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Σ ο ν ά τ α   τ ο υ   Κ ρ ό ι τ σ ε ρ 

θέατρο Τέχνης
σκηνοθεσία: Μ. Ξανθοπουλιδου

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oZAG1pnv648

Πρόκειται για την θεατρική μεταφορά της  νουβέλας του Λ. Τολστόι, 
«Σονάτα του Κρόιτσερ»,    που γράφτηκε  την ύστερη περίοδο της 
λογοτεχνικής ζωής του συγγραφέα, αποτελώντας μια ψυχολογική 
μελέτη πάνω στον έρωτα, το γάμο και τη ζήλια, ενώ αποτυπώνει 
με τον πιο καταφανή τρόπο μια περίοδο προσωπικής πνευματικής 
και ηθικής κρίσης. Η ομώνυμη μουσική σύνθεση του Μπετόβεν,  
προϋπήρχε του έργου. Πολύ συχνά, κριτικοί, συνδέουν τη δομή 
της ιστορίας με τη δομή της σονάτας του Μπετόβεν παραθέτοντας 
ορχηστρικά μοτίβα που εκδηλώνουν ακραίες συναισθηματικές 
εναλλαγές.Η νουβέλα, έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα αρτιότερα 
παραδείγματα στην τέχνη της αφήγησης.

Το σκηνικό αντιμετωπίστηκε ως μια ελεύθερη σύνθεση αντικειμένων, 
επίπλων και περιγραμμάτων σκηνικών ενοτήτων – χώρων δρασης,  
στον ευρύτερο χώρο της θεατρικής σκηνής του Θέατρου Τέχνης, 
στην οδό Φρυνίχου. Οι υλικότητες ( μέταλλο , ξύλο) και η δομή του 
θεατρικού χώρου αποτέλεσαν μέρος της πρότασης. Ο σκηνικός – 
δραματικός χώρος, επεκτάθηκε στον χώρο υποδοχής των θεατών  
και την σκάλα που οδηγεί στα καμαρίνιαμέσωανοίγματος στην όψη 
του βάθους της σκηνής. Οι τρεις τεταμένες  μεταλλικές  ‘χορδές’ 
που μοιάζει να προεκτείνονταιπέραν του ορίου της οροφής του 
κτηρίουλειτουργήσαν και ηχητικά κατά την διάρκεια της παράστασης. 

2016
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Η   κ υ ρ ί α   Ν τ ά λ ο γ ο υ ε ϊ

θέατρο οδού Κεφαλληνίας (β΄ σκηνή)
σκηνοθεσία: Μ. Ξανθοπουλιδου

Πρόκειται για την θεατρική μεταφορά στην Ελλάδα του γνωστού 
μυθιστορήματος της VirginiaWoolf που εκδόθηκε το 1925 και 
εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μίας μέρας του Ιουνίου 1923 στο 
Λονδίνο.  Στην παράσταση την ηρωίδα- που θεωρείται το alteregoτης 
συγγραφέως- ενσαρκώνουν 3 διαφορετικές γυναίκες ηθοποιοί . Η 
μικρήσκηνή του θέατρουαντιμετωπίστηκε ως ‘ δωμάτιο’ μιας κατοικίας 
που ανάλογα με την μετάθεση των κινητών πανέλων αντιστοιχεί σε 
διαφορετικούςτόπους ‘ εγκλεισμού’. Η επένδυση των πανέλων με 
το ίδιούφασματαπετσαρία ( αναφορά) με το οποίοκατασκευάστηκε 
και το κοστούμι της κας Ντάλογουεϊ υπαινίσσεται την αφομοίωση 
της από το συμβατικό περιβάλλοντου  εσωτερικού της  αγγλικής 
κατοικίας στο οποίο ζει. Στην παράσταση αξιοποιήθηκαν ως τόποι 
δράσης ο εξώστης στα όρια του τοίχου της σκηνής, ο αποθηκευτικός 
χώρος πίσω του, και τμήμα των θέσεων των θεατών, επεκτείνοντας 
τον δραματικό χώρο εκτός του χώρου της σκηνής. 

