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νοθεσία Τάκη Βοιιτέρη) κσί το· θ '
στρο Epεuva ' c ε-

ί ' . ς,. τ~ Δημήτρη Ποτα-
μ τη με την παρασταση τού ' 0 '
ρυθμου ξρΥου τού ΠόμεPαvς ΟΙ ι~p_
θρωπος έλέ • αν-. φαντας,. (σκηνοθεσία Δη
μητρη Ποτσμίτη }, -

• Τρείς προσε .
δίες : cΦόν Δη. ~yμενε~ ψαρσοκω_
Ελλ . μητρακης,. απσ τή Νέα

ηνικη Σ κηνή (σκηνοθεσία θύ
μιοο Kαρακ~άνη), «Δέν πληρώ.
~δ blX πληρωνω ...,. (τού Ντάριο Φό
απ τ «ΣυΥχροvo Ελληνικό θέα
τ~,. Φωτίου - Ληναίου (σκηνοθεσία
Στ~φαvoΙΙ.ΛηναΙOω. καΙ «Ξανθιά φρά
ουλα,. του Μ. M'lti.λε! όπό ό θ'

Λ~oΛΔ:o τ νια-
σθο .c ~Γyvve..τη - Αρζόγλου. (σκηνσ,
εσια • ιαννη Διαμαντόπουλου).

ΜεΥαλο «ντόρο.,. όργΆVΩΣε μιά μί
'[~ ια πε ιραματικα παράσταση τής

δ~Koλης ψuxoγραφίας τού Τζών
Φ?οολς «ο Συλλέκτης,. πού παροο
σιασε μέ φιλοτιμη προσπάθεια ό θί.
ασος eΦ. Γεωργίτση - Γ. Ζώη ,..

• ~ρείς .καλοστεκούμενες φαρσο
κωμωδιες με άντιδραστικό ή 'Παλαι
o~λoγΙKό περιεχόμενο. .,0 οοκο
λατενιος στρατιώτης,. τού Μπέρναρ
Σώ άπό . '[όν θΙασο ..rΊαπαμιxαήλ _
ΔανδouλαKη ,. (σκηνοθεσία Γιώργου
Μ,Ι)ζα/1λίδη ) , οιΕπιχείρηση γοητείa,.
'[ων Μαρ ιγιέ καί Γκρεντύ άπό τόν

BiCX?'0 Καρέζη ς. - Καζάκου (σκηvo
θεσ ια Κ . Καζακου) καί ή .Μάνα
μοο ή γόησσα:> ά1rό '[όν θίσοο Ρ έ
~ς Bλαχoτroύλoυ (σκηνοθεσία Αν
τωνrι Αντωνίou).

• ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ καί τά άκα
;άληπτα μπ<;>υλouκοειδή «τραύματα,.

~ .τά δ1t~ια. ή ~λη τά «έψαλε,.
σε δυο. Σ το εργο οί «Γυναίκες έρ

χ<;>νται ,. τo~ «όργαvισμOύ Ελληνικό
θεατρο,. του Nτινou Ηλιόπουλοο καί

ητόν «!!αίδασ<?" τών ~ασιλε ιάΟΊ 
Μιχαηλιδη ποιι παρουσιασε ό θια

σος Σωτ/ρη ΜOOO'tάκα. Καί τά δύο
ήταν έργα όξύμωρου σχήματος πού

Μν Itάλι.mταν ούτε τΙς όνάΥκες ένός
ά1rλoύ μΠOιJλβάρ έρασιτεχνισμοίι.

• ΑΞΙΙΕ Ι νά άναφερθεί καί ή
«Τράνζιτο,. προσφορά δύο ['Παρχια.

κών θεατρικών κέντρων, τής «θεα

τρικής Λέσχης Β όλοο,. πού ή άξια

δραματική του έρευνα στό έργο

cΦάντης Μπαστούνι,. τού Αντζελο

Μπεόλκο (σκηνοθεσία Σπίιρου Βρα

χωρ ίτη) [ντuπωσίασε κ("(ί διασκέδα

σε τούς θεατές κα ί τής πολιτικής

ηατιρικής έπιθεώρησης «Χαιρέτα

μας τόν Πλάτανο,. τού .θεσσαλ ικού ,.

