
 
Έλησπε Έθδοζε Διεσζεροησπία, Παραζθεσή 24 Ηοσλίοσ 2011 

ΠΔΝΣΔ ΟΜΑΓΔ ΝΔΩΝ ΖΘΟΠΟΗΩΝ ΑΝΔΒΑΕΟΤΝ ΠΑΡΑΣΑΔΗ Δ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΘΖΝΩΝ 

Όηαλ οη ηαράηζες κεηαηρέποληαη 
ζε ζεαηρηθό ζαλίδη 
Σες ΔΛΔΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 

Από ηης παρσθές ηοσ Λσθαβεηηού έως ηελ Πεηραηώς, τακειά ζηολ Σαύρο, 

θαη από ηελ Οκόλοηα έως ηα Πεηράιωλα, πέληε λεαληθές ζεαηρηθές οκάδες 

αηελίδοσλ ηελ Αζήλα, ηελ αθοσγθράδοληαη, ηες κηιούλ θαη ζσλζέηοσλ κηα 

ελαιιαθηηθή ηοπηογραθία. 

 
Φσηνγξαθία ηνπ Μαλώιε Μπακπνύζε (Καιιηζέα, 1987). 
 
Οιν ηνλ Ινύιην, ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ, δεκηνπξγνύλ ηηο «Πνιενδνκέο». Δλαλ ηζηό 
κέζα ζηνλ νπνίν εληάζζνπλ ρώξνπο μεραζκέλνπο, παξαγλσξηζκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο ην βιέκκα 
δελ ζηακαηά πηα ζηηο ηαξάηζεο. Σε απηνύο ηνπο αλνηρηνύο ρώξνπο εληάζζνπλ παξαζηάζεηο site 
specific. 

Τη έρεη λα αθεγεζεί έλα ζρνιείν, ζην νπνίν αλαγθαζηηθά νη δσέο όισλ καο θάπνηε 
ζπγθεληξώζεθαλ; Πόζνπο απνρσξηζκνύο θαη πόζεο δαθξύβξερηεο ηζηνξίεο εκπλέεη ην Μέγαξν 
ηνπ ΟΣΔ; Τη ζηνραζκνύο εγείξεη ε ζέα νιόθιεξεο ηεο Αζήλαο από κηα ηαξάηζα ζην Κνισλάθη; 

Δξσηήκαηα γηα ηε δσή 

Φέηνο πνπ νη πιαηείεο γίλνληαη μαλά ηόπνο ζπλάληεζεο, πνπ αλαθαηαιακβάλνπκε ηνλ δεκόζην 
ρώξν, γηα λα ληώζνπκε καδί, λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε, πέληε ζεαηξηθέο παξέεο 
κάο δείρλνπλ έλαλ αθόκε ηξόπν λα δνύκε δεκηνπξγηθά ζηελ πόιε. Μαο ζέηνπλ εξσηήκαηα γηα ηε 
δσή θαη καο θαινύλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζπλνκηιία ηνπο. Να ηνπο αθνινπζήζνπκε ζε έλα 
θπλήγη ρακέλνπ ζεζαπξνύ, δειαδή ηεο πνιππόζεηεο θαη πνιύηηκεο ζεαηξηθήο ζπγθίλεζεο, ζε 
ηόπνπο απξνζδόθεηνπο. 
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Παξ' όιν πνπ ζε έλαλ εμσηεξηθό ρώξν ζα πεξίκελε θαλείο ζέκαηα εμσζηξεθή θαη ραξνύκελα, νη 
νκάδεο ζηξάθεθαλ ζε πην εζσηεξηθά, ζθνηεηλά θαη κειαγρνιηθά δεηήκαηα. 