2018
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Φ α λ α κ ρ ή   τ ρ α γ ο υ δ ί σ τ ρ ι α

θέατρο οδού Κεφαλληνίας (β΄ σκηνή)
σκηνοθεσία: Μ. Ξανθοπουλιδου

Η «Φαλακρή Τραγουδίστρια», το πιο γνωστό θεατρικό έργο του 
Ευγένιου Ιονέσκοσηματοδοτεί την έναρξη του Θεάτρου του Παραλόγου 
και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου 
δραματολογίου. Η πλοκή εκτυλίσσεται σε ένα τυπικό αγγλικό 
σαλόνι, ενός τυπικού αγγλικού ζευγαριού, στο οποίο ‘εισβάλουν’ 
3 επιπλέον πρόσωπα, διαταράσσοντας την αγγλική φλεγματική 
ηρεμία και οδηγώντας στην αποδόμηση κάθε λεκτικού νοήματος.  Το 
σκηνικό οργανώθηκε με την σύνθεση αποσπασματικών στοιχείων 
και  χαρακτηριστικών επίπλων που περιβάλλουν την συμμετρική 
ως προς τους θεατές τοποθέτηση του καθιστικού του σαλονιού στην 
σκηνή. Η συμμετρία και η ‘τάξη ’του χώρου (που ανατρέπεται μόνο 
σε σημεία της πλοκής)έρχεται σε αντίστιξη με την ‘αταξία’ και τον 
παράλογο χειρισμό της γλώσσας και του νοήματος των διάλογων του  
θεατρικού κείμενου. 

2019
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Θ ε ί ο ς   Β ά ν ι α ς

Θέατρο Χόρν, Αθήνα
σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ
trailer: https://youtu.be/YeiA5-Io-l0

Ο Θείος Βάνιας (1896-7), γραμμένος την ίδια περίπου εποχή με τον 
Γλάρο, αποτελεί ίσως το πιο «τσεχωφικό» από τα έργα του κορυφαίου 
Ρώσου ποιητή των λεπτότατων αποχρώσεων και συμπυκνώνει 
εκρηκτικά το υπαρξιακό αδιέξοδο του φαινομένου που ονομάζεται 
«άνθρωπος», μέσα στον χώρο και τον χρόνο. 

Η βασική κατασκευή αφορούσε την σύνθεση 5 μέτρων  τοίχου στο 
βάθος της σκηνής. Στο πάχος του τοίχου -που αποτελείται από 4 
τμήματα διαφορετικού μήκους- είναι τοποθετημένα σε κρυφά και 
φανερά ανοίγματα όλα τα σκηνικά αντικείμενα της παράστασης. 
Επί μέρους τμήματα άνοιγαν , γυρίζαν γύρω από τον άξονα τους ή 
συρόταν. Στην τελική σκηνή οι ηθοποιοί αποσπούσαν από τον τοίχο 
και μετέφεραν κεντρικά ένα ειδικά σχεδιασμένο πολυέπιπλο- τον 
κόσμο του Βάνια- προσαρτημένο στην πίσω ‘όψη’ του τοίχου, αφάνες 
κατά την  διάρκεια της παράστασης.

2015
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H μεταλλαξιμότητα του σκηνικού τοίχου σε βήματα.
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Λ ο ύ λ ο υ 

Θέατρο Αγγέλων Βήμα
σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ
trailer: https://youtu.be/cFcsAirxM_w

Ο Φρανκ Βέντεκιντ (1864-1918) στην “Λούλου” συνθέτει ένα σκοτεινό 
παραμύθι, ένα παράξενο μείγμα κωμωδίας και τραγωδίας με 
απροσδόκητα γκροτέσκα στοιχεία-δάνεια από τον κόσμο του τσίρκο 
που τόσο αγαπά. Με γλώσσα αιχμηρή και προκλητική, ο σπουδαίος 
Γερμανός δημιουργός τολμά να αποκαλύψει την σήψη και τη διαφθορά 
που φωλιάζει στα πολυτελή σαλόνια της ηδονής, ασκώντας δριμεία 
κριτική στον κοινωνικό καθωσπρεπισμό και την υποκρισία.