(σκηνοθεσ ία θανάση Φαoouλή).

ωΟπως άφ~νoεται να διαπιστωθεί,

δέν Ιχουμε να ζηλ.έψοιιμε 'Πάρα 1tOλ

λά άτrό τη θεατρικη κίνηση τής Ά.

θ~νας, δεν μας λε ίπουν ο! καλές

πειραματικές προσπάθε ιες 1(α! 6 χώ
ρος μας δέν Ιχε ι μολιΜ3εί '[OΠΙKCι

άπό '[ην έμπορ ικη φαροοκωιμωδία.

-Αν τ6 «θεατρικό Έργσcm\Ρι...
νεργoπoι~σει λίγο 'Πιδ ΙΠαyycλμσ:tι
KCι τΙς έπιδόσεις '[ου, ή cΠιιραμαtι

κή Σκηνή * HXvη.;. 1tρoσιcιpμ6αιι
τΙς Ιπlλογές '[ων f9yιoιν cmς ";;lgfji ),')Ir
χες δυν ό'tητές '[ης κ.ld ή ~

ΠατιράΚ!1 (Έπι8.ώρηOlt &pαμOl1~~Lq:·
Τέχνης) λά!ει όψη της '[ίς πρα

ΚΤΙ ές δυσκολίες τoU έorι ιχειρημ.aτι

κού μέρους τής θεατρικής δou ειό'ς

ή χρονιά πού Ιρχεται θά είναι π ό.

εόνο κή .

Γιά τό Κρατικό 8tσ:τρe

πε.ρισσόttρο i1t\~ τ ο !.

plOi ι άραγε νCt ξεπεpιάcίιι
ναχΡOVιατιιάς άντιλ ιις

. i1tιλiξε ι σύσιΟ'σ'(Ι ' ρο

[π ί ιρο δραι-κπ . 10;

μ άπ.ό τ ί α' YQ.'λIJY

ν, Ίι ρ<:rTΙ ~~!ia
pmrEι:rtoυ
Υ .
Η

ρι ttτ>t,,')("-

ΠΑ ΡΕΝθΕΣΗ . (Τήν πρώτη ανα
γνώριση τής δουλειάς τής Ρούλαι;

Πατεράκη ή στήλη τήν 'Πλήρωσε μέ

προσ'Πάθειες διακύβευσης τής n ViIl'
ματικής της φήμης , _ή σημερινή ί

πανάληψη έπομένως μπρριί νά όδη.

γήσει καί σέ . .. δημόσια έKτέλεc:ιη.
Όλα νά '[ά περιμένε ι κανείς όπό
τόν τρόπο πού άνtιμετωιπίζει τήν
κριτική ό Σαλονικιότικος κόσμος.

Άρκετά στενόμιιαλα. λιγάκι βόρβα
ρα κα ί πάντοτε μακριά ά1rό άττλή

καί λογική σκέψη .

Η άποψη τής κρι'tlκής Eiv:rI μόνο

μιά άποΨη , όσο άντικειμενική μπα

ρεί νά είναι ή mειιματΙKι'I [πέμβαση

στά πράγματα ένός προσώποιι. Κά

θε μορφωμένος θεατής μπορεί νά έ

Χ"Ι άποψη, όπότε ή συμφωνεί μέ
τήν άποΨη ένός κριτ ι κού ή γράφε ι

τήν άΠΟψή του στά cτrαλιά του τά

πcrnoίrrσια,. καί ήρεμεΙ ' Γιατ ί νά
περιτrλέΚOυμε τή ζωή μας ; Δέ φτά .

νει τόσο μπέρδεμα πού έχει ;) . Κλε ί
νει ή παρένθεση καί σιινε..χ ίζοψε.

Δέν μιλήσαμε γιά τΙς έπισκέψεις
'[ών άθην:ΧΤκών θιάσων.

Στό σύνολό τοος τά eioτpα '[ή ς

λθήνας έφεραν τόν άiρα τών φαρ

σοκωμωδιών τής πρωτεύουσας. πού

κοντεύει νά τήν πνίξει μαζ ί μi τήν

α ίθαλομίχλη.

