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ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Ευφυής σάτιρα
Ο Μποστ σατιρίζει τον καθωσπρεπισμό, την ξενομανία, την ημιμάθεια και τις έντονες ταξικές αντιθέσεις στη μεταπολεμική Ελλάδα.
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

Απλές, καθημερινές τερατωδίες
Καλοκαίρι στην ΕΘΑΛ με τη «Φαύστα» του Μποστ

Βραδιά ερωτικής ποίησης

T

ερατώδεις συμπτώσεις και αλλόκοτα γεγονότα συνθέτουν την
πλοκή της «Φαύστας» του αξεπέραστου Μποστ, που προτείνει αυτό το καλοκαίρι η Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ, σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τουμαζή. Πολύπλευρη και ανήσυχη προσωπικότητα, ο Μέντης Μποσταντζόγλου ασχολήθηκε με επιτυχία τόσο με την τέχνη του λόγου
όσο και με τις εικαστικές τέχνες: σκιτσογράφος,
εικονογράφος, γελοιογράφος, χαρτογράφος
και ζωγράφος. Η «Φαύστα» ή «Η απολεσθείς κόρη» (1963) αποτέλεσε έργο-σταθμό στην πορεία του ως θεατρικού συγγραφέα, καθώς ο λόγος εκφράζει την αγωνία του για τη σύγχρονη
Ελλάδα μέσα από τη δίοδο της ευφυούς σάτιρας και αποτελεί καρπό δημιουργικής αφομοίωσης των διαβασμάτων του συγγραφέα, αλλά
και της λαϊκής ελληνικής παράδοσης.
Το έργο πρωτοπαίχθηκε στην Αθήνα, στο θέατρο Βεάκη το Μάιο 1965, ενώ ανέβηκε και στην
Κύπρο από τον ΘΟΚ, την περίοδο 1991-2, σε
σκηνοθεσία Κώστα Δημητρίου. Ο ίδιος ο Μποστ εξομολογήθηκε ότι το έργο γράφτηκε σε στιγμή κεφιού και
μάλλον δεν τον απασχόλησε
το θέμα του για χρόνια. Φιλοδοξία του όταν το έγραψε
ήταν να έχει στο συρτάρι ένα
έργο που να μην είναι επίκαιρο και να μπορεί να παίζεται ανεξαρτήτως
εποχής. Πήρε την ιδέα από μια «τραγική ιστορία», όταν λίγα χρόνια πριν ένας καρχαρίας στο
Κερατσίνι έφαγε ένα παιδί που κολυμπούσε.

Βραβείο Προσφοράς στον Πολιτισμό στον Στέλιο Πισή
Με μια βραδιά ερωτικής ποίησης με κρασάκι και μουσική επέλεξε
το Παράκεντρο να καλωσορίσει το φετινό καλοκαίρι. Φιλοξενούμενοι το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, μπροστά από το πετρόκτιστο αναπαλαιωμένο κτήριο
στη Λεμύθου, θα είναι οι Κύπριοι ποιητές Βάκης Λοϊζίδης, Γιώργος
Χριστοδουλίδης, Λίλη Μιχαηλίδου, Νάσα Παταπίου, Νένα Φιλούση, Νίκη Μαραγκού και Πάμπος Κουζάλης. Οι απαγγελίες θα πλαισιώνονται από προβολές βίντεο και μουσική υπόκρουση, ενώ
αμέσως μετά, με το συνθέτη Κώστα Κακογιάννη στο πιάνο, όλοι
μαζί οι παρευρισκόμενοι θα τραγουδήσουν γνωστά ερωτικά τραγούδια. Με το πευκόδασος να αγκαλιάζει την αυλή, τους κρυφούς
φωτισμούς να αναδεικνύουν τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και το βασιλικό στα γλαστράκια να σκορπά το άρωμά του, το
Παράκεντρο αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να ακουστεί ο ποιητικός λόγος που συνομιλεί με τον έρωτα. Το ίδιο βράδυ το Παράκεντρο θα απονείμει στο συνθέτη Στέλιο Πισή το Βραβείο Προσφοράς στον Πολιτισμό για το 2009, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης
για το σπουδαίο μουσικό έργο που καταθέτει. Ο Πισής είναι ένας
εξαίρετος καλλιτέχνης που υπηρετεί τη μουσική με υποδειγματικό
τρόπο και αποτελεί πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Το βραβείο φιλοτέχνησε ο Κώστας Κακογιάννης και κατασκεύασε αφιλοκερδώς
ο Χρίστος Κόζης.
Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, είναι απαραίτητο να γίνει κράτηση στο 99467516.

