
Ο
Μολιέρος δεν ήταν καθό-
λου «κατά φαντασίαν
ασθενής» όταν έγραφε το
τελευταίο του έργο και ερ-
μήνευε για υστάτη φορά

τον εν λόγω ρόλο. Τρεισήμισι αιώνες αργό-
τερα, οι τραγικωμωδίες του όχι μόνο άντε-
ξαν στον χρόνο αλλά αφορούν ανατριχια-
στικά τη ζωή μας. Ο ΘΟΚ ανέθεσε τη σκη-
νοθεσία της νέας του παραγωγής με το δη-
μοφιλές έργο «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθε-
νής» στον Γάλλο σκηνοθέτη Ζαν- Κλοντ
Μπεριτί, καλλιτεχνικό διευθυντή της
Comedie de Saint-Etienne και παλιότερα
του Λαϊκού Θεάτρου του Μπισάν, δηλαδή
δύο εκ των πιο εμβληματικών θεάτρων στη
Γαλλία. Εκτός από την 30χρονη εμπειρία του
σε παραστάσεις θεάτρου και όπερας στην
Ευρώπη, ο Μπεριτί τυγχάνει πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Συνόδου των Θεάτρων (ETC),
διαδεχόμενος το 2005 τον εμπνευστή και
πρώτο πρόεδρο του ETC Ντανιέλ Μπενουά.
Στο σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό δίκτυο ο
ΘΟΚ είναι τα τελευταία χρόνια πολύ ενεργό
μέλος και ο διευθυντής του, Βαρνάβας Κυ-
ριαζής, εκλελεγμένο μέλος του συμβουλί-
ου. Η διπλή ιδιότητα του Ζαν- Κλοντ Μπεριτί
επέτρεψε μια συζήτηση πάνω σε θέματα
που αφορούν τον Μολιέρο, το έμψυχο δυ-
ναμικό του ΘΟΚ και τις προοπτικές του ευ-
ρωπαϊκού θεάτρου.

- Πώς θα περιγρά-
φατε τις μέρες σας
στην Κύπρο; Πολύ ήρε-
μες. Μόλις επέστρεψα
από ταξίδι. Πέρασα μια
εβδομάδα στη Γαλλία,
μεταξύ Παρισιού και
Σεντ Ετιέν, στο γαλλικό
άγχος κι ακόμη προ-
σπαθώ να επανέλθω.
Προηγήθηκε της εβδο-
μάδας αυτής ένας ολό-
κληρος μήνας στην Κύπρο, κατά τον οποίο
απόλαυσα τον ήρεμο ρυθμό του νησιού.
Για να δουλέψω σωστά με τους ηθοποιούς
είναι αναγκαία η ηρεμία. Οι ώρες των δοκι-
μών είναι έντονες, συνεπώς χρειάζομαι ηρε-
μία και οργάνωση. Είναι πιο έντονες απ’ ό,τι
στη Γαλλία γιατί υπάρχει το ζήτημα της γλώσ-
σας, που απαιτεί επιπλέον προσπάθεια. Ταυ-
τοχρόνως,  όμως, απολαμβάνω τις ώρες δο-
κιμών σε μια γλώσσα που δεν κατέχω, τις
προσπάθειες που καταβάλλουμε, εγώ και οι
ηθοποιοί, για να συνεννοηθούμε. Αυτό μας
αναγκάζει να είμαστε πολύ ακριβείς κατά
τις πρόβες, επιφορτίζοντας ιδιαίτερα και τη
Μαντώ, η οποία δουλεύει ως διερμηνέας.