• Ποιοτι κά εόχάριστες θεατρι ές
['Π ισκέΨεlς ι ίχσμι δύο. Τό .θiατ
τού Πειραιά:ο μ!. τ/ ι," ή

τ~~ί:x .Μάνα .. . μητέρα. .. μ ,
μα:> του Γιφρ ου Δι yμaνou 1'1-

μ,:"λ~σμό της " ~EKi"!lO! τή χρονιά μ!.
το εξωτι ρικσ εγχειρη μα « Ρ ασομόν.

(σ~ην~εσ[α Ν ίκου. Χαραλάμπους )
που ~εν μπόρεσε να κατακτήσει τίς

προθέσε«; του, συνέχισε μέ τό θαυ

μ?,σιο παΙ~ΙK ό . cOOOOOE~α> ποό όργα
νώθη κε σε ευρηματικηκαί καλαί 

σθητη παράσταση άπό τόν Κόλιν
Χάρις, καί όλοκλη ρώθηκε μέ τήν

θαυμάσια ένορχηστρωμ ένη παράστα

ση τού "ΠεΡιμένοντας τόν Γκοντό »

τού παραλογιστή Μπέκετ (σκηνοθε
σία NiK?U Χουρμουζιάδη), που ή
στήλη την χαιρέτησε τό φθινόπωοο

σ~ν τό πρ~τo καλλιτεχνικό γεγονός
της χρονιας στήν πόλη μας.

Σ'[ο χώρο τού παιδικού θεάτΡOU
'[ώρα. έν:χς άλλος σκηνοθέτης '[oU
σινεμά μάς ήρθε άτrό τήν πρωτεύοιι

σα, Ο Κώστας Αριστ ό'Πουλος. ίδΡUOi
τό θέατρο «Χαρταετός,. καΙ άνέβα 

σε τό 'Παραμύθι «Τό μαγικό σπίτι

τοίι Τάκη Τσί ιιπου,. σέ μιά παρά

σταση γιά πολύ μΙKρq παιδιά. κα.

λόγοιιστ'1 όμως καί έκλεκτική ιn.ό
αίσθη'tlκή ά1roψη .

Τέλος ή 'Π<Χιδ ι κή σκηνή . t oD Κ .9 .
Β . Ε. άνέβασε τόν «μικρομέγαλο.

«Δόν Κιχώτη ,. της c:ιέ σκηνοθισίιχ

Νίκου Παmxδάκη, έργο «μήτε Υιό

μικρούς μήτl! γιά μεγάλους,. πού

προτού '[ό ά1roρρίψει η στήλη ιιίχι

άπορριφθεί 'Παμψηφε ί όπό τήν άντ Ι

δραση τών μικρών θεατών δηλcxδf\
'fήν όδιαφορΙα τους.

Καί φτάνοιιμε στή δοολειά τής

Ρούλας Πατεράκη, τή σημαντικΟοτi

ρη. ά'~ό •ά;roψη θεατρικής μύη~
και γι CI1JTO... περιθωρ ιακή γιά τους

:o ~o ινoύς τόπους,. τής 'Πόλης μας. " Η
« Ε1tιθεώρηση Δραματικής Γέχνης»
τrή ς άνέβασε σέ δικιά τη ς

σκηνοθεσία τά «Σκοτεινά έγκλήμα

τα:ο, μ ιά τρ ίτrτιιxη άνασκευή τής ί

rιιας τής σκηνοθέτιδας, πού όπέβλε

τrε νά συνθέσει μιά κοινωνική δια

!λεκτική άνάλιιση όρισμένων μορ
φών σχιζοφρενών έγκλημάτων, μέ

παράλληλη πειραματική έρευνα σ1

ιι ιά νέα δραματική γλώσσα. Περισ.
c:ιότεΡO έπιτυχημένο στίς φορμαλι

στικές 'Προθέσεις του καί λιγότερο
στήν ά'ltoσαφήνιση τού στόχου 'tOU.
τό έργο σάν παράσταση καταχωρή

θηκε mτό τή στήλη σάν το ι<αλλιτ ι-:
χνικό γεγονός καί τής περσινής

χρονιάς μετά τούς θαυμάσιους «τρα
βεστίς,. της 'Πού κλείστηκαν «στό
συρτάρι,..

