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Α. Για την παράσταση «Μότσαρτ & Σαλιερι» (2015)  

 

1. Κριτική του Δημήτρη Τσατσούλη, Ημεροδρόμος, 15/4/2015 

http://www.imerodromos.gr/airetikes-skinikes-anhsyxies/ 

Αιρετικές σκηνικές ανησυχίες 

Στην ανεξάντλητη φετινή δημιουργικότητα των ανθρώπων του θεάτρου, 

και ειδικότερα των νεότερων, θα πρέπει να προστεθούν καταθέσεις που 

παρουσιάζουν, η κάθε μια για δικό της λόγο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έστω 

και σύντομη αναφορά σε αυτές είναι υποχρέωση απέναντι στην 

προσπάθεια, στην ενδιαφέρουσα σκηνική ανάγνωση, στην πρόταση τελικά 

που κάνουν -με συνήθως πενιχρά μέσα- οι συντελεστές τους. 

 «Μότσαρτ και Σαλιέρι» 

Στον φιλόξενο για αιρετικές απόπειρες νέων ομάδων πολυχώρο Bios 

παίχτηκε για μικρό διάστημα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράσταση 

βασισμένη στο έργο «Μότσαρτ και Σαλιέρι» του Αλεξάντρ Πούσκιν. Η 

Ομάδα Per-Theater-Formance εξελίσσεται διαρκώς αποτολμώντας νέες 

σκηνικές προσεγγίσεις βασισμένες πλέον σε έργα κλασικών συγγραφέων 

(παράλληλα παιζόταν και ο «Θεός Κυρίλοφ» βασισμένο στον ήρωα του 

Ντοστογιέφσκι) χωρίς να παραλείπει ενδιαμέσως αμιγώς επιτελεστικές 

παραστάσεις μεταμοντέρνας αισθητικής που προκύπτουν από κείμενα που 

δημιουργεί η ομάδα. 

Τελετουργικής επιτέλεσης είναι η τελευταία της αυτή παράσταση με 

έμφαση στα αισθητικά στοιχεία που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Τσιάμης ο 

οποίος κρατά και τον ρόλο του Σαλιέρι με ιερατική υποβλητικότητα. 

Δίνοντας έτσι το στίγμα της παραστασιακής του ανάγνωσης. Ο Πούσκιν 

ακολουθεί τη φήμη που θέλει τον Σαλιέρι να δηλητηριάζει τον Μότσαρτ 

αλλά το έργο του τέμνει κυρίως την καλλιτεχνική δημιουργία των δύο 

συνθετών μέσα από την ποιητικότητα των διαλόγων τους. 

Τον ρόλο του Μότσαρτ αναλαμβάνει η Μάγια Ανδρέου και παρά τις κάποιες 

αντιρρήσεις που μπορεί να προβάλει κανείς ως προς τις υποδηλώσεις που 

προσλαμβάνει ο ρόλος όταν ερμηνεύεται από γυναίκα ως προς την ακριβή 

σχέση των δύο αντρών, η ηθοποιός λειτουργεί με ακρίβεια και σωστή 

φωνητική τοποθέτηση ώστε να πείθει αρκετά. 

Σε αντικριστές καρέκλες, με στοιχεία ενδυμάτων εποχής (σκηνικά και 

κοστούμια των Ελένης Στρούλια και Ζαΐρας Φαληρέα), οι δύο καλλιτέχνες 

εκφέρουν απόψεις και προσωπικές φοβίες ή στοιχεία προσωπικής ζωής ενώ 

γύρω τους εν είδει τελετάρχη περιφέρεται με δεξιοτεχνική κίνηση η 

Κατερίνα Αλέξη, ρόλος που φροντίζει και για την καθοριστική τους 

συνεύρεση και δολοφονία του Μότσαρτ. 

Τα πάντα ωστόσο συμβαίνουν με έντονη τελετουργικότητα: σκηνικά 

στοιχεία, διάσπαρτα στον χώρο, αποκτούν πρόσθετες ευρηματικές 

μετωνυμικές λειτουργίες και συμβάλλουν στην αίσθηση θυσιαστικού 

τελετουργικού με την βοήθεια των ατμοσφαιρικών φωτισμών του Τάσου 
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Παλαιορούτα. Οι χρυσές μάσκες που «ενδύονται» τα δύο πρόσωπα 

εντείνουν το τελετουργικό, παραπέμποντας σε αποπροσωποποίηση και 

«δείξη» τραγωδίας. Το τελικό «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ απλώνεται στον 

χώρο και απαλύνει πάθη και καταστάσεις. 

Ο Δημήτρης Τσιάμης έστησε μια σύντομη, περιεκτική παράσταση που 

κινήθηκε μεταξύ καρναβαλικού (σχεδόν διονυσιακού) τελετουργικού και 

απολλώνιας εκφοράς λόγου, τέμνοντας έτσι αυτή τη σύγχρονη «Μικρή 

Τραγωδία» στον πλέον ποιητικό σκηνικό πυρήνα της. Μια παράσταση 

ταυτόχρονα εικαστικής αρτιότητας που μετατρέπει το υπόγειο του Bios σε 

τόπο μυστικιστικής συνάντησης. Είναι κρίμα που η παράσταση δεν 

διήρκεσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Β. Για την παράσταση «Κλέφτικο» (2014)  

 

1. Κριτική της Ιωάννας Κλεφτόγιαννη, Ελευθεροτυπία, 8/4/2014 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=424985 

Χαμένη γενιά 

Η ποίηση εμπνέει; Αφάνταστα. Είναι συγκινητική και εξαιρετικά 

ενδεικτική η περίπτωση του νέου ποιητή Γιώργου Πρεβεδουράκη. Η 

ποιητική συλλογή με τίτλο «Κλέφτικο» που εξέδωσε το 2013 

(«Πανοπτικόν»), ένας διαυγής παλμογράφος της σύγχρονης 

ελληνικότητας, ενέπνευσε ταυτόχρονα δύο ομάδες και αντιστοίχως 

δύο παραστάσεις. 

Το ποίημα-κραυγή για τη γενιά των σημερινών 30άρηδων που ασφυκτιούν, 

για την Ελλάδα των σκυλάδικων που διώχνει τα παιδιά της, για την Ελλάδα 

που κάνει τα μυαλά της να καίνε τα πτυχεία τους τσακίζοντας τη μέση και 

τη ζωή τους κάνοντας τους ντελιβεράδες («Είδα τις καλύτερες γενιές του 

μυαλού μου διαλυμένες από τη φαιδρότερη Λογική, υστερικές, γυμνές και 

χρεωμένες να σέρνονται σε βαλκάνιους δρόμους την αυγή/ γυρεύοντας 

τρόπους για να πληρωθεί μια αναγκαία δόση») έγινε ένα αιχμηρό κι 

επώδυνο μήνυμα που μεταδόθηκε από τις παραστάσεις «Κλέφτικο (μια 

τελετουργία)» (παρουσιάστηκε στο Bios, από την ομάδα Per-Theater-

Formance, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμη) και «Φευγάδα, εμείς κι οι 

Ελληνες» (ανέβηκε στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία 

Ηλέκτρας Ελληνικιώτη). 

Ο 37χρονος Πρεβεδουράκης, εκκινώντας από τον Αλεν Γκίνσμπεργκ 

(εμπνεόμενος από το τρίτο μέρος του «Ουρλιαχτού» και από τα ποιήματα 

«Αμερική» και «Θεία Ρόζα»), μετέγραψε σε ποιητικό λόγο, χωρίς 

αυτολογοκρισία, το σημερινό αδιέξοδο και την απελπισία των «ρεμπέτων 

αγγέλων» που «τσακίσαν την ράχη τους μεταφέροντας πίτσες, φιλέτα 

ροφού σβησμένα σε σαμιώτικο», έπιπλα «κάν' το μόνος σου και είδη 

υγιεινής», κι ενώ εκπόνησαν διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο Υπαρξισμός 

μετά τον Σαρτρ και το πρόβλημα της Αναπηρίας στη Νοτιοδυτική Γκάνα», 
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τελικά «γύρισαν στην Αθήνα θωπεύοντας στις ουρές του ΟΑΕΔ το 

μακρύτερο μανίκι της μεταμοντερνίλας». 

Ευφυής κι ευαίσθητος καταγραφέας των παθογενειών της σημερινής 

αβίωτης χώρας μας, μιλά για όσους «ξόδεψαν το γαλάζιο τους στη 

Φευγάδα, σ' ένα γκισέ τουριστικό-Vermietung Zimmer-Σούδα-Φαληράκι 

beach-blowjob contest-Λαγανάς-transit για Croydon-Νύχτα-», έπαθαν 

«ψύξη-γάγγραινα-ακρωτηριασμό, ηθικολογώντας κάτω απ' το ορθάνοιχτο 

παραθυράκι του νόμου», κυνήγησαν «χρυσαυγίτες που κυνηγούσαν 

μετανάστες που κυνηγούσαν αγγέλους που κυνηγούσαν τυχοδιώκτες, 

κυνηγημένοι όλοι από δουλεμπόρους αριθμούς» και φάγανε «το στιφάδο 

της κανονικότητας ή ψάρεψαν normalite απ' τον πυθμένα του Εβρου». 

Ηταν εμπνευσμένη η σύλληψη των Per-Theater-Formance να βασιστούν 

στις τελετουργίες της αναγέννησης-άνοιξης. Η παράστασή τους, 

ξεκινώντας με τον συνταρακτικό Κωνσταντίνο Παπαθεοδώρου να πενθεί 

υστερικά για το θάνατό μας σαν σύγχρονος Γκίνσμπεργκ, κατόρθωσε να 

μεταγγίσει τους κραδασμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες του ποιήματος. 

Εκτός από τη «διάφανη» Μάγια Ανδρέου, στην ενδιαφέρουσα πρόταση του 

Δ. Τσιάμη (θα επαναληφθεί το φθινόπωρο), ξεχωρίζουν οι 

συναισθηματικές, ηλεκτρικές μουσικές που συνέθεσε, ερμηνεύοντας 

ζωντανά, ο Δήμος Μπάλλος. 