“ Σονινγκ: Άγγελος είσαι ή δαίμονας;
Λούλου: Τίποτα απ’ τα δυο. Αυτή είμαι. Όλα τα υπόλοιπα απλώς 
τα φανταστήκατε.”

2015
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Α ρ κ ε τ ά   π ι α   μ ε   τ η ν   Α ν τ έ λ λ α

Πολυχώρος VAULT, Θέατρο Βικτώρια
σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ
trailer: https://youtu.be/Zi4OfFTauIg

Πρόκειται για τη φανταστική συνέχεια της ιστορίας του «Σπιτιού της 
Μπερνάρντα Άλμπα» του Φ.Λόρκα. Η παρεξηγημένη Μαρτίριο, τριάντα 
χρόνια μετά το θάνατο της μικρότερης αδερφής της, Αντέλα, σπάει 
τη σιωπή της και ξετυλίγει αργά και βασανιστικά το κουβάρι των 
τύψεων και των ενοχών που την καταδιώκουν. Επισκέπτεται ξανά 
τον τόπο και τον χρόνο του εγκλήματος, αναπαριστά βήμα βήμα, τα 
γεγονότα και αναζητά την κάθαρση μέσα από ένα επώδυνο ταξίδι 
μνήμης.

Το σκηνικό αφορούσε την κατασκευή ενός τεράστιου μαύρου πέπλου 
που κάλυπτε ολο το δάπεδο της σκηνής κρεμασμένου έκκεντρα 
από σημείο της οροφής. Καθώς  το σκουρόχρωμο φόρεμα της 
κεντρικής ηρωίδας κινούταν επι σκηνής αποτελούσε ‘συνέχεια’ του 
σε όλη σχεδόν την διάρκεια της παράστασης. Στην τελευταία σκηνή ο 
δακτύλιος στον οποίον ήταν στερεωμένο κατέβαινε (αποκαλύπτοντας 
το έπιπλο- κρεβάτι- με το ξαπλωμένο φόρεμα της απούσας μητέρας) 
και μετατρεπόταν σε κοστούμι που φορούσε επι σκηνής η Μαρτύριο.

2014
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Γ έ ρ μ α

Θέατρο Βικτώρια, Αθήνα
σκηνοθεσία: ΛίλΛυ Μελεμέ
trailer: https://youtu.be/RQwGSdPQDu8

Γέρμα: Γυναίκα άγονη, γυναίκα έρημη, γυναίκα σε αναμονή…

Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα χαρίζει μία αιμάτινη πορεία που 
αποθεώνει την μητρότητα, ως ύψιστη μορφή δημιουργίας και οδηγεί 
από το φως της γέννας, στο σκοτάδι της ματαίωσης, από την Γυναίκα-
Δημιουργό, στην Γυναίκα-Αυτουργό. Ο Ισπανός δραματουργός, 
συνθέτει με ακρίβεια ένα πολυφωνικό, σκοτεινό τοπίο εγκλωβισμού, 
όμοιο με υλικό τραγωδίας, όπου το αρσενικό στοιχείο – η ζωογόνος 
δύναμη – εξουσιάζει δια της απουσίας του και σιωπά εκκωφαντικά. 
Οι φωνές των γυναικών, με κορυφαία αυτή της Γέρμας, ξεπηδούν 
άναρχα πίσω από τις κλειδαμπαρωμένες πόρτες και διεκδικούν 
σθεναρά το δικαίωμα στη ζωή και τη δημιουργία. 

Το σκηνικό αποτελούνταν από ένα βασικό αντικείμενο (έπιπλο 
με συρτάρια) και επιπλέον μικροεπεμβάσεις ανά επεισόδιο σε 
μια ιδιαίτερα μικρή θεατρική σκηνή. Το έπιπλο είχε καλυφθεί με 
γυψόγαζα ενώ τα  συρτάρια αποκάλυπταν διαφορετικούς κάθε φορά 
‘κόσμους’, ανάλογα με το περιεχόμενο τους,  την χρήση τους από 
τους ηθοποιούς και την διάταξη τους στον χώρο.