- Ποιες οι διαφορές στην καθοδήγηση των
ηθοποιών, σε σχέση με μια δουλειά στα γαλ-
λικά; Αυτό που αλλάζει είναι η βαρύτητα που
δίνω στο να ακούω τους ηθοποιούς, αλλά
και η δική μου προετοιμασία. Χρειάζεται κα-
λή προεργασία, να γνωρίζω καλά το έργο.
Απαιτείται, επίσης, επιπλέον προσπάθεια για
να κατανοήσω πώς οι ηθοποιοί επιζητούν να
αναπτύξουν τον ρόλο τους, να μπω δηλαδή
στη θέση τους. Υπάρχει μια διεργασία απο-
κωδικοποίησης, που δεν συναντά κανείς όταν
δουλεύει στη γλώσσα του. 

- Είναι αναγνωρίσιμοι οι παλμοί της ερμη-
νείας των ηθοποιών; Έχω αρκετή εμπειρία
στο θεατρικό παίξιμο ώστε να αναγνωρίζω
πότε η ερμηνεία είναι σωστή και πότε όχι. Έχω
σκηνοθετήσει ξανά σε γλώσσες που δεν γνω-
ρίζω, στα ρωσικά, τα ολλανδικά. Μου αρέσει
αυτή η εμπειρία και μου διδάσκει πολλά.

- Ποια εντύπωση σχηματίσατε για το έμ-
ψυχο θεατρικό δυναμικό της Κύπρου;  Οι
ηθοποιοί εδώ είναι πολύ σοβαροί στη δου-
λειά τους κι αυτό είναι σημαντικό. Έχουν ανά-
γκη από πολλές πληροφορίες και επεξηγή-

σεις, αλλά αυτό μάλλον είναι συνυφασμένο
με το γεγονός ότι δεν κατέχω τη γλώσσα τους
κι έτσι τους πήρε χρόνο να μ’ εμπιστευτούν.
Μόλις, όμως, έγινε αυτό, η σχέση μας έγινε
άμεση. Όπως όλοι οι ηθοποιοί τελικά, έχουν
ανάγκη να καθοδηγηθούν με επεξηγήσεις
ακριβείας πρακτικού τύπου και παράλληλα
με πιο γενικού φάσματος πληροφορίες. Κά-
θε θίασος έχει το δικό του ορισμό, τη δική
του σύσταση, στην οποία αποκτά κανείς πρό-
σβαση μόνο όταν δουλέψει πολύ μαζί τους.
Όλη η δουλειά του σκηνοθέτη έγκειται στο
να κατανοήσει τι είδους θίασο έχει μπροστά
του, με ποιον τρόπο μετακινούνται μαζί οι
ηθοποιοί πάνω στη σκηνή. Εγώ προσπαθώ
να αναδείξω όλα τους τα χαρίσματα: τα ατο-
μικά προσόντα του καθενός, αλλά και την
ποιότητά τους ως σύνολο.

- Πιστεύετε ότι ταιριάζει το μολιερέσκ ύφος
στους ελληνόφωνους ερμηνευτές;  Καταρ-
χήν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ύφος «μολιε-
ρέσκ», τουλάχιστον εγώ δεν το αντιπροσω-
πεύω. Οι ηθοποιοί έχουν μια καλή κουλτού-
ρα, γνώση και ευαισθησία για το τι είναι κω-
μωδία, με τη σοβαρή έννοια της λέξης. Το
πώς δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε γέ-
λιο, χαμόγελο και κλάμα. Λέμε συχνά ότι χα-
ρακτηριστικό παίξιμο μιας κωμωδίας, είναι
ο γρήγορος ρυθμός. Δεν αληθεύει αυτό. Η
ποιότητα της κωμωδίας, για τον ηθοποιό,
κρύβεται στο πώς θα καταφέρει να παίξει
αργά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο θεατής.
Για να το πετύχει , καλείται να επιστρατεύ-
σει διαδοχικά πολλές μικρές λεπτομέρειες.

Κι έχω εδώ ηθοποιούς
που αρέσκονται στις
λεπτομέρειες. Δεδο-
μένου ότι κι ο ίδιος εί-
μαι αρκετά μανιακός
ως σκηνοθέτης, δου-
λεύουμε καλά.

