Ιωάννα Κλευτόγιαννη

POP 14: Οι 10 +1 καλύτερες θεατρικές
παραστάσεις τοσ 2014
Αστές ποσ θα επιζήσοσν στο τρόνο και αστές ποσ μας σσγκίνησαν.
Επιλέγει η Ιωάννα Κλευτόγιαννη.
29.12.2014

Πάει ο παλιός ο τρόνος. Καη καδί ηνπ πεξηζζόηεξεο από 400 παξαζηάζεηο ζα
γίλνπλ ….παξειζόλ. Θα μεραζηνύλ; Θα γίλνπλ ζηάρηε; Κάπνηεο λαη, θάπνηεο
άιιεο -ζίγνπξα, νη ιηγόηεξεο – όρη. Οη ιόγνη πνπ ζα επηδήζνπλ ζην ρξόλν είλαη
ζύλζεηνη, παξόηη ε εηπκεγνξία είλαη απιή. Γελ κπνξνύλ λα
μεραζηνύλ δνπιεηέο πνπ ζε δόλεζαλ, ζε ηάξαμαλ ή ζε εμαγξίσζαλ. Σν ίδην ηζρύεη
θαη γηα εθείλεο πνπ ζε ζπγθίλεζαλ αιεζηλά. Γελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ ζηάρηε
παξαζηάζεηο πνπ έζηαδαλ εξσηηζκό θαη ζε θαηέθιπζαλ κε ην ζαξσηηθό θιέγκα
ηνπο. Αλεμίηειεο είλαη κνηξαίν λα κείλνπλ θαη όζεο δηαθξίζεθαλ γηα ηηο
κεγάιεο εξκελείεο ηνπο. ιεο απηέο καδί αλήθνπλ κε ην ζπαζί ηνπο ζηελ
θαηεγνξία «παξαζηάζεηο ηεο ρξνληάο». Καη παξόηη είλαη εμαηξεηηθά
ξηςνθίλδπλν λα επηιέγεηο από 400 παξαγσγέο, ην Popaganda
μερσξίδεη 11 αδηαθηινλίθεηα ζεαηξηθά νξόζεκα γηα ην 2014.

«Γεκαήμερο» ηοσ Βοκάκιοσ
Η πην εξσηηθή (ηόζα γπκλά ζώκαηα ζε όισλ ησλ κνξθώλ ηα θσκηθά θαη
αηζζεζηαθά ζπκπιέγκαηα δελ είρακε μαλαδεί επί ζθελήο!) θαη ζπγρξόλσο
εκπλεπζκέλε παξάζηαζε ηεο ρξνληάο είρε, μαλά κεηά ηελ «Γθόιθσ», ηελ
ππνγξαθή ηνπ Νίθνπ Καξαζάλνπ. Κη σζηόζν, ε δηαζθεπή ζηε Νέα θελή ηνπ
Δζληθνύ Θεάηξνπ, πνπ ζηεξίρζεθε ζην θηλεκαηνγξαθηθό θαλόλα ηνπ Πηεξ Πάνιν
Παδνιίλη, πξσηίζησο ήηαλ έλαο αλεμάληιεηνο, κεζπζηηθόο ρείκαξξνο πνίεζεο .

«Όλος ο οσρανός πάνω ζηη γη (Το ζύνδρομο ηης Γοσένησ)» ηης
Αντέλικα Λίνηελ
Ήηαλ ε παξάζηαζε πνπ πξνθάιεζε θάκπνζα εγθεθαιηθά θαη επεηζόδην ζην
θεηηλό Φεζηηβάι Αζελώλ θαη δίραζε όζν θακία άιιε ην θνηλό, επηζθηάδνληαο ηα
πάληα. Η πξνβνθαηόξηζζα Ιζπαλίδα δξακαηνπξγόο, ζθελνζέηηδα θαη εζνπνηόο
ζαλ ζειπθόο Ίγθη Πνπ, κε εθξεθηηθή ελέξγεηα, έβξηζε πίζσ από έλα κηθξόθσλν
ζε ληειίξην αλειεώο όιεο ηηο καλάδεο ηνπ θόζκνπ θαη επηδόζεθε ζηνλ πην
αξγόζπξην ζθεληθό απλαληζκό πνπ έρεη δεη ζεαηήο ζε ζέαηξν.

«Δκηοπλάζμαηα» ηοσ Μίληοσ Σατηούρη
ηελ πην cult παξάζηαζε ηεο ρξνληάο, ζε ζύιιεςε θαη ζθελνζεζία Βαζίιε
Ννύια, εκίγπκλα θνξίηζηα, «ξεκαγκέλα θέξεηξα», άθζνλν θέηζαπ θαη αλαθνξέο
ζηα κπζηθά b-movies ηνπ Μάξην Αξηδέλην ζπλέζεηαλ έλα αλνξζόδνμν,
πξνθιεηηθό «κλεκείν» ηνπ κεηακνληέξλνπ. ηα ζπλ όηη εθηπιηζζόηαλ θαη ζηνλ
ηδαληθό ηόπν ηνπ «εγθιήκαηνο»: έλα δηακέξηζκα -θαηνηθία ησλ Δμαξρείσλ.

«Αέρας» ηοσ Βαγγέλη Χαηζηγιαννίδη
Η πξώηε ζθεληθή ζπλάληεζε ηεο Ρέλεο Πηηηαθή κε ηε Ράληα Οηθνλνκίδνπ, ζην
ζηπιηζηηθό ζεαηξηθό θνκςνηέρλεκα ηνπ Χαηδεγηαλλίδε, παξήγαγε εθξεθηηθέο
δόζεηο ζεαηξηθήο επσρίαο, κε απνήρνπο απ΄ηνλ Μπέθεη, ηνλ Ινλέζθν θαη ηελ
θιαζηθή βξεηαληθή θσκσδία. Δξκελείεο θαη ζθελνζεζία (ηεο ύιβηαο Ληνύιηνπ)
γηα ζθαξ (ζέαηξν «Πόιε»).

«4.48 Ψύτωζη» ηης Σάρα Κέιν
ηα ρέξηα ηεο Άληδειαο Μπξνύζθνπ ην θύθλεην άζκα ηεο Κέηλ έγηλε εύθιεθην,
εύζξαπζην θαη κεηαιιηθά ζθιεξό πιηθό. Η Παξζελόπε Μπνπδνύξε έθαλε κηα
από ηηο πην δπλαηέο εξκελείεο ηεο ρξνληάο.
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