2013
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1999 T h o m a s    B e c k e t

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Καλαμάτα
σκηνοθεσία: Σταύρος Τσακίρης

Ο Θωμάς Μπέκετ, καγκελάριος του βασιλιά της Αγγλίας Ερρίκου 
Β, έπειτα αρχιεπίσκοπος της Καντερβουρίας, μάρτυρας και άγιος, 
φάνηκε εξαιρετικά άξιος όχι μόνο στη διοίκηση και στο πεδίο της 
μάχης πειθήνιος τον διόρισε αρχιεπίσκοπο. Όμως η μοίρα του Θωμά 
ήταν άλλη. Παραιτήθηκε από την Καγκελαρία κι αγωνίστηκε με πάθος 
για τα δικαιώματα της Εκκλησίας. Έτσι αρχίζει μια μακριά διαμάχη 
που συνεχίζεται με την αυτοεξορία του Θωμά στη Γαλλία, και στο 
τέλος, με μια φαινομενική συνδιαλλαγή και την επιστροφή του. Δεν 
πέρασε ωστόσο ένας μήνας και τον σκότωσαν μέσα στην ίδια του 
την εκκλησία τέσσερις ιππότες. Ο Έλιοτ, παρ’όλο που το έργο του 
αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, δεν θέλησε όπως ο ίδιος λέει, να 
γράψει ένα χρονικό της πολιτικής του ΙΒ αιώνα. Στην ουσία το Φονικό 
συγκεντρώνει την προσοχή του στο θάνατο και στο μαρτύριο.

Το σκηνικό έδινε την αίσθηση ενός “κλειστού” διώροφου δωμάτιου 
(λεία τσιμεντοσανίδα) με επικλινές δάπεδο από μεταλλική σχάρα που 
λειτουργούσε ως ηχείο κατά τον βηματισμό των ηθοποιών. Τμήματα 
των  περιμετρικών τοίχων κατέβαιναν ή άνοιγαν αποκαλύπτοντας 
φωτεινά “δωμάτια” και επιτρέποντας την επέκταση του σκηνικού 
χώρου ανάλογα με την δράση.
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M a y f l y

 Old Vic, Λονδίνο
σκηνοθεσία: P. Noefert

Πρόκειται για την μετάφραση του νεοελληνικού έργου “Χρυσόμυγα” 
του Ανδρ. Στάικου. Το σκηνικό τοπίο επιχειρεί την αίσθηση του 
“ανοίκειου” μέσω της  σύνθεσης διαφορετικών αντικειμένων (με 
“πειραγμένη” κλίμακα) και υφών. Οι επιφάνειες των πλαϊνών τοίχων 
του σκηνικού ήταν ανακλαστικές (ειδικός καθρέπτης) προεκτείνοντας 
τον χώρο. Το μαύρο ορθογώνιο πάνελ λειτουργούσε και ως οθόνη 
προβολής. 

2000
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H   γ υ ν α ί κ α   τ η ς    Ζ ά κ υ ν θ ο ς - Ο   χ ά σ η ς

Εθνικό Θέατρο Ελλάδας, Αθήνα
σκηνοθεσία: Σταύρος Τσακίρης

Μετά το 1ο εργαστήρι Ηθοποιών και την παρουσίαση τριών νέων 
σκηνουθετών με τρία άπαιχτα νοελληνικά μονόπρακτα, η Πειραματική 
σκηνή παρουσιάζει δύο σταθμούς στην ιστορία των νοελληνικών 
γραμμάτων: τον διαβόητο Χάση, που δίνει σάρκα και οστά σε μια 
ολόκληρη κοινωνία, η οποία κινείται με τη δύναμε και τη ζωτικότητα 
του απλού και ανεπιτήδευτου ανθρώπου: ένα έργο όπου μπορεί να 
ανιχνεύσει κανείς κεντρικές ρίζες του λαικού θεάτρου, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Γυναίκα της Ζάκυνθος 
που αγγίζει τα όρια μιας ιδιοφυούς συνείδησης, προσπαθώντας 
να διαβεί μέσα από δυσπρόσιτες περιοχές όπου συνυπάρχουν το 
τερατώδες και το σαγηνευτικό.