Το χαμένο Ριτσάκι

θώς μυρίζει έντονα ψαρίλα. Κάπου εκεί εμπλέκεται
και ο νεαρός που θέλει να
την παντρευτεί.
Αμέτρητοι και έντονοι είναι οι παραλογισμοί του μύθου και των προσώπων του έργου. Ακυρώνονται όλοι οι φυσικοί νόμοι, τα σοβαρά γεγονότα χάνουν τη βαρύτητά
τους, ενώ ασήμαντες στιγμές επενδύονται με την
παράλογη σοβαρότητα που δείχνουν τα νήπια.

Ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών και παιδί αστών
του 1860, το Ριτσάκι, εξαφανίζεται στα βάθη της
θάλασσας, καθώς κολυμπούσε δίπλα στον πατέρα της που ψάρευε απορροφημένος. Μετά από
καιρό, ο πατέρας της βρίσκει το Ριτσάκι ζωντανό
στην κοιλιά ενός κήτους που έπιασε με τ’ αγκίστρι
του. Ενθουσιασμένος την πηγαίνει στο σπίτι, όπου
η νεαρά μπαίνει στο στόχαστρο των γάτων, κα-

Καθωσπρεπισμός με…
κατεβασμένα παντελόνια
Σατιρίζοντας ακόμη και τα δραματικά είδη, ο
συγγραφέας το χαρακτήριζε «ιλαροτραγωδία».
Στόχος του είναι ο μικροαστός Έλληνας των μεταπολεμικών δεκαετιών, καθώς επίσης και οι
«αξίες» όπως ο καθωσπρεπισμός, ο νεοπλου-

τισμός, η ξενομανία, η ημιμάθεια, οι έντονες ταξικές αντιθέσεις, αλλά και κατά προέκταση η πολιτική ζωή. Όπως στο σύνολο του θεατρικού του
έργου, είναι έντονος και στη «Φαύστα» ο τόσο
προσωπικός και χαρακτηριστικός συμφυρμός
πομπωδών καθαρευουσιάνικων εκφράσεων, με
ξένες και λαϊκές εκφράσεις. Η υπερβολή στα
συναισθήματα και τη γλώσσα ευνοεί τη δημιουργία ενός πλαισίου που απέχει από την πραγματικότητα.
Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, γελοιοποιώντας
την καθαρεύουσα πίστευε ότι ίσως μπορέσει να
βοηθήσει στην ταχύτερη καθιέρωση της δημοτικής. Προκειμένου να σατιρίσει την καθαρεύουσα, ανακάτευε λόγιες εκφράσεις με λαϊκές
και έγραφε εντελώς ανορθόγραφα, διεκτραγωδώντας τον ημιμαθή Έλληνα, που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα,

«Εναλλακτικές Πραγματικότητες»

καθώς εκείνη την εποχή η δημοτική θεωρούνταν «ύποπτη», κατά δήλωση του ιδίου. Συχνά
με την παραφθορά των λέξεων ή την ανορθόγραφη απόδοση του ήχου της δημιουργούσε
εσκεμμένα συνειρμούς, με άλλες έννοιες, τις
οποίες διακωμωδεί. Επίσης συχνά χρησιμοποιούσε μεταφορικές εκφράσεις με την κυριολεκτική τους έννοια.

Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ πρόταση της Ήβης Y με τίτλο «Εναλλακτικές Πραγματικότητες» θα εκτίθεται από την ερχόμενη Κυριακή στο μπαρ
Scarabeo στη Λευκωσία. Η ουσία της εξερεύνησης αυτής της έκθεσης, είναι ο συμβολισμός τη ζωής μέσω της έκφρασης, των συναισθημάτων και των επιθυμιών.
Μέσα από πίνακες αλλά και φωτογραφίες, η καλλιτέχνις επιχειρεί
να παρουσιάσει την ικανότητα της
τέχνης να μεταφέρει τον άνθρωπο
σε διαφορετικούς κόσμους, να παράγει εναλλακτικές πραγματικότητες, δίνοντας ανάλογα μηνύματα που προσαρμόζονται προσωπικά στον καθένα. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου.

EΠΙΛΕΓΕΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ - giorgos.savvinides@phileleftheros.com
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ΒΙΒΛΙΟ
Εκδόσεις Άνευ, 2009,
200 σελίδες
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Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 9μ.μ.
77772552
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ΧΟΡΟΣ
Λευκωσία, Σινεμά Ακροπόλ, 8.30μ.μ.
70009109
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ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο,
8.30μ.μ. 77777745

ΧΟΡΟΣ
Λευκωσία,
Κινηματοθέατρο
Παλλάς, 8.30μ.μ.