Η «ΠΕ Ι Ρ ΑΜΑ Τ Ι Κ Η
Σ ΚΗΝΗ ΤΗ Σ ΤΕ-

Χ Ν Η Σ ,., περισ ότιρο

δραστήρια "-αι πολιτι-
ιπικά σvνεπής 1Ιαρόλο

φαινομενι κά καλλl'[ εχνι κό φορ_

*
Τό θέστρο Ανατολικής Μα

κεδον ίας έπαιξε μέ μεγάλη

έπιτυχ ία τό ποιη τικό άντι

μιλιταριστικό ντοκουμέντο

τού Β όλφγκανγκ Μπόρχερτ «Εξω ά

πό τήν πόρτα» σέ σκηνοθεσία Πάνου

Χαρίτογλου. Φέτος χαρκτη ριστικά ,

άνστέθηκε , γιά πρώτη φορά, ή σκη 

νοθεσ ία έργων σέ σκηνοθέτες τού σι

νε μά κα ί γενικά σέ νέους σκηνοθέ

τες, γεονός πού προσέδωσε πείραμα-

τικούς τόνους άλλά καί ζωντανά ά

ποτελέσματα στ ίς παραστάσεις.

Μ ιά προσεκτική ματιά διαπιστώ

νε ι τό εϋσχημο συντη ρητικό πνεθμα

κα! την προκατάληψη που χαράκτη

ρΙζουν τίς έπιλσγέτ; των /(σγων τοθ

Κθ. Β.Ε . "Ολα είναι ~ργα με πολι

τικοκοινωνικά πρo~λήματα. κραυγα

λέα, μεγαλόστομα ~ Ι\πιου τονισμοθ,
μέ προθέσε«; εντεχνα καμουφλσρι

σμένες πίσω άπό ρομαντι κά, οσρσο-

κωμικά ij έξομολογητικά πλαίσια.

'Εφέτος προτιμήθηκαν τά άνθρωπο

κεντρικά άδιέξοδα ,οί ύπαρξιστι.κο!

ΠΡO~λ1')ματισμOί κα! γενικά ~ργα με

~μμεσα κα! κρυμμένα μηνύματα που

παράγουν άκαθόρ ιστους στόχους.

UΕχοιιμε μιλήσει σε προηγοίιμενα

σημειώματα γιά τά λογοκριτικά δ-
ρια ένός κρατικοί} θεάτρου . .
Στά πλαίσια αύτων των φραγμών

Kριv6μ.ινη ή προσφορά τοί) κ'θ.Β.Ε.,

άτrλως δέν ήταν crnογοητειιτι.κη άτrό
αποψη καλλιτεχνι,κη καί κοινωνική.

Πολλοί KαχυΠOτrτoύν καί γκρινι

άζοον γιά τήν ύπαρξη έλεύθερων

θεάτρων στό χώρο μας. Σάν νά ε ί

μαστε έμε ί ς οί πρώτοι διδάξαντες

τόν θεσμό . Ακούστηκαν διαμαρτυ

ρίες όπό άνώνυμη όμάδα τού Κθ '

Β Ε - αύτό άφησε νά ένmηθε ί ένα

λιβελλικό κε ί μενο πού έλαβε ή στή 

λη - πού ούτε λίγο ούτε πολύ άπευ
e iJm vta t στή μή άναγνώριση τής

καλλιτεχνικής προσφοράς τών έ

λεύθερων θεάτρων.

Δέν θά κρίνοιιμε τήν ποιότητα

τής ταπεινής καί κακόγουστης χε ι
ρονομίας. θά κρίνοιιμε μόνο τό πε
ρ ιεχόμενο τής άπαμής της πού έν

τάσσεται μέ πολύ έπιε ί κε ια στό
πνεύμα μιάς ψιλολόγας έ=ρχιώτι
κης νοοτροπίας, πού θέλει νά ναρ

K ~σσε~εται Kα~ νά βαυκαλίζεται
με τη φαντασια της μπρός στόν

K~ρέφτη :ης, . χωρί ς σ~ναγωνισμό
κα ι κριτικες αντιμετωπ·ισεις.

