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Ο ΑνδΡΕΑΣ βΟυΤΣίνΑΣ 
απέκτησε το θέατρό του

Ο Ανδρέας Βουτσινάς είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους έλληνες 
σκηνοθέτες του 20ου (και του 

21ου) αιώνα. Έδρασε και καταξιώθηκε 
στην Αμερική και στην Ευρώπη σε ιδιαί-
τερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς 
καλλιτεχνικούς χώρους. 

Δίδαξε μεγάλες αμερικανίδες ηθοποιούς, 
όπως η Τζέην Φόντα. Διατήρησε για πολλά 
χρόνια σχολή θεάτρου στο Παρίσι, όπου και 
σκηνοθέτησε σημαντικές παραστάσεις. 

Μετά την οριστική επιστροφή του στην 
Ελλάδα θριάμβευσε σε σκηνοθεσίες του ΚΘΒΕ 
και του Ελεύθερου Θεάτρου. Από τις καλύ-
τερες δουλειές του, η «Ελένη» του Ευριπίδη 
με την υπέροχη, μοναδική και 
ανεπανάληπτη ωραία ηθοποιό 
Αλεξάνδρα Λαδικού, η «Τρελή 
του Σαγιώ» με την επίσης δι-
εθνώς καταξιωμένη Δέσπω 
Διαμαντίδου, «Το Πένθος ται-
ριάζει στην Ηλέκτρα» με την 
Αλεξάνδρα Λαδικού και τη 
Βάσια Παναγοπούλου και μια 
πλειάδα άλλων ηθοποιών, που 
είχαν την τύχη να ακολουθή-
σουν τη σκηνοθετική γραμμή 
του ιδιοφυούς σκηνοθέτη.

Φέτος, η μεγάλη αίθουσα του ιστορικού 
θεάτρου «Ορφέας» στη Στοά Χατζηχρήστου, 
στην οδό Πανεπιστημίου, μετονομάστηκε ε-
πισήμως σε «σκηνή Ανδρέα Βουτσινά». Εκεί 
απόλαυσα την απολαυστική «μαύρη» σάτι-
ρα του Τζωρτζ Μπέρναρ Σω «Το επάγγελ-
μα της κυρίας Γουώρεν», ένα έργο για τη 
γυναικεία πορνεία και τη γυναικεία εκμε-
τάλλευση γενικότερα, που προκάλεσε τό-
σο σάλο όταν πρωτοανέβηκε, ώστε να α-
παγορευτεί η σκηνική παρουσίασή του για 
πολλά χρόνια και να καταδικαστεί ο βαθιά 
ουμανιστής, σκωπτικός συγγραφέας του 
στη δημόσια χλεύη κι απαξίωση. Αυτό δεν 
τον εμπόδισε να κερδίσει, δεκαετίες μετά, 
το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο 
στην αρχή αρνήθηκε, αφού δήλωσε ότι δεν 
του χρειάζεται, αφού μέχρι εκείνη τη στιγ-
μή κατάφερε να επιβιώσει από μόνος του, 
στο τέλος όμως το εισέπραξε και χάρισε α-
μέσως τα χρήματα στον Αγγλοσουηδικό 
Λογοτεχνικό Σύλλογο, για τη διάσωση της 
σουηδικής λογοτεχνίας στις χώρες που μι-
λούνε αγγλικά.

Αυτές που κλέβουν την παράσταση είναι 
οι αρμονικά συνταιριασμένες Αλεξάνδρα 
Λαδικού και Βάσια Παναγοπούλου, στους 
ρόλους της μαστροπού μάνας και της ηθι-
κής μορφωμένης κόρης, αντίστοιχα. Είναι 
απολαυστικές οι δύο σκηνές όπου αυτές οι 

δύο λέαινες συγκρούονται επί σκηνής, υπε-
ρασπίζοντας η κάθε μία το δικό της ηθικό 
μετερίζι.  Στο τέλος, όπως τα αιλουροειδή 
του δάσους, όταν δεν μπορούν να κάνουν 
καλά τον αντίπαλό τους, γυρνούν η μία την 
πλάτη στην άλλη και αποχωρίζονται, λέγο-
ντας «αντίο» για πάντα. Και αυτός ο δρα-
ματικός αποχαιρετισμός δε βγαίνει καθό-
λου μα καθόλου δακρύβρεχτο μελό, χάρη 
στη μεγάλη ψυχογραφική ικανότητα του 
Ανδρέα Βουτσινά, που ως σκηνοθέτης είναι 
ειδικός στη διδασκαλία των μεγάλων γυναι-
κείων ρόλων. Από τους άλλους ηθοποιούς, 
ξεχωρίζει η πειστική ερμηνεία του Νίκου 
Γαλανού στο ρόλο του κυνικού αριστοκρά-