Βασικό σκηνογραφικό στοιχείο είναι το δάπεδο. Αυτό περιλαμβάνει 
διαφορετικού σχήματος και έκτασης καταπακτές που όταν ανοίγουν 
αποκαλύπτουν ένα δεύτερο επίπεδο νερού - βασικό στοιχείο της 
σύνθεσης και της δράσης του κειμένου.

1997
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Ενημερωτικό φυλλάδιο - πρόγραμμα  από την παράσταση.
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Κ λ υ τ α ι μ ν ή σ τ ρ α   ή   τ ο    Έ γ κ λ η μ α

Θέατρο Νέες μορφές, Θεσσαλονίκη
σκηνοθεσία: Κ. Κατσουλάκης

Με την “Κλυταιμνήστρα “ η Γιουρκσενάρ επαναφέρει αυτή την κλασική 
φιγούρα και έσα από την τεχνική του μονολόγου, εκθέτει το σώμα (και 
την ψυχή της) ως τον τόπο τραυματικών φαντασώσεων και πράξεων, 
επιθυμιών, ονείρων και βιολογικών καταστάσεων.  Την αφήνει να 
διαταράξει τους νόμους της αναπαράστασης, να πάει πέρα από τη 
γυναίκα που είναι απλά ένα σύστημα αναπαραγωγής, μια παθητική 
μήτρα επιθμίας και να διεκδικήσει μερίοδο από τα ανθρώπινα πάθη. 
Την σπρώχνει να διεκδικήσει το απόλυτο.

Δύο είναι τα βασικά σκηνικά σημεία - σύμβολα: Ο λουτήρας με το 
νερό (γύρω από τον οποίο διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος 
της δράσης) και η φωτιά . Νερό και φωτιά, σύμβολα γυναικεία που 
έχουν να κάνουν με την γονιμότητα και την καταστροφή. 

2001
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Δ α ί δ α λ ο ς

τόπος: ΔΕ.ΠΥ.ΘΕ, Καλαμάτα
σκηνοθεσία: Σταύρος Τσακίρης

Θεατρικό έργο του Ανδρ. Στάικου για τρία πρόσωπα με αναφορές στον 
μύθο του Δαίδαλου.Βασικά στοιχεία του σκηνικού της παράστασης 
είναι: η αστάθεια της άμμου , το πολυμηχανικό τραπέζι με ειδική 
βάση για περιστροφή γύρω από τον άξονα του και για μετατροπή 
του σε εφαλτήρα καθώς και αιωρούμενα πορτραίτα που “κοιτούν” το 
κοινό και τη δράση.

1996
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Τ ο   τ έ λ ο ς   μ ί α ς   σ χ έ σ η ς

τόπος: θέατρο Άλφα, Πατησίων 37
σκηνοθεσία: Σωτήρης Καραμεσίνης

Το “Τέλος μιας Σχέσης” (γραμμένο το 1951 ) είναι μια ιστορία αγάπης, 
μίσους, προδοσίας και ζήλιας ενός “παράνομου” ζευγαριού, με έναν 
όμως τόσο γερό δραματικό πυρήνα που την εκτινάσσει πέρα από 
το πλαίσιο της απλής ερωτικής νουβέλας. Ο “λόγος” που συμβαίνει 
το “τέλος της σχέσης” του ερωτικού ζευγαριού θέτει το ζήτημα της 
ηθικής αναγκαιότητας, αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με το 
θείο, στην εμπλοκή του πολέμου (του οποιουδήποτε πολέμου ) στο 
θέμα της ύπαρξης και στον παραλογισμό της πίστης και την υπερβολή 
της θρησκευτικότητας.

Στο σκηνικό κυριαρχούν τα μεταλλικά πανέλα με εκτυπώσεις σε 
πλέξιγκλας τοποθετημένα σε  διαφορετικά σημεία ως προς το βάθος 
της σκηνης. Τα πανέλα σύρονται σε ράγες στο έδαφος δημιουργώντας 
επιμέρους συνθέσεις μέσω της αλληλεπίθεσης των “διαφανών” 
εικόνων.

2002
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Δ ω δ έ κ α τ η   Ν ύ χ τ α 

Ηρώδειο, Αθήνα
σκηνοθεσία: Νίκος Χαραλάμπους

Η «Δωδέκατη Νύχτα» αφηγείται την ιστορία της νεαρής Βιόλα, που 
φτάνει ναυαγός στην Ιλλυρία, πιστεύοντας πως ο αδερφός της, ο 
Σεμπάστιαν, έχει πνιγεί. Η Βιόλα ντύνεται αγόρι και μπαίνει στην 
υπηρεσία του δούκα Ορσίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με την 
Ολίβια, μία δέσποινα, που με την σειρά της, ερωτεύεται τη Βιόλα σαν 
αγόρι. Ο τίτλος του έργου είναι συμβολικός. Δωδέκατη Νύχτα μετά 
τα Χριστούγεννα, νύχτα διασκέδασης και μεταμφιέσεων, όπου άλλοι 
έρωτες φουντώνουν και άλλοι αδρανούν, πάντα όμως οι ευτράπελες 
καταστάσεις οδηγούν σε αίσιο τέλος. Το έργο αυτό του Σαίξπηρ, κάτι 
μεταξύ παραμυθιού και κοινωνικής σάτιρας, καταγράφει με μοναδική 
οξυδέρκεια τα ήθη της ελισαβετιανής εποχής, ενώ, ταυτόχρονα, τα 
μηνύματά του ξεπερνούν τη συγκεκριμένη εποχή και φτάνουν στις 
μέρες μας γεμάτα σοφία. 

Το σκηνικό της Δωδέκατης Νύχτας είναι ουσιαστικά ένα δάπεδο 
αποτελούμενο από δύο τμήματα σε διαφορετικές στάθμες. Δυο 
καμπύλες επιφάνειες με διαφορετική υλικότητα, συμβολισμό και 
λειτουγία-εισδύουν η μία μέσα στην άλλη διαμορφώνοντας το 
επίπεδο προβολής της παράστασης. Η γη και το νερό, το αρσενικό και 
το θυληκό, το “θετικό” και το “αρνητικό”, παρουσιάζονται ταυτόχρονα 
διακριτά και ενοποιημένα, “σχολιάζοντας” το κείμενο. Τα μόνα κάθετα 
στοιχεία - τα τρία τμήματα από καθρέπτη - προκαλούν το παιχνίδι 
του πραγματικού με το είδωλό του ενώ οι κούκλες, παρατηρητές ή 
συμμετέχοντες (?) μετακινούνται συνεχώς στο χώρο παράλληλα με 
τους ηθοποιούς.
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Α χ α ρ ν ή ς 

Ηρώδειο, Αθήνα
σκηνοθεσία: Γιώργος Αρμένης

Οι “Αχαρνής” γράφτηκαν το 425 π.Χ, όταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος 
βρισκόταν στον έκτο χρόνο του και προξενούσε απέραντη δυστυχία 
στο λαό, ο οποίος υπέφερε τα πάνδεινα, πεινούσε και πέθαινε από τον 
λοιμό. Παρ’ όλα αυτά, οι δημαγωγοί-πολεμοκάπηλοι επιθυμούσαν τη 
συνέχιση αυτού του παράλογου πολέμου για το δικό τους συμφέρον, 
καθώς εκμεταλλεύονταν την περίσταση και έπαιρναν αξιώματα. Σ’ 
αυτήν τη θυελλώδη περίοδο τόλμησε ο ποιητής να γράψει και ν’ 
ανεβάσει τους “Αχαρνείς”, στέλνοντας μηνύματα ειρήνης προς όλους 
τους Αθηναίους. 

Βασικό στοιχείο του σκηνικού αποτελεί ο τοίχος της όψης. Πρόκεται 
για μεταλλική λυόμενη κατασκευή με πανέλα από plexiglass, το οποίο 
περιλαμβάνει ανοίγματα σε διαφορετικά ύψη τα οποία προσεγγίζονται 
από την σκαλωσιά στήριξης. Είναι όλος ζωγραφισμένος με μικτή 
τεχνική (σπρέι, ακρυλικά, επικόλληση αφισών, κτλ.), έτσι ώστε να 
προκύπτει ένα αποτέλεσμα ημιδιαφάνειας ανάλογα με την πηγή  
φωτισμού.
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