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Στο «από μηχανής θέατρο» δύο καταπληκτικά μονόπρακτα:

Α. «ΕίΣΑί η μητΕρΑ μου» του Γίοοπ ΑντμίρΑΑλ και

Β. «η ΓυνΑίκΑ τηΣ πΑτρΑΣ» του ΓίώρΓου ΧρονΑ.

Εξαιρετικά. μην τα χάσετε!

Σ το στενοσόκακο της οδού Ακάδημου 13, 
στο Μεταξουργείο, στο «από μηχανής 
θέατρο» παρακολουθήσαμε χτες βρά-

δυ avant-première, στην ασφυκτικά γεμάτη 
αίθουσα, δυο μονόπρακτα. Παρά τη μεγάλη 
τους διάρκεια και το στενάχωρο θέμα τους, 
απολαύσαμε δυο υπέροχες ερμηνείες δυο 
πρωταγωνιστών, ενός ήδη καταξιωμένου, του 
κου Χρήστου Βαλαβανίδου και της κας Ελένης 
Κοκκίδου, που, μολονότι άγνωστη στο πλατύ 
ελληνικό κοινό, ετοιμάζεται να το κατακτήσει. 
Ήταν μια όμορφη βραδιά, που όχι μόνο μας 
έκανε να γελάσουμε, αλλά μας γέμισε και μια 
γλυκιά μελαγχολία.

Στο Α μονόπρακτο, ο συγγραφέας αποτίνει 
φόρο τιμής στη μνήμη της μητέρας του, έργο - 
πρόκληση για τον ερμηνευτή που καλείται να εν-
σαρκώσει στη σκηνή τη μητέρα και το γιο, γλι-
στρώντας ανεπαισθήτως από τον ένα ρόλο στον 
άλλο με απόλυτη φυσικότητα. Η υποκριτική του 
κου Βαλαβανίδη είναι εξόχως σαγηνευτική, α-
φού καταφέρνει να περνά άμεσα στις δυο ζω-
ές, ξετυλίγοντας μνήμες και σκηνές του παρελθό-
ντος. Φορώντας σταδιακά τα ρούχα της μητέρας 
συμβολίζει τη διείσδυση του μητρικού στερεο-

τύπου στη ψυχή του γιου, ενός ανθρώπου που 
ζει την προσκόλληση και την απόρριψη της μητέ-
ρας ταυτοχρόνως. Φυσικά κυριαρχεί η προσκόλ-
ληση, κι αυτή λόγω αγάπης. Η λιτή σκηνοθεσία 
τόνισε το άψογο παίξιμο του κου Βαλαβανίδη, 
ο οποίος διαχέεται μόνος στο απέριττο σκηνικό. 
Η ζωή με τη μαμά είναι πάντα μέσα μας. Κανείς 
δεν μπορεί να την πάρει. Παραμένει εκεί να θυ-
μίζει υπερβολές, αντιξοότητες, αλλά και θαλπω-
ρή. Η σκηνοθεσία της κας Α. Κράλλη είναι κα-
ταλυτική, τονίζοντας τα πιο ενδιαφέροντα ση-
μεία του έργου. Τα σκηνικά - κουστούμια είναι 
της κας Εύας Νάθενα και οι φωτισμοί του κου 
Λευτέρη Παυλόπουλου. Στο Β μονόπρακτο ο 
Γιώργος Χρονάς σκιαγραφεί με χοντρές θλιβερές 
πινελιές τη ζωή μιας παλιάς πόρνης, που έζησε 
στη Πάτρα, ιδωμένη από τον ποιητή των μικρών 
στιγμών των ανθρώπων και των εξαιρετικών αι-
σθημάτων του Γιώργου Χρονά. Η Πανωραία α-
φηγείται τη ζωή της με μια πρωτόγνωρη τόλμη. 
Ο λόγος της ελεύθερος, κυλάει απρόσκοπτα σαν 
χείμαρρος, που ταράζει το νερό της δικής μας 
ζωής. Η κα Ελένη Κοκκίδου είναι μια αποκάλυψη 
στο θεατρικό κοινό της Αθήνας. Ευτραφής, κοκ-

