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πόλεμο . ένάντι α στό τραγ ι κά

λάθη τής ϊστορίας, ένάντι α σέ

καθετ ί τό κακό πού ίιπόρν ει

στήν OTIu r. ~· v i) κοινωνία . Π ο

τέ δέν έιcνείρετο l ένάντιο

στόν λαό του " .

Ε'ΠιχεΙρηοα νό προκαλέσω

w.. Τό νεολληνι κό θέατρο τό ! μ
.,... τιασαν στήν πόλη μας οί f.1f '.-

σκέφε«; τών άθηναϊκών θιά

σων. Ό «Φόν Δημητ ράκητ;» τού Ψσ 
θά, οΙ « Ν ταντάδες" τού Γ. Σκούρ- πο ι (
τη καί ό «Φονιάς. τού Μ. ΕύθυΙ1\ ';δη τηλε
παραλίγο νά 'Περάσουν άπαρατή ρη-

τοι άπό τά βι τσ ια ένός κακομαθηρ έ-
νου καί χυδαία καλλι ε ργημένου κοι-

νού, 'Πού όρμάει στίς φθηνές έτιιθεω

ρήσε ις, στά μυθοπλαστι κά οομάντ σα

του βουλεβάρτου καί στόν κοσμο πο-

λίτ ικ ο στοχασμό τών κομεντ ί. Κα: έ
πρόκειτο γιά παραστάσε«; άψογες

μέ αύθεντικό έλληνικό χρώμα, " υ ·

κνό κοινωνικο'Πολιτικό τιερ ιεχό",ε νο

κα , ξε καρδ ι στική κωμικότητα.

Οί «Αγιο ι Πρεβέζη ς. τών Αθη .

νών κέρδισαν όλα τά είσlτήρια καί
τά σεΕ:ouαλι κά κέντρα τών μικροα·

στών θεσααλονι κ έων. Ισχυρό τό γυ

μνό δόλωμα. άδύνατο τό κστπτr , ε

σμένο λΙ μπιντο τής χώρας μας, φυ

σικό ήταν νά σ'Πάσουν ρεκόρ ε l"'
τηρΙων καί νά μονοπωλήσουν ' rό"
θεατρι κό θόρl>Βο γιά τό bljOTT1-U!'
πού έμειναν έδr:).

Α1tό τl.ς ύπόλο 1tιες άθηναίκές 1t«.
ραστάσεις πού είδαμε ξεχωρίσαμε

τήν ώραΙα σκηνοθετηυένη άτιό ,ό v

Κώστα Μ'Πάκο, παΡάσταση τού θ'. ά. σι

τρου τής Κ atoaPtoνήc τού έργου
τού Μπρένταν Μπήσν «Ενας διι!)-

ρος» καΙ τά «ΠοΟΟωτια φυσικά 1( Ι '

άλλόκ6τα> τού Τζουζέπε Πατρόν; .
Γκοίφφ l . EUXjpIOTOC καί άψΟγα σκ Ι).

. νοθετημένος ήταν έ'Π ίσης ό .Φ 'ιν

Δηυητράκl)ς" ΤΟ'" .θεσσαλι κού. άτ<ό

Tnv Κώστα Τσι ά\lO .

'Γενικό ήταν uIj χρονιά πού TCV\,

σε τίς άσταθείc καί ΠΌλ&πλ"<Ε('
προσεγγίσε ι ς τού θεάτρου , τόσα -'r!rn
πλευράς καλλιτ. ννκών παρα,, ;'ντων

όσο κα ί άτιό τΤι ιμση τού "ΟΙVOl·" .
• Ή γενικ " είκόνα που ι'MτDK ')Ili·
σαμε είναι ότι ό γώοος τής \'\"11Ε Ι'

' :xc F) λ άδrr ι 'Ποι·ι έ"οτοοσωτ<""" ' ε δι
ψάει να Εκφραστεί Α.ατρικά . γ.,άρ

χει διάθεση . εύαισθησία , ένδ,rrφέ·

ρον καί TrrλFVTo μ έ μεγάλεc ", άλ,·

στα άτισιτήσε ι ς.
Άν ύ'Π':'ρνε θεατοικΤι ι'rπoooι l" κ ιχ ;

ένα κοινΑ λίγο . λίνο συvηθισΙJέν.,

στό συιιβrrτΙKά τουλ ι'ιγ , σ"ον 'KrrXn
θέατρο θι'r uι λούσαuε γιά ai o l ';-δQ .

