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Άρτιζε ηο δεκαήμερο εκδηλώζεφν «Εδώ και ηώρα»

Κολεκηίβα έγινε ηο «Εμπρός»
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

Δεκαηέζζερις μήνες ζσμπληρώνονηαι από ηην ειρηνική καηάληυη ηοσ
θεάηροσ «Εμπρός». Σηο μεζοδιάζηημα ασηών ηφν μηνών πολλοί
αποτώρηζαν.

Ζ Κνιεθηίβα Οκόλνηα αλαπηύζζνληαο ην όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 10εκέξνπ δξάζεώλ ηεο ζην
«Δκπξόο»
Τπήξμαλ όκσο θαη αζξόεο λέεο αθίμεηο, πξόζσπα πνπ «ζπζηξαηεύηεθαλ» ζηα ζπιινγηθά νξάκαηα
ηνπ ρώξνπ. Καιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο, ζεσξεηηθνί, αθηηβηζηέο θαη αληηεμνπζηαζηέο. Σελ Παξαζθεπή
ην βξάδπ αλάκεζά ηνπο βξέζεθαλ ν Γεκήηξεο Καηαιεηθόο θαη ε Ράληα Οηθνλνκίδνπ.
Σν πεξαζκέλν θζηλόπσξν ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζεάηξνπ πνπ είλαη ε Δηαηξεία Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ
(ΔΣΑΓ), επεδίσμε λα αδεηάζεη ην θηήξην γηα λα αμηνπνηήζεη ην αθίλεην. Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγόο
ΠΑΗΘΠΑ Κώζηαο Σδαβάξαο, έληπηε ηαο ρείξαο ηνπ επηζήκσο, αιιά αλεπηζήκσο είρε ηάμεη ην
ζέαηξν ζηνλ Ζιία Λνγνζέηε. Σειηθά, παξ' όιν πνπ έγηλαλ απόπεηξεο λα επηζηξέςεη ζηε...
λνκηκόηεηα, ε επηκνλή θαη ε πίζηε ησλ θαηαιεςηώλ θξάηεζαλ ηε ζεκαία ηεο πνιηηηζηηθήο
θαηάιεςεο ςειά.
«ήκεξα ζπγθαηνηθνύλ ζην "Δκπξόο" πνιιέο ζπιινγηθόηεηεο θαη αηνκηθόηεηεο. Απηό πνπ
ζπκβαίλεη καο μεπεξλάεη όινπο» δειώλεη ζηελ «Δ» ν ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο. Αλήθε ζηελ
Κίλεζε Μαβίιε πνπ εηζήιζε πξώηε ζην ξεκαγκέλν ζέαηξν θαη μεθίλεζε ηελ θαηάιεςε. ηελ
πνξεία θαη ελώ ηα πξάγκαηα άλνηγαλ θαη πξνο ηνλ αληηεμνπζηαζηηθό ρώξν, ε Κίλεζε απνρώξεζε.
Ο Βαζίιεο Ννύιαο θαη ε Γθίγθε Αξγπξνπνύινπ ήηαλ νη κόλνη από απηήλ πνπ παξακέλνπλ ζην
«Δκπξόο». Μηα από ηηο ζπιινγηθόηεηεο πνπ γελλήζεθαλ ζηε ζηέγε ηνπ ππό θαηάιεςε ζεάηξνπ

είλαη ε Κνιεθηίβα Οκόλνηα, ζηελ νπνία αλήθνπλ πιένλ νη δπν λεαξνί ζθελνζέηεο. Μαδί ηνπο κεηαμύ
άιισλ είλαη ν Θεόθηινο Σξακπνύιεο, ε ζεσξεηηθόο ρνξνύ ηεξηαλή Σζηηδηιώλε, ε αξρηηέθηνλαο
θαη θάηνηθνο ηνπ Ψπξξή, Διέλε Σδηξηδηιηθάθε, ε εηθαζηηθόο-πεξθόξκεξ Μαίξε Επγνύξε θαη νη
ζθελνζέηεο Ησάλλα Ρεκεδηάθε, Κώζηαο Μόζρνο θαη Γεκήηξεο Σζηάκεο.
Θσελλώδεις ζσνελεύζεις
«Δίρα απνγνεηεπηεί θάπνηα ζηηγκή. Γηαηί θαηλόηαλ πνιύ ρανηηθό απηό πνπ ζπλέβαηλε. Ζηαλ θαη νη
ηζαθσκνί ζηηο ζπειιώδεηο ζπλειεύζεηο! Νόκηδα πσο δελ ζα έβγαηλε άθξε» πξνζζέηεη ν Β. Ννύιαο.
Σειηθά, αλαζεώξεζε. Γηαθνξεηηθέο ηάζεηο θαη εηεξόηεηεο ζπγθαηνηθνύλ ζηνλ ίδην ρώξν. Γελ είλαη
ηπραίν όηη «Δηεξόηεηα» έρνπλ βαθηίζεη ηηο δξάζεηο πνπ ζα «θαηαιάβνπλ» ην ηζόγεην ηνπ «Δκπξόο»
ηελ άλνημε.
Πξνεγείηαη απηέο ηηο κέξεο (ώο ηηο 10 ηνπ κήλα) ην δεθαήκεξν ηεο Κνιεθηίβαο Οκόλνηα, κε ζέκα
«Πνύ είκαζηε ηώξα;». «Μπνξεί λα ζέηνπκε ην εξώηεκα, αιιά νύηε θη εκείο έρνπκε έηνηκε ηελ
απάληεζε. Δίλαη πνιύ κεηαβαιιόκελν ην ηνπίν» ιέλε κέιε ηεο Κνιεθηίβαο. Σν δεθαήκεξν κπνξεί
λα εμεξεπλά ην «εδώ θαη ηώξα» ηνπ παξαζηαζηαθνύ κέιινληνο, αιιά εκκέζσο πξνηείλεη «έλα
ζπκκεηνρηθό επαλαζρεδηαζκό γηα ηα "θνηλά αγαζά" ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο».
Σα καληθέζηα κε ηα νπνία είλαη γεκάην ην 10ήκεξν είλαη ζύγρξνλα παξαζηαζηαθά δξώκελα, ελώ ε
ελόηεηα Γηαηαξαγκέλεο ρέζεηο πεξηέρεη πβξίδηα πάλσ ζηε δηάδξαζε αλάκεζα ζηηο ηέρλεο πνπ
θάπνηε είλαη ηεηακέλεο. ηα νλόκαηα ησλ ζπκκεηαζρόλησλ βξίζθεηο ηε Μαξία Γνξγία, ηνλ Αλέζηε
Αδά, ηελ νκάδα ODC ηνπ Βπξζνδεςείνπ, ηνλ Γηάλλε αξαθαηζάλε, ηε Μαξηέια Νέζηνξα, ηε Γεώ
Καγγειάξε, ηελ Διέλα Πέγθα, ηνλ Γηώξγν ακπαηαθάθε, ηε Γήκεηξα Κνλδπιάθε θ.ά.
Σν πην θνξηηζκέλν ζπγθηλεζηαθά θνκκάηη ηεο Παξαζθεπήο, εκέξαο έλαξμεο ηνπ 10εκέξνπ, ήηαλ
όηαλ νη εζνπνηνί Γεκήηξεο Καηαιεηθόο θαη Ράληα Οηθνλνκίδνπ θαη ν ζθελνγξάθνο Αληώλεο
Γαγθιίδεο, νη άλζξσπνη πνπ κεηακόξθσζαλ καδί κε ηνλ Σάζν Μπαληή πξώηνη ην παιηό
ηππνγξαθείν ηεο εθεκεξίδαο «Δκπξόο» ζε ζέαηξν, αλέβεθαλ ζηε ζθελή θαη κίιεζαλ γηα ηηο
δπζθνιίεο θαη ηα νξάκαηα εθείλσλ ησλ ρξόλσλ, απαληώληαο ζην εξώηεκα «Πώο ε κλήκε ηνπ
"Δκπξόο" από ην '50 κέρξη ζήκεξα έρεη δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη κε πνηνλ ηξόπν νη κλήκεο απηέο
ζπλππάξρνπλ ζηε ζεκεξηλή ζπγθαηνίθεζε».
«Γελ είρακε πνιηηηθέο αλεζπρίεο ην '88. Θέιακε λα βξνύκε έλα ρώξν λα ζηεγάδνπκε ηα ζεαηξηθά
όλεηξά καο όηαλ θύγακε από ηε "θελή". Ζκαζηαλ εληειώο αθνζησκέλνη λα θάλνπκε κηα θαιή
παξάζηαζε» είπε ε Ράληα Οηθνλνκίδνπ, ε νπνία αξγόηεξα αλαθέξζεθε ζην ηξνκαθηηθό θξύν ηνπ
ρώξνπ πνπ αληηκεηώπηδαλ κε κηα μπιόζνκπα, ζηα ρξέε θαη ηε γεληθόηεξε απιεξσζηά ηνπο («ηελ
θαιύηεξε παίξλακε ην βαζηθό. Καη όιν ςάρλακε γηα ρνξεγό»).
Πού είναι η μητανή;
Σν «Δκπξόο» ην βξήθαλ ηπραία θαη ην κίζζσζαλ ύζηεξα από πιεηζηεξηαζκό. Δλαο ρξόλνο ράζεθε
ζηελ πξνζπάζεηα... έμσζεο ηεο ηππνγξαθηθήο κεραλήο πνπ θαηαιάκβαλε ην ηζόγεην.
«Θσξεθηό Πνηέκθηλ ιέγακε ηε κεραλή» αλέθεξε ν Γαγθιίδεο. Σεκαρίζηεθε θαη απνζπάζηεθε
θνκκάηη θνκκάηη, κε ηελ πξννπηηθή λα ζπλαξκνινγεζεί θαη λα κεηαθεξζεί ζην Μνπζείν
Βηνκεραλίαο ζην Γθάδη θαη λα εθηεζεί σο κλεκείν. Γελ ζπλέβε πνηέ.
Από ηνπο λένπο «εηζβνιείο» ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 απνθαζίζηεθε ν ρώξνο λα
δηαηεξήζεη ηα ίρλε ηνπ παξειζόληνο.«Δίλαη ίζσο ε κνλαδηθή ζθελή πνπ έρεη αιιάμεη ηόζεο κνξθέο
θαη έρεη αμηνπνηεζεί θάζε γσληά ηεο» ζεσξεί ν Γαγθιίδεο.
«Δδώ κέζα γίλεηαη ζήκεξα θάηη πνιύ σξαίν. Γηαρεηξίδεζηε έλα θνηλό αγαζό» είπε, αληί
θαηαθιείδαο, απεπζπλόκελνο ζηνπο θαηαιεςίεο ν Γ. Καηαιεηθόο. «Απηόο είλαη ν άμνλάο ζαο. Καη
δελ πξέπεη λα ηνλ ράζεηε από ραδέο δηρνγλσκίεο».

