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«Γιαηί βρήκα ποιηηική μια
Γερμανίδα παιδοκηόνο»
Το 2005 έκανε ηον γύρο ηοσ κόζμοσ η είδηζη όηι η Σαμπίνε είτε ζκοηώζει και
θάυει ηα 9 παιδιά ηης. Ο 30τρονος Μανώλης Τζίπος εμπνεύζηηκε από ηην
ιζηορία ηο θεαηρικό έργο «Sabine Χ», ποσ ανεβαίνει ζήμερα ζηο Εθνικό. Και,
ναι, η μαμά ηοσ θα πάει ζηην πρεμιέρα
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

Το όνομα ηοσ 30τρονοσ Μανώλη Τζίποσ, για όζοσς αζτολούνηαι ή
παρακολοσθούν ενηαηικά θέαηρο -με έμθαζη ζηις πειραμαηικές,
μεηαμονηέρνες εκθάνζεις ηοσ- ζίγοσρα κάηι λέει.

Κώζηαο Κνξάθεο, Αλλίηα Κνύιε, Δξαηώ Πίζζε, Μαξία Σζηκά, Μηράιεο Αθνιαγηάλ θαη Γεκήηξεο
Μαθαιηάο, ζηε «Sabine Χ» ηνπ Μ. Σζίπνπ
Σν γεγνλόο όηη πξόζθαηα ην ζεαηξηθό ηνπ «Sabine Χ» θέξδηζε ην Α' Βξαβείν ζηνλ Γηαγσληζκό ηνπ
2007-2008 γηα ηε πγγξαθή Διιεληθνύ Δξγνπ από λένπο, πνπ είρε δηνξγαλώζεη ην Δζληθό Θέαηξν
θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, είλαη κηα εληειώο άιιε ππόζεζε. Οπσο θαη ην γεγνλόο όηη
απόςε ε «Sabine Χ», έξγν εκπλεπζκέλν από ηελ ηξαγηθή ππόζεζε κηαο ζύγρξνλεο Γεξκαλίδαο
Μήδεηαο θαη γξακκέλν κε ηε κνξθή κηαο αληη-νπεξέηαο, θάλεη πξεκηέξα ζε ζθελνζεζία Αλέζηε Αδά
ζην «ύγρξνλν Θέαηξν Αζήλαο», κε έλαλ ελδηαθέξνληα ζίαζν (Μηράιεο Αθνιαγηάλ, Κώζηαο
Κνξάθεο, Αλλίηα Κνύιε, Γεκήηξεο Μαθαιηάο, Θέκεο Πάλνπ, Δξαηώ Πίζζε, Μαξία Σζηκά, Βάζηα
Χξήζηνπ). Η παξάζηαζε ήηαλ άιισζηε δέζκεπζε ηνπ Δζληθνύ γηα ην πξώην βξαβείν.
Δίλαη κηα άιιε ππόζεζε, γηαηί ν Σζίπνο, πνιύ πξηλ αλαθνηλσζεί ε ζπγθεθξηκέλε βξάβεπζε θαη
παξάζηαζε, είρε ήδε ηε κηθξή αιιά νπζηαζηηθή ηζηνξία ηνπ ζηνλ ρώξν ηνπ εγρώξηνπ ζεάηξνπ.
Αλαθάιπςε όηη είρε κνιπλζεί από «ην ζεαηξηθό κηθξόβην» ελώ πξαγκαηνπνηνύζε Πεξηβαιινληηθέο
πνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Σν ίδην δηάζηεκα ήηαλ ππεύζπλνο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ηεο
ζρνιήο ηνπ, γηα ηελ νπνία δελ ζθελνζεηνύζε κόλν αιιά ζπλέγξαθε θαη έξγα. Πήξε ηελ απόθαζε,
ηειεηώλνληαο ηε ζρνιή, λα αζρνιεζεί κε ην ζέαηξν «ζε θάζε δπλαηή κνξθή ηνπ». Έηζη νδεγείηαη
ζηελ εκηθξαηηθή ζρνιή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, κε δαζθάινπο ηε Ρνύια Παηεξάθε, ηνλ Πεξηθιή
Μνπζηάθε θαη ηε Ρνπκπίλε Βαζηιαθνπνύινπ.
Οιν απηό ην δηάζηεκα ζπλερίδεη λα γξάθεη αζηακάηεηα ζεαηξηθά έξγα, κε ηα νπνία, κεηαμύ άιισλ,
εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζε δηεζλή θεζηηβάι λέσλ ζεαηξηθώλ ζπγγξαθέσλ. Βξέζεθε ζηελ
Απζηξαιία αιιά θαη ζηελ πεξζηλή 13ε Μπηελάιε Νέσλ Καιιηηερλώλ Δπξώπεο θαη Μεζνγείνπ. αλ
«θεξαζάθη» ήξζε ην βξαβείν ηνπ Δζληθνύ, ε παξάζηαζε ηεο «Sabine Χ» θαη ε έθδνζή ηεο από ηε
«Νεθέιε».

Κόλλημα με ηον Βάληερ Μπένγιαμιν
«Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη ηειεηώλνληαο ηε δξακαηηθή ζρνιή ππήξμα ηδξπηηθό κέινο ηεο νκάδαο
"Nova Melancholia", ζηελ νπνία ζθελνζεηνύκε παξέα εγώ θαη ν Βαζίιεο Ννύιαο», καο
πξνιακβάλεη ν Σζίπνο. Η νκάδα ζηήζεθε ην 2006, παξνπζίαζε ηελ πξώηε ηεο δνπιεηά κε ηίηιν
«Πεξηγξαθή κάρεο» ην 2007 θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο Πεηξακαηηθήο
ζθελήο ηνπ Δζληθνύ κε ηελ «Οθειία lego». Δπόκελα βήκαηά ηεο, ην «Αεδίαζκα», πνπ έβγαδε από
ηε ιήζε ηνλ Πεληδίθε, θαη ν «Walter Benjamin», κηα πνιπζρηδήο πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ
Γεξκαλνεβξαίνπ απηόρεηξα ζηνραζηή. Κνηλόο παξνλνκαζηήο ήηαλ ε ππέξβαζε ηνπ ξεαιηζκνύ,
ράξηλ ελόο πνηεηηθνύ κεηακνληεξληζκνύ, πνπ εζηηάδεη ζηε ζθεληθή όςε.
Η εκκνλή ηνπ ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Μπέλγηακηλ πξνδίδεηαη θη από ηελ παξάζηαζε «Habemus
Papam, Walter» («Δρνπκε Πάπα, Βάιηεξ»), πνπ ε «Nova Melancholia» ζα παξνπζηάζεη ζην
πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ (3 θαη 4 Ινπιίνπ ζην Γθαξάδ ηεο Πεηξαηώο 260). Σν έξγν ηνπ Σζίπνπ
ζρνιηάδεη ην θαηλόκελν ηεο αλόδνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ, ζαλ λα
απεπζύλεηαη ζηνλ Μπέλγηακηλ.
«Γξάθσ πνιύ, πάληα εθθηλώληαο από έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ. Γηα ηε "Sabine" μεθίλεζα από
ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία κηαο Γεξκαλίδαο παηδνθηόλνπ», εμεγεί ν Σζίπνο. «Κάπνηα ζηηγκή ην 2005,
ε αζηπλνκία αλαθάιπςε όηη ε ακπίλε αθνύ ζθόησλε ηα 9 ηεο παηδηά ηα έζαβε είηε ζηελ πίζσ
απιή ηνπ ζπηηηνύ ησλ γνληώλ ηεο είηε κέζα ζε γιάζηξεο. Σν ζέκα, αθνύ απαζρόιεζε θαη ηνλ
ειιεληθό Σύπν γηα ιίγεο κέξεο, μεράζηεθε ην ίδην απόηνκα όπσο πξνέθπςε».
Η Σαμπίνε ζσνομιλεί με ηη Μήδεια
Ο ίδηνο έθεξε πάλσ ζηε ζθελή ηελ ίδηα ηε ακπίλε, πιαηζησκέλε από κία απξόζσπε «αλζξώπηλε
θνηλόηεηα». «Με μάθληαζε ε πνηεηηθή ηνπ γεγνλόηνο», πξνζζέηεη. «Θεσξώ απίζαλν ην γεγνλόο όηη
ε ακπίλε όρη κόλν ζθόησλε ηα παηδηά ηεο αιιά ηα έζαβε θαη κέζα ζε γιάζηξεο».
Ο θνηλόο λνπο δελ ζα κπνξνύζε λα αλαθαιύςεη ζηελ παηδνθηνλία ηελ πνίεζε, κόλν ηε
λνζεξόηεηα. «Πνηα ε δηαθνξά;», αληηγπξίδεη ν Σζίπνο. «αθέζηαηα ε ακπίλε ζπλνκηιεί κε ηελ
παξάδνζε ηεο Μήδεηαο θαη κύζνπο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Γελ πξνζπαζεί ην έξγν κνπ λα δώζεη
ιύζεηο αιιά λα θαηαδείμεη ηελ απνηπρία καο λα θαηαλνήζνπκε, κε όρεκα ηε ινγηθή, αλάινγα
γεγνλόηα θαη άηνκα. Πξνηνύ πεη θαλείο "λαη" ή "όρη" γηα ηε ακπίλε, αο αλαξσηεζεί πόζεο θνξέο ε
δηθή ηνπ κεηέξα είρε ζθεθηεί "ζα ην ζθνηώζσ ην παηδί κνπ"».
Δίλαη ζθέςεηο πνπ ελδερνκέλσο απνξξένπλ από ηξαπκαηηθά παηδηθά ρξόληα; «Καζόινπ», απαληά.
«Αλ θαη πνηνο έρεη πξαγκαηηθά απηό πνπ ιέκε "θαλνληθά παηδηθά ρξόληα"; Οη γνλείο κνπ πάλησο ζα
είλαη ζηελ πξεκηέξα ηνπ Δζληθνύ».
Ο Σζίπνο δελ αξθείηαη απνιύησο ζηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζεαηξηθήο θόξκαο. Γνθηκάδνληαο ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαη ζην ζελάξην, βξαβεύηεθε ζηνπο δηαγσληζκνύο δηαζθεπαζκέλνπ ζελαξίνπ γηα
κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο ηαηλία πνπ πξνθήξπμε ην ΔΚΔΒΙ, ην 2005 θαη ην 2006 αληίζηνηρα. Πξν
εκεξώλ νινθιήξσζε κε ηνλ Ννύια ηα γπξίζκαηα ηεο πξώηεο ηνπο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο, έλα
πνξηξέην ηνπ θαξίκπα κε ηίηιν: «θαξηκπίκ ζθαξηκπόκ!». Σνλ επηέκβξε ζα κεηάζρεη ζην
Φεζηηβάι ηεο Γξάκαο.
* Σα βξαβεία ηνπ Γηαγσληζκνύ πγγξαθήο Διιεληθνύ Δξγνπ ζα απνλεκεζνύλ ην άββαην, ζηηο 8
κ.κ., ζην «ύγρξνλν Θέαηξν Αζήλαο». Σν άββαην ζηηο 6 κ.κ. θαη ηελ Κπξηαθή ζηηο 10.30 κ.κ. ζα
παξνπζηαζηεί σο αλαιόγην ν έπαηλνο, ην «Πέθηνληαο από ηηο θάιεο» ηνπ Χαξάιακπνπ Γηάλλνπ,
ζε ζθελνζεζία ύιβηαο Ληνύιηνπ, κε ηνπο Γ. Μνζσλαίν, ηεθαλία Γνπιηώηε, Ρνύια Παηεξάθε, Λ.
Βαζηιείνπ θαη Γ. Ληγλάδε.