ξη ΠΟΟΟ'ΠΤΙΚΤι. Δυcιτuvr:κ ή 'Trpavurc.
ΤI Kότnτσ EiV"Y1 φτι" νή καΙ nvrlfbl')iΙ~

Ι(ή καί οί θαΡ(Υ(λ ",ς Kr-ι ί φ,λ?-ιΥ, .

E.ec ποοσ'Π;., qΙ:- ΙF=:(' τ ,:,ν ~'λ e ιν~t='(). r.,\, R' '' '
'or.....v κσί οί Κ(ΥΑ. ~ (' σ)( n""Αe".~ 11:( Tn,-j

ΚΘΑΕ Kινδιι~ι')(,, 'ν ν6 'Ifr-ι i fot'" τ;"

\Jόλ('\ "ι ατι}ντ"η ';'ι"Ττ c nιών στό ~cι"'J '

ΤΡ' κ ό urιc στF. οέωIJα .
Χ'.>ρlς ιι ατάλλ πλες OVOXEC l'Ι ε σ

fO()f1 ν (.λ) οί v('lIvn νlι)ι"I ί ,.. A e N T"I '<y,
c. • • • ~

παtf),:'.Ιrτ \( /Υ Ι v r .' '' 1('' 'Τ "'Τ Ι ,", !:~""'~ ΙI'TΙI _;

νους ήθσποιοί1ι; δέν γΙνΕται -rI 1t~' a

ΗΡΩ 8ΑΚΑΛΟΒονΛΟΥ

γ,ματ ικότη τα τού τόπου μας,

,
εατρ

,
περασε ·

-Ιό Μν θ"λ""σν
\~νο&vτα l νά κσ

ότι ένας Σο

μπορεί νά ιΖί·

iYΡσφeι οκΡάτ,lς

κριτ ι κάρει ό . τι

α του κσί νά

αύτήν Fν.-!tν τ ι α

εΙ τήν είρήνη

,
που

ι

«9 Τό. « θεο:τρ.' κό Εργαστήρ ι
θεσσ~oνΙ Kης., ανεβασε τούς «Φι

λoξεν,oυμενouς. ,τού Πέτρou Μάρκα
ρη σε σκηνοθεσια τού ίδιαι , καί τό

«θάνατο τού Μαρά . τού Πέτερ Β ά .
ίς σέ σκηνοθεσlα τού Γ. Αριστό'Παι

λou. Ε1t ιτυχημένες καί δυναμικές

κοινωΥικά 'Παραστάσεις, πάντοτε

στά ορια τής «γερμανικής έπιρρο

ής. πού χαρακτηρί ζε ι τό «θεατριιιό

Εργαστή ρι", Τό «θεατρικό Εργα·
στήρι Καβάλας. , τάραξε τά καλλι

τεχνικά νερά γύρω στό τέλος τής

θεατρ ικής 'Περ ιόδου μέ τό «Σ'ΠΙτ ι

τής Mπερνάρvτα Αλμ'Πα. τού Λόρ.

κα , σέ σκηνοθεσία τού Ηρακλή Δού

κα , προορισμένο δυστυχώς νά περι·

οριστε ί σέ 'Πολύ λίγες παραστάσει ς.

@ Η ~ιραματΙKή Σκηνή τής

Τέχνης έ'Πανέλαβε σέ ~ναλασσόμε

νο ρε'Περτόριο όλα τά 1tΡΟηγroμενα

έργα της καΙ έκλε ισε μέ τό .Θείο

Βάνια:ο τού Τσέχωφ, παράσταση κα

λαίσθητη καΙ eualoEh] TTITιoύ τής ί:.•
λειψε όuως ή ώριμη ίrπoKΡ ΙΤΙKή έρ·

μ~V"lα .

• Σ τό χώρο τού 'Παιδικού lI~ ά

rpOv δέν έμφανίστηκε τίποτε τό εί
δικά πρωτότι.mo καί άξιόλογα. Οί

ώραίες 'Παραστάσεις τής «Οδύσσεί ·
ας» τής Πειραματι κής Σκηνής τής

Τέχνης καί τά έργα τής Παιδικής

Σκηνής τού .θεατρικού Εργαστηρι·

ού, έ'Παναλήφτηκαν . Τό κοινό τής
Θεσσαλονlκης στό σΙJνr>λό τω είναι

οίκονομικά κα ί ίδεολογικά ποοσαV<l

τολισμέ\ΙΟ oric παοαστάσει( ται

Κ ρατικού θεάτρου .

Αφού έ'Πομένως τό Κρατικό θέα
τοο έλάχ ι στα άντατιοκρίθη κε στίς

σύγχρονες άνό:γΚΕς τού κοινωνικού
προβληματισμού καί yάϊδεUΙΕ Tic
αίσθήσε ις κα ϊ τό γελαστ ι κά Klyτrrr
-",j κοινού ή δέν τό ί-ιτολι'>V Ι Cfε ιια 

θόλου, Ctφόoj οί έλείιθεροι θί ασοι έμ·
φάνι σαν TρOjlOIlTIKlC φιλοδοξίες καί
τάσεις νά πεοΡαματισ τοόν τολμηρά,
κα ί άτιόλυτα καλλι τεχνι κά , χωρ ! c
vά τούς έw.αφέοε ι τδ κοινό , u1to·
οΟΟμε vq ..,υμ'Περάνοομ ε ότι ό χει·
μώwxς πού έφυγε έξασΦάλι σε στrι

θεοά τό \(oourι θF.άτΡOU . κοινού,
1tnU ε ί ναι άvcrπόφεΙΙKΤO σuvf1tetrι
σtήν άλλcmρόαά,λλη θεατρική ,«ρα-

,
κρονταο

,
της

ΟΙ θαρραλέες καί φιλ6δοξες προσ

πάθειες τώv έλεύθερωv. θιάσωv καΙ ο!

καλές σκηvόθεσίες τού Κ:Θ.Β .Ε. κιvδυ
vε~ουv vd παίξουv τ6 ρ6λο διαττ6vτωv

άστεριώv στ6 θεατρικ6 μας στερέωμα.

πλισμένοι γιά νά άνταποκριθούν μέ
εuστρoφία καί άνεση.

Αίιτά έπισημαίνονται χωρίς

τrρόθεση νά θιγεί ή καλλΙΤΕ'

. χνική προσω'Πικότητα καί ή

~υαι~ησία ' τών ή θΟ'παιών τού Κρα·

τι~ou, οί περισσότερο ι ά'Πό τούς ό

'Πoιo~ς έχουν ταλέντο καί κατάρτι

ση ,ά<, ιόλογη . Στόχος αύτής τής ί;

'Πιση μσνσης εlναι νά γΙνε ι συνε ίδη 

~ Kα~ ,\!ράξη ή άναγκαιότητα μιάς

mιαθεωρησης τής παιδείας καί ό;

σκησης τών ήθοποιών ένός Κ ρατι

κού θεάτρου. Ν ά έγκαταλειφθεΙ τό

&παλληλικό πνεύμα τής γραφεια

κρc;xτικής άντίληψης γιά τήν τέχνη,

Πο!;' δουλεύει τήν τέχνη άνόρε χτα

Κ?, Ι • μέ ώράριο, ιιαl στή θέση της

να εγκατασταθε l ή έμ'Πνευση καί ό

π~ρετός τής καλλιτεχνικής δη μιovρ

Υιας, στοιχείο πού άτιouσίαζε παν·

τελώς άτιό τΙς παραστάσεις τοο Κ . .
θ . Β.Ε., άν έξαιρέσouμε τό «Σ τρα

BόC.υλo:. καΙ τή «Γέρμα» .

76 έλεύθερσ

' θέατρο

Στό χώρο τού έλεύθερου θεάτρου

τής, Θεσσαλονίκης τώρα, παρατηΡ1

θηκε τό φαινόμενο ένός έρμητι κού

έλ ιτισμού 1too δέν τοο έλε ιπε όμως

ή ποιότητα, ή σωστή δουλειά κσί ή

καλλ ι τεχνι κή πρόθεση .

., Η «Ε1tιθεώρηση Δραματικής

Τέχνης. τής Ρούλας Πατεράκη ~.

πανέλαβε τά «Σκοτεινό Εγκλή uα.

τα» πού ε ίχε παρουσιάσει τήν πρΟη .
γούμενη χρονιό καΙ έ κλε ισε τήν

σαιζόν μέ τό "Πολυ Μ'Πέ κετ Ι I(rιl

Πολυ Μπέlιετ 11. , μιό έρμητ:κά

«κλε ιστή. καλλιτεΥνι κ ή έρευνα , στ~

Ιδιαίτερο ύφος καΙ τήν ποι ητ ική το<'.

Σάμουελ Μ'Πέ κ ε τ _ Κ λιμάκιο τ ή ς

σχολής, μέ σκηνοθέτη τόν ΑΥ ι λλέα

Ψαλτό1touλo, 'Παoouσlασε στά 'Πλ"l 
σια θεατρικής έρευνας κα ί ,IEIo:::r·
ματισμΟΟ τή ΣυλλογΤ,» τού Αμερι·

κάνου Χάρολντ Πίντερ . Καί οϊ δύο

παραστάσεις άτιευθUvθηKαν σέ Ι(λει·

στό ιιύl(λ',)μα, όργrιvώνoντrις εί δι·

κoUι; χώρους )'ιά tλάxtatOUC; βιωΙς.

.ΑπολΟΥιομό.ς

, ,
σεγγισεις του

στaΘεk κaί nολύnλ

,

vό καί χαρισματι κό σύμβολο τής χώ

ρστ; της•.
Σέ μιά έτ<Οχ" . είπε ό κ. Γίντε,

μανς. πού κυριαρχεί " άνασφάλε ια

κσί " άμφισ{:\ήτ"ση πολλών παρσδο
σιακών άξιών. υ ιά δίυ "νn έκδήλωση

άφιερωυένη στήν Ελλάδα - 'Ir1TνTι
τοό πολιτισμού μας κσϊ θεμελιώδη

κληρονομιά τής Δύσης - είναι ση-

πρ
ΑΝ θελήσουμε νό &π ιχειρή

σουμε μ ι ά νηφάλ ι α κριτι κή τομή

οτό έn ιτευγμoτα τού θεατρικού
χειμώνα πού έφυγε, πρέπ ε ι ότιό
τήν άρχή νό δηλώσουμε τό χά
αμα τών προθέσεων πού παρατη

ρήθηκε άνάμεοα οτό Κρα τι κό
κα ί τά ελεύθερα θέατρο τής ΘεΌ
σαλον ί κης . Τό Κρατικό Θέα τ ρο ,

διάνυσε έ ναν όηό τούς πιό όνό

ρεχτους χεψώνεα τής ίστορ ίαα

του , βσοΖόμενο αέ έπαναλήψεις

καί σ ' ένα ρεπερτόρ ιο πού ή ή

ταν Εεηερσσμένο καινωνικά, ή τέ

λε ισ άκατάλληλα γ ιά τό μαΖικό

κοινό ένός Κρατικού Θεάτρου .

θετι κή διαπίστωση άτcό τίς 'Πα

ραστάσεις του ή άνεβασμένη 'Πο ιό
τητα τών σκηνοθεσιών τους, Σ η ·

μ ε ιώνουμε τή δουλειά τού θόδωρου
Τερζό'Πουλαι στή «Γέρμα. τού Λόρ
κα, τήν σκηνοθεσία τού «Στραβόξυ

λαυ. τοο Δ . ψroJά άτcό τόν Πάνο

Χαρίτογλου, καί τήν σκηνοθεσία τού
ΤηλέμαχΟ\) MovδατσάKη στά «Οργι

σμένα Νειάτα. τού Τζ. Οσμ'Πορν γιά

τό «θέατρο θράκης> τού Κ .θ.Β .Ε.

Η «Τρελλ~ τού Σαγιώ. τοο Ζι·
ρωντού, 'Πou τό διαφημιστικό της

ράλλυ άκόμα συνεχ ίζετα ι στόν 'ΠΕ

ριοδικό τ&πο, ήταν άλλη μιά καί ή

τελευταία έλ'Πίζουμε , «φλού άρτι·

στί κ. έ'Πίθεση τού Κ.θ.Β . Ε. Παρά
σταση 'Προορι σμένη νά χαϊδέψε ι μ έ

τό βαρύτιμο φοΡμαλισμό καΙ τό

ρηχό της 'Περιεχόμενο ένα άτιλοΙκό

"οινό , έξασκημένο στά μuθσπλαστι

κά παραμύθια μέ τίς μάγιοοες καί

τίς νεράΙδες κα ί τό «αύ τοί καλά κι

έ μείς καλλίτεικη .

Α.'Πό 'Πλευράς Ι:Ι ε~ηVΙKOύ έργου
τηρηθη κε παγερη αδιαφορία, Τό

~εoελλ~νΙKό θ έατρο έ κ'ΠρΟΟωπήθη κε

=ό την 'Προκατοχι κή κωμωδία τοο
Δημή τ ρ η "" αθό «Τό στραβόξυλο> ,α l

τή .δ ιαvoη τι κή «ν'Πατ ία. τού θ. Φρα

γκοπουλοο. Δηλαδή δέν έΚ'ΠΡοσωπή 

θη κε καθόλου.

Α'Πό άτιΟψη έρ μ ηνΕUΤΙKών άτισδό·

σε~ν παρατ~ρήθη κε ότι οί ήθοποιοί

του Κθ Β Ε aσKη μένoι σέ ένα όμοιό.

μορΨ!? συι;ιβατι κό, στομφώδες ύφος

~αι αφημε~ι στην προσωπι κή τuoς

ι δ ιοσυγκραα ια , μόνο μέ έξαιρετικές

περιπτΙ:)αε ις είναι σέ θέση νά έξα

crΦ;IλiCJ?U" τίς .άνεξάρτητες έ'Πlταγές
ένος ρολοο κα ι τήν όμοιογένεια καΙ
ένότ ητα μιάς 'Παράστασης,

Η πρόσκληση άλλoδ<rnών καλλιτε.

)(νών γιά , t!1v, σκηνοθε,ΤΙ κή καΙ σκη ,
voγρ?φι κη α'ΠόδαJη tOO «Α uλετ. t1tI.
βεβαιωσε τό 'Πρόβλημα τής 'Ποιότη .

τας τής έΡμηνεlας 1toύ μαστίζΕΙ τό

κ.ρατlκό θ. a r fX? Ο μεγαλύτερος OllfI
ιι-;eέτης ε ι~ι αναγκασμένος νά ι'nro
τuχει ή να παρερ μ ηνευθε ί ότσν ΟΙ

ήθοποιοl τou δι ιίναι τεxνtKά ί~
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