- Τι είναι αυτό που
μετά από 3-4 αιώνες
προκαλεί ακόμη το γέ-
λιο; Το ότι ο Μολιέρος
εξετάζει με σοβαρό-
τητα την υποκρισία. Κα-

θώς σήμερα οι υποκριτές μάς κυβερνούν,
τόσο στην πολιτική όσο και στη θρησκεία και
στα ΜΜΕ, ξεχνούμε ότι αποτελεί δικαίωμά
μας και να περιγελούμε την υποκρισία. Ο
Μολιέρος μάς το θυμίζει. Πολύ απλά γιατί
στην εποχή του, όταν χλευάζανε την ιατρι-
κή, γελούσανε ταυτόχρονα και με τη θρη-
σκεία, αφού τα πανεπιστήμια υπάγονταν
στους επισκόπους. Χλεύαζε επίσης τον κό-
σμο της πολιτικής, αλλά και μικρές οργα-
νωμένες και θρησκευτικές ομάδες, ενώ στο
συγκεκριμένο έργο σατιρίζει το σινάφι των
γιατρών. Κατ’ επέκταση σατιρίζει οποιαδή-
ποτε ομάδα ανθρώπων χειραγωγεί τους άλ-
λους με σκοπό το χρηματικό κέρδος. Δεξι-
ούς, αριστερούς, κεντρώους, κομμουνιστές
ή φασίστες, μασόνους κ.λπ., χλευάζει όποι-
ους ασκούν εξουσία και χειραγωγούν τους
ανθρώπους. Και μέσω του γέλιου, μας υπεν-
θυμίζει ότι μπορούμε να παραμείνουμε ανε-
ξάρτητοι απ’ όλα αυτά. Ότι αν αναλογιστούμε
λιγάκι, μπορούμε ν’ απελευθερωθούμε από
τις επιρροές που έχουν πάνω μας.

- Πιστεύετε ότι ο Μολιέρος ήταν καχύπο-
πτος με τους γιατρούς;  Όχι, καθόλου. Απλώς
στο έργο παρουσιάζει και σατιρίζει διάφο-
ρα είδη ιατρικής. Είναι η παραδοσιακή,  ακα-
δημαϊκή ιατρική, είναι μια πιο πραγματιστι-
κή ιατρική που μοιάζει περισσότερο με τη
σημερινή και υπάρχει η ιατρική του μεγα-
λογιατρού- αφέντη. Κανένα από τα είδη αυ-
τά δεν καταφέρνει να γιατρέψει τον πρω-
ταγωνιστή του έργου, Αργκάν. Στην τρίτη
πράξη, παρουσιάζεται ένα τέταρτο είδος,
μια θεραπεία μέσω του λόγου, την οποία
εξασκεί ο αδελφός του Αργκάν, Μπεράλντ.
Είναι μια μέθοδος που δεν υπήρχε βέβαια
στην εποχή του Μολιέρου και μοιάζει εκ-
πληκτικά με την ψυχαναλυτική θεραπεία.

Μπορούμε να πούμε ότι απολαύσαμε το παι-
χνίδι της μεταφοράς στοιχείων που δίνει ο
Μολιέρος, στο σήμερα.

- Η επιβεβαίωση των κλασικών, το ότι τό-
σα χρόνια μετά παραμένουν επίκαιροι, μή-
πως δείχνει ότι δεν έχουμε εξελιχθεί ως κοι-
νωνία; Έχουμε εξελιχθεί πολύ από τότε. Εφαρ-
μόσαμε τη Δημοκρατία, την Ελευθερία. Έγι-
ναν όμως και δυο τρομακτικοί παγκόσμιοι πό-
λεμοι, φοβερές γενοκτονίες. Δεν μπορούμε
να πούμε ότι γίναμε καλύτεροι ή χειρότε-
ροι. Τα πράγματα άλλαξαν, αλλά υπάρχουν
κι ορισμένες σταθερές. Μια από αυτές είναι
η χειραγώγηση των άλλων μέσω του λόγου.

