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Έ ργο του σερ Ρόναλντ Χάργουντ πα-
ρουσιάζει το ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. 
Πρόκειται για τη γλυκόπικρη κωμω-

δία "Quartet", που θα παιχτεί με τον τίτλο 
"Κουαρτέτο Ριγκολέττο". Τέσσερις τραγουδι-
στές της όπερας (σοπράνο, μέτζο, βαρύτονος 
και τενόρος), κάποτε πριν από χρόνια, υπήρξαν 
λαμπερά αστέρια,σπουδαίοι πρωταγωνιστές. 
Τώρα, απόμαχοι του λυρικού θεάτρου, συμ-
βιώνουν στο "Σπίτι των Βετεράνων".
Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους υπήρξε ο 
"Ριγκολέττο" του Βέρντι και ιδιαίτερα το περίφη-
μο κουαρτέτο της τρίτης πράξης. Η επανέκδοση 

σε CD αυτής της ανεπανάληπτης εκτέλεσης, τους 
συγκινεί αφάνταστα και ξυπνά μνήμες εξαιρετι-
κών γεγονότων. Αποφασίζουν να ξανατραγουδή-
σουν το κουαρτέτο στην ετήσια εκδήλωση που θα 
γίνει για τα γενέθλια του αγαπημένου τους συν-
θέτη, Τζουζέπε Βέρντι. Ομως, κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας και των προβών, δημιουργού-
νται απίστευτα κωμικοτραγικά επεισόδια και εξω-
φρενικές αντιθέσεις, έτσι ώστε αρκετές σκηνές να 
φτάνουν στα όρια του μπουρλέσκ. Ξαναβγαίνουν 
στην επιφάνεια ανταγωνισμοί, επαγγελματικές α-
ντιζηλίες και αποκαλύπτονται απόρρητα ερωτικά 
και άλλα μυστικά του παρελθόντος. 

ΚΩΜΩΔΙΑ του σερ Ρόναλντ Χάργουντ
Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια:
Γιώργος Γραμματικός
Ερμηνεύουν:  Εύη Θεοδωρίδου,  

Πάνος Ξενάκης, Βίκυ Ευαγγέλου, 
Γιώργος Γραμματικός

Μετάφραση: Μαρλένα  Γεωργιάδη
Σκηνικά-κοστούμια: Μαρία Δημητριάδη
Μελέτη φωτισμών: Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

Παραστάσεις: Σάββατο 21:15 & Κυριακή 20:15
Τιμές εισιτηρίων: 14 € (γενική είσοδος), 10 € (φοι-
τητικό, κάτω των 25 ετών & άνω των 65 ετών).

ΘΕΑΤΡΟ - Κουαρτέτο Ριγκολέττο

ΘΕΑΤΡΟ -  Οι κατά Δήμον Αβδελιώδην ΙΧΝΕΥΤΕΣ του Σοφοκλή 
στο θέατρο Λήδρα

Γράφει ο θεατρολόγος Κωνσταντίνος Μπούρας

Ό ταν είδα σε εφηβική ηλικία τις 
«Βάκχες» του Ευριπίδη από το 
«Θέατρο Τέχνης» στο Ηρώδειο σε 

σκηνοθεσία του απίθανου Κάρολου Κουν, που 
ήταν ένας μανικός άνθρωπος με την τέχνη του 
θεάτρου, εκστασιάστηκα και υπνωτίστηκα από 
τη μανιακή (και βακχική ταυτόχρονα) κίνηση 
του Χορού. Από τότε βέβαια επανήλθα και 
επανέρχομαι πολλές φορές στο κρυπτικό αυτό 
κείμενο. Έγραψα μάλιστα τον δραματικό μο-
νόλογο «Ο θάνατος του Ευριπίδη» εξ αφορμής 
αυτού του κειμένου και ορμώμενος από την 
ενέργεια που συσσωρεύτηκε μέσα μου από 
την πρώτη επαφή μου με αυτό. Τα μεγάλα 
κείμενα δεν εξαντλούνται και οι σπουδαίοι 
ποιητές έχουν πολλά να πουν στις επόμενες 
γενιές, ακόμα κι εν αγνοία τους…
Στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διδάχτηκα το σατυρικό δράμα από τον 
μεγάλο δάσκαλο Νίκο Χουρμουζιάδη. Αργότερα 
δίδαξα κι εγώ κάποιες πτυχές του στην Πειραματική 