κινομάλλα, γνώστρια της ζωής του πεζοδρομίου, 
καταδέχεται να μας ανοίξει την καρδιά της. Πότε 
τραγουδάει μόρτικα, πότε απειλεί, πότε χαϊδεύει 
τρυφερά τις επίσης τραγικές φιγούρες που πέ-
ρασαν από τη ζωή της. Χυδαίοι γονείς, χυδαίοι 
εραστές. Παιδιά που κλείνονται σε ιδρύματα. Κι 
έρωτες της στιγμής, άπειροι έρωτες. Όλα αυτά η 
ηρωίδα τα χλευάζει, αλλά αφήνεται και να παρα-
συρθεί μαζί τους, γιατί ξέρει ότι η ζωή είναι «πέ-
ρασμα». Κάπως έτσι πέρασε κι η δική της μέσα 
στα καλά και στα άσχημα. Η κα Ελένη Κοκκίδου 
δίνει ρεσιτάλ υποκριτικής, αφού θα σας κάνει να 
χαμογελάσετε και να συγκινηθείτε χωρίς ανάσα, 
εναλλάσσοντας δάκρυ με γέλιο. Ελπίζω να την α-
πολαύσουμε και σε επόμενα έργα. Εξαιρετική η 
σκηνοθεσία της κας Λένας Κιτσοπούλου, ενδια-
φέρον το εύρημα με τα λαϊκά τραγούδια και τον 
«άντρα - κούκλο», που γδύνουν. Άκρως γλαφυρή 
η μεταφορά του πορνείου στη σκηνή. Τα σκηνι-
κά - κουστούμια είναι της κας Εύας Νάθενα και 
οι φωτισμοί του κου Λ. Παυλόπουλου.

Σας συστήνω να μη χάσετε τέτοια όμορφη 
παράσταση.

Από το ΧρΗΣΤΟ ΝΑΟύμ

ΘΕΑτρο

Στη ΘΕΑτρίκη Σκηνη τηΣ οΔου νΑΞου 
Ένα χαριτωμένα ανατρεπτικό έργο του μάθιου Χαρτ

Πώς τρεις διαδοχικοί μονόλο-
γοι γίνονται παράσταση και 
μάλιστα συναρπαστική, μό-

νο οι τρεις σπουδαίοι ηθοποιοί της 
Θεατρικής Σκηνής της οδού Νάξου 
και ο σύγχρονος Αμερικάνος συγ-
γραφέας του "Singing! dancing! 
acting!" μπορούν να γνωρίζουν 
τη συνταγή της επιτυχίας.

Ένας αποτυχημένος gay ηθοποι-
ός του κινηματογράφου, που έχει 
αποσυρθεί στην Αφρική, διδάσκει 
αγγλικά και συγκατοικεί με ένα νε-
αρό καλλονό, δεν είναι βέβαια ρό-
λος συμβατός με το physique του 
ανδροπρεπέστατου Ελληνάρα με 
το μουστάκι, όμως ο έμπειρος θεα-
τράνθρωπος Αντώνης Αντωνίου, έ-
δωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία της 
ανθρώπινης διάστασης του προσώ-

που που διάλεξε να 
ενσαρκώσει. Εγώ θα 
τον πρότεινα στις αρ-
μόδιες επιτροπές των 
απανταχού θεατρικών 
βραβείων για βρα-
βείο ερμηνείας α’ α-
ντρικού ρόλου.

Η Γεωργία Ζώη, ε-
κτός από αρχιτέκτων, 
είναι μια πολύ ωραία 
ώριμη γυναίκα και μια 
εξαίρετη ηθοποιός. Η σκηνική της 
γοητεία προδίδει μια ψυχή πολύ-
χρωμη κι αντισυμβατική. 

Η επιτυχημένη συγγραφέας και 
άσπονδη μητέρα που διάλεξε να υ-
ποδυθεί προβάλλει εμπρός στα μά-
τια του θεατή ανάγλυφη. Η Νατάσα 

Ασίκη είναι μια ιδιαί-
τερη, ισορροπημένη 
ηθοποιός, που ξέρει 
την τέχνη του να αυ-
τοσαρκάζεται και να 
υπονομεύει ειρωνι-
κά τους ρόλους της 
με αδιόρατες χειρο-
νομίες και μιμικές κι-
νήσεις του εκφραστι-
κού προσώπου της. 
Έδωσε μια πραγμα-

τικά αποστασιοποιημένη ερμηνεία 
της αποτυχημένης τραγουδίστριας 
σε παμπ και νυν γκαρσόνας. Γενικά, 
και οι τρεις ηθοποιοί δούλεψαν έ-
χοντας κατά νου το παράδοξο του 
Diderot και την αποστασιοποίηση 
του μπρεχτ.

Η μετάφραση του Ερρίκου μπελιέ, 
ρέουσα. Διακριτική η σκηνοθεσία 
του Αντώνη Αντωνίου. Λιτά τα σκη-
νικά του Κώστα-Ηρακλή Γεωργίου. 
Θεατρικώς λειτουργικά και περιγρα-
φικά της καταστάσεως των ηρώ-
ων τα τρία κοστούμια με επιμέλεια 
René Tapis.

μια παράσταση που συνιστώ α-
νεπιφύλακτα.

(δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο έ-
γκριτο ηλεκτρονικό περιοδικό κριτικής 
για τα Γράμματα και τις Τέχνες www.
critique.gr).
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