- Επιλέξατε να ακολουθήσετε κλασικούς
ή σύγχρονους δρόμους στη γραμμή της πα-
ράστασης;  Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτή
θα είναι η έκπληξη. Το μόνο που μπορώ να
πω είναι ότι επηρεάζομαι πολύ από τις συν-
θήκες ζωής στην Κύπρο, την τοπική πραγ-
ματικότητα, το τι μου διηγούνται οι ηθοποι-
οί. Κι αν απολαμβάνω να ανεβάζω κλασικά
έργα σε ξένες χώρες, είναι γιατί προσπαθώ
να εντάξω στις παραστάσεις ό,τι μου μα-
θαίνουν οι ηθοποιοί. Για παράδειγμα, τις σχέ-
σεις μεταξύ των δυο φύλων, που δεν είναι
όπως στη χώρα μου, τη σχέση με την ιδιωτι-
κή και δημόσια ιατρική κ.τ.λ. Σε όλα τα ση-
μεία τίθεται ζήτημα αντιστοιχίας και ανα-
προσαρμογής. Σε σχέση με το κείμενο, προ-
σπαθώ να μείνω όσο πιο κοντά γίνεται στον
Μολιέρο. Στην ερμηνεία, όμως, αφηνόμα-
στε να ονειρευτούμε. 

Το θεατρικό κοινό 
παραμένει στάσιμο 

- Ποια είναι η άποψη του προέδρου του

ETC για τη σύγχρονη θεατρική πραγματι-
κότητα στην Ευρώπη; Είναι πραγματικότητα
με πολλές αντιθέσεις. Έχουμε όλο και πε-
ρισσότερο θέατρο, καλύτερες καλλιτεχνι-
κές πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι οι ανώτα-
τες θεατρικές σχολές βελτιώθηκαν αισθη-
τά. Την ίδια στιγμή, όμως, το κοινό δεν εξε-
λίσσεται. Εδώ και 15 χρόνια παραμένει στά-
σιμο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν θεατές στις
αίθουσες, αλλά ότι γενικώς το κοινό παρα-
μένει στάσιμο και ενηλικιώνεται. Εκτός του
θεάτρου, υπάρχει ένα φάσμα ειδών δια-
σκέδασης και συμμετοχής στον πολιτισμό
που διαπλατύνεται: τα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, τα καθαρά εμπορικά θεάματα, η βιο-
μηχανία του κινηματογράφου, το φαινόμε-
νο της μοναξιάς μπροστά από το διαδίκτυο.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση
του ενδιαφέροντος του κοινού για το θέα-
τρο. Το τρίτο στοιχείο του παράδοξου πορ-
τρέτου του θεάτρου στην Ευρώπη είναι ότι
οι δημόσιες πολιτικές για το θέατρο όλο και
υποβαθμίζονται και οι κρατικοί θεσμοί εμ-
φανίζουν μειωμένο ενδιαφέρον. Κυριαρχεί
σήμερα η λογική της μαζικής παραγωγής θε-
άματος στην πολιτισμική βιομηχανία, για την
οποία το θέατρο παραμένει μικρής κλίμα-
κας θέαμα. Ξεχνάμε, όμως, ότι για να δημι-
ουργηθεί μια θεατρική παράσταση εξα-
σφαλίζονται πολλές θέσεις εργασίας. Δεν
είναι μόνο οι ηθοποιοί, είναι και μια ολόκληρη
τεχνική, καλλιτεχνική και διοικητική ομάδα.
Εγώ, λοιπόν, υποστηρίζω ότι η δημιουργία
θεάτρων συνεπάγεται δημιουργία θέσεων
εργασίας. 