Περνάμε τώρα ' στά έλεύθερα θέα
τρα τής θεσσαλονί κη ς. Κύριο χα

ρακτηριστικό τής δι κ ιάς τους ταυτό

τητας είναι ή «έλευθερ ία έκλοΥής,.

,,-ιού. όδηγε ί σέ παρ:ι-στάσεις έργων
αξιολογων συγγραφεων, σέ πιό ζω
τικές άνιχνεύσεις τής σύγχρονης ζω

ής K~ί σέ έVΔιαφέΡOντις καλλιτε
χνικους mφαματισμούς.

Τό «θΕΑΤ Ρ I ΚΟ ΕΡΓΑ
ΣΤΗ Ρ Ι ,. έχει τό προβάδ ι

σl1α, λ?γω ήλικίας, μt τή

~ δεKαχΡOvη θεατρική του
ΠΡΟΟ'φοP.<J, καταξιωμένο καί γνώρι

μο στό κοινό του, πού τή δουλειά
τοι; '[g τελευταΙα χρόνια τήν ση μα
δευει - δυστυχώς - Kά1rOΙO πνεύ.
μα. "~ατεστημίνης,. έγκατάλειψης
και μετριας προσπάθειας.

Μετά τήν μέτρια παράσταση τού

Μ>;ικτικού, έρyoιJ τού Μπ. Μπρέχτ
«Μετρο για μετρο,. (σκηνοθεσία Γι
,::'pyou Ρ εμούνδου) , άνέβασε τήν τρίο
πτυχη σατιρ ική κωμωδία μέ σύΥχΡΟ

~ς στόχους «Τά άντρόγuνα" πού
ηταν άκόμα πιό μέτρια σκηνο&τη

μ ένη (σKη~σία Γιώργος P εμoύ~
δος) .

• Π~ράλληλα ή παιδική '[00 σκηνή
επανελαβε καΙ φiτος τ ίς περσινές
της . γερμ.αvo;xvστριακ,ές επιτυχίες

..Ελατε να γ ινοιιμε φ ιλοι,. καΙ « Ν ι
σό γιά πέταμα:>.

τόν

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ της θεσ

τρ ι κης σαιΖόν 1980 - 81
έκλεισε καΙ ή θεατρική

σκυτάλη παροδόθη κ ε

σ τ ί ς καλοπροαίρετ ες

μέχρ ι στιγμής έπ ι σκέψε ι ς των ό

θηνσϊκών θιάσων κα Ι τή χαυνω

τική προοπτι κή τού θέροικ, - Ε
φτασε ή στιγμή των κατασταλαγ

μένων όπολογισμων, πού θό σχη 

μστίσουν τό γενικό χαρακτηριστι

"ά τού θεατρικού προαώπου τού

χειμώνα ποίι πέροσε , πού , όν ύ

ηολογίσουμε τό μέγεθοτ; κσ] τΙς

συνθijKες τού χώρου της Θεσσα

λονίκης, δέν ητον κοθόλου εύκσ

τοφρόνητο.

Τό Κθ Β Ε ήταν όπως πάντα ό κύ
ρ ιος πόλος έλξης τού κοινού . Απο

δείχτη κε άκόμα μιά φορά ή είσπρα

κτική του Π::ΙVΤOδυναμία καί τό με- /
γάλο ρεύμα θεατών πού τού έξα
σφαλίζε ι τό «μετριοπαθές > τοο ε ίσι

τήρ ιο , γεγονός πού, τό τονίσαμε καί

άλλού, μεγαλώνει τίς πολιτιστικές
καί κοινωνικές του εύθύνες.

