
 
 

Ιωάννα Κλευτόγιαννη 

Οι 10 καλύτερες θεατρικές παραστάσεις τοσ 2015 
Η Ιωάννα Κλεθηόγιαννη επιλέγει ηα θεαηρικά διαμάνηια μιας τρονιάς καηά ηη 
διάρκεια ηης οποίας η ζωή ζηην Ελλάδα έμοιαζε με θέαηρο ηοσ παραλόγοσ. 

24.12.2015 
Εικονογράυηση: Κατερίνα Καραλή 

Πνηεο είλαη νη παξαζηάζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ, κάο ζπγθίλεζαλ, κάο 

κεηαηόπηζαλ, καο θάλαλε λα μαλαζθεθηνύκε γηα ηε δσή καο θαη ηνλ θόζκν καο; 

Πνην είλαη ην ζέαηξν πνπ ζα πάξνπκε καδί καο ζαλ πξνίθα ηε λέα ρξνληά; 

Η Popaganda ζηαρπνινγεί από ηηο παξνιίγν 1000 παξαγσγέο ηνπ 2015 ηηο δέθα 

θαιύηεξεο. 

 

Άπνοια, τοσ Βασίλη Νούλα. 

Άπνοια 

Έρνπλ μαλαγίλεη παξαζηάζεηο ζε δηακεξίζκαηα. Όκσο, ε πεξθόξκαλο 

ηνπ Βαζίιε Νούια, πνπ είρε γηα πξώηε ύιε θείκελα ηνπ Μάρηοσ 

Ποληίθα (Ζήησ θαη Ινπηακάξεο (θαη κηα εμππλάδα) Θ) θαη εθηπιηζζόηαλ ζηα 

ειάρηζηα ηεηξαγσληθά κηαο θαηνηθίαο ζηε Ννηαξά,  δηαπεξλνύζε ηελ αλζξώπηλε 

ύπαξμε αγγίδνληαο –θαη ριεπάδνληαο κειαγρνιηθά-  ηνλ αθόξεην κηθξναζηηθό 

ππξήλα ηεο. Χσξίο ζόξπβν θαη κε ηνλ πην αλαπάληερν ηξόπν. 

 

http://popaganda.gr/author/kleftogianni/
http://popaganda.gr/


 

Go down, Moses, τοσ Ρομέο Καστελούτσι. 

Go down, Moses 

H παξάζηαζε ηνπ Θηαινύ εηθνλνθιάζηε Ροκέο Καζηειούηζη, ε ζεκαληηθόηεξε 

μέλε κεηάθιεζε ηεο ρξνληάο (από ην Φεζηηβάι Αζελώλ) ήηαλ έλα ηαμίδη ζηελ 

αλζξώπηλε γελεαινγία, κηα επηζηξνθή ζηε κήηξα, έλα νληνινγηθό ζθεληθό 

δνθίκην, πνπ ζπλέδεε ην κέιινλ, ην παξόλ κε ην παξειζόλ κε κηα ζθεληθή γιώζζα 

ζηελ θπξηνιεμία αδηαπέξαζηε. 

 

Γάμοι τοσ Φίγκαρο 

Μαο ζύκηζε ηηο κεγάιεο ζηηγκέο (Ηλίθιος ηνπ Νηνζηνγηέθζθη) ηεο πξώηεο 

Πεηξακαηηθήο θελήο ηνπ Εζληθνύ Θεάηξνπ ε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ Μποκπαρζέ, πνπ ζθελνζέηεζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ν λπλ θαιιηηερληθόο 

δηεπζπληήο ηνπ Εζληθνύ ηάζες Ληβαζηλός. Γξήγνξν, θαινθνπξδηζκέλν, 

ζεαηξέλην ζέαηξν, κε κηα νκάδα ηαιέλησλ  (κε επηθεθαιήο ηνλ Δεκήηξε Ηκειιν) 

πνπ δηαξθώο εμειίζζεη θαη ηνλ εαπηό ηεο θαη ηνπο ζθεληθνύο δεζκνύο  ηεο (ε 

παξάζηαζε ζπλερίδεηαη αθόκα). 

 

Γήρας 

Μία από ηηο πην άξηηεο, δπλαηέο θαη πνιπθσληθέο ζηηγκέο ηνπ εγρώξηνπ ζεάηξνπ- 

ληνθηκαληέξ έζηεζε ε Γεωργία Μασραγάλε ζηε λέα Πεηξακαηηθή θελή ηνπ 

Εζληθνύ Θεάηξνπ (νη παξαζηάζεηο ζπλερίδνληαη), ζπλδένληαο  ηηο απζεληηθέο 

καξηπξίεο ειηθησκέλσλ, (ηνπο νπνίνπο  θέξλεη θη επί ζθελήο), κε  κνπζηθέο, 



ρνξνύο, πξνβνιέο, ινγνηερληθά ρσξία αιιά θαη ην Σξίην ηάζηκν από ηνλ 

Οηδίπνδα επί Ινισλώ. Οηαλ ην ζπλαίζζεκα πξνθύπηεη ρσξίο λα εθβηάδεηαη. 