Σκηνή του Εθνικού μας Θεάτρου και 
στις σχολές Ξεναγών Αθήνας και 
Μυτιλήνης. Καρπός αυτής της πορείας 
ήταν το βιβλιαράκι «Το μετά της τρα-
γωδίας» (από τις εκδόσεις «Οδυσσέας» 
που διηύθυνε τότε ο συχωρεμένος 
Τίτος Μυλωνόπουλος). Δεν είχα ό-
μως ποτέ δει μέχρι χθες παράστα-
ση του μόνου σατυρικού δράματος 
του Σοφοκλή, που σώζεται ελλιπές. Ο 
Δήμος Αβδελιώδης είναι ένας τελειοθήρας μάστο-
ρας της θεατρικής και κινηματογραφικής τέχνης. 
Ο κόσμος του ποιοτικού θεάματος του οφείλει 
πολλά: υψηλή αισθητική, εμμονή στην λεπτομέ-
ρεια, αγάπη και προσήλωση στην ελληνική λαλιά, 
γνώση και σεμνότητα (που συνήθως πάνε μαζί). 
Ο πειραματισμός του με τον Καραγκιόζη και τη 
μείξη θεάτρου σκιών και θεάτρου των ηθοποι-
ών απέφερε καινοφανή αποτελέσματα που δεν 

έχουν ακόμα επαρκώς μελετηθεί.
Στον περιορισμένο χώρο του θεάτρου 
Λήδρα κίνησε μια μεγάλη ομάδα υπο-
κριτών. Στο πατάρι πάνω από τη σκηνή 
έβαλε να ζωγραφίσουν πάνω σε μουσα-
μά ένα βουκολικό τοπίο με ήλιο, και με-
τέφερε ένα ανώτερο επίπεδο της δρά-
σης εκεί. Παραπέμποντας έτσι ευφυώς 
στα μπουλούκια του 19ου αιώνα και σε 
λαϊκά θεάματα με τον «Αγαπητικό της 

Βοσκοπούλας» φιλοτέχνησε ένα μεικτό θέαμα. 
Αφενός οι «Ιχνευτές» με τους φαλλούς-κούκλες 
κι αφετέρου οι υποκριτές με τις αρχαιοελληνικές 
ενδυμασίες συνέβαλαν στη δημιουργία ενός υ-
βριδίου, όπου η αριστοφανική αθυροστομία και 
η σατυρική ελευθεριότητα ενεδύθησαν την αι-
δώ των ελληνοχριστιανικών μετεπεναστατικών 
μας χρόνων και κάποια πατίνα δυτικοευρωπαϊ-
κού λαϊκού θεάτρου (μακριά βεβαίως από τα ελ-
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ληνικά ασυγκράτητα αποκριάτικα δρώμενα).  
Ίσως σε έναν άλλον ανοιχτό χώρο, ακόμα και 
σε μια πλατεία (ως θέατρο του δρόμου) θα 
βλέπαμε σε μεγαλύτερη προοπτική και έκτα-
ση τη σύλληψη του σκηνοθέτη. 
Τότε ίσως να μας φαινόταν περισσότερο μίμη-
σις λαϊκού δρωμένου και όχι τόσο παράστα-
ση κλειστού χώρου (κάπου ανάμεσα στα έρ-
γα που προορίζονται για σκηνή ιταλικού τύ-
που και στο λεγόμενο αστικό δράμα). Τελικά, 
ο χώρος είναι βασικός για την θεατρική δημι-
ουργία. Περιορίζει ή αναδεικνύει το όποιο ό-
ραμα. Οι φωνές (εκρηκτικές) οι κινήσεις (ορ-

γιαστικές) μουτζούρωναν το θέαμα και απο-
σπούσαν την προσοχή από τα λεγόμενα των 
υποκριτών. Όλοι οι συντελεστές ήταν άψογοι. 
Θα ήθελα να δω τον Δήμο Αβδελιώδη να δημι-
ουργεί στην ορχήστρα και στη σκηνή του θεά-
τρου της Επιδαύρου, του Ηρωδείου ή κάποιου 
άλλου αρχαίου θεάτρου. Είναι έτοιμος κι ευθυ-
τενής απέναντι στην έμπνευσή του.
Λειτουργικώς αποτελεσματική η μετάφραση 
του αρχαίου κειμένου από τον καθηγητή Γιάγκο 
Ανδρεάδη, όπως διαμορφώθηκε για την πα-
ράσταση από τον Δήμο Αβδελιώδη.
Αισθητικώς ταιριαστά με τον λόγο τα σκηνικά 

και τα κοστούμια που εμπνεύστηκε και υλοποί-
ησε η Μαρία Γεράρδη-Πασσαλή.
Όλοι οι νέοι ηθοποιοί εναρμονισμένοι τέλεια 
από τον έμπειρο δάσκαλο του θεάτρου. 
Οι επί σκηνής μουσικοί συνδημιούργησαν (και 
όχι απλώς τόνισαν ή συνόδευσαν) το επί σκη-
νής δρώμενο.
Όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά και πρακτικά 
για το αρχαίο δράμα δείτε αυτή την παράστα-
ση. Κάτι θα σας δώσει και κάτι θα σας αφήσει. 
Το σίγουρο είναι ότι θα σας μαγέψει και θα συ-
ντηρήσει την επιρροή του αρχαίου δράματος 
στους δύσκολους καιρούς μας.


