό ένδιαφέρον καί έπΙδραση στό κοινό. Ι6

« Ετσι ε!ναι άν έτσι νομίζετε- σKηiιoθετήθηKε"

άπό τό Νίκο Χαραλάμπους μέ μιά μιιφη

προδοσία αύτού πού κλασικά έχε έπι6ληθεΙ

σάν πιραντελλικό ύφος . Τόν έλίτ σχολαστιιιι

σμό τής ένδυμασίας , τού άρχιτεκτονικού χώ

ρου , τού στύλ μιάς συγκεκριμένης έπOXΉS

ι<αί τού στόμφου της . Εκλαϊκεύοντας

έλόχιστες πινελιές τό πιραντελλικΘ ύφος

χωρίς όμως νά προδώσε ι ούτε γραμμή τ(t

,νεύμα, τό όραμα κα! τή θεώρηση τού m.rγ

ιραφέα, ό Ν . Χαραλάμπους τόνισt τ6 κοινω

ιικό στίγμα μέ κάποιο προσιτότερο στΙς δΙKt'ς;

μας δομές ύφος , πού εύτυχώς δtν ξέ~σ.ε

στό λαϊκ ισμό καΙ τή φτήνε ια. Ο OUν/~φtqc;

Πιραντέλλο, πού είναι τό πρ6σcιιιιo 'TQύ,'_.δ~

ντρικού ήρωα, δέν σκέφτεται aτή 0IfJ)~ Kiiτό

τήν άκαδημαϊκή άντίληψη τού πιρανnα~fίi

θεάτρου , άλλά στά χέρια τού Νlκου~

μπους «πάσχει .. καί -ζε Ι .. σάν όληθιν 'θεα

τρΙνος. Η σκηνοθεσία έπομένως δέν ~~

σε τόν κλασικό κώδικα γιά ύστερα:6;{ϊυλη

ε ύκολΙα , άλλά γιατί άφησε τόν έαιιπό. νά

άντικρύσε ι τό έργο μέ μάτι θεατρίνου φιη

νής, ένα προσόν πού στερείται ή ψοχρή

διανοητική δραματουργία τού Πιραvτt.λ/O, b
όποίος φτάνε ι τή σχηματοποίηση τών ήρώων

του σέ έπίπεδα ίδεολογι κών συμΒόλων. Ο

Νίκος Χαραλόμπους τά ζωντάνεψε καί τακα-

νε νά αίσθάνονται Η παράσταση ήταν θαυι,ιά·
σια, ε ίχε ε Ιρμό, άρμονία , χάρη, χιούμορ, εύαι

σθησΙα, δραματικότητα , τραγιl<ότητα κοί

δέος . Παρεξηγήθηκαν οί άκαμmες άκαδ"lιιαϊ

I< ές συνειδήσεις , στίς όποίες καλώς ή κακώς,

προσωπικά δέν άνήκω, γιατ! έμαθα νά άναζη

τάω τό θέατρο πρώτα μέσα στή ζωή καί όχι
άντίθετα.

Η τελευταία παράσταση τού ΚθΒΕ μέ

τήν όπο!α έκλεισε τή φετινή σαιζόν του ,

ήταν τό δεύτερο έργο τού nIρovτtA""n. ~··.

πού έπέλεξε ή έπιτροπή τού δραματολογίου ,

τά « Εξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα - ο Στά

ταλαντούχα καλλιτεχνιl<ό χέρια τού σl<ηνοθέ.-

τη Δημήτρη Maupil<IOU, τό έργο μπόρεσε ν

όΠOδOθ~1 πολυεπίπεδα μέσα όπό όψογη χρή-
ση μοντερνων κωδίl<ων καί νό γίνει ή μεγdλη

έπιτυχία τής θεατριl<ής θεσσαλονίκης γιό τό

1987. Εύχή τής στήλης νό έπαναληφθεί τoιJ
χρόνου. Αλλωστε τό ι<οινό τής θεσσαλονίι(Τ),ς
έδειξε ότι ξέρει νό στηρίζει τήν γνήσια πα 6
τητα .όl<ό~η καί σέ έργα πού θεωρο '"
γενικα -δυσκολα- , γιό τό πλατύ ΚΟι .
πουμε ότι τό ρεπερτόριο τοο ΚθΒΕ Qmιie~Ι'1
ται κα! . ποιοτικά έφέτος σέ ση