- Ποιο ρόλο μπορεί να επιτελέσει το θέα-

τρο στη σύγχρονη Ευρώπη; Μπορεί να εγ-
γυηθεί στην Ευρώπη μια πραγματική πολι-
τισμική πολυμορφία. Στην Κύπρο ανεβά-
ζουμε έργα στα ελληνικά, απέναντι  στο Τελ
Αβίβ ανεβαίνουν στα εβραϊκά, λίγο πιο πέ-
ρα στα τουρκικά, στη Γερμανία στα γερμα-
νικά κ.ο.κ. Ακούγεται ασήμαντο τώρα που
μιλούμε γι’ αυτό, όμως πρόκειται για έναν
τεράστιο πλούτο, για τον απλούστατο λόγο
ότι έτσι είναι δομημένη η Ευρώπη: είναι ένας
χώρος όπου χρησιμοποιούνται διαφορετι-
κές γλώσσες και παρ’ όλες τις γλωσσικές δια-
φορές, γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης κοι-
νού λόγου. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί πρέπει
να καταλάβουν τη σημασία της επένδυσης
στο θέατρο σήμερα.

- Υπάρχει μια άποψη ότι τα τελευταία 15-
20 χρόνια δεν υπάρχει παραγωγή αξιόλογης
θεατρικής γραφής…  Δεν αληθεύει αυτό. Δυ-
στυχώς, δεν γνωρίζω καλά τη θεατρική πα-
ραγωγή σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά όσον αφο-
ρά γενικά στην ευρωπαϊκή υπάρχουν πολλοί
και καλοί συγγραφείς, νέοι και παλιότεροι. Η
σπουδαιότητα του έργου θα φανεί με την πά-
ροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, σημαντι-
κοί θεατρικοί συγγραφείς της τελευταίας
25ετίας στη Γαλλία θεωρούνται ο Μπερνάρ-
Μαρί Κολτές, ο Ζαν- Λικ Λαγκάρς. Πριν από 25
χρόνια δεν τους ξέραμε καλά- καλά και σή-
μερα θεωρούνται κλασικοί. 

- Αφουγκράζονται οι θεατρικοί συγγραφείς
της επιταγές των καιρών; Σίγουρα. Στο ΕΤCεκ-
δίδουμε κάθε δυο χρόνια ένα βιβλίο με περι-
λήψεις έργων που γράφτηκαν ή ανέβηκαν
τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό γίνεται για να
καταγραφεί μια ιδέα των θεμάτων που απα-

σχολούν τη σύγχρονη παραγωγή, να αναδει-
χθούν άγνωστοι συγγραφείς και να γεννηθεί
στον κόσμο η επιθυμία να διαβάσει νέα έργα.
Πρέπει να πω ότι διαβάζοντας αυτές τις περι-
λήψεις διαπιστώνω ότι η σύγχρονη πραγμα-
τικότητα απασχολεί θεματικά τα νέα έργα: μι-
σαλλοδοξία, πολιτική βία,  αστική βία,  φόβος
της παγκοσμιοποίησης. Θέματα που απα-
σχολούν νότο, βορρά, ανατολή και δύση.

- Πού αποσκοπούν προγράμματα όπως
το YoungEurope και το Trames; Στο πλαίσιο
του Young Europe, δόθηκαν έργα για να ανε-
βαστούν στις σχολικές αίθουσες και τις πε-
ρισσότερες φορές η παραγωγή γινόταν σε
δυο γλώσσες. Για παράδειγμα, η ίδια παρά-
σταση που γινόταν στην Κύπρο, δινόταν την
ίδια ώρα στο Βερολίνο. Ανέβηκαν τέσσερα
έργα, σε οχτώ παραγωγές και τα παρακο-
λούθησαν πάνω από τριάντα χιλιάδες θεα-
τές. Αυτό σημαίνει ότι τριάντα χιλιάδες νέοι
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα μιας
ξένης γλώσσας, τα ερωτήματα που θέτει η
μετανάστευση στη νέα Ευρώπη, η πολυπο-
λιτισμική κοινωνία. Είναι μικρά προγράμμα-
τα που όμως αγγίζουν πολλούς νέους. Η EE
μας χρηματοδοτεί για να συνεχίσουμε και
να αναπτύξουμε το πρόγραμμα. Το Trames
αγγίζει λιγότερους θεατές. Αποσκοπεί στη
μετάφραση νέων γαλλόφωνων έργων σε
μειονοτικές και πλειονοτικές γλώσσες. Δεν
είναι πρόγραμμα που απευθύνεται άμεσα
στο κοινό, αλλά προορίζεται για τη διάδο-
ση των γλωσσών. 
* Οφείλουμε να ευχριστήσουμε θερμά τη
διερμηνέα Μαντώ Παπαδοπούλου για την πο-
λύτιμη βοήθειά της. 