 

2. Κριτική της Ματίνας Καλτάκη LiFo, 2/4/2014 

http://www.lifo.gr/team/parastasi/47424 

 

To κλέφτικο-Πατρίδα ως ξενιτιά  

Ο Δημήτρης Τσιάμης σκηνοθετεί το έργο του Γιώργου Πρεβεδουράκη που 

εμπνέεται από το πρώτο και το τρίτο μέρος του «Ουρλιαχτού» και από τα 

ποιήματα «Αμερική» και «Θεία Ρόζα» του Γκίνσμπεργκ για να μιλήσει για 

την Ελλάδα της καθημερινής μας αναχώρησης, για την Ελλάδα ως γη ξένη, 

για την πατρίδα ως ξενιτειά. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΑΚΗ    

Και, ξαφνικά, σε καιρούς αντιποιητικούς –ή μήπως ακριβώς γι' αυτό;– νέοι 

ποιητές μπήκαν ορμητικά στη ζωή μας, και μάλιστα με τον απαιτητικό 

τρόπο της σκηνικής έκθεσης. Το περσινό καλοκαίρι ο Γιάννης Σκουρλέτης 

σύστησε τη Γλυκερία Μπασδέκη (που το 2012 εξέπληξε το ευάριθμο κοινό 

του ποιητικού λόγου με το «Σύρε καλέ την άλυσον», εκδ. Ενδυμίων) με το 

Στέλλα travel: η γη της απαγγελίας. Η περφόρμανς στο άλλοτε Δημοτικό 

Σφαγείο της οδού Πειραιώς, ως λόγος και πράξη, ήταν μια ειρωνική 

διαχείριση της μυθολογημένης Στέλλας του Κακογιάννη και της Μελίνας, 

που ο Σκουρλέτης ενίσχυσε με αναφορές, εν είδει μνημοσύνου, στην 

Ελλάδα που δεν έγινε ποτέ αυτό που οραματίστηκε –ως ενυπάρχουσα 

δυνατότητα– η γενιά του '30. Το φετινό καλοκαίρι θα δούμε στο Φεστιβάλ 

Αθηνών ένα καινούργιο κείμενο της Μπασδέκη με τίτλο Ραμόνα Travel: η 

γη της καλοσύνης», πάλι σε σκηνοθεσία του Σκουρλέτη.   Κοιτάξτε τώρα 

πώς έρχονται και δένουν παλιές και νέες φωνές μέσα στην καινούργια 
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ανάγκη. Ο Σκουρλέτης παρουσίασε τον φετινό χειμώνα τον Πολιτισμό, ένα 

ανέκδοτο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, στο γκαράζ του Ιδρύματος 

Κακογιάννη. Ανατρέποντας τον μύθο της Μήδειας, ο σπουδαίος 

συγγραφέας τοποθετεί την τρομερή ηρωίδα σ' έναν κόσμο μετά τον 

πολιτισμό, χωρίς θεούς, χωρίς πίστη κι ελπίδα. Η βαρβαρότητα του τέως 

πολιτισμένου κόσμου ακυρώνει, καταπίνει, στην καταστροφική δύναμή της 

(την εν συγκρίσει «αθώα» βαρβαρότητα του πρωτόγονου που εκφράζει η 

Μήδεια). Η μάγισσα δεν έχει πια ξόρκια ικανά να υπηρετήσουν τις 

σκοτεινές της επιθυμίες.   Ο Σκουρλέτης διεύρυνε την έννοια της 

σκηνογραφίας ή, μάλλον, θέλησε έναν χώρο υποδοχής του έργου που να 

αντλεί την ύπαρξή του από τις ιδέες του έργου αλλά να λειτουργεί και ως 

αυτόνομο σχόλιο. Μεταμόρφωσε το υπόγειο γκαράζ του Ιδρύματος 

Κακογιάννη σ' ένα τεράστιο γιουσουρούμ όπου είναι συγκεντρωμένα, 

ατάκτως ερριμμένα, πάρα πολλά αντικειμενα χωρίς πραγματική αξία. 

Ανάμεσά τους, ωστόσο, μπορείς να απομονώσεις ουκ ολίγα, συμβολικά 

διαδοχικών εποχών (μικροαστισμού), από το κρεβάτι από σανό και τη 

φλοκάτη έως τα σύνθετα, την τηλεόραση και την οθόνη του κομπιούτερ, 

και από την ελληνική σημαία ως τα λούτρινα κουκλάκια κινεζικής 

παραγωγής. Ένα σκηνικό αντι-εικαστικό, που μοιάζει να 'χει προκύψει σαν 

από ακαριαίο μοντάζ εσωτερικών ελληνικών σπιτιών (με πανωσήκωμα), 

ένα άλλοτε απωθητικό, άλλοτε συγκινητικό βλαχομπαρόκ, εγκαταλειμμένο 

από ζωή μόλις ένα λεπτό πριν – ένα λεπτό μετά: σκουπιδότοπος.   Συνέβη 

το εξής ενδιαφέρον: τόσο το σκηνικό όσο και ο ερμηνευτικός τρόπος που 

πρότεινε ο Σκουρλέτης λειτούργησε ανταγωνιστικά προς το έργο του 

Δημητριάδη, που ήθελε «ησυχία» για να ακουστεί. Κατά τη γνώμη μου, 

είναι ένας λόγος μετά-την-κραυγή, που έχει εσωτερικεύσει την κραυγή και 

απαιτεί την απόλυτη γύμνια. Όμως, αυτό ακριβώς το σκηνικό διαμόρφωσε 

τον ιδανικό χώρο για να ακουστεί το κείμενο του Δημητριάδη Εμείς και οι 

Έλληνες (από το Πέρασμα στην άλλη όχθη - Συζητήσεις με τον Γ. 

Καλιεντζίδη, εκδ. Άγρα, 2005) που ακούγεται ηχογραφημένο στην 

παράσταση Φευγάδα - Εμείς κι οι Έλληνες» της 27χρονης Ηλέκτρας 

Ελληνικιώτη.   Το πρώτο συνθετικό του τίτλου, ωστόσο, είμαι μια λέξη 

επινοημένη από τον Γιώργο Πρεβεδουράκη, από το Κλέφτικο (εκδ. 

Πανοπτικόν, Φεβρουάριος 2013). Ο 37χρονος ποιητής εμπνέεται από το 

πρώτο και το τρίτο μέρος του «Ουρλιαχτού» και από τα ποιήματα 

«Αμερική» και «Θεία Ρόζα» του Γκίνσμπεργκ για να μιλήσει για την Ελλάδα 

της καθημερινής μας αναχώρησης, για την Ελλάδα ως γη ξένη, για την 

πατρίδα ως ξενιτιά.       Ποια δύναμη οδήγησε δύο σκηνοθέτες της 

νεότερης γενιάς να στραφούν στο Κλέφτικο και να θελήσουν να το 

κοινωνήσουν στο κοινό του θεάτρου; Νομίζω ότι είναι η δύναμη της 

απελπισίας που νιώθουν οι νέοι (όσοι εξ αυτών τουλάχιστον δεν 

αναλώνουν την ενέργειά τους σε ποστάρισμα selfies στα κοινωνικά δίκτυα) 

για τη σημερινή Ελλάδα, όχι της κρίσης απλώς αλλά του πλήρους 

αδιεξόδου. Μια Ελλάδα γερασμένη, χωρίς μέλλον, που οι νέοι της, τα 

καλύτερα μυαλά ανάμεσα τους, είτε φεύγουν είτε καθηλώνονται στη 

«φαιδρότερη Λογική», σ' έναν μίζερο αγώνα επιβίωσης, «θωπεύοντας στις 

ουρές του ΟΑΕΔ το μακρύτερο μανίκι της μεταμοντερνίλας». Η 

Ελληνικιώτη συνέδεσε εύστοχα τον λόγο του Δημητριάδη με την κραυγή 
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του Πρεβεδουράκη με συνδετικό υλικό το μετά-την-καταστροφή σκηνικό 

του Σκουρλέτη. Ο Δημήτρης Τσιάμης στράφηκε αλλού, στις τελετουργίες 

της άνοιξης, που έχουν διττή φύση: σημαίνουν τη νίκη της ζωής επί του 

θανάτου κι εμπεριέχουν τόσο τον θρήνο και το πένθος για τη ζωή που 

χάθηκε όσο και τον ύμνο και τη χαρά για την καινούργια ζωή. Οι τελετές 

της άνοιξης δεν αποχαιρετούν απλώς τον χειμώνα, γιορτάζοντας την 

αναγέννηση της φύσης, αλλά ξορκίζουν το Κακό (το κάψιμο των ξοάνων ή 

του Ιούδα). Τον Επιτάφιο Θρήνο ακολουθεί το «Χριστός Ανέστη».   Η 

παράστασή του ξεκινά με έναν ηθοποιό, που ανεβασμένος σε μια σκάλα 

μυεί το κοινό στη ναρκω-θετημένη ποίηση του Γκίνσμπεργκ – η εικόνα 

φέρνει στον νου την πρώτη ανάγνωση του «Ουρλιαχτού», τον Μάρτιο του 

1956, όταν ο Γκίνσμπεργκ, πάνω σ' ένα δέντρο και γυμνός, απάγγειλε τους 

στίχους του σε φίλους του. Η απόσταση από τους στίχους του 

Πρεβεδουράκη δεν είναι μεγάλη και το πέρασμα στη σκηνή του Bios γίνεται 

τόσο αρμονικά, ώστε πραγματικά θαυμάζεις το ότι ένα ποίημα, γραμμένο 

60 χρόνια πριν, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και για άλλο κοινό, 

δίνει έμπνευση για ένα νέο ποίημα, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής – κι 

απελπισίας.   «Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιά μου / χαλασμένα απ' την 

τρέλα / λιμασμένα υστερικά γυμνά / να σέρνονται μέσα απ' τους νέγρικους 

δρόμους την αυγή / γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση» γράφει ο 

Γκίνσμπεργκ. «Είδα τις καλύτερες γενιές του μυαλού μου / διαλυμένες στη 

φαιδρότερη Λογική / υστερικές, γυμνές και χρεωμένες / να σέρνονται σε 

βαλκάνιους δρόμους την αυγή γυρεύοντας / τρόπους για να πληρωθεί μια 

αναγκαία δόση» γράφει ο Πρεβεδουράκης.   Το χρονικό σημείο είναι 

οριακό –την περασμένη Κυριακή ψηφίστηκε από μια πλειοψηφία τρόμου το 

περίφημο «πολυνομοσχέδιο»-ταφόπλακα, που δικαιώνει τον Δημητριάδη 

όταν γράφει (αναπτύσσοντας, με τη γνωστή οξύτητά του, εκείνο το παλιό 

σύνθημα στους δρόμους, «Έλληνας δεν είσαι, Έλληνας γίνεσαι»): «[...] Οι 

Έλληνες είναι Έλληνες επειδή και όταν η Ελλάδα δεν τους ανήκει.   Το 

ανάποδο σλόγκαν, δημαγωγικό και παραπλανητικό, στην πραγματικότητα 

αντιλαϊκό και στην ουσία ανθελληνικό, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του 

σημερινού μηδενός, κολάκευε το αταβιστικό αίσθημα κυριότητας 

επιστεγάζοντας, με την αγοραία μαυλιστικότητά του, τη βολεμένη και 

ανέξοδη βεβαιότητα του αυτοβαυκαλιζόμενου κατέχοντος. Διότι, πίσω από 

την ύπουλη φτήνια αυτού του σλόγκαν κρυβόταν ο απεριχώρητος τρόμος 

της απώλειας. Μιας απώλειας συντελεσμένης».   Για ποιον πολιτισμό και για 

ποια τέχνη να μιλήσουμε, λοιπόν, αυτήν τη στιγμή; Την απάντηση δίνουν 

νέοι καλλιτέχνες όπως ο Τσιάμης και η Ελληνικιώτη, που αποσπώντας τους 

στίχους του Πρεβερουδάκη από το βιβλιαράκι που τους περιέχει τους 

μετατρέπουν σε υλικό αντίστασης, αποδεικνύοντας ότι η ήττα δεν θα 

εγκατασταθεί όσο νέοι άνθρωποι αντιδρούν και πιστεύουν. Στη ζωή. Στην 

τέχνη. Στους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να καταλάβουν το 