Ποιά τώρα ή άνταπόκρισή '[ου

στ ίς εύθύνες αύτές ά1rό ά1rOψη έπι

λΟΥ'ής έργων κα ί ποιότητας πασα

στάσεων;

Τό καινούργιο του διοικητικό κ:Χί

καλλιτεχνικό συμβούλιο ξεκίνησε

πέρσ ι μέ ένθΟΙΧΤιαστικές ύποσχέσεις

γιά «λαϊκά συΨ.>ι κισκά άνοίγματα/

μέ καλλιτεχνική ποιότητα, πιστό

στούς τύπους τού πατροπαράδοτου

θεσμικού. Η ΠDOOφορά του ότrωσδή 

ποτε δέν ήταν ά1roγoητευΤΙKή, δέν

μποροίιμε όμως ,,:i [OXUΡIoτotJllE καί
ότι άνταποκρίθηκε στό ίιψος τών
μεγαλεπ ίβολων προοπτι κών του. Από

τά , έξ~ έργ~ τής !<εντp~ής σκηνής
ποο ε ιχαν αν:ryΥελθει άρχικά παί

χτη καν τά τέσσερα, Η «Υπατί α» τού

θ. Φραγκόποολου μεταφέρθηκε στό

δραμ.~oλόγιo ;ού έ~xόμενoιι χειμώ
να: ενω «Η ;υχη της Μαρσύλας,.
'[οιι Κορομηλά περιλαμβάνεται στό 
θφινό ρεπερτόριο.

Τά .τέσσερα. έργα πού άνεβάστη 
καν .ε ιναι , ? εκτραχηλισμένος Μολι

ερι~oς «~ιωργης Νταντέν:ο (σκηνο

θεσια ~ιωργ?υ Ρεμούνδου), τό σκη
~εΤΙKO «.φ ιασκ?," τής «Αγ ίας Ιω
αΥνας,.. του Μπερναρ Σώ (σκηνοθε
σ~α Tα~η Μουζενίδη) ποίι τράβηξε
[1ε... πριμα .π~νι~ "(ιά τό Ηρώδειο) ,

Ι'! !Rlμ.αντικη σπο αποψη έρμηνείας
κα ι ,ΦΟΡl;tας «<?περα τής πεντάρας,.

χωρ ι ς τον .Mπερτo~ντ Μπρέ)('Τ (σκη
νοθεσια !'!ικου Κουνδοορου) καί ή
ρομαντ.ικη κ<;> ινωνικο1τολιτική φαΡσσ
κωμωδια του Μιχαήλ Σεμπαστιάν
"Tελευ~αία ώρα» (σκηνοθεσία Γιάν
νη Βεακη) .

Η προσφορά 'Ti'κ Νέας Σκηνης
περιορίστηκε σέ 000 KαινoUργ ιες π;,
ραστασε ις καΙ περσ ινές έπανοιλή
ψε~ς . Π.ρόκε ιτ αι γιά τό « Π Ιγκ _
Π οΥΚ:Ο τoU Αρτύρ Αντόιμωψ Ιργο
παραλοΥι!<ό σέ εGστoXη α~νoθε
σΙ~ ~ό τόν ΠαVΛO ΠαγανότrOΙΙλO,
K<;rI τα έλ/ηνικά μ01'όπiραlloτα των
Xρι.στ~ιλά~η καΙ Δωριάδη, τό ~θo
γραιφ ικο «Τέλος,. κα Ι τό ύπ.α ρξ ιστικό

«Τε~εLITαίo άτrόyε υμα ,., πού τά σκη
νοθΤ' ετησε ~ σκηνοθέτιδα του σινε μά
ονια Μαρκετάκη .

Αξιέπ,: ινη. παρουσιάστηκε ή ποιό
'[η~α στ~ ~. κλιμάκια '[ού Κθ Β Ε,
πρ.πει να οφε ιλι.τ αι στό άναμφισ βή

τητο .,μ~ράKΙ:O τών συντελεστών τών
παραστα<;,εων καί τ ίς εύλύγιστες
σκηνοθεσ ιες.

Τό θέατρο Θράκης άνέβασε τόν
"αραλογ ικό • Ρ ινόκερω,. τού 10νέ
σ _ο (σκη νοθεσία Στέλιοιι Γούτη) και
τ~ν CΝατoυPαλισΤΙKή άνt ί Kα. τού
τ ' . ν .ου Ο Ν ι'μ «Π6θοι κάτω 1.ι1lό
ις ι, )~,. (ο ηνοθιοία Κού ας Αν.
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