Εδώ και 10- 15 χρόνια δεν 
ξέρουμε πλέον προς τα πού 
οδεύουμε. Νοσταλγούμε ιδέες,
νοοτροπίες και πεποιθήσεις 
του παρελθόντος, αλλά την 
ίδια ώρα αισθανόμαστε πως 
όλα αυτά είναι παρωχημένα.
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Ποδόσφαιρο ψυχής
και όχι χρημάτων
Συναρπαστικές φωτογραφίες στο βιβλίο 
«Κυπριακό ποδόσφαιρο, 1900-1960»
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Κύριος μοχλός 
των Οκτωβριανών

Πρωτοποριακή 
παράσταση με 
τίτλο «Συμβόλαιο 
Εργασίας» >45

Νέος Πολυχώρος
με «Ψυχή» 
στην παλιά 
Λευκωσία >39

Ένας καλλιτέχνης, 
τρεις συγγραφείς

Μιχαήλ Γ. Νικολαΐδης: Δικηγόρος και 
πολιτικός με ρόλο στην εξέγερση του 1931

Πολιτισμός
Ο Παναγιώτης Μιχαήλ φτιάχνει ένα σκηνικό 
και ζητά από συγγραφείς να εμπνευστούν 
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Ελπίζω σε 25 χρόνια να υπάρχει θέατρο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον Γιώργο Σαββινίδη

>Ο Ζαν-Κλοντ Μπεριτί ανεβάζει τον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» και ανησυχεί για την προέλαση του κατά φαντασίαν… θεάματος

Κουρασμένος θεσμός...
- Τι σας προβληματίζει περισσότερο σή-

μερα σχετικά με το θέατρο;  Τα δημόσια
θέατρα που ιδρύθηκαν μετά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο άρχισαν, ως θεσμός, να
κουράζονται, όπως και η κοινωνία μας.
Εδώ και 10- 15 χρόνια δεν ξέρουμε προς
τα πού οδεύουμε. Νοσταλγούμε ιδέες και
πεποιθήσεις του παρελθόντος και την ίδια
ώρα αισθανόμαστε πως όλα αυτά είναι
παρωχημένα. Η σημερινή δυσκολία έγκει-
ται στο να βρούμε πώς να προχωρήσου-
με μπροστά, αξιοποιώντας -κι αυτό για μέ-
να είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του θε-
άτρου- την καλλιέργεια της διαφορετικό-
τητας. Δεν θα ήθελα η Παγκοσμιοποίη-
ση να εξομοιώσει τη θεατρική παραγωγή
της Ευρώπης.