τη χρηματοδότη της μαστρο-
πού, του πολύπλευρου Ντίνου 
Καρύδη στο ρόλο του μουρ-
ντάρη υποκριτή κληρικού, του 
Γιάννη Καρατζογιάννη στο ρό-
λο του καλούλη, ρομαντικού 
και ιδεαλιστή Πράιντ και τέλος, 
του Στράτου Τζώρτζογλου στο 
ρόλο του άστατου και ωφελι-
μιστή τεμπέλη νεαρού Φρανκ 
Γκάρντνερ, γιού του άτακτου 
εφημέριου.

Θα σταθώ στην ιδιαίτερα 
ρέουσα και αποτελεσματική θεατρικότα-
τη μετάφραση του έργου από τη Βάσια 
Παναγοπούλου και το Χρήστο Καρχαδάκη. 
Λιτότητα, ακρίβεια, δραματικότητα, έλλει-
ψη κάθε παλιομοδίτικης γλωσσικής και υ-
φολογικής καλλιγραφίας. Η μετάφραση α-
νέδειξε τις σύγχρονες και διαχρονικές δια-
στάσεις αυτού του πολυσήμαντου κειμένου. 
Τα ιδιαίτερα περιγραφικά σκηνικά σχεδίασε 
η Τίτη Κυριακίδου. Τα γυναικεία κοστούμια 
φιλοτέχνησε ο Βασίλης Ζούλιας, τα ανδρι-
κά ο Νίκος Γιαννέτος, ενώ την ιδιαίτερα δι-
ακριτική και θεατρικά λειτουργική μουσική 
συνέθεσε ο αξιόλογος Στέφανος Κορκολής. 
Υπεύθυνη για τους φωτισμούς η Κατερίνα 
Μαραγκουδάκη, για τις μουσικές γέφυρες 
οι Bloody Cherries. Ο συν-μεταφραστής 
Χρήστος Καρχαδάκης εργάστηκε και ως βο-
ηθός σκηνοθέτη σε αυτή την πλούσια, από 
κάθε πλευρά, παραγωγή. 

Ας ευχηθούμε ότι σε αυτό το θέατρο θα 
δούμε κι άλλες πολλές επιτυχημένες παρα-
στάσεις από αυτόν το θίασο, που συγκεντρώ-
νει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του 
σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Θεατρολόγος

(το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο 
ηλεκτρονικό περιοδικό www.critique.gr)

πΟίΗΣΗ

Τ α παρακάτω ποιήματα είναι έργα 
του γνωστού στιχουργού Χρήστου 
Παπαδόπουλου, που ζει και εργάζε-

ται τα τελευταία χρόνια στο Κάιρο. Ο λόγος 
του είναι μεστός και ζωντανός, και φέρνει 
στο νου εικόνες και άρωμα μιας Ανατολής 
βγαλμένης από τα παραμύθια. Η στήλη, 
τιμώντας τη συνεργασία από τα παλιά, 
δημοσιεύει δυο νέες δημιουργίες του.

μΕΣΑ μΟυ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΑ

Άλλο κακό δε θα σου κάνω.
Ούτε κουβέντα δε θα πω.
Άλλαξα θέση μες στο πλάνο
κι ο θύτης έγινα εγώ.

Μέσα μου σε σκότωσα
κι η φυλακή μου είναι
η μοναξιά που διάλεξα,
το βράδυ αυτό που πάλεψα
να μη φωνάξω μείνε.

Δεν ξέρω πια τι παριστάνω,
ούτε κι αν είναι λογικό,
τη μία θέλω να πεθάνω,
την άλλη κάνω φονικό.

δυΟ ΘΕΟί

Ένας θεός δε μού ’φτανε
παράπονα ν’ ακούει,
που η καρδιά με όριζε
αντί να με υπακούει.
Έτσι, θεό σε βάφτισα
και στην παραφροσύνη,
μπρος στους ναούς που σού ’χτισα,
ζητώ ελεημοσύνη.

Σε πίστεψα, σε λάτρεψα
χωρίς να σου το κρύψω
κι όπως μπορούσα πάλεψα
να σου το αποδείξω.

Ένα κερί το σώμα μου
ανάβει στ’ όνομά σου,
στο κάλεσμά σου καίγεται
και λιώνει στα φιλιά σου.

Σε πίστεψα, σε λάτρεψα…