 

Υπόθεση Φαρμακονήσι ή το Δίκαιο τοσ νερού 

Η δεύηεξε παξάζηαζε αηρκήο ηεο ρξνληάο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζεάηξνπ-

ληνθηκαληέξ, είλαη ε δνπιεηά ηνπ Αλέζηε Αδά ζην Φεζηηβάι Αζελώλ. Σν 

ξεπνξηάδ θαη ηα ληνθνπκέληα γηα ην ηξαγηθό ζπκβάλ, πνπ πιένλ έγηλε κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο καο, κεηνπζηώζεθαλ ζε κηα λεπξώδε πεξθόξκαλο πνπ 

κηινύζε  ρσξίο εζεινηπθιίεο θαη κεινδξακαηηζκνύο γηα ηε θαλεξή θαη θξπθή 

δσή ζε απηή ηε ρώξα αιιά θαη ζηα ύδαηά ηεο. 

 

Το ’21 

Mπνξεί ε Ειιεληθή Επαλάζηαζε λα γίλεη ξνθ νξαηόξην; Ο Αρες Μπηληάρες, ν 

θαιιηηέρλεο πνπ κεηέηξεςε ην Θείο Τραγί ηνπ θαρίκπα ζηελ πην ξνθ ζεαηξηθή 

κεηαθνξά ινγνηερληθνύ έξγνπ από θαηαβνιήο ειιεληθήο ζθελήο, κε αθεηεξία 

θείκελα από πεγέο ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηόδνπ, κηα θηζάξα, έλα κπάζν θαη 

θξνπζηά, ζπλέζεζε ηελ πην ππξαθησκέλε θαη ζπλαξπαζηηθή ζθεληθή πξόηαζε 

πνπ ζα κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε γηα ην ΄21. 

 

Aρμαντέιλ 

Ιαλείο δελ ππνπηεπόηαλ όηη ν ηαιαληνύρνο εζνπνηόο Κωλζηαληίλος 

Αζπηώηες ζα θαηόξζσλε λα κεηαγξάςεη επί ζθελήο κε κηα ηόζν δαληεισηή 

γξαθή, πνπ λα αλαδεηθλύεη αθόκε θαη ηελ ιεπηνκέξεηα, ην πην αθξηβνπιεξσκέλν 

βηβιίν ηεο βηθησξηαλήο επνρήο θαη από ηα πην ππθλά θαη ζύλζεηα ςπρνινγηθά 

ζξίιεξ πνπ έρνπλ γξαθηεί (ηνπ Οπίιθη Ιόιηλο). 

 

 



Νέκσια 

Ήηαλ ε παξάζηαζε πνπ έθαλε ην θνηλό ηεο αξραίαο Επηδαύξνπ, ην θαινθαίξη πνπ 

πέξαζε, λα παξαιεξεί θαη λα μεκεξώλεηαη ζηηο θεξθίδεο γηα ηελ ηειεηή αλαηνιήο 

ηνπ Ηιηνπ. Όζνη παξαθνινύζεζαλ ηελ βαζηζκέλε ζηελ νκεξηθή ξαςσδία 

πξόηαζε κπζηαγσγίαο ηνπ ζεάηξν Νν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μηταήι 

Μαρκαρηλό, κηιάλε γηα κηα από ηηο πην δπλαηέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηώζεη ζην 

αξραίν αξγνιηθό θνίινλ. 

 

 

Η μέρα της οργής/Τhe day of Fury 

Ο Άξπαλη ίιηλγθ, ην θνβεξό παηδί ηνπ νπγγξηθνύ ζεάηξνπ, έθεξε ζην 

γεσπνιηηηθό θεζηηβάιTransitions ηεο ηέγες κηα παξάζηαζε γηα ηνπο 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πνπ δεκηνπξγεί ην  θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ε αζπδνζία 

ησλ θπβεξλώλησλ. Χσξίο θαηαγγειίεο, κε έλα ξεαιηζκό πνπ ζπάεη ηα ζύλνξα 

κεηαμύ κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο, βαζηζκέλνο ηνπο ζπληαξαθηηθνύο 

εζνπνηνύο πνπ είρακε μαλαδεί ζηνλ αλεπαλάιεπην «Γιάξν» ηνπ. 

 

Τέυρα και σκιά 

Ο Γεκήηρες Καραληδάς κεηέγξαςε ζηηο Ρνέο ην θξππηνγξάθεκα γηα ηε βία 

ηνπ Πίληερ ζε έλα εληειώο ζύγρξνλν θη επείγνλ κήλπκα, αληηκεησπίδνληάο ην, 

όπσο ζπλεζίδεη, ζαλ κηα κνπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή παξηηηνύξα. ύκκαρνη 

δπλαηνί ζηελ παξάζηαζε-επίηεπγκα αλαδεηθλύνληαη ε Δύε αοσιίδοσ θαη 

ν Χρήζηος Λούιες (ε παξάζηαζε ζπλερίδεηαη) . 


