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Μπνξεί πνιινί λα δηαθσλήζνπλ κε ηελ εληύπσζε όηη ην θεηηλό Ειιεληθό
Φεζηηβάι παξνπζίαζε θάκςε -θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηηο ειιεληθέο
παξαγσγέο-, δελ ππάξρεη όκσο ακθηβνιία όηη ην γεληθό επίπεδν παξακέλεη
θαιό, εμαηξεηηθό κάιηζηα, αλ αλαινγηζζεί θαλείο ην επίπεδν άιισλ εζληθώλ
καο εθδειώζεσλ.

«Ηξαθιήο Μαηλόκελνο», ζε ζθελνζεζία Μ. Μαξκαξηλνύ. εκαληηθό θαη ζεηηθό θξαηνύκελν ηεο
θεηηλήο Δπηδαύξνπ
Σώξα πνπ θαη ην θαινθαίξη εθπλέεη, θαη ηε ζέζε ηνπ θεληξηθνύ Φεζηηβάι ηεο ρώξαο παίξλνπλ
άιια, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ππνθαηάζηαηα, κπνξεί πηζηεύσ λα θξηζεί απ' όινπο ε ηειηθή ηνπ
θαηάζεζε, κε ηε κνξθή έζησ ελόο πξώηνπ απνινγηζκνύ.
Με ην θαληάξη ηεο πνζόηεηαο είλαη γεγνλόο όηη ην Φεζηηβάι θξάηεζε ηελ πεξίνπηε ζέζε ηνπ ζην
θαιιηηερληθό ζύζηεκα. Ο αξηζκόο ησλ παξαγσγώλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο ζθελέο ηνπ ππεξβαίλεη
θαη ηηο αληνρέο ηνπ πην θαλαηηθνύ επαγγεικαηία ζεαηξόθηινπ. Δπέθηαζε πνζνηηθή όζν θαη
ρσξνηαμηθή.
Ο ράξηεο ησλ παξαζηάζεσλ απιώλεηαη πιένλ από ηελ παξαδνζηαθή πεξηδηάβαζε ζηε Γηνλπζίνπ
Αξενπαγίηνπ θαη θπζηθά ζηελ αξραία Δπίδαπξν, κέρξη ηελ θαηεζηεκέλε πηα Πεηξαηώο, αιιά θαη ζε
πνιινύο ζύγρξνλνπο αζηηθνύο θαη παξα-αζηηθνύο ρώξνπο.
Αθξηβνζώξεηνη
Θα κνπ επηηξέςεηε όκσο λα μεθηλήζσ απνινγηζηηθά κε ηελ επίζθεςε ησλ μέλσλ παξαγσγώλ, πνπ
θαίλεηαη πσο είλαη απηέο πνπ θάζε ρξόλν δίλνπλ ζην Φεζηηβάι ην ζηίγκα ηνπ. Φέηνο καο ηίκεζαλ
ην Θέαηξν ηνπ Η-ιηνπ, ν Κξηζηόθ Βαξιηθόθζθη θαη ν Ρνκέν Καζηεινύηζη από ηνπο παιηνύο
γλώξηκνπο, καδί κε ην ζέαηξν ηνπ Νηθνιάη Κνιηάληα θαη ηνλ Wajdi Mouawad, από ηνπο
αθξηβνζώξεηνπο.

Αο κελ πξνβνύκε εδώ ζε ζρνιηαζκνύο γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπο, ε θξηηηθή έρεη άιισζηε επηηειέζεη
ήδε ην έξγν ηεο. Μόλν κηα παξαηήξεζε πνπ πεξηζζεύεη. Δίλαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, ε δηάζεζή
ηνπο λα αληηπαιέςνπλ κε θάηη ην κεγάιν θαη πινύζην, ε ηθαλόηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνύλ εθ ηνπ
κεδελόο έλα ζύκπαλ από εληππώζεηο θαη ρξώκαηα, πνπ πξέπεη θάπνηε λα κειεηήζεη, λα δειέςεη
θαη λα αθνινπζήζεη ην λεόηεξν ζέαηξό καο. Η ηέρλε έπεηαη, σο γλσζηόλ, ηεο ηερληθήο.
Δίηε ζε κεγάια ζε κέγεζνο δεκηνπξγήκαηα, όπσο ηνπο «Ναπαγνύο» ηεο Μλνύζθηλ, είηε ζε δνθηκέο,
όπσο ηνπ Καζηεινύηζη γηα ηελ αληη-παξνπζία ηνπ Θενύ, ζηνλ αζθεηηθό πξσηνγνληζκό ελόο
«Ακιεη» από ηνλ Κνιηάληα ή ζηνλ κειεηεκέλν εθιεθηηθηζκό ζηηο «Γπλαίθεο» ηνπ Μνπανπάλη,
δηαθξίλνπκε ηε δεκηνπξγία κηαο αηκόζθαηξαο ηθαλήο λα εγθισβίδεη αηζζήζεηο θαη λα θαηεπζύλεη ην
λνπ.
Θεαηξηθή πνίεζε
Αθόκε ινηπόλ θαη όζνη βξήθαλ θνπξαζηηθή ηε ζπλδηαιιαγή ηνπ Βαξιηθόθζθη ή ηνπ Μνπανπάλη κε
ηελ αξραία ηξαγσδία, δελ κπνξνύλ λα αξλεζνύλ όηη θαη νη δύν δνθίκαζαλ λα κεηαηξέςνπλ κηα
κεγάιε ζε έθηαζε ηδέα ζε πνίεζε ζεάηξνπ.
Η αλαθνξά όκσο ζηηο αληίζηνηρεο κεγάινπ κεγέζνπο ληόπηεο παξαγσγέο δελ κπνξεί λα είλαη ην
ίδην αηζηόδνμε. ηελ Πεηξαηώο, ε «Μέδνπζα» ηνπ Θσκά Μνζρόπνπινπ δελ έπεηζε, είηε γηαηί
αδπλαηνύζε λα γεκίζεη ην θελό ηνπ ρώξνπ πνπ αλέιαβε είηε γηαηί δξακαηνπξγηθά ππέθεξε ζε
πνιιά ζεκεία.
Σν αθηέξσκα ζηνλ Νηδίλζθη ηνπ ηαύξνπ Σζαθίξε ήηαλ νκνίσο απνγνεηεπηηθό, θαη, αλ κε ηη άιιν,
αθαηάιιειν γηα ην ζέαηξν ηνπ Ηξσδείνπ. Δκβόιηκα ζηνλ ίδην αλνηρηό ρώξν, ν γθνιληνληθόο
«Τπεξέηεο δύν αθεληάδσλ» έζεζε ην ΓΗΠΔΘΔ Κξήηεο ζηε ρνξεία ησλ πνιύ ιίγσλ πηα
πεξηθεξεηαθώλ ζεάηξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Φεζηηβάι. Η πξόηαζε ηνπ ζθελνζέηε Γηάλλε
Καθιέα γηα ην έξγν, ρσξίο λα είλαη αλαλεσηηθή, ήηαλ όκσο επθξόζπλε. Πνιύ πεξηζζόηεξν
ππνζρόκελε ππήξμε ε άισζε ηνπ ζπζηεκαηηθνύ ζεάηξνπ από ηνλ Αξε Ρέηζν ζην «Θξόλν ησλ
Αηξεηδώλ», πνπ θνύιαξε ην Ηξώδεην θαη μεζήθσζε ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ θίισλ ηνπ. Γύζθνιν λα
πεξηγξαθεί ε κνξθηθή πξόηαζή ηνπ, αγαπήζεθε όκσο όπσο είλαη, ζαλ ζηάζε κηαο αθόκε
αλνινθιήξσηεο πνξείαο.
Δίλαη θαιή ε ζθέςε ηνπ Φεζηηβάι λα δηεπζύλεη ηηο κηθξόηεξεο εθδειώζεηο ηνπ ζηνπο άμνλεο δύν
δξάζεσλ: κνλόινγνη πξώηα, ππό ηε ζθέπε κηαο δξάζεο κε ηνλ ηίηιν «Θέαηξν ζε Α' εληθό», θαη
λεόηεξεο νκάδεο ύζηεξα, ζε αλνηρηνύο, αλνίθεηνπο θαη κε ζέα ζην αζηηθό άπεηξν ρώξνπο, πνπ
παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θάησ από ηνλ ηίηιν «Πνιενδνκέο». Θεσξεηηθά ε πξώηε ζθέςε
αθνξά ηε ζπλάζξνηζε θαιιηηερλώλ, ηε κεηαμύ ηνπο ώζκσζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
από ηε ζπλάληεζε.
Πξαθηηθά όκσο ζεκαίλεη αθόκα ηελ ππεξθόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κηθξέο (ζε έθηαζε,
δηάξθεηα, θηινδνμία) πξνηάζεηο, ώζηε ηελ παξέκβαζε ηνπ θαζελόο λα είλαη δύζθνιν λα θαηαλνήζεη
θαλείο θαη αθόκα δπζθνιόηεξν λα ηελ εληάμεη ζε κηα γεληθή εηθόλα.
Δζησ θαη έηζη, κεξηθέο πξνηάζεηο δηαθξίζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ δεκηνπξγηθνύ ζνξύβνπ. Από
ηνπο κνλνιόγνπο, ε θαζεισηηθή εξκελεία ηνπ Γηάλλνπ Πεξιέγθα ζηε «Βξσκηά» ηνπ Ρόκπεξη
λάηληεξ, ε Ρνύια Παηεξάθε ζηε κπεηηθή ηεο δηαδηθαζία ζηνλ «Γαίκνλα» ηεο Μαξίαο Δπζηαζηάδε,
ν ζπγθινληζηηθόο Υξήζηνο ηέξγηνγινπ ζην «Παξηάιη» από ην κπζηζηόξεκα ηνπ Θεόδσξνπ
Γξεγνξηάδε, ε εξκελεπηηθή πξόηαζε ηνπ Θαλάζε αξάληνπ πάλσ ζην «Ολεηξν ζην θύκα» ηνπ
Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε μεπεξλνύλ ηε βξαρεία κλήκε θαη καο αθνινπζνύλ.
Ρηδηθέο «Πνιενδνκέο»
Οη «Πνιενδνκέο», από ηελ άιιε, απνηέιεζαλ ίζσο ηελ πην ζπκπαζεηηθή αιιά θαη ξηδηθή
παξέκβαζε ηνπ θεηηλνύ θεζηηβάι. Σν Ειιεληθό Φεζηηβάι αλαιακβάλεη, πιελ ηεο
ςπραγσγίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζελατθνύ θνηλνύ, ηελ επζύλε ηεο αλάδεημεο κηαο
λέαο γεληάο θαιιηηερλώλ.
Αο δηαθξίλνπκε εδώ ηελ αλνηρηή πξνζέγγηζε ηνπ θηινζνθηθνύ ιόγνπ ηνπ Καξηέζηνπ από
ηελ νκάδα Nova Melancholia, ζε κηα δηαδηθαζία αηζζεηηθνπνίεζεο θαη απνζπλαγσγήο ηνπ
ιόγνπ από ην ζπλαίζζεκα, όπσο θαη ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε ηνπ Αλέζηε Αδά θαη ηεο νκάδαο
Projector κε ην «Σαμίδη κε ηξέλν» -ε κέζνδνο ησλ Rimini Protokol νδεγεί ζε ελδηαθέξνπζεο

πξννπηηθέο ηελ αμηόινγε λέα νκάδα. Ξερσξίδσ αθόκε ζηελ Πεηξαηώο ηελ νκάδα Pequod κε ηελ
«Τπόζεζε εξγαζίαο», θπξίσο γηαηί δηεθδηθεί γηα ινγαξηαζκό ηεο κηα απιή, επζεία θαη εηιηθξηλή
ζθεληθή γιώζζα.
Πεξλνύκε έηζη γξήγνξα ζηελ Δπίδαπξν, ε νπνία κεησκέλε θέηνο ζηηο έμη παξαζηάζεηο, μεθίλεζε
λσζξά γηα λα νινθιεξσζεί -ζε πείζκα ησλ αξλεηώλ ηεο- ζξηακβηθά. Πξώην θξαηνύκελν: Η
απνηπρία ησλ δύν θξαηηθώλ ζεάηξσλ, πνπ δήηεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε κε έλα είδνο
αξραηνπξεπνύο ξεβί.
ηελ Δπίδαπξν
Σν θνηλό γύξηζε ηελ πιάηε ζην θνιάδ θαη νη θξηηηθνί ζηάζεθαλ ζθεπηηθνί ζηηο πξνζέζεηο κηαο
κάιινλ εκπνξηθήο πξόηαζεο, πνπ θαιύθζεθε κε ην πέπιν ηεο κεηαδξακαηνπξγίαο. Οη θάπσο
αδηθεκέλνη «θελνβάηεο» ηνπ Δζληθνύ ππήξμαλ ε πην θξαπγαιέα απνηπρία ηνπ ζηελ Δπίδαπξν
έπεηηα από πνιιά ρξόληα. Καη ηα «Μηθξά Γηνλύζηα» -πνπ ιόγσ απεξγίαο ησλ ηερληθώλ
κεηεηέζεζαλ ζηελ νπξά ηνπ Φεζηηβάι- πεξηέθεξαλ κε κειαγρνιία ηελ παλεγπξηθή ζπιινγή
ζηηγκώλ πνπ ζα ζπλέζεηαλ ην Ισβειαίν ηνπ ΚΘΒΔ.
Γεύηεξν θξαηνύκελν: Ούηε νη έηνηκεο ιύζεηο ηθαλνπνηνύλ πιένλ ην δεηνύκελν ηεο Δπηδαύξνπ. Σηο
δνθίκαζε ν Πέηξνο Φηιηππίδεο ζηε δηθή ηνπ «Δηξήλε» -πνπ άλνημε ην Φεζηηβάι ζην ζέαηξν ηεο
Αξγνιίδαο- κε ακθίβνια απνηειέζκαηα. Αθόκε θαη ε «κεγάιε επηηπρία» ηνπ Απινύ Θεάηξνπ κε ηε
«Μήδεηα» πξνήιζε θαηά κεγάιν κέξνο από ηελ πεξηνπζία ηεο Ακαιίαο Μνπηνύζε, παξά από κηα
ζπλνιηθή πξόηαζε γύξσ από ηελ αξραία ηξαγσδία.
Σα πξάγκαηα ζα βξίζθνληαλ θάησ από εηήζην όξν ηεο εηήζηαο ζπγθνκηδήο -ήδε από κόλνο ηνπ
αξθεηά ρακειόο ηα ηειεπηαία ρξόληα- αλ δελ ζπλέβαηλε ην γεγνλόο ηεο άθημεο ηνπ «Ρηράξδνπ ηνπ
Γ'» θαη ηεο ζύκπξαμεο ηνπ πξσηαγσληζηή Κέβηλ πέηζη κε ηνλ ζθελνζέηε ακ Μέληεο, θαηακεζήο
ηνπ θαινθαηξηνύ, γηα λα καο ζπκίζεη όηη ε Δπίδαπξνο κπνξεί λα απνηειέζεη αιεζηλό θέληξν ηνπ
δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο, πόιν έιμεο αιιά θαη αλαθιαζηήξα θάζε ζπνπδαίαο εξκελείαο ζην
θιαζηθό ζέαηξν. Σν δηήκεξν έγηλε ηξηήκεξν, ιόγσ ηνπ κπινθ-κπάζηεξ, θαη ην θνηλό έδσζε κάζεκα
πξνζέιεπζεο, ζπκκεηνρήο αιιά θαη εγθαξηέξεζεο ζηε ζρεδόλ ηεηξάσξε παξάζηαζε ηνπ αγγιηθνύ
ζηάζνπ.
Από θνληά όκσο έξρεηαη, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε εληόο ησλ ζπλόξσλ, παξέκβαζε ηνπ Δζληθνύ θαη
ηνπ Μηραήι Μαξκαξηλνύ κε ηνλ «Ηξαθιή Μαηλόκελν». Πξόθεηηαη γηα εθβνιέο κηαο καθξόρξνλεο
έξεπλαο, πνπ ηώξα δεηάεη λα εζηηάζεη ζηνλ θιαζηθό ιόγν. Από ηελ παξνπζία ελόο αιεζηλά
δξώληνο θαη νκηινύληνο Υνξνύ, κέρξη ηε δηαζηξσκάησζε ηεο επξηπίδεηαο δξακαηνπξγίαο κέζσ
ηεο ρξήζεο ησλ κηθξνθώλσλ, ηα επηκέξνπο ηεο παξάζηαζεο νδεγνύλ ζηε κειινληηθή έμνδν ηνπ
ειιεληθνύ ζεάηξνπ από ηα είδσια ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαβίσζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. Αο είλαη
απηό ην ηξίην, ζεκαληηθό θαη ζεηηθό θξαηνύκελν ηεο θεηηλήο Δπηδαύξνπ.