αναγκαίο: για να δούμε καθαρά γύρω μας και μέσα μας άλλος τρόπος δεν 

υπάρχει από το να πάρουμε απόσταση απ' ό,τι θεωρούμε δεδομένο, 

κεκτημένο, συντελεσμένο. Εμείς ως μη Έλληνες.  
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Γ. Για την παράσταση «Ο θεός Κυρίλοφ» (2012)  

 

1. Κριτική του Δημήτρη Γ. Παπαϊωάννου, Το Ποντίκι, 6.6.2012, 

http://www.topontiki.gr/article/36398/o-theos-kyrilof 

Η κάθοδος των θεατών στο υπόγειο δώμα – θέατρο του BIOS δεν μπορεί 

να μην αποτελεί μέρος της παράστασης «Ο θεός Κυρίλοφ». Ο 

επαναλαμβανόμενος ήχος, από το μπαλάκι που χτυπά ο ηθοποιός στο 

πάτωμα, μοιάζει, και, με την αναπαράσταση των βημάτων καθόδου. Η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα έχει άρωμα από το πέρασμα των αιώνων που 

σηματοδοτούν την απροσδιοριστία μιας πίστης που διώκεται και μιας πίστης 

που διώκει. Σ’ ένα τεντωμένο σχοινί – που έρχεται από τα σπλάχνα του 

ανθρώπινου πνεύματος, διαπερνά τον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, την 

ελληνική σκέψη, το Φρειδερίκο Νίτσε, ως τα πέρατα της ευρωπαϊκής 

διανόησης – ο σχοινοβάτης, όμοιος με αυτόν του Ζαρατούστρα, χλευάζει 

το τρισυπόστατο και συγχρόνως μονοδιάστατο ερώτημα «Ο Θεός 

δημιούργησε τον άνθρωπο; Ο άνθρωπος δημιούργησε το Θεό; Ή μήπως 

τούτα τα δύο είναι ένα;». 

Ο ηθοποιός – πρωταγωνιστής σπαράσσει και σπαράσσεται σε νοητές 

σκοινοβατικές διαδρομές όπου με απόλυτη επιτυχία ενσαρκώνει, τον ήρωα 

του Φ. Ντοστογιέφσκι, ιεροσπουδαστή Αλεξέι Κυρίλοφ, και την επώδυνη 

περιδίνησή του προς την υπέρβαση. Η ερμηνεία είναι μια κατάθεση ψυχής. 

Ο ηθοποιός ταυτίζεται με το ρόλο, βιώνει τη στιγμή της απαγκίστρωσής του 

από τις φυγόκεντρες δυνάμεις που τον περιχαρακώνουν, παρασύρεται στην 

οιστρηλάτηση του ήρωα και συμπάσχει στην ατέρμονη αγωνία του να 

θεοποιήσει την ανθρώπινη ύπαρξη και να σαρκοποιήσει τη θέωση. Μέσα 

από αυτή την οδύνη συνθλίβει με την εκφραστική του κίνηση τα στεγανά 

της γλώσσας του σώματος θεσπίζοντας νέα όρια που την καταδεικνύουν σε 

ισότιμο συνομιλητή του Λόγου μετατρέποντας το μονόλογό του σε 

εσωτερικό διάλογο που αφουγκράζονται οι θεατές. 

 

2. Κριτική της Ιλειάνα Δημάδη, Αθηνόραμα, 11/06/2012 

http://www.athinorama.gr/theatre/article/imoun_ekei_theos_ku

rilof-119824.html 

Ήμουν εκεί: «Θεός Κυρίλοφ»   

Η Ελληνική Ιερά Σύνοδος έβγαλε το άχτι της στον Τέρενς Μακ Νάλι, δεν 

πήρε όμως είδηση τον Ντοστογιέφσκι. Καταδίκασε, δηλαδή,  το «Corpus 

Christi» (1997 ) του Τέρενς Μακ Νάλι ως «βλάσφημο έργο που δυσφημίζει 

το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», ενώ η πρόσφατη 

παρουσίαση του στο θέατρο Χυτήριο από τον σκηνοθέτη Λαέρτη Βασιλείου 

«σημαδεύτηκε» από τις συλλήψεις κάποιων από τους ηθοποιούς της 

ομάδας. Κανείς όμως δεν «άγγιξε» το εξίσου αιρετικό «Θεός Κυρίλοφ», το 

οποίο ανέβαινε μέχρι χθες στο Bios, σαν μια ελεύθερη διασκευή των λόγων 
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ενός από τους άθεους ήρωες των «Δαιμονισμένων» του Ντοστογιέφσκι, 

του αυτόχειρα Κυρίλοφ. 

Στο ιδιότυπο σκηνικό σόλο που έστησε ο Δημήτρης Τσιάμης με γνήσιο 

πάθος αλλά απόλυτα ελεγχόμενα υποκριτικά μέσα, μας μίλησε για το 

αυτεξούσιο της ελευθερίας και για τη μεγάλη δυστυχία του ανθρώπινου 

είδους -το φόβο- και βυθίστηκε στη θεμελιώδη απορία «να ζει κανείς ή να 

μη ζει». Μια σειρά από ευρήματα διάνθιζαν τον πυκνό, φιλοσοφικής και 

υπαρξιακής υφής, μονόλογο. Ένα εργόχειρο με το πρόσωπο του Ιησού 

Χριστού διαλυόταν καθώς ο ηθοποιός τράβαγε το σπάγκο με τον οποίο είχε 

φτιαχτεί. Το σαμοβάρι έκρυβε μέσα του ένα περίστροφο. Μια σειρά από 

καρέκλες στηνόταν για να γίνει η αναφορά στον «προσωπικό» Γολγοθά 

του Κυρίλοφ. Κατά τη γνώμη μου, τα ευρήματα ίσως ήταν περισσότερα 

από όσα χρειάζονταν και η ερμηνεία του Δημήτρη Τσιάμη υπερκινητική^ 

νομίζω πως μια ασκητική σκηνοθετική λύση θα ταίριαζε περισσότερο στον 

ασκητικό αυτό μονόλογο.  Δεν μπορώ, όμως, παρά να εκφράσω τον 

θαυμασμό μου για την εξαιρετικά ώριμη και καίρια αυτή θεατρική 

διαχείριση της (μετεφηβικής, για τους περισσότερους ) αγωνίας που αφορά 

την ύπαρξη του Θεού και μας οδηγεί, ανάλογα με τα βιώματα, τις ανάγκες 

αλλά και τους πειθαναγκασμούς του καθένα μας, στην πίστη ή στην 

απιστία… 

Όσο για την επόμενη «βλάσφημη» παράσταση που θα δούμε στην Αθήνα -

ελπίζω χωρίς γραφικές αντιδράσεις αλλά με το αυτεξούσιο που παρέχει η 

ισχύς της Τέχνης- σημειώστε: «Golgota picnic» (δηλαδή, «Πικ νικ στον 

Γολγοθά» ) από τον Αργεντίνο δραματουργό-σκηνοθέτη Ροντρίγο Γκαρθία 

στην Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών, στις 16 & 17/6.  

 

Δ. Για την παράσταση «Ωραίοι σαν Βερολινέζοι» (2012)  

 

1. Κριτική του Δημήτρη Τσατσούλη, Ελευθεροτυπία, 4/11/2013 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=396249 

Αποδομήσεις 

Η κατασκευή ψεύτικων προσώπων και η παρουσίασή τους ως αληθινών με 

την κατάλληλη διάχυση πληροφοριών στον Τύπο είναι φαινόμενο που 

συναντάται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στις εικαστικές κυρίως 

αλλά και θεατρικές περφόρμανς. Είναι, για παράδειγμα, γνωστή η 

περίπτωση της περφόρμανς που δημιουργεί η Αμερικανίδα καλλιτέχνις Eve-

Andree Laramee με τίτλο «Secret History: Yves Fissiault, Artist of the 

Cold-War Era» (1997) στη Νέα Υόρκη η οποία κατασκευάζει έναν 

ανύπαρκτο -υποτίθεται νεκρό πλέον- καλλιτέχνη (τον Yves Fissiault) του 

οποίου επιμελείται το καλλιτεχνικό έργο που διατείνεται ότι ανακάλυψε 

ενώ, ταυτόχρονα, κατασκευάζει τη ζωή του εκθέτοντας σχετικά 

ντοκουμέντα και παρασύροντας δημοσιογράφους, κριτικούς και κοινό σε 

μια ψευδή πραγματικότητα, αφού τα έργα που εκθέτει είναι τελικά δικά 

της. 
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Το 2005 η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου παρασύρει τον Τύπο και το κοινό με 

μια ψευδή είδηση για μουσικοθεατρική περφόρμανς που γίνεται προς τιμήν 

ενός γκουρού της πορνο-βιομηχανίας, τον Νεοϋορκέζο «Rocco Release» 

που έρχεται στην Αθήνα. 

Η περφόρμανς λαμβάνει χώρα, τα δρώμενα εξελίσσονται κανονικά με την 

παρουσία του σταρ ανάμεσα στο κοινό που, κάποια στιγμή, ανεβαίνει και ο 

ίδιος στη σκηνή συγκινημένος. Μόνο που τον υποδύεται ένας Ελληνας 

ηθοποιός, αφού ο Ρόκο είναι ανύπαρκτος ως πραγματικό πρόσωπο. Και στις 

δύο περιπτώσεις, τα όρια των ταυτοτήτων τίθενται σε αμφισβήτηση, τα 

όρια πραγματικού και θεατρικού βρίσκονται στο μεταίχμιο. 

Αποδομώντας την αποδόμηση 

Ο Δημήτρης Τσιάμης και η ομάδα του (σε δραματουργική επεξεργασία των 

Ελισάβετ Ξανθοπούλου και Κωνσταντίνας Σταθουλοπούλου) διοχετεύει 

στον Τύπο ότι ανεβάζει περφόρμανς που βασίζεται στο μανιφέστο του 

Γιόζεφ Εσιλκ του οποίου εξάλλου θα δώσει, κατά την έναρξη της 

παράστασης, βιογραφικά στοιχεία. 

Το μανιφέστο, που χωρίζεται σε είκοσι κεφάλαια, «εικονογραφείται» 

παραστασιακά από τους τέσσερις περφόρμερ (Μάγια Ανδρέου, Κατερίνα 

Βούρτση, Δημήτρη Καινό και Δ. Τσιάμη) και συντίθεται από «ανακαλύψεις» 

του Εσιλκ -συχνά κατά τη διάρκεια των προβών κλασικών έργων και με 

αστείες έως γελοίες αφορμές- που θα αποτελέσουν τα κλισέ που 

κυριαρχούν σε σύγχρονες μεταμοντέρνες παραστάσεις. 

Και οι Βερολινέζοι είναι αναμφισβήτητα οι πρώτοι και φανατικότεροι 

διδάξαντες. Η καταχρηστική χρήση των μικροφώνων, τα μαγειρέματα επί 

σκηνής, τα πασαλείμματα των ηθοποιών και το ολόγυμνο σώμα ως 

αποκάλυψη των εσώτερων ψυχικών τραυμάτων, η συμμετοχική παρουσία 

του κοινού και τα από σκηνής κεράσματα, η κατάχρηση της τεχνολογίας 

επί σκηνής, η ενσωμάτωση στοιχείων της πρόβας στην παράσταση ως 

εμβολή του πραγματικού στη μυθοπλασία, το λιτό παίξιμο του ηθοποιού 

που οδηγεί στη μη-υποκριτική συνιστούν τα κλισέ που ακολουθούν 

επιτυχώς ή από επιφανειακό μιμητισμό καθιερωμένοι θίασοι ή 

πρωτόβγαλτες ομάδες. 

Ολα τα παραπάνω δείχνονται από τους τέσσερις ηθοποιούς ως υλοποιήσεις 

κατά τη στιγμή της σύλληψής τους από τον Πολωνό, δρώντα στο Βερολίνο, 

θεατράνθρωπο Εσιλκ, του οποίου το όνομα, φυσικά, δεν είναι παρά 

αναγραμματισμός των «Κλισέ», τα οποία και η παράσταση διακωμωδεί. 

Ανεξέλεγκτη πληροφόρηση 

Η διακωμώδηση όμως γίνεται με εργαλεία τα ίδια αυτά κλισέ που 

αναπαράγονται με κάθε σοβαροφάνεια από τους ηθοποιούς οι οποίοι 

υφίστανται μπουγελώματα, πασαλείμματα, ξεγυμνώνονται διηγούμενοι 

τραυματικές εμπειρίες και επιδεικνύοντας τις υποτιθέμενες πληγές τους, 

δημιουργούν τη συμμετοχή του κοινού, περιβάλλονται από το κιτς σκηνικό 
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(της Ελένης Στρούλια) που αναδιαρθρώνουν συνεχώς ευρισκόμενοι σε μια 

διαρκή κινητικότητα και δοτικότητα. 

Διότι αυτό που υλοποιούν με κάθε αφοσίωση, ταυτόχρονα το χλευάζουν, 

παίζοντας κι αυτοί με τη σειρά τους το παιχνίδι των ταυτοτήτων, 

κινούμενοι στο μεταίχμιο μεταξύ περφόρμερ και ηθοποιού που σχολιάζει 

τον εν δράσει εαυτό του, αποστασιοποιούμενος από την ίδια του τη 

σκηνική πράξη. 

Ο Εσιλκ μπορεί να μην υφίσταται τελικά ως πραγματικό πρόσωπο αλλά, ως 

πλαστό πρόσωπο, προσωποποιεί τη σύνθεση των βασικών χαρακτηριστικών 

του μεταμοντέρνου θεάτρου στην πλέον παρωδιακή τους μορφή. 

Ωστόσο, η παράσταση -όπως και αυτές που ανέφερα στην αρχή- θέτει, στο 

κοινωνικό της περικείμενο, με αιχμηρό τρόπο ένα επιπλέον ζήτημα της 

εποχής μας: την επίσημη παραπληροφόρηση που προκύπτει από την 

εύκολη και ανεξέλεγκτη αναμετάδοση της είδησης που είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την ημιμάθεια. Το όνομα του Εσιλκ αναπαράγεται από το 

δελτίου Τύπου της Ομάδας στα έντυπα δίχως να ελεγχθεί ή να αναρωτηθεί 

κανείς για την ύπαρξή του. 

Φαίνεται πως αυτό είναι η συνέπεια της εικονικής πραγματικότητας εντός 

της οποίας ζούμε και όπου το πλασματικό, το ψεύτικο αξιολογείται στην 

ίδια ειδησεογραφική κλίμακα με το πραγματικό. 

Από τη στιγμή που κάτι λέγεται ή γράφεται, προσλαμβάνεται ως αληθινό 

έστω κι αν παραπληροφορεί. Αθέλητα, λόγω άγνοιας, ή ηθελημένα, 

απόλυτα συνειδητά. 

Οπως όταν πρόκειται για πυροτεχνήματα-στρεβλώσεις του πραγματικού 

που γράφονται αναίτια, με συχνά απροσδιόριστους στόχους, δηλαδή μη 

ουσιαστικά καταγγελτικούς της πραγματικότητας στόχους τους οποίους, εν 

αντιθέσει, υπηρετεί η τέχνη που, αυτή, έχει δικαίωμα να ψεύδεται. 

Το μανιφέστο του Εσιλκ αλλά και ο ίδιος καταγράφηκαν στην 

ειδησεογραφία ως κάτι το υπαρκτό που συνιστά επιτυχία των εμπνευστών 

του. Για το μέλλον, θα αποτελέσει ίσως ένα «Blair Witch Project», για να 

θυμηθούμε την απάτη του αληθοφανώς κατασκευασμένου ντοκιμαντέρ 

των Μίρικ και Σάντσες του 1999. Και το μεταμοντέρνο θέατρο θα έχει 

αποκτήσει τον ιδρυτή του χάρη σε μια εμπνευσμένη περφόρμανς 

αθηναϊκής Ομάδας. 

 

2. Κριτική της Ματίνας Καλτάκη LiFo, 7.11.2012 

http://www.lifo.gr/mag/features/3490 

  

Ακόμα και οι εναλλακτικοί έχουν κλισέ  

Ως τέχνη λόγου, καταρχάς, το θέατρο ανέκαθεν αρεσκόταν να ασχολείται 

με ό,τι το απαρτίζει, ως έννοια και πράξη. Ή ως μέσο αυτοπροσδιορισμού 

διά της σάτιρας και της παρωδίας – ήδη στον Αριστοφάνη οι μεγάλοι 

http://www.lifo.gr/mag/features/3490
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ποιητές της τραγωδίας και τα έργα τους γίνονται αντικείμενο σπουδής 

μέσω του ανατρεπτικού πρίσματος της κωμωδίας. Στο σύγχρονο θέατρο η 

ίδια η διαδικασία παραγωγής της θεατρικής πράξης γίνεται το χωροχρονικό 

πλαίσιο εξέλιξης ολόκληρων έργων. Η σχέση 

πραγματικότητας/αναπαράστασης, ο διχασμός του ηθοποιού μεταξύ αυτού 

που είναι και αυτού που υποδύεται, οι κατοπτρισμοί πλατείας/σκηνής, η 

πολυπλοκότητα του φαινομένου της πρόσληψης, αποτελούν ζητήματα 

διαρκούς ισχύος για συγγραφείς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Συμβαίνει, 

ωστόσο, να αφορούν και τους θεατές, τουλάχιστον όσους έχουν 

προβληματιστεί πάνω στη φράση «όλος ο κόσμος μια σκηνή», που έχουν 

εννοήσει, με άλλα λόγια, ότι η θεατρικότητα είναι όρος της ίδιας της 

ύπαρξης. Το θέατρο εν θεάτρω, ως εγκιβωτισμένη σκηνή ή ως «θέμα» 

ολόκληρου έργου, εκτιμάται από τους ανθρώπους του θεάτρου και τους 

θεατές και για έναν ακόμα λόγο: έχει υψηλή θεατρική αξία, αφού καθιστά 

το θέαμα, θέαμα. Η αυλαία σηκώνεται και, ως εκ θαύματος, εμφανίζεται μια 

σκηνή μέσα στη σκηνή! Αυτή η διπλή διαμεσολάβηση μπορεί να 

λειτουργήσει με δύο τρόπους: είτε ως εγγύηση απορρόφησης των θεατών 

στη σκηνική σύμβαση βύθισης στην ψευδαίσθηση, είτε ως μέθοδος κριτικής 

αποστασιοποίησης. Στη δεύτερη περίπτωση το ζητούμενο είναι να φανεί 

εξαρχής το «ψευδές» της αναπαράστασης, ώστε να εμποδιστεί η ταύτιση 

και το κοινό να σταθεί κριτικά στο θέαμα. Η παράσταση Ωραίοι σαν 

Βερολινέζοι της oμάδας Per-Theater-Formance στο Bios φέρνει, θα 

μπορούσε να πει κανείς, αυτήν τη μακρά «παράδοση» στη 

μεταμοντερνιστική συνθήκη. Ο Δημήτρης Τσιάμης και οι υπόλοιποι 

συντελεστές της συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν τα κλισέ της σύγχρονης 

σκηνικής πράξης σε μια περφόρμανς που εκ των πραγμάτων θίγει τις 

κρίσιμες στις τέχνες γενικώς, και στο θέατρο ειδικώς, έννοιες της 

αυθεντικότητας, της επίδρασης και της αντιγραφής. Και είναι τουλάχιστον 

αισιόδοξη η διαπίστωση ότι νέοι δημιουργοί της ελληνικής σκηνής τολμούν 

να σταθούν κριτικά και να θέσουν υπό το φως των προβολέων τρόπους 

που υιοθετούνται χωρίς δεύτερη σκέψη από εγχώριες ομάδες ως αιχμή της 

πιο προχωρημένης και αυθεντικής θεατρικής έκφρασης στην Ευρώπη, και 

δη στη Γερμανία, που διεκδικεί, εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον, τον 

πρώτο λόγο στο τι μπορεί να θεωρείται μοντέρνο σήμερα. Εξού και ο τίτλος 

της παράστασης, Ωραίοι σαν Βερολινέζοι, που αποτυπώνει καίρια το 

σατιρικό πνεύμα της σκηνικής δράσης. Τέσσερις ηθοποιοί αναλαμβάνουν 

να μας μυήσουν στον κόσμο του «σκηνοθέτη και θεωρητικού του θεάτρου 

Γιόζεφ Μποκουσλάου Έσιλκ» (το επώνυμο είναι αναγραμματισμός της 

λέξης «κλισέ»), του εισηγητή του «θεάτρου του μικροφώνου». Ξεκινώντας 

από τη λαίλαπα των μικροφώνων (στις μέρες μας, πράγματι, μια 

παράσταση δεν μπορεί να θεωρείται προχωρημένη, αν οι ηθοποιοί δεν 

χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα μικρόφωνα), η Μάγια Ανδρέου, η 

Κατερίνα Βούρτση, ο Δημήτρης Καινός και ο Δημήτρης Τσιάμης θα 

σχολιάσουν ένα πλήθος «ιδεών» που επαναλαμβάνονται από τη μία 

παράσταση στην άλλη (τον αργό ή πολύ γρήγορο ρυθμό ομιλίας, το να 

μιλούν όλοι οι ηθοποιοί μαζί, το γυμνό σώμα που πασαλείβεται με διάφορες 

αηδείς ρευστές ουσίες κ.ο.κ.) Η παράσταση εκθέτει, δεν σχολιάζει. Η 

διάθεση είναι σαφώς σατιρική και δηκτική, αλλά με τρόπο φιλικό. Ο 
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Δημήτρης Τσιάμης και η Per-Theater-Formance απευθύνονται στον χώρο 

τους, στους νέους καλλιτέχνες που, σαν τους ίδιους, αναζητούν τους 

τρόπους με τους οποίους θα προχωρήσουν την τέχνη τους. Ας 

αντιμετωπίσουμε, μοιάζει να λέει, κατά πρόσωπο τις επιλογές μας. Μπορεί 

η ευκολία και η άκοπη αναπαραγωγή να είναι καινοτόμα και αιρετική; 

Μπορεί η τυποποίηση να υπηρετεί ένα ουσιαστικά μοντέρνο θέατρο; Για 

πόσο ακόμα μπορεί το θέατρο να επιδιώκει αφύπνιση κι εγρήγορση του 

κοινού μέσω της αισθητικής της ασχήμιας και της νοσηρότητας; Ακόμα κι 

αυτή συνηθίζεται – ούτε σοκάρει ούτε «προβληματίζει» πια. Στο Ωραίοι σαν 

Βερολινέζοι τίθενται σοβαρά ερωτήματα που αφορούν το εδώ και το τώρα 

της σκηνικής τέχνης, στο πλαίσιο μιας realtime και σε εξέλιξη συζήτησης 

για σύγχρονα όρια και αδιέξοδα. Το αυτοκριτικό χιούμορ και η συνολική 

διαχείριση (κείμενο κι ερμηνεία) καθιστούν την παράσταση ένα πολύ 

εύστοχο και διασκεδαστικό σκηνικό σχόλιο, που απευθύνεται στους ίδιους 

τους ανθρώπους του θεάτρου και στο μέρος του κοινού που παρακολουθεί 

παραστάσεις ομάδων με ανανεωτικές φιλοδοξίες και συνήθως παρωχημένα, 

ολίγιστα αποτελέσματα.  

 

3. Κριτική της Τώνια Καράογλου στο elculture, 5.11.2013 

http://www.elculture.gr/blog/article/oreei-berolinezoi/ 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΟΙ… 

 

Το μανιφέστο του σκηνοθέτη και θεωρητικού του θεάτρου Γιόζεφ 

Μποκουσλάου Έσιλκ με τίτλο «Το θέατρο του μικροφώνου» βρίσκει 

τεράστια απήχηση μεταξύ των ομάδων του σύγχρονου θεάτρου σε όλη την 

Ευρώπη. Οι θεατρικές σκηνές γεμίζουν με μικρόφωνα, αποκριάτικες 

μάσκες, κάμερες που καταγράφουν και οθόνες που προβάλλουν ζωντανά 

τις δράσεις των ηθοποιών. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί οργανώνουν ομαδικές 

εκδρομές στο Βερολίνο για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του 

«Θεάτρου Έσιλκ» και να επιστρέψουν στα θέατρα τους «ωραίοι σαν 

βερολινέζοι». 

 

Με αυτά τα λόγια, οι συντελεστές της ομάδας per-theater-formance 

επικοινώνησαν στον τύπο την παράστασή τους «Ωραίοι σαν 

βερολινέζοι» και έβαλαν σε δοκιμασία τις θεατρικές μας γνώσεις· με την 

ευρωπαϊκή θεατρική σκηνή να γεννάει τάσεις τη μία μετά την άλλη και το 

Βερολίνο να αποδεικνύεται η ζωντανότερη πρωτεύουσα της σύγχρονης 

τέχνης, η εμφάνιση ενός ακόμη καλλιτεχνικού ρεύματος δεν μας φάνηκε 

περίεργη. 

Μεταξύ απορίας, περιέργειας και (καχ)υποψίας, καθώς οι real time 

βιντεοπροβολές δεν είναι καινούριο εύρημα και δεν είχαμε ξανακούσει 

τίποτα για τον κύριο Γιόζεφ Μποκουσλάου Έσιλκ, γεγονός που μας έφερε 

στα πρόθυρα του πειρασμού να σκίσουμε τα πτυχία μας, πήγαμε στο Bios, 

για να συνειδητοποιήσουμε τελικά ότι η ομάδα μάς είχε ετοιμάσει μία 

ευφυή φάρσα. Ανύπαρκτος ο κύριος Έσιλκ, ανύπαρκτο και το μανιφέστο 

του, αποτελούν εφευρέσεις της ομάδας σε μία παράσταση που λειτουργεί 

ως ευτυχές παράδειγμα αυτοαναφορικότητας. Παρουσιάζοντάς μας επί 
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σκηνής τις «βασικές αρχές» του «θεάτρου του ραδιοφώνου» (ή θεάτρου 

καραόκε!), η ομάδα, με καταφανή ειρωνεία, επιχειρεί την αποδόμηση 

της σκηνοθετικής εργασίας. 

Όχι τυχαία, ο 20ός αιώνας στο θέατρο χαρακτηρίστηκε ως ο αιώνας του 

σκηνοθέτη το θέατρο είναι πια δική του υπόθεση. Δικό του το όραμα, 

«δανεικά» τα λόγια του συγγραφέα, μέσο του ο ηθοποιός, και είναι αλήθεια 

ότι στο όνομα αυτού του οράματος τα έχουμε δει όλα. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, 

σαν να μας λένε οι δημιουργοί της παράστασης, να σας δείξουμε την 

αλήθεια πίσω από τη θεατρική βιτρίνα. Και το κάνουν απογυμνώνοντας 

σατιρικά τα κίνητρα της σκηνοθετικής έμπνευσης, τις σκηνοθετικές 

εμμονές που καταδυναστεύουν συγγραφείς, ηθοποιούς και θεατές, 

τις σύγχρονες θεατρικές τάσεις που πετούν το μήνυμα ωμό «στα 

μούτρα» του θεατή· το κάνουν, επίσης, παίζοντας με το άγχος να 

βρεθεί θεωρητικό «άλλοθι» για το -όποιο- σκηνοθετικό όραμα – και 

εκεί κάπου μπλέκονται στην παράσταση οι μεγάλοι της θεωρίας της 

σκηνοθεσίας, ο Στανισλάφσκι, ο Μπρεχτ, ο Γκροτόφσκι. 

Θεωρούμε μεγάλα κέρδη της παράστασης τη σαφήνεια των προθέσεών 

της, τη συνέπεια των επιμέρους στοιχείων και την απόδοση των ηθοποιών. 

Ειδικότερα, όμως, πρέπει να επισημάνουμε τη σκηνοθετική δουλειά που 

έγινε σε συνεργασία με ένα κείμενο ολοκληρωμένο, που μαρτυρούσε 

γνώση των θεατρικών κωδίκων. Μάλιστα, μια που πρόκειται για παράσταση 

θεάτρου εν θεάτρω, αυτή η γνώση αποδεικνύεται διπλή, καθώς αφορά 

τόσο τους κώδικες του πραγματικού παραστασιακού γεγονότος που 

λαμβάνει χώρα μπροστά μας όσο και αυτούς της θεατρικής διαδικασίας που 

δραματοποιείται. 

Στόχος του κειμένου που προέκυψε από την ομάδα (με τη δραματουργική 

επεξεργασία των Ελισάβετ Ξανθοπούλου και Κωνσταντίνας 

Σταθουλοπούλου) και της σκηνοθεσίας του Δημήτρη Τσιάμη δεν ήταν, 

εμφανώς, η δημιουργία μίας «πρώτου επιπέδου» χιουμοριστικής 

παράστασης θεάτρου εν θεάτρω, αλλά η κατάθεση ενός δημιουργικού 

σχολίου πάνω στο σύγχρονο θέατρο· για το λόγο αυτό οι 

συντελεστές δεν χρησιμοποίησαν το εύκολο αστείο ή το φαρσικό 

χιούμορ, αλλά αναμετρήθηκαν έξυπνα με τα χαρακτηριστικά της 

σκηνοθετικής διαδικασίας, έκλεισαν το μάτι στον –υποψιασμένο 

κυρίως– θεατή και τον οδήγησαν εξίσου στο γέλιο και τον προβληματισμό, 

διαδικασία που κορυφώθηκε στο δραματικό, δικαιολογημένα ενοχλητικό 

και απογυμνωτικό φινάλε της παράστασης. 

Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι η δραματουργική δουλειά είναι το σημείο όπου 

κυρίως πάσχουν οι ομάδες που δουλεύουν με δικά τους κείμενα, η αξία της 

συγκεκριμένης περίπτωσης ενισχύεται. Μπορεί περισσότερο από ποτέ να 

διανύουμε την εποχή του σκηνοθέτη στο θέατρο και να δεχόμαστε, 

πράγματι, ότι μία ικανή σκηνοθετική ματιά μπορεί να διασώσει σχεδόν 

οποιοδήποτε κείμενο, η παράσταση των Βερολινέζων όμως μας θυμίζει ότι 

το θέατρο είναι συλλογική δουλειά και ότι είναι πραγματικά ευτυχής η 

συγκυρία όταν οι πρώτες ύλες μίας παράστασης είναι ισάξιες. 
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Ε. Για την παράσταση «Μέγας Προφητικός Καζαμίας» (2011)  

  

1. Κριτική του Δημήτρη Τσατσούλη Ελευθεροτυπία, 19/6/2011 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19%2F06%2F2011 

&s=epi-skhnhs&c=texnes  

  

Υποκριτική της προσποίησης   

ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ παράσταση δεν έχει άραγε σημασία η υποκριτική 

δεινότητα του ηθοποιού; Μια τέτοια άποψη τείνει να καθιερωθεί στις 

συνειδήσεις νέων δημιουργών αλλά και κριτικών για παραστάσεις που 

αυτοαποκαλούνται devised theatre, performance και άλλες παρόμοιες 

εκδοχές του σύγχρονου θεάτρου στις οποίες το πραγματικό σώμα του 

ηθοποιού τείνει να αντιπαρατίθεται στο μυθοπλαστικό-ψευδαισθητικό σώμα 

του δραματικού προσώπου των παραδοσιακών παραστάσεων.  
  

Ωστόσο, ακόμα και στις πλέον αιρετικές σκηνικές προτάσεις η πλήρης 

απάλειψη του μυθοπλαστικού προσώπου είναι αδύνατη, ενώ η σύγκρουσή 

του με το κοινωνικό πρόσωπο του ηθοποιού καταλήγει, στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, στην πρόσληψη ενός σώματος υβριδικού, όπως έχει 

πρόσφατα παρατηρήσει η Fischer-Lichte. Γεγονός που μπορεί μεν να 

οδηγεί τον θεατή σε αμφισημία, δεν παύει, όμως, να διαφέρει καθοριστικά 

από το αυτοβιογραφικό, καταγγελτικό, πολιτικο-κοινωνικό σώμα του 

περφόρμερ της δεκαετίας του '60-'70.  
  

Αντίθετα, επομένως, με την κυρίαρχη άποψη που τείνουν να επιβάλλουν 

κριτικές λάιφ-στάιλ εντύπων, από τον ηθοποιό των σύγχρονων 

παραστάσεων απαιτείται να κατέχει μια σύνθετη τεχνική: να προσποιείται 

ότι δεν είναι κάτι που είναι. Με άλλα λόγια, να προσποιείται τον εαυτό του 

καθιστώντας τον μυθοπλαστικό πρόσωπο. Μια παλαιότερη παράσταση του 

Θεάτρου Mahagony (Αμόρε, 1999) είχε τίτλο «Bad Actors». Στόχος της, η 

παρωδία της παραδοσιακής καλής υποκριτικής με ηθοποιούς που ενώ 

έπαιζαν τον εαυτό τους προσποιούνταν το «κακό» παίξιμο. Στην εκδοχή 

του «Αμλετ» που ανέβασε ο Καστελούτσι το 1992 ο Πάολο Τόντι 

προσποιείτο ένα αυτιστικό πρόσωπο που έπαιζε τον Αμλετ, σε βαθμό που οι 

θεατές πίστεψαν ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό ηθοποιό αλλά για 

πρόσωπο με πραγματικό πρόβλημα αυτισμού. Ο Τόντι, με πολλή δουλειά, 

υποκρίνεται ότι είναι κάτι που δεν είναι μέσω του οποίου υποδύεται το 

δραματικό πρόσωπο του Αμλετ.  
  

Το υβριδικό σώμα εκμεταλλεύεται ο Μαρμαρινός στην «Ηλέκτρα»  

(Επίδαυρος, 1998), όταν αντιπαραθέτει στους ρόλους 

ΚλυταιμνήστραςΗλέκτρας δύο ηθοποιούς με πραγματική σχέση μητέρας-

κόρης: Γαληνέα και Μουτούση αντίστοιχα. Αναγκάζοντας τον θεατή να 

κινείται στην οριακότητα της πρόσληψης των κοινωνικών και δραματικών 

προσώπων που αυτές εκπροσωπούν αλλά και μετατρέποντας τη δραματική 

σύγκρουση σε σύγκρουση υποκριτικών σχολών.  
  

Πόσοι από τους νέους καλλιτέχνες που επιδίδονται σε μεταμοντέρνους 

πειραματισμούς έχουν συνείδηση ότι οι ερμηνευτικές απαιτήσεις του είδους 
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είναι πολλαπλά αυξημένες; Οτι πρέπει να διαθέτεις στέρεη υποκριτική για 

να «προσποιηθείς» επί σκηνής το «φυσικόν» της ατομικότητάς σου; 

Φοβάμαι, ελάχιστοι.  
  

Μεταξύ των εξαιρέσεων η Βίκυ Κυριακουλάκου, σταθερή συνεργάτις της 

ερευνητικής νεανικής ομάδας Nova Melancholia, που το αποδεικνύει σε 

κάθε της εμφάνιση αλλά το επιβεβαίωσε στην σόλο περφόρμανς της στην 

πρόσφατη δημιουργία της Ομάδας «Πρώτος στοχασμός: Περί όσων 

μπορούν να τεθούν εν αμφιβόλω», σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα. Μια 

παράσταση που στηρίζεται σε απόσπασμα λόγου του Ντεκάρτ και όπου το 

σώμα είτε εκφέρει τον λόγο είτε τον ερμηνεύει σε ένα δεύτερο στάδιο 

κινησιακά, απεικονίζοντάς τον ελεύθερα ως και αντιθετικά, παραμένει ένα 

σώμα απτά κοινωνικό -που συνδιαλέγεται ευθέως με τον θεατή- και σώμα 

που ταυτόχρονα γίνεται μέρος μιας περίπλοκης σκηνικής δράσης με 

μουσικά ακούσματα και παράξενα σκηνικά αντικείμενα που γίνονται 

προεκτάσεις του, αγγίζοντας έτσι την αυτο-παρωδία.  
  

Αυτο-παρωδούμενοι εκφωνούν τον «Μέγα Προφητικό Καζαμία» και 

οι τρεις νεαροί ηθοποιοί της Ομάδας Per-Theater-Formance σε 

σκηνοθεσία τού και συμμετέχοντος στην παράσταση Δημήτρη 

Τσιάμη, με συνοδεία ζωντανής ροκ μουσικής. Πίσω από τις αστείες 

μεταμφιέσεις, την ψευδο-έκσταση και την μεταφυσική εξερεύνηση 

δεν κρύβουν το ιδιωτικό σώμα, εκείνο του ηθοποιού-περφόρμερ, 

αλλά μπαινο-βγαίνουν σε αυτό και στον ρόλο ώστε εκείνο που 

επικρατεί είναι το παιχνίδι και η ευωχία που προκαλεί η 

προσποίηση.  
  

Τα παραπάνω παραδείγματα νεανικών ομάδων που διαθέτουν μεν πενιχρά 

μέσα αλλά σωστή αντίληψη της μεταμοντέρνας υποκριτικής ερμηνείας 

έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλλες σοβαροφανείς καταθέσεις που 

χαρακτηρίζονται από την απουσία αυτο-έκθεσης του σώματος του 

ηθοποιού, από την αναζήτηση της υβριδικότητας όχι στον συμφυρμό στο 

ίδιο τους το σώμα τού είναι και του φαίνεσθαι αλλά στην αντιπαράθεσή του 

με το σώμα του τυχαίου περαστικού, από τον υποβιβασμό της ίδιας της 

ανάγκης ύπαρξης υποκριτικής: από αυτοκαταστροφική υπεροψία.  

  

 

 

 

 

ΣΤ. Για την παράσταση «Στους Dada Θα Άρεσε Μια Νύχτα Σαν Κι  

Αυτή» (2008)  

  

1. Κριτική του Γιώργου Χατζιδάκι Από την 

ιστοσελίδα του Θεατρικού ΔΙΚ.ΑΝ.Ο  

http://www.dikano.net  
  

DADA   
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Μ’ ένα χείμαρρο ευρηματικότητας και καταιγιστικών εμπνεύσεων ο 

Δημήτρης Τσιάμης μας εισάγει με συναρπαστικό τρόπο σ’ έναν 

αιφνιδιαστικό κόσμο ανακολουθίας, παράλογου, ονείρου που πάει να πει 

στον κόσμο του υπερρεαλισμού. Το θέαμα «Στους Dada Θα Άρεσε Μια 

Νύχτα Σαν Αυτή» είναι μια αυθαίρετη ψηφιδιογραφία ενός ντανταϊστικού 

περιβάλλοντος, καθώς επιχειρείται να τοποθετηθεί μέσα σ’ αυτό η εικόνα 

ενός απ’ τους ιερείς του ντανταϊσμού και ταυτόχρονα να σχηματιστεί το 

αμφισβητησιακό έναυσμα του κινήματος.  
  

 Δεν χρειάστηκε να προσφύγει ο σκηνοθέτης σε λεπτομέρειες για τον 

ντανταϊσμό και τον ιστορικοαισθητικό περίγυρο που τον γέννησε. 

Αρκέστηκε να μας δείξει με παραστατικό τρόπο, ιδιοφυή κατά τη γνώμη 

μου, την δική του υποκειμενική αντίληψη για την χαώδη, την 

ασυμπτωματική , υπόσταση αυτού που σαν λέξη «γεννήθηκε χωρίς κανείς 

να ξέρει πώς» και που ευαγγελίζεται μια απελευθέρωση από κάθε μορφής 

συμβατικότητα, αισθητική, ιδεολογική η στάσης απέναντι στο φαινόμενο.  
  

 Να μην παραλείψω να επαινέσω την χιουμοριστική διάθεση που ξεπρόβαλε 

συχνά σαν ένα νεύμα συνωμοτικό, σαν ένα χαμόγελο με σημασία.  

Σοβαρή, υπεύθυνη, δύσκολη και εξαιρετικά φιλόδοξη επιλογή θέματος από 

άνθρωπο που προβληματίζεται σε βαθύτερο επίπεδο για την αναζήτηση 

ενός νέου τρόπου σκηνικής έκφρασης και συμπεριφοράς του σώματος της 

κίνηση και της φωνής.   
  

Με ταλαντούχα σύνθεση η ομάδα Per- Theater- Formance υπηρέτησε τα 

οράματα του σκηνοθέτη. Κάλλιστες ως άριστες οι εντυπώσεις απ’ την 

ανταπόκριση των ηθοποιών στα απαιτητικά κελεύσματα ενός τέτοιου 

θεάματος. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για την Άντζελα Χριστοφίλου. 

Πως μπορώ να απαλλαγώ απ’ την εκτίμηση που έχω για το κορίτσι αυτό 

που έχω επί τέσσερα χρόνια δουλέψει μαζί της σε δύσκολους και εντελώς 

διαφορετικούς ρόλους. Προσπάθησα ωστόσο. Την είδα τώρα σε κάτι 

ολωσδιόλου αλλιώτικο και με κατέπληξε με την εύγλωττες σωματικές της 

επισημάνσεις και με τα φωνητικά της εξ ίσου. Για την Βασιλική Πολυμένη 

έχω να πω πως με άφησε άναυδο η σκηνική πολυπραγμοσύνη, η ξεχωριστή 

ικανότητα να μεταδίδει με το απίστευτα εύκαμπτο σώμα της, η ακρίβεια 

των μετασχηματισμών της και η απολαυστικά εκφραστική μάσκα της. Για 

τα δυο αγόρια της διανομής έχω επίσης να σημειώσω τα καλύτερα. Δεν 

μπορώ ωστόσο να επεκταθώ πιο ειδικά γιατί έχω τα δυο ονόματά τους -και 

τα παραθέτω, Γιώργος Βρόντος και Θοδωρής Σμέρος, - δεν ξέρω όμως 

ποιος είναι ποιος, ώστε να αναφερθώ στα επιμέρους που αναλογούν στον 

καθένα. Έπαινοι θερμοί και για τους δύο και ας κάνουν εκείνοι τη μοιρασιά.  

Η σύνθεση αυτού του καταλυτικού κειμένου έγινε από την Κωνσταντίνα 

Σταθουλοπούλου και στους χειρισμούς της κάμερας για τις επί σκηνής 

προβολές έκανε ο Παναγιώτης Γιαννιός που είχε και περιπτωσιακή 

υποκριτική συμμετοχή. Ναι, είναι μια δουλειά επί της ουσίας και όχι κατ’ 

επίφαση. Ναι, είναι ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και οπωσδήποτε δεν είναι 

μια νύχτα που θα άρεσε μόνο στους Dada. Στη «Θύρα Τέχνης», στην οδό 

Σαρρή.   
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2. Κριτική της Ελένης Πετάση  

Ναυτεμπορική (Τέχνη&Ζωή, 29/2/2008)  
  

«Στους dada θα άρεσε μια νύχτα σαν κι αυτή»  

«Αυτό που εμείς ονομάζουμε νταντά, είναι μια κοροϊδία βγαλμένη από το 

κενό, όπου όλα τα ανώτερα ζητήματα εμπλέκονται, μια κίνηση μονομάχου, 

ένα παιχνίδι με τα κατάλοιπα της αθλιότητας, μια δημόσια εκτέλεση της 

ψευτο-ηθικής και της μεγαλοστομίας».  
  

Μήπως η παραπάνω στάση απέναντι στα τεκταινόμενα, διατυπωμένη από 

τον Ούγκο Μπαλ στις αρχές του 20ού αιώνα, χτυπάει στις μέρες μας κάποιο 

καμπανάκι; Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε και ας έχουν σιγήσει οι 

αντιδραστικές φωνές που με όχημα την πρόκληση ήρθαν αντιμέτωπες με 

τη βαρβαρότητα του πολέμου, την καταπιεστική διανοητική αγκύλωση και 

φυσικά τον αστικό κόσμο, ξεγυμνώνοντας χωρίς οίκτο τη γελοιότητα και 

τον παραλογισμό της λειτουργίας του σε πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, 

όπως επεσήμανε ο αρχηγός του κινήματος των ντανταϊστών στο Βερολίνο 

Ραούλ Χάουσμαν.   
  

Τώρα η ομάδα Per-Theater-Formance έρχεται να μας θυμίσει εκείνες τις 

εμπρηστικές χειρονομίες στις οποίες είχαν προσχωρήσει σημαντικές 

προσωπικότητες από το χώρο της λογοτεχνίας, των εικαστικών τεχνών και 

του θεάτρου. Χειρονομίες που οδήγησαν κάποιους στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου (όπως στην περίπτωση του Γκρός) ή ενόχλησαν βαθύτατα 

τους τακτοποιημένους αστούς, όπως συνέβη στην πρεμιέρα του 

πατριωτικού έργου «Der Junge Konign», όταν ο Χέκλινγκ συνελήφθη από 

την αστυνομία γιατί σταμάτησε τα δρώμενα ουρλιάζοντας: «Πετάξτε τον 

συγγραφέα έξω, αυτό το έργο δεν βλέπεται».   
  

Μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, διαμορφωμένο ως θέατρο-μπαρ, ο  

Δημήτρης Τσιάμης με την ουσιαστική συμβολή της Κωνσταντίνας 

Σταθουλοπούλου (δραματουργική επεξεργασία) συνθέτει μία ενδιαφέρουσα 

περφόρμανς που επεξεργάζεται προσφιλή στους Dada θέματα («Χάος» και 

«Ταυτότητα») ιδωμένα, όμως, με το βλέμμα της εποχή μας.  
  

Παρότι δεν βρέθηκε η αντιστοιχία που μπορεί να σοκάρει, να τρομάξει ή να 

προκαλέσει αηδία στο σημερινό κοινό - αφαιρώντας από την τέχνη τον 

παραδοσιακό ορθολογισμό αλλά και προσβάλλοντας κατεστημένες αξίες 

είναι πια κοινός τόπος - η ηθελημένη ασυναρτησία, η παραδοξολογία και η 

ανατρεπτικότητα των Πολ Ελιάρ, Γκέοργκ Γκρος, Κουρτ Σβίτερς, Φράνσις 

Πικαμπιά, Τριστάν Τζαρά, Χανς Ρίχτερ κ.α., μεταφέρθηκαν επιτυχώς στη 

σκηνή τόσο μέσα από τα κείμενα των ίδιων όσο και από τους 

ντανταϊστικούς διαλόγους που επινόησαν οι ερμηνευτές.  
  

Λαμπερός και με ιδιάζουσα ειρωνεία, ο Γιώργος Βρόντος, σωστός ο  

Θοδωρής Σμέρος και συμπαθείς παρουσίες η Βάσω Πολυμένη και η Αντζελα 

Χριστοφίλου (αν και οι δύο τελευταίες χρειάζονται να κατεβάσουν τους 

τόνους) παίζουν, τραγουδούν και χορεύουν μεταδίδοντας υψηλή ενέργεια.  
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Η παράσταση κορυφώνεται με την καταστροφή της Ακρόπολης και τον 

αποδομημένο Εθνικό Ύμνο που τραγουδιέται από την ομάδα με πάθος 

σκορπίζοντας απλόχερα στην αίθουσα σαρκασμό και «ύβρη» και 

επιβεβαιώνοντας τη ρήση του Πικαμπιά: «Το Νταντά δεν αισθάνεται τίποτε, 

δεν είναι τίποτε, τίποτε, τίποτε. Είναι όπως οι ελπίδες σας: τίποτε, όπως οι 

παράδεισοί σας: τίποτε, όπως τα είδωλά σας: τίποτε…» Ή όπως το εθνικό 

σας φρόνημα: τίποτε, τίποτε, τίποτε.  
  

  

  

3. Κριτική της Στέλλας Παρασχά  
στο 
greek_theatre.blogspot.com/2008_0

3_01_archive.html  (Σάββατο 
22/3/2008)  
  

DaDa is beautiful like the night, who cradles the young day in her arms." 
είπε ο Hans Arp, ενώ άλλοι είπαν ακόμη πιο περίεργα πράγματα για το 

Dada θέλοντας να περιγράψουν σε τι συνίσταται. Εκ των υστέρων, 
μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το dada ήταν ένα τρελό και παλαβό 
(και γι’ αυτό απίθανο) κίνημα στην τέχνη που έπαιρνε τον εαυτό του 

κυρίως για αντι-τέχνη, ότι το ζητούμενό του δεν ήταν επ’ ουδενί η 
αισθητική αξία, η λογική, η ευαισθησία, αλλά το shock value με κάθε 

δυνατό τρόπο. Ως ταυτόχρονη αντίδραση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
το Dada έκανε την εμφάνισή του περί το 1916 και περικύκλωσε τον κόσμο 
της τέχνης σα φωτιά με πολλές διαφορετικές εστίες. Ζυρίχη, Βερολίνο, 

Παρίσι, Νέα Υόρκη απέκτησαν τους ανατρεπτικούς καλλιτέχνες τους που 
πρωτοστατούσαν στη δημιουργία έργων προς έκθεση, αλλά και ειδικών 

events που στόχευαν στον εξευτελισμό της μπουρζουαζίας και των αρχών 
της. Hausmann, Picabia, ο Hugo Ball με το περίφημο Cabaret Voltaire 
και άλλοι φέρονται ως πατέρες του κινήματος, ο Duchamp και ο Ernst 

είναι από τους πιο γνωστούς αυτής της πρακτικής, και αν τώρα απλώς σας 
κουράζω και όλους αυτούς ούτε τους ξέρετε, ούτε θέλετε να τους μάθετε, 

κρατήστε τουλάχιστον την πιο απαραίτητη πληροφορία: αυτοί είναι που 
έβαλαν μουστάκι στη Τζοκόντα.  
  

Η σχέση του Dada με το θέατρο, πολύ κοντά στο πνεύμα των Ιταλών 

Φουτουριστών, ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Σύντομα θεατρικά σκετσάκια, 
εντελώς ακατάληπτα, και πλέον διασκεδαστικά για τον ερευνητή 
τουλάχιστον, ανάγνωση αφηρημένης ποίησης (εξίσου ακαταλαβίστικης) 

που έχει προέλθει με μεθόδους παρόμοιες της αυτόματης γραφής -
χαρακτηριστικά είναι τα φωνητικά ποιήματα που αποτελούνται μόνο από 

ασύνδετους ήχους –αποτελούσαν το ρεπερτόριό τους. Ένα φόρο τιμής στο 
κίνημα αποφάσισε να κάνει ο Δημήτρης Τσιάμης και ύστερα από έρευνα 
συνέλεξε τα καλύτερα μανιφέστα, τα πιο κουλά ποιήματα και μας τα 

προσφέρει στο δρώμενο-performance του. Η δημιουργικότητα της ομάδας 
έφτασε στη απόγειό της, αφού βάλθηκε να αναδημιουργήσει ποιήματα και 

σκετσάκια πιστά στο πνεύμα των ντανταϊστών, αλλά με θεματικό 
περιορισμό την ταυτότητα και το χάος στην εποχή μας. Κατάφεραν να 
εντάξουν, με αποτέλεσμα τρανταχτά γέλια, μέχρι και το Φταίει ο Έρωτας 

της Άντζελας Δημητρίου (γιατί αν δεν είναι αυτή dada, τότε ποιος είναι).  
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Μια πολύ δεμένη ομάδα από τέσσερις ορεξάτους performers παίζει με 
μπανάνες και κατσαρολικά, τραγουδάει τον Εθνικό Ύμνο σε νέα εκδοχή και 

αντικαθιστά το εθνικό μας μνημείο, τον Παρθενώνα. Η σκηνή στο επίπεδο 
των θεατών και πολύ κοντά σ’ αυτούς βοηθάει στο να γίνει το φαρσικό 
στοιχείο πιο συμμετοχικό, όπως και η κάμερα που προβάλλει διάφορα 

στιγμιότυπα real-time, όπως αυτό στην τουαλέτα –το μέρος που ακόμη κι ο 
βασιλιάς δεν πηγαίνει μόνος του, τελικά. Η περιγραφή του ιστορικού 

πλαισίου και η αφήγηση πραγματικών γεγονότων περιορίστηκε ορθά στο 
ελάχιστο και η σημασία δόθηκε στην αναπαράσταση και την ντανταϊστική 
ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα το θέαμα να παρακολουθεί ευχάριστα και 

όποιος αγνοεί παντελώς το κίνημα. Η Βάσω Πολυμένη μας εξέπληξε με 
τις δυνατότητές της και ο Γιώργος Βρόντος με την απόλυτα ντανταϊστική 

του παρουσία. Οι υποκλίσεις του τέλους είναι κι αυτές ό,τι πιο ταιριαστό 
στο βέβηλο πνεύμα της παράστασης: οι ηθοποιοί δε χαρίζονται στο κοινό 

και στο χειροκρότημά του, κάθε άλλο, το προσβάλλουν αστεία, και πολύ 
καλά κάνουν.  
  

  

4. Κριτική  από τη Ελεντίνα Πανή,  

στο goculture.gr  
  

Η ομάδα Per-Theater-Formance καταπιάνεται με σεβασμό και συνέπεια με 
ένα αντιφατικό καλλιτεχνικό κίνημα.   
Πρόκειται για μια παράσταση ποιοτική και εντελώς αποδεσμευμένη από το 
ύφος και το λεξιλόγιο της βαριάς και ακαταλαβίστικης δήθεν κουλτούρας. 

Στην σκηνή του Θύρα Τέχνης αναβιώνουν ντανταϊστικοί διάλογοι με 
εξαιρετικές ερμηνείες από νέους ηθοποιούς. Η σκηνοθετική καθοδήγηση 
του Τσιάμη δένει αρμονικά τους τέσσερις καλλιτέχνες και το αποτέλεσμα 

είναι εκπληκτικό. Μια ολοκληρωμένη δουλειά που αποδίδει το πνεύμα του 
νταντά με σαφήνεια και το καθιστά προσιτό ακόμα και σε όσους δεν 

γνωρίζουν και πολλά πάνω στο θέμα.   
Οι Βρόντος, Πολυμένη, Σμέρος και Χριστοφίλου είναι πολύ ταλαντούχοι 

νέοι ηθοποιοί που εκτός από το να ερμηνεύουν εκπληκτικά τους ρόλους 
τους, είναι προφανές ότι βιώνουν και απολαμβάνουν το έργο. Η παράσταση 

είναι μια εναλλακτική πρόταση που όμως δεν ξενίζει το θεατή ενώ 
ταυτόχρονα μεταδίδει τα μηνύματα ενός καλλιτεχνικού κινήματος που 
πολλοί πιστεύουν ότι έχει πεθάνει. Μπράβο παιδιά! Συνεχίστε έτσι. Ο 

παραλογισμός είναι διάχυτος στα σκηνικά ενώ τα κοστούμια είναι εντελώς… 
νταντά. Η μουσική επένδυση έρχεται να ενισχύσει την αντιφατικότητα του 

κινήματος.   
Ακόμα και αν δεν είσαι νταντά, σίγουρα θα σου αρέσει μια νύχτα σαν κι 

αυτή και δεν θα θέλεις να τελειώσει  

 

  

Ζ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΤΙΑ»  

  

1.Κριτική του Δημήτρη Φοινίτση  

(http://theatergoer.blog.com/2009/03/)  

Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΤΙΑ  
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«Η γενιά των Κόστια» από την ομάδα PER-THEATER-FORMANCE 
στο Θέατρο Φούρνος 6 στα 10 (4/3/2009)  

Μια ενδιαφέρουσα σκηνική συνάντηση του τσεχωφικού ήρωα  Κόστια  

Τρέπλιεφ και της γενιάς των νέων που σήμερα βρίσκονται ηλικιακά μεταξύ 

των 25 και 35 ετών, επιχειρείται στο Θέατρο Φούρνος με την performance 

«Η Γενιά των Κόστια» από την ομάδα PER-THEATER-FORMANCE.   

Παραλληλίζοντας την ως τώρα διαδρομή της επονομαζόμενης “γενιάς των  

700 ευρώ”  με την διαδρομή του Κόστια, όπως αυτή αναπτύσσεται στον 

“Γλάρο” συνθέτει το δικό της πρωτότυπο “έργο” για τις σχέσεις των 

σημερινών νέων με το κατεστημένο, τα όνειρα, την τέχνη με έκδηλη 

αυτοαναφορικότητα.   

Με ειλικρίνεια, πείσμα και αφοσίωση σε ένα είδος ιδιαιτέρως παρεξηγημένο 

στην Ελλάδα ο Δημήτρης Τσιάμης δομεί έναν αναγνωρίσιμο κόσμο που σε 

πολλά σημεία της δίχως ανάσας δράσης, συγκινεί. Ο δρόμος που επέλεξε 

είναι οπωσδήποτε δύσβατος μα βαθύτατα δημιουργικός.  

 Η Μαρία Αθηναίου ένα βήμα πιο μπροστά από τους άρρενες συναδέλφους 

της, οι οποίοι έχουν να επιλύσουν ζητήματα κίνησης, αντανακλώντας 

βεβαίως την ανεπαρκή εγχώρια παιδεία της δραματικής τέχνης  

  

2. Κριτική της Στέλλας Παρασχά  

 (http://greek-theatre.blogspot.com/2009_03_01_archive.html)  

  

Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος κινηματογράφου κάποτε (όταν ήμουν 

Erasmus στο Universite Caen Basse-Normandie), και ενώ κάναμε 
brainstorming για να καταλήξουμε σε σενάριο για φοιτητικό ταινιάκι μικρού 

μήκους ο απαιτητικός καθηγητής μας Eric τίποτις δεν έβρισκε 
ικανοποιητικό. Ό,τι ιδέα και να του ξεφουρνίζαμε, κουνούσε το κεφάλι κι 
έλεγε: cerebral. Cerebral μία, cerebral δύο, δώστου και μια τρίτη, η 

περιέργειά μου οξύνθηκε. " Και τι είναι αυτό, καλό ή κακό;", ρώτησα 
διπλωματικά, μήπως και κατορθώσω συνδυαστικά να ξεπεράσω τις 

γλωσσικές μου ελλείψεις. Η απάντηση που πήρα ήταν η λιγότερο 
διαφωτιστική: "Ούτε καλό, ούτε κακό", κι όταν αργότερα είδα τη σημασία 
της λέξης --που σημαίνει εγκεφαλικός-- κατάλαβα τι εννοούσε. Βασική 

προϋπόθεση για τις παραστατικές τέχνες είναι, σαφώς, η ιδέα τους να μην 
έχει βάση αθεράπευτα εγκεφαλική, αλλά να έχει παραστατικές αρετές, να 

μπορεί κάπως, κάπου, κάποτε να οπτικοποιηθεί και μόλις είχα αρχίσει να το 
συνειδητοποιώ.  
  

Ο Δημήτρης Τσιάμης είχε, στην προκειμένη περίπτωση μια ικανότατη 

ιδέα. Να παραλληλίσει, ούτως ειπείν, τον πόνο της γενιάς μας, αυτής της 
πολύπαθης γενιάς των 700 ευρώ με τον πόνο του τσεχωφικού Κωνσταντίν 

Γαβρίλοβιτς Τρέπλιεβ, χαϊδευτικά Κόστια, γιο της μεγάλης Αρκάντινα στο 
Γλάρο. Ο ανεπαρκής αυτός ήρωας ορθώς μπορεί να ιδωθεί από το πρίσμα 

της δικής μας γενιάς, καθότι έχει υπερ-αρκετές ομοιότητες. Ο Κόστια είναι 
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κι αυτός 25 ετών (μέσα στο ηλικιακό όριο που ορίζει τη γενιά των 700, 
δηλαδή 25 με 30), εξαρτάται συναισθηματικά και οικονομικά σε μεγάλο 

βαθμό από την οικογένειά του, συγκεκριμένα τη μητέρα του και έχει 
πόλεμο με τη μεγαλύτερη γενιά. Αγαπάει τη Νίνα, που δεν έχει μάτια παρά 

για τον ώριμο διανοούμενο Τριγκόριν, προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του, 
αλλά οι μεγαλύτεροι δεν τον καταλαβαίνουν και δεν του δίνουν χώρο, είναι 

ένα "κακότροπο και φαντασμένο παιδί" σύμφωνα με την ίδια του τη μάνα 
που γκρινιάζει για όλους και για όλα. "Εξάπτεται, θυμώνει, κηρύττει νέους 
τρόπους έκφρασης..." Καλεί σε μονομαχία την παλιά γενιά στο πρόσωπο 

του Τριγκόριν. Τέλος, αυτοκτονεί.  
  

Η Μεγάλη Μαμά της παράστασης παίρνει τη μορφή κάθε κρατικής ή 

κοινωνικής εξουσίας και καταδυναστεύει τη γενιά των εφτακοσίων ευρώ. 
Επίμονα και ασταμάτητα. Τρεις νέοι ηθοποιοί το νιώθουν, το εκφράζουν 
λεκτικά και σωματικά και έτσι, μέσα από τις πρόβες βγαίνει το ακριβές 

κείμενο και η κινησιολογία της παράστασης. Λιτό και ονειρικό σκηνικό, 
ελάχιστα σκηνικά αντικείμενα, διαστημικό (sic) ντύσιμο. Μιλούν για 

"αυτούς που αγαπάμε, αλλά δε θέλουμε να γίνουμε σαν κι αυτούς", για τα 
όνειρά τους που έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν, για το Υψηλό Κοινωνικό 
Status και όλα όσα τους /μας ταλανίζουν. Η γενιά των εφτακοσίων ευρώ 

τελικά αυτοκτονεί, όπως ακριβώς ο Κόστια.  
  

Βαρύ θέμα, που το κάνει ακόμη πιο βαρύ το γεγονός ότι μας αφορά τόσο. 

Βυθιζόμαστε στα παράπονα των ασαφών αντιπροσώπων μας πάνω στη 
σκηνή, νιώθουμε επικίνδυνα κοντά τους, αλλά τελικά βρίσκουμε τον εαυτό 
μας να θέλει να αντισταθεί στον πεσιμισμό της παράστασης. Εμείς δε 

θέλουμε ν' αυτοκτονήσουμε. Ίσως και να θέλαμε, γιατί έτσι όλα θα είχαν 
πιο ήρεμο τέλος. Παράλληλα, η performance που οδηγείται στις επιλογές 

της από τις αρχές του devised theatre, αφήνει αιχμές για την ίδια την 
τυποποίηση αυτού του είδους και προσπαθεί σαφώς να διαφοροποιηθεί απ' 
αυτό.  
  

Σε κάθε περίπτωση η σύλληψη της ιδέας του παραλληλισμού και της 
ανάλυσης του ενός μέσα από το άλλο με χρήση των όπλων της 

performance είναι εξαιρετική και πρωτότυπη. Το κείμενο, αν και καμιά 
φορά τραβάει σε μάκρος είναι σε γενικές γραμμές καλογραμμένο, 
εμπνευσμένο και ποιητικό. Έχει μια σκοτεινιά ίδια με εκείνη των 

ρομαντικών ποιητών, ένα χιούμορ ανεπαίσθητο, είναι λίγο σα μοιρολόι. 
Ακούγοντάς το να βγαίνει από τα χείλη των ηθοποιών, δε μπόρεσα να μη 

σκεφτώ πόσο ολοκληρωμένο θα έμοιαζε ακόμη και στην απλούστερη 
μορφή του, αυτή των τυπωμένων συμβόλων σε μια χάρτινη σελίδα. Ποιος 

ξέρει, τότε, μπορεί να 'ταν πιο ελεύθερο να πετάξει το νου μας στο δικό 
του υποσυνείδητο. Γιατί, ακριβώς, το όλο concept είναι τόσο εγκεφαλικό 
που οι εικόνες δεν συνδιαλέγονται εύκολα με το κείμενο, δεν απορρέουν 

απ' αυτό, αλλά πιέζονται να υπάρξουν. Ίσως βέβαια η χαλαρή τους σχέση 
να λειτουργεί περισσότερο απελευθερωτικά από τις συγκεκριμένες εικόνες 

και τους καθαρούς χαρακτήρες. Όμως, επιμένω, ότι και τώρα που διαβάζω 
το κείμενο δεν αισθάνομαι να χρήζει οπτικής συμπλήρωσης.  