* «Σπλνκηινύκε κε ην ζήκεξα. Σπλεπώο είλαη αδύλαηνλ λα εηπσζεί θάηη άιιν. Δίλαη ε επνρή πνπ 
αλαξσηηέηαη θαλείο γηα ην λόεκα ησλ πξαγκάησλ», απαληά ζηελ παξαηήξεζή καο ε Γεσξγία 
Μαπξαγάλε. Από ηηο 15 έσο ηηο 17 Ινπιίνπ, ε νκάδα ηεο «Φάπη Δλη» ζα παξνπζηάζεη ζηελ ηαξάηζα 
ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηελ «Ταξάηζα ηνπ απηόρεηξα», κηα δηθή ηεο ζύλζεζε αθηεξσκέλε ζηελ 
πνηήηξηα Κνξαιιία Θενηνθά, ζύδπγν ηνπ Γηώξγνπ Θενηνθά, πνπ απηνθηόλεζε ην 1976 πέθηνληαο 
από ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ ηεο. Τνλ κνλόινγν εξκελεύεη ε Υβόλλε Μαιηέδνπ. «Ηζεια ε 
απηνρεηξία λα κελ είλαη από ηελ πιεπξά κηαο εθεβηθήο αληίδξαζεο, αιιά ηεο ήηηαο, ηεο θνύξαζεο 
από ηε δσή, ηεο παξαίηεζεο πνπ έλαο σξηκόηεξνο άλζξσπνο κπνξεί λα εθθξάζεη θαιύηεξα. Δίλαη 
κηα ηαξάηζα ζηελ νπνία δελ δίλεηαη έλα πάξηη, αιιά έλαο ρώξνο κνλαρηθόο θαη ππαξμηαθόο. 
Γνπιέςακε κε ηηο παύζεηο θαη ηε ζησπή, αιιά θαη κε ηελ πξσηόηππε κνπζηθή (Ν. Βειηώηε) πνπ 
νξίδεη ηελ αηκόζθαηξα ζαλ έλαο αθόκε εζνπνηόο», καο εμεγεί. 

* «Τν κόλν πνπ ζα είρε ελδηαθέξνλ ζε έλαλ αλνηρηό ρώξν, είλαη λα αλαθεξζείο ζηα ππόγεηα ηεο 
ςπρήο», ππνζηεξίδεη θαη ν Κώζηαο Κνπηζνιέινο. Η νκάδα ηνπ Mag παξνπζηάδεη από ηηο 3 ώο ηηο 5 
Ινπιίνπ κηα εθδνρή ηεο «Απηνβηνγξαθίαο» ηνπ Τόκαο Μπέξλραξλη ζε έλαλ ελδηάκεζν ρώξν κεηαμύ 
δύν θηηξίσλ ζηελ Αλσηάηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ (Πεηξαηώο 256). Γεκάηνο κε γθξάθηηη 
ζπνπδαζηώλ ρσξίο ρξήζε θαη όλνκα, παξ' όιν πνπ είλαη αλνηρηόο, «δεκηνπξγεί αίζζεκα 
θιεηζηνθνβίαο», ζύκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο. Γη' απηό θαη ηνλ βξήθαλ ηδαληθό γηα λα κηιήζνπλ 
γηα ην ηαξαγκέλν εζσηεξηθό ηνπίν ηεο ςπρήο ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο κεηαπνιεκηθνύο 
ζπγγξαθείο, πνπ κεγάισζε εγθαηαιειεηκκέλνο από ηνπο γνλείο ηνπ ζε ίδξπκα θαη έδεζε 
απνκνλσκέλνο ζε ζαλαηόξηα ώο ηα 19 ηνπ. 

«Γελ αλαπαξάγνπκε πεξηζηαηηθά. Γελ πξνηηκάκε ην ζέαηξν ιόγνπ, αιιά ην ζέαηξν ησλ εηθόλσλ. 
Γη' απηό θαη δίλνπκε ηηο εηθόλεο ηεο παξάζηαζεο κέζα από ηελ ζπλζήθε ελόο ηδηαίηεξνπ ηζίξθνπ», 
εμεγεί ν Κ. Κνπηζνιέινο. 

* «Αθόκε θαη ζηα ζεξηλά ζηλεκά βιέπνπκε ζθνηεηλά ζξίιεξ ηνπ Μπέξγθκαλ θαη είλαη κηα ραξά», 
παξαηεξεί θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο ηεο νκάδαο Nova Melancholia, πνπ έρεη μερσξίζεη γηα ηνλ 
πεηξακαηηθό ηξόπν δνπιεηάο ηεο πάλσ ζε θηινζνθηθά θαη ινγνηερληθά θείκελα. Σηελ ηαξάηζα ηνπ 
Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ζα παξνπζηάζνπλ 10-12 Ινπιίνπ ηελ παξάζηαζε «Πξώηνο ζηνραζκόο: Πεξί 
όζσλ κπνξνύλ λα ηεζνύλ ελ ακθηβόισ». Αθνξκή «Οη ζηνραζκνί πεξί ηεο πξώηεο θηινζνθίαο ηνπ 
Νηεθάξη». 

«Η απόζηαζε από ηελ πόιε δίλεη κηα άιιε νπηηθή. Απηή ε αλνηρησζηά θαη ε απεξαληνζύλε, ε 
επαθή κε ην νπξάλην ζηεξέσκα, ζνπ επηηξέπεη λα ζηνραζηείο», καο ιέεη. «Δίλαη άιισζηε κηα 
επθαηξία λα ζέζνπκε ελ ακθηβόισ, λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε αμίεο θαη δεδνκέλα», ππνζηεξίδεη θαη 
ζπληάζζεηαη κε όζνπο ζεσξνύλ ηηο πάζεο θύζεσο «θξίζεηο» επθαηξίεο. Δθπνλώληαο δηδαθηνξηθέο 
ζπνπδέο ζηε θηινζνθία θαη θαζώο θαηαπηάλεηαη κε ην δήηεκα ηεο κειαγρνιίαο, έδσζε πξηλ από 
πέληε ρξόληα ζηελ νκάδα ην όλνκα «Νέα Μειαγρνιία». Μηα θίλεζε ζρεδόλ πξνθεηηθή πνπ 
δπζηπρώο επαιεζεύεηαη σο επίθαηξε. «Δίλαη ζεκαληηθό λα κελ ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε 
θαηάζιηςε, πνπ έρεη λνζνθνκεηθό ραξαθηήξα, αιιά ηε κειαγρνιία πνπ νδεγεί ζε δξάζε θαη 
δεκηνπξγία», επηζεκαίλεη. 

Σην ζρνιείν 

* Τε κειαγρνιία θαη ην θιείζηκν ζηνλ εαπηό καο εληόπηζε ε Γθίγθε Αξγπξνπνύινπ θαη ε 
δηαθεθξηκέλε νκάδα ηεο Mkultra πνπ από ην 2001 έρεη παξνπζηάζεη 25 παξαγσγέο ζηελ Διιάδα 
θαη ηελ Δπξώπε. Γη' απηό, καο θαιεί ζε «Μηα εθδξνκή» ζηελ Αζήλα. Η παξάζηαζε δίλεηαη 7-9 
Ινπιίνπ ζηα 9ν & 34ν Γπκλάζηα Αζελώλ ζην Θεζείν (Τξώσλ 2). «Αλ θαη κεζνγεηαθόο ιαόο, 
αθνινπζνύκε όιν θαη πην πνιύ ην βνξεηνεπξσπατθό κνληέιν πνπ καο θάλεη λα θιεηλόκαζηε από 
λσξίο ζπίηη», δηαπίζησζαλ νη ζπληειεζηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θηηάμνπλ ην πνξηξέην ηεο 
Αζήλαο. 

Τν θνηλό ζα πεξηεγείηαη ηνπο ρώξνπο εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. Πέξα από ηνπο επηά 
εξκελεπηέο ζην ζέκα ζπκκεηέρνπλ είθνζη αθόκε άηνκα. 

Πξόθεηηαη ηειηθά γηα κηα κηθξνγξαθία ηεο πόιεο, κέζσ ησλ αλζξώπηλσλ ηζηνξηώλ θαη ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηεο. «Θέιακε λα ηελ εγγξάςνπκε κέζα ζε έλα ζρνιείν, έλα θηίξην από ην νπνίν 
όινη έρνπκε πεξάζεη θαη έρνπκε αθήζεη ην ζηίγκα καο. Τν ζπγθεθξηκέλν είλαη ηδαληθό κηα θαη 



βξίζθεηαη θαη κέζα θαη έμσ από ηελ πόιε, ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλα ύςσκα», καο εμήγεζε ε 
ζθελνζέηηο. 

* «Ταμίδη κε ηξέλν» νλνκάδεη ηελ παξάζηαζή ηεο ε νκάδα Projector ηνπ Αλέζηε Αδά πνπ ζα δνζεί 
ζην Μέγαξν ηνπ ΟΣΔ ζηελ Καξόινπ (1-3). Ο Αλέζηεο Αδάο έρνληαο ζηηο απνζθεπέο ηνπ ηελ 
πινύζηα εκπεηξία ηνπ από ηνλ βεξνιηλέδηθν ζίαζν ησλ Rimini Protokoll, κε ηνλ νπνίν 
ζπλεξγάζηεθε γηα ηελ πεξζηλή παξάζηαζε ηνπ «Πξνκεζέα ζηελ Αζήλα» ζην Ηξώδεην, επηρεηξεί 
έλα παξόκνην πξόηδεθη αθηεξσκέλν ζηνλ ζηδεξόδξνκν. Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ή 
εξγάζηεθαλ ζην παξειζόλ ζηνλ ΟΣΔ, κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην θνηλό. Γεκηνπξγνύλ έηζη 
έλα «δσληαλό» ζεαηξηθό ληνθηκαληέξ γηα ηελ ηζηνξία θαη ην κέιινλ ηνπ ζηδεξνδξόκνπ ζηε ρώξα 
καο. 

info: Τει.: 210 3272000 

Δηζηηήξηα: 20 επξώ θαη 10 επξώ * θνηη. 

Γηάξθεηα θάζε παξάζηαζεο: 1 ώξα 

**3-5 Ινπιίνπ: Οκάδα Mag, «Απηνβηνγξαθία» (Τόκαο Μπέξλραξλη) ζηηο 9 κ.κ., Αλσηάηε Σρνιή 
Καιώλ Τερλώλ (Πεηξαηώο 256). 

***7-9 Ινπιίνπ: Οκάδα Mkultra, «Μηα εθδξνκή» ζηηο 9 κ.κ., 9ν & 34ν Γπκλάζην Λύθεην Αζελώλ 
(Τξώσλ 2, Θεζείν). Δλαξμε από ηνλ πεδόδξνκν Τξώσλ & Αθηαίνπ. 

**10-12 Ινπιίνπ: Οκάδα Nova Melancholia, «Πξώηνο Σηνραζκόο: Πεξί όζσλ κπνξνύλ λα ηεζνύλ 
ελ ακθηβόισ», ζηηο 9 κ.κ., ηαξάηζα Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (Σίλα 32). 

** 15-17 Ινπιίνπ: Οκάδα Φάπη Δλη, «Η ηαξάηζα ηνπ απηόρεηξα», ζηηο 9 κ.κ., ηαξάηζα Γαιιηθνύ 
Ιλζηηηνύηνπ (Σίλα 32). 

** 18- 20 Ινπιίνπ: Οκάδα Projector, «Ταμίδη κε ηξέλν», ζηηο 9 κ.κ., Μέγαξν ΟΣΔ (Καξόινπ 1-3). 

 