παραστασεις τών έλεύθε ν θεατ

αύ:ό δέ~ ε ίναι καθόλου ένθαρρι.ιντ
στ~ έλευθερα θέατρα 6ρlσKετ~ τ
τo~ πειράματος καί τού νέου θεατρ

χε ιου . Τό ύπουργείο Πο TIQI,I

σε ι καλλΙτερα τίς έπ ΟΡw\αξ.ιι:.
όλο ι ξεκάθαρα ότι τά ει
K~ριoλεξlα ζητιανεύοl.l γιό _ ,...~..
o~ ποιότητες τών nαρoC711ciJ:Jiti4lι."
ειναl ντροπή μ I(Q

Ε πού ειι 661:11;1
με ο έηίπεδα

σκόρς .

IExvse-ΥΡΟΡΡΟΙΙ

εσσαλονίκη

-

πέρα όπό τό έπίπεδο τής όμφΙεσης έποχής.

• Στή συνέχε ια ή Κεντρική Σκηνή όνέΒασε τήν

όκαδημαϊκή καί τρομερό άκαμπτη _Πενθεσίλε ια»

τού Φόν Κλόιστ, ή όπαΙα βρήκε όμήχανο τό Γιόννη

Χουθαρδά, πού έπιχεlρησε χωρΙς έπιτυχΙα νό ύτιο

καταστήσει τήν έλλειψη θεατρικαύ καί κοινωνικαύ

ταμπεραμέντου παύ τό ρωμαντικό Ιδεαλιστικό θέμα

- ηροποθέτει άφ' έαυτού του, μέ μιό φαρμαλιστική

πρασφυγή στό μαντέρνα -χέΒυ μέταλ.. καί σέ

εΙκαστικές όπόψεις πού δέν ξέφυγαν όπό τό όρια

τού έντυπωσιασμού . Η. ύψηλ6φρονη φιλαλογική 

φλυαρία ταύ Φόν Κλόιστ δέν μπόρεσε νό όποφευ

χθεί, ή έλλειψη πλακής δέν καλύφθηκε όπό τούς

όμαδικούς σχηματισμαύς κα! τΙς μετακινήσεις ήθο

ποιών σέ στύλ Ιστορ ικών κόδρων , κα! ή παρόσταση

έγινε Βραχνός όνίας κα! όγωνίας όπό μέρους τών

θεατών. γιατί δέν είχε αύτε τήν έπίσημη όκαδημαι

κή όποψη ένός αύθεντικού Ιστορικού έργου.

ΜΕ ένδιαφέραν χαιρετίστηκε ή ίδρυση τής* νέας σκηνής στό πρώην -Βασιλικό» θέατρο ,
πού έδωσε τήν εύκαιρία στΙς παραστόσεις

ταύ ΚθΒΕ νό όνασόνουν, καί τή δυνατότητα μεγα

λύτερης ·παραγωγής . Πρώτο έργο καί καλλιτεχνική

έπιτυχΙα τό -Πα ιχν ίδ ι τής τρέλας καί τής φρονιl!ό

δας» ταύ Γιώργου θεατακό στήν έξυπνότατη σκη

νοθεσΙα τής Νανός Κανδρεβιώταυ μέ καλλιτεχνική

καθοδήγηση ταύ Μίναυ Βολανόκη . Ο Μίνως Βολο

νόκης είχε σκηναθετήσε ι τό lδια έργο στό ΚθΒΕ τό

1974, ή τωρινή όμως παρόσταση ε ίχε μιό νέα

φρεσκόδα καΙ χόρη πού όντανακλόστηκε στό κοινό

καί τό έργο είχε ε Ισπρακτική έπιτυχία .
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Η «Πειραματική Σκηνή» τής " Τέχνης » , τό "Θεατρικ?ΕΡΥαστήρι»,.ή
"Θεατρική Αναζήτηση» καί τό "Καφέ - Θέατρο» της "ΑνΤΙΥονιδων
13». Η έκπληξη άπό τήν «Παιδική σκηνή» τού δήμου Καλαμαριάς, ή
«Θεατρική Λέσχη Βόλου» καί > ή "Φιλουμένα Μαρτουράνο» - Η
παρουσία τού Κρατικού Θεάτρου Βορ. Ελλάδος καί οί έπιχορηΥή-

σεις τού ύπ. Πολιτισμού.

γορία όνθρωπιστικού κα! κοινωνικού ~αραKτή~α
παύ όπευθύνεται όμεσα στή διόπλαση των παιδιων
καΙ στΙς μέρες μας κάί τών ένηλίκων. Τή σκηνοθεσία
έκανε καί σ' αύτό τό έργα ή Αγγελική Σιαπότρα καΙ ή
παρόσταση είχε άπό τεχνική άποψη τή σωστή
έπαγγελματική όντιμετώπιση .

Από τίς έπισκέψεις -ξένων» ήμεδαπών θιά* σων διδαχτήκαμε τόν κακώς έννοαύμενα
έμπορικό έπαγγελματισμό. τόν φετιχισμό ταύ

ξεθυμασμέναυ πρωταγωνιστή, κσ] πολλό όλλα δυ

σόρεστα στήν όνόλυσή ταυς σύνδρομα .

.Αναφέρομαι τώρα εΙδικό στό σαβαρό πειραματι

σμό τού Σπύραυ Βραχωρ!τη πού μέ τή - θεατρ ική

Λέοχη Βόλου - παραυσΙασε μιό έκπληκτική όρχα!κή

Σοφόκλεια -Αντιγόνη- παύ γοήτευσε τό κοινό,

ένθουσίασε καλλιτεχνικό κα ί έδωσε νέα όφαρμή γιό

ύπεύθυνη περίσκεψη πόνω στή μεταφορό στή σύγ

χρονη σκηνή τών όρχαΙων κλασικών μας .

• Η Αλ!κη Βαυγιαυκλόκη έφερε τή .Φιλαυμένα

Μορτουρόνα» σέ σκηνοθεσία Σπύραυ Εύαγγελλό

ταυ καΙ λαπρό έπιτελεία ήθοπαιών καί κέρδισε τή

μόχη τής ύπεύθυνης καταξιωμένης έρμηνε ίας πρώ

ταυ σοΒαρού ρόλου, δεlχνοντας στό καινό έναν

εύαισθητα σεΒασμό , παύ όν τόν διατηρήσε ι ίσως

πετύχε( νό φθόσει και σέ έπlπεδα περισσότερα

εύκαμπτης καί σύνθετης καλλιτεχνικής έκφρασης .

Παρ ' όλη τήν μακροχρόνια έντρύφηση στό μαυσικό

καΙ φαρσοκωμικό θέατρα κα ί τήν συντήρηση τού

λαϊκού μύθαυ τής -Αλίκης» , διατήρησε τήν όγόπη

τής έξαντλητικής δουλειός κα ! τόν αύτοσεβασμό

ταύ θεατρίναυ μέσα της . .

Υ

εατρο
Υ

Ο
ΟΛΥ φτωχή, δύaxαμmη, . μ.ονότον.η KOI
π,ριορισμtνη άπό θεοτρι κη αποψη η χρο
ΥΙό πού μός ό ηαε. Συρόμενη ατήν K~PIO-

λ'ξίο όπό τήν άνάΥκη τού tπαΥΥtλματ~, δ'.χω<:
tξό εις KOI tκnλήξεις, μt tλάχιατες α~ηνα ΙK~ς
tn :ψεις καΙ μt ραπtς πρός τό μtαο yoυ~O ~ων
α~yxρανων μαζικών tπιλΟΥών. Η τηλεόρααη , η οιΚο-

. 'ση η' ιτνι:υμοπκή axοumδόακονη κα Ι ή
νομικη φι , . ' θ .
noθητική άμυνα τού tλι τισμoυ tKOVOV το αυμα

ταυς. . ό
Εφέτος θό όρχΙσω νό όπαρ~θμω τ? θεστρ ι κ πε-
ΠΡΟΥμέ να ξεκινώντας όπό τους έλευερους θιόσους
μας πού κινδυνεύουν όμεσα όπό τή xρηματι~ή
ύποτονικότητα καΙ τί όνασυντόξε ις των ήθοποιων

στήν έ νδοχώρα .
Η _Πε ιραματική Σκηνή τής Τέχνης · έπανέλα-

*
θε στήν όρχή τή χρονιός τΙς ~Nύxτε~ Χαμέ
νων Ερώτων. τού Γιούκ ιο Μ ισψα, του διόση

μου Υιαπωνέζου συΥΥραφέα καΙ ποιητή μέ τήν
ίδιόρρυθμη ποιητική φύση πού έξ~φρασε }Ιέ τήν
έκκεντρικότητα τής ζωής καΙ τής αυτοκτονιας του

τό μεΥόλο διχασμό στή φύση καΙ τήν ψυχή τής
σύ'(ΧΡΟνης ΙαπωνΙας. Ο ΝΙκος Χουρμουζιόδης σκη

νοθέτησε τό μικρό αύτόνομα σκέτς , μ lγμα θεότρου
Νο κα Ι Καμπούκι, μέ τό όποία ή ποιητική αύθαιρεσία
τού Μισψα πρoσnόθησε νό παντρέψει τήν Ιερατική
τελετουργία τής παρόδοσης -Νό· μέ τό ρεαλιστικό
λυρισμό τού _Καμπούκι- . Αλ/οι κώδικες , ξένες
αίσθητικές 'ι'όρμες , άλλη πολισμ ι κή χΡοιό . Η - Πει

ραματική Σ~ ηνή τής Τέχνης· έδωσε τή δύσκολη

προσέγγιση μέ όρκετό καλό έπlπεδο έρμηνείας ,

κερδίζοντας , όν όχι μιό πειστική μεταφορό , τουλ6·

χιστον τό λυρικό ποιη τικό λόγα τού συγγραφέα,

Ατύχησε , όμως , στόν -Καλό όνθρωπο τού Ιέ

Τσουόν. τού Μπέρτολντ Μπρέχτ , πού ή σκηνοθεσία

τού Ν ίκου Χουρμουζιόδη θέλησε νό δεί .φυσικό»

καί -καθαρό. , παροκόμmοντας όλόκληρο ίστορικό

Μπρέχτικης τεχνοτροπίας καί όποψης . Είδαμε έναν

Μπρέχτ γυμνό , νατουραλιστικό , μελοδραματικό καΙ

πονετικό , πού δέ θό ένοχλούσε νό διατηρούσε μέσα

στή θαμπόδα τής κοινωνικής όλήθειας του τό

δραματουργικό του έκφραστικό μέσα . Δυστυχώς , οΙ

έρμηνείες ήταν όπλοποιημένες σέ βαθμό παιδαριώ

δους έρασιτεχνισμού καΙ ήθοποιοΙ μέ δυνατότητες

καΙ ταλέντο τής -Πε ιραματικής Σκηνής τής Τέχνης»

έδωσαν ένα όσχημότιστο έπίπεδο έαυτό . Από τήν

όλη έμπειρία προέκυψε τό όπλό συμπέρασμα ότι ή

τεχνι κή σέ μιό παρόσταση όφείλει νό διατηρεί τό

ύφος καΙ τό ύψος της.

*
:ό -θεατρικό Εργαστήρι θεσσαλονίκης » , . τό

αρχαιότερο σέ παρόδοση έλεύθερο θέατρο

. μέ λαμπρό χρόνια έΠΙΤUXίας κα ί έποχές β lα

ιης αποτελμότωσης , θέλησε νό κόνε ι μιό νέα όρχή

μέ τό -Χαμένο χρόνο. τού Τζών Χόπκ ινς σέ σκηνο

θεσΙα ΝΙκου Ναουμlδη . Δυστυχώς γιό λόγους πού

δέν όνήκουν στό ένδιαφέροντα καΙ τΙς εύθύνες τής

στήλης μου , κατό τή διόρκεια τών δοκιμών , τό

-προοωπικό· στοιχεΙο έπικρότηοε τού -έπαγγελμα.

τικ?ύ . καθώς καΙ,ή παραδοσιακή όρχή τού -Θεατρ ι
κου Εργαατηριου . νό καταφεύγε ι σέ αυλλογ ικές

σκηνοθεσίες πού ώς φαΙνεται έχει βαθιές ρ lζες . Ο

Ν Ικος, NαoυμIδ~, Παλιό στέλεχος τού θεότρου ,
όποσυρθ.ηκε και τελ,ικό έμφονlατηκε ώς σκηνοθέ.
της ό Γιωργος Ρεμουνδος . Μέ αύτές τΙς διαφωνίες
καί μέ μικρό όριθμό παραστόσεων καλύφθηκε ή
σαι~όν 1986/87 γιό τό -θεατρικό Εργαστήρ ι Θεσσα
λονι κης - .

*
Eύ~όριατη έκπληξη καί καλλιτεχνική Ικανο
ποιηση έξασφόλισε ή -Ομόδα Θεατρ ικής

. Αναζήτησης . τής Λέσχης Γραμμότων καί Τε.
x~ων Β . Ελλόδας μέ τό έργο τού Τένεσσυ Ούίλλιαμς
-=α~νΙKό πέρυσι ~ό καλοκαίρ ι. , πού σκηνοθέτησε
μέ ωριμότητα και βαθιό εύαισθησΙα ό Αχιλλέας
Ψαλτόπoυ~oς . Είναι τό τρίτο έργο τής όμόδας μετό
όπό τ~ φλυαρη πε~ραμαΤΙKή προσέγγ ιση στόν Μπέ
κεοτ και τή σ6τφα υπερραλισμού τού Αλφρέν Ζαρρύ
- γμπυ Βασιλιός- ,

*
Τό - Καφέ θέατρα. τής Αντιγονιδών ξεκΙνησε
μέ έπιθεωρησιακή ρεβύ κατό τό συνηθισμένα

xασόπ~~~o~αΤέλ~ξε Ι στούς -Κου ραμπιέδες_ τού
Γ που ε χε παρουσιόσε ι πέρυαι στΙ

- lορτές Ανο ιχτού θεότρου . σέ σκη οθεσία Ελέ
ς

γης Καρπέτα . .

~~~~~α θlεατρΙΚή ό~όδα έ κανε καΙ παρουσΙασε τό
στ γμα· , έ νιαια παρουσίαση δ ό έ '

. Ιπτόμενου Ολλανδ " υ ργων , του
-θανότου τού Ι . ~υ . του, ΛιΡ?Ι Τζόουνς καΙ τού
παρGστ Ου α- του Πωλ Κλωντέλ_ Τήν

Σ
;~ σ~ηνOβέ~σε ή Μόνα Κοτσοπούλου.
βεα~~~~ ;ήυ Παιδ ικού θεότρου όλα τό
σαν ένα δ ματα τής θεσσαλονίκης έδω

,ακριτικό nn~:.
Ιξόροεις . ....~ν , χωρΙς ίδιαίτερες

Η έΚπληξη ήΡθε όπό τή
Σκηνή- τού Παλιτιστικού :ι tρaoITt~IKTι -Πα ιδ ική
μαΡιός , πού μετό τήν περo,~υ τουι δήμου Καλα·
αλ τού Γιόννη Ξονθούλη -Aν~~::,χ; στό μιούζι.
φό t τό σύννεφο>, ε!Χε τό κουρό ~ στέγη νό

ό ε.βόσε ι μι ιiιρaιότατη ό Ψ γιο και τήν τόλμη

Σ ..L ΠΟ η τό -OνCΙΡO ,
KIUXΤPOU- , τού ΛUΙΙν!δα ΤρI6"ό" του.. ' μΙυ λυρική όλλη-

ΤΕΤΑΡΤΉ 1 10ΥΝΟΥ 1

putti
Επισήμανση

putti
Επισήμανση