- 23 χρόνια μετά την ίδρυ-
σή του, θεωρείτε ότι το ETC
έχει πετύχει τους στόχους του;
Πώς βλέπετε το μέλλον του;
Καταρχήν οι στόχοι έχουν αλ-
λάξει. Αρχικός στόχος ήταν
η ανταλλαγή θεατρικών πα-
ραστάσεων μεταξύ πέντε θεάτρων. Το δί-
κτυο μεγάλωσε, η Ευρώπη άνοιξε, το Τεί-
χος του Βερολίνου έπεσε, επομένως έπρε-
πε να αναθεωρήσουμε τους στόχους και
να μην περιλαμβάνουμε μόνο πέντε ση-
μαντικά θέατρα, αλλά να επεκταθούμε
και σε θέατρα με μικρότερο μπάτζετ, που
είχαν να αντιμετωπίσουν  προβλήματα με
το κοινό και το ρεπερτόριο. Με το άνοιγ-
μα του Τείχους, η δημόσια πολιτική για
το θέατρο άλλαξε. Ο δικός μας οργανι-
σμός λαμβάνει υπόψη τους καλλιτέχνες
και καταφέραμε να γίνουμε κύριος δια-
πραγματευτής για το θέατρο στην ΕΕ. Τώ-
ρα, σε 25 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπί-
ζω να υπάρχει ακόμη θέατρο και να υπάρ-
χει θέατρο σε πολλές γλώσσες.

- Ακούγεστε λίγο απαισιόδοξος…  Απαι-
σιοδοξώ ώ ς ένα σημείο. Ένας από τους
λόγους είναι επειδή βλέπω πως οι τέχνες
στην οικονομία ή αν θέλετε στη βιομηχα-

νία παίρνουν το πάνω χέρι σε σχέση με την
Τέχνη. Έχουν αποκτήσει τόση σημασία
στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως που
μιλάμε όλο και λιγότερο για τέχνη και καλ-
λιτέχνες μικρής κλίμακας. Εγώ δουλεύω
σε μικρή κλίμακα, σαν τεχνίτης που κατα-
σκευάζει ένα τραπέζι,  σαν ράφτης που
ράβει στα μέτρα του κάθε πελάτη, δεν πα-
ρασκευάζω ρούχα μαζικής κατανάλωσης
στο εργοστάσιο.

- Ειδικεύεστε στην επανανακάλυψη σπά-
νιων και ξεχασμένων έργων. Τι σας ώθη-
σε στο ενδιαφέρον αυτό; Αυτό που με γοη-
τεύει είναι ότι ο χρόνος έχει κάνει την επι-
λογή του πάνω στα έργα αυτά. Μέχρι πριν
λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι η επιλογή αυτή
ήταν σωστή κι έτσι διασώζονταν τα αρι-

στουργήματα. Ιδιαίτερα στο
θέατρο, η πρόσληψη ενός έρ-
γου από το κοινό και τον Τύπο
σε μια δεδομένη συγκυρία
δεν αποτελεί επαρκές στοι-
χείο για να καθορίσουμε τι εί-
ναι αριστούργημα ή όχι. Βρί-

σκω ενδιαφέρον να ψάξουμε το ρεπερ-
τόριο που περιθωριοποιήθηκε. Ανέβασα
πριν τέσσερα χρόνια εντελώς αγνοημένα
έργα του Γκολντόνι, που δεν είχαν ανέ-
βει από το 18ο αιώνα και θεωρούνταν απο-
τυχίες. Αποδείχτηκε ότι απλώς δεν αντι-
στοιχούσαν στο γούστο της εποχής που
γράφτηκαν, αλλά σήμερα απαντούν εύ-
στοχα στις προσλαμβάνουσες του κοινού.
Για ένα σκηνοθέτη είναι πολύ ενδιαφέρον
ν’ ανεβάζει έργα που δεν έχουν ξανα-
σκηνοθετηθεί. Κι αν ενδιαφέρομαι για τον
«Κατά Φαντασίαν Ασθενή», είναι γιατί μ’
ενδιαφέρει να εξετάσω γιατί υπήρξαν τό-
σο λίγες σημαντικές παραγωγές του έρ-
γου από τότε που υπάρχει η μοντέρνα σκη-
νοθεσία. Εντούτοις, είναι το δεύτερο πιο
πολυπαιγμένο έργο του Μολιέρου, μετά
τον «Ταρτούφο». Προσπαθώ, λοιπόν, να
καταλάβω γιατί οι συνάