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ΠΛΔΛΡΔΜΖ ΡΖΠ ΒΗΘΠ ΘΟΗΑΘΝΙΑΘΝ ΠΡΖΛ "Δ" 

"Πρέπει να νιώθεις όηι ασηό ποσ βλέπεις ζε αθορά" 
 

  

Η νεαπή ηθοποιόρ μιλώνηαρ για ηην έλξη πος ηηρ αζκεί ηο έπγο ηος Γιώπγος Χειμυνά 
και βέβαια, ηο θέαηπο και ηην αγάπη ηηρ γι' αςηό, εκπέμπει ηη λάμτη ηος γνήζιος 
θαςμαζηή, μολονόηι βλέπει ηην Τέσνη εκ ηυν έζυ και όσι υρ απλόρ θεαηήρ 

 

 

  

Ρελ είδακε ζην ζεαηξηθό αλαιόγην "Θάιακνο" λα δίλεη ηε δηθή ηεο εξκελεία ζε έλα 
αλζνιόγην θεηκέλσλ ηνπ Γηώξγνπ Σεηκσλά. Ζ Βίθπ Θπξηαθνπιάθνπ κπνξεί λα κελ είλαη 
εμνηθεησκέλε κε ηνλ όξν "ζπλέληεπμε", σζηόζν ηνλ δηθαηώλεη, αθνύ όηαλ κηιάεη γηα ηελ 
ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ θαη ηελ αγάπε ηεο γη' απηήλ εθπέκπεη ηε ιάκςε ηνπ πξαγκαηηθνύ 
ζαπκαζηή κε κόλε δηαθνξά όηη ηελ ππεξεηεί εθ ησλ έζσ θαη όρη σο απιόο ζεαηήο... 

Για ηο Γιώργο Φειμωνά 

- Είσερ ήδη μια διαμοπθυμένη ανηίλητη για ηο έπγο ηος Γιώπγος Χειμυνά ππιν 
αποθαζίζειρ να λάβειρ μέπορ ζ' αςηήν ηην παπάζηαζη; 

"Κε ηνλ Γηώξγν Σεηκσλά σο ζπγγξαθέα είρα ηελ πξώηε επαθή πξηλ μεθηλήζσ θαλ ηε 
δξακαηηθή ζρνιή, ηνλ είρα γλσξίζεη σο κεηαθξαζηή. Έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο 

θαζεγεηέο πνπ είρακε, ν Γεκήηξεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ, καο έθαλε αξραίν δξάκα θαη είρε 

θέξεη ηε κεηάθξαζή ηνπ ζηηο "Βάθρεο". Καο είρε πεη όηη ζα αληηκεησπίδακε θάηη ηδηαίηεξν. 
Ξξάγκαηη, ήηαλ κηα εμαηξεηηθή κεηάθξαζε, πνιύ πνηεηηθή. Ζ ζρέζε κνπ, ινηπόλ, κε ηα 
θείκελά ηνπ ήηαλ αλέθαζελ θαιή. Θεσξείηαη ιίγν underground θαη απηό κε ειθύεη." 

- Πώρ βίυζερ επί ζκηνήρ ηον ηπόπο ζκέτηρ ηος; 

"Όπσο αληαλαθιάηαη ζην έξγν ηνπ, ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπ ζπκίδεη ζπείξα. Ρν κπαιό 
θηλείηαη κε έλαλ ηξόπν θπθιηθό, ζπζηξέθεηαη θαη θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ ζαλ λα είλαη 
ρακέλνο ζε έλα ράνο. Δίλαη ρανηηθόο αιιά ζπλερήο, έρεη έλα βάζνο. Έρεη έλα ιόγν πνιύ 
πνηεηηθό θαη κε ηδηαίηεξε ζηίμε. Ξνιιέο θνξέο θνβάκαη όηη δε γίλεηαη θαηαλνεηόο, έρσ 
έλαλ ηέηνην θόβν από...ηε κακά κνπ! Έξρεηαη ζπρλά ζε παξαζηάζεηο θαη βιέπσ όηη 
αλαξσηηέηαη θαη μέξσ όηη είλαη ν κέζνο ζεαηήο. Απηό ην έρσ δεη θαη ζε παξαζηάζεηο πνπ 

έρνπκε θάλεη γηα ηνλ Λίθν Γαβξηήι Ξεληδίθε. Έρνπλ θαη νη δύν κηα αλαηνκηθή ζρέζε κε ην 
ιόγν, ιεπηήο πθήο. Δίλαη πνιύ ρεηξνπξγηθόο ζηε γξαθή ηνπ." 

Η εναζτόληζη με ηοσς ρόλοσς 

- Πώρ λειηοςπγείρ υρ ηθοποιόρ όηαν καλείζαι να μελεηήζειρ ένα πόλο; 

"Ππλήζσο όηαλ παίξλσ έλα θείκελν ζην πιάη... δσγξαθίδσ. Ν Σεηκσλάο γηα παξάδεηγκα, 
έρεη κεισδία. Κεξηθέο θνξέο νη ιέμεηο επαλαιακβάλνληαη κε έλαλ ηξόπν ή παξερείηαη έλα 
γξάκκα. Ξξνζπαζώ πάληα λα ζπλδένκαη κε κνπζηθή, εηθόλεο, ρξώκαηα θαη κπξσδηέο. 

Έηζη ιεηηνπξγώ. Δηδηθά όηαλ θξαηάο έλα θείκελν ζαλ θαη απηό πνπ είρακε, ην νπνίν δελ 
είλαη ζεαηξηθό, πξνζπαζείο λα βγάιεηο κηα αίζζεζε από όιν απηό. 

"Κηα γπλαίθα κε δύν θεθάιηα πνπ ήηαλ ζεόο". Ξξνζπαζώ λα ην δσγξαθίζσ, όπσο θαη 
θάπνηνλ πνπ θνπβαιάεη ην ζπίηη ηνπ, κηα ρειώλα. Κε ην λα ηα κεηαηξέπσ ζε εηθόλεο 
γίλνληαη πην δηθά κνπ, ζπλεηδεηνπνηώ θαιύηεξα ηη ζεκαίλεη ην θαζεηί γηα κέλα." 
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- Ο πόλορ ζος ήηαν ζηο μεγαλύηεπό ηος κομμάηι βοςβόρ. Κάηι ηέηοιο ηον κάνει 
δεςηεπεύονηα; 

"Έλαο ξόινο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπ βνπβόο πνιιέο θνξέο είλαη πην ζεκαληηθόο από ό,ηη 
λνκίδνπκε. Ρα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κε ηελ νκάδα, ηνπο Nova Melancholia - θαζόηη 
κε ηελ Δύα Πηεθαλή δελ έηπρε λα δνπιεύνπκε ζπζηεκαηηθά καδί - δελ είλαη ζεαηξηθά, δελ 
ππάξρνπλ ραξαθηήξεο. Κέζα από απηνζρεδηαζκνύο, κε θξάζεηο θαη θάπνηεο ζπλήζσο 
θσηνγξαθίεο, θάλνπκε κηα δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηώληαο θαη θάπνηα 
κνπζηθά θνκκάηηα, πιηθά θηι. Ξνιιέο θνξέο αληινύκε πιεξνθνξίεο κέζα από ηε 

βηνγξαθία ή θαη ηελ επνρή ηνπ ζπγγξαθέα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε πεξηζζόηεξε έγλνηα καο 
είλαη ε θίλεζε, ε δξάζε θαη ε εηθόλα θαη έπεηηα ν ιόγνο. Γελ μέξσ εγώ πνην θνκκάηη ζα 
πσ, κπνξεί θαη λα κε κηιήζσ πνηέ. Φέξσ όκσο όιε ηελ αηκόζθαηξα ηνπ θεηκέλνπ ζε 
νηηδήπνηε θάλσ, όπσο ηνπιάρηζηνλ ην έρσ εηζπξάμεη. Όινη καδί κε ην επηκέξνπο 
δηαθνξεηηθό καο ζπλζέηνπκε έλα όιν." 

  
"Εικαζηικό θέαηρο" και πειραμαηιζμός 

- Πώρ ένα κείμενο μη θεαηπικό ανεβαίνει ζηη ζκηνή με βάζη ηον αςηοζσεδιαζμό; 

"Ν απηνζρεδηαζκόο βαζίδεηαη ζ' απηό πνπ ιέκε "πώο ζνπ ήξζε;". Δίλαη κνληάδ πνπ γίλεηαη 
κεο ζην κπαιό ζνπ, θάηη ζαλ απηό πνπ θάλεη ε pop art. Κπαίλεηο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ δε 
θνξάο θάηη, κε αθνξκή ην θείκελν δεκηνπξγείο απιά θάηη δηθό ζνπ. Έρνπλ θηηαρηεί νη 

δξάζεηο θαη κεηά κπαίλεη ην θείκελν. Γε δείρλακε ην ράνο, νύηε νη εηθόλεο είραλ άκεζε 
ζρέζε κε ην θείκελν. Δηθαζηηθό ζέαηξν γηα κέλα είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ όξνπ 
"performance". Μεθίλεζε πεξίπνπ ην '60, ηελ αξρή έθαλαλ νη εηθαζηηθνί ζηηο γθαιεξί. Αληί 
λα είλαη εθεί έλαο έηνηκνο πίλαθαο, γηλόηαλ έλα live show κε ην λα θηηάρλεη επηηόπνπ ηνλ 
πίλαθα ή λα είλαη ν ίδηνο ην έθζεκα. 

Εεηνύκελν ήηαλ ην δσληαλό όρη κόλν κε ηελ έλλνηα ηνπ ζύγρξνλνπ, ηεο ίδηα ζηηγκήο, 
αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ηη βηώλεη ν θαιιηηέρλεο ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο. Απηό 
ζπλέβε θαη ζην ζέαηξν. Κπήθαλ ηα εηθαζηηθά, εηζέβαιε ε έλλνηα ηνπ ηπραίνπ από ηελ 
άπνςε όηη δε ζα είλαη ίδην θάζε θνξά. Όρη όηη ζα αλέβεηο ζηε ζθελή θαη ζα θάλεηο ό,ηη 

ζνπ θαηέβεη. Κε ηε performance ζην ζέαηξν πξνζπαζείο κέζσ εηθαζηηθώλ ζηνηρείσλ, 
γιππηώλ θαη ρξσκάησλ λα δώζεηο κία άιιε δηάζηαζε πέξα από έλαλ πεδό ιόγν πνπ ελ 
πξνθεηκέλσ δελ είλαη θαλ ζεαηξηθόο." 

- Τι ζςνεπάγεηαι ο όπορ "πειπαμαηικό θέαηπο"; 

 "Γειώλσ ππέξ ηεο έξεπλαο. Αλ δελ ππάξρεη, δελ παο κπξνζηά. Όρη κόλν ζην ζέαηξν, 
παληνύ. Πηελ ηαηξηθή, ζηελ ηερλνινγία, δελ πξνρσξάο ρσξίο απηήλ. Ξξέπεη λα ππάξρνπλ 
θάπνηνη εξεπλεηέο ζε κηα θνηλσλία γηαηί αιιηώο ζα επέιζεη ε ζηαζηκόηεηα. Φέηνο δελ 
επηρνξεγήζεθαλ νη κηθξέο νκάδεο πνπ θάλνπλ πεηξακαηηθό ζέαηξν - απηέο ζα ην θάλνπλ 

θαη όρη νη κεγάιεο πνπ θάπνηε έθαλαλ, εγθαζηδξύζεθαλ, πήξαλ ηνπο ρώξνπο ηνπο θαη 
ηώξα ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Παθώο θαη ζε δύζθνινπο θαηξνύο, κέλνληαο ζην ίδην 
παξάδεηγκα, ζα δώζεηο ιεθηά όρη ζ' απηόλ πνπ ςάρλεη αιιά ζην γηαηξό, εθεί πνπ πάεη ν 

άξξσζηνο. Ληώζσ ιίγν όηη θάλνπκε ζέαηξν γηα κπεκέλνπο. Θξίκα, βέβαηα γηαηί απηό είλαη 
ζέκα εμνηθείσζεο, ζέκα θνηλνύ κέρξη λα γλσξηζηνύλ ηα δύν ζθέιε. Θα κπνξνύζε λα 
ππάξμεη έζησ θαη κηα κέζε ελίζρπζε, έλαο ρώξνο κόλν γη' απηέο ηηο νκάδεο από ην 
ππνπξγείν πνιηηηζκνύ ζα αξθνύζε. Γε ρξεηάδεηαη πάληα θάηη πνιπέμνδν γηα λα γίλεη ε 
έξεπλα, όπνπ θαη αλ πξόθεηηαη λα ζπκβεί απηό." 

Λσδία ΕΛΙΟΓΛΟΥ 
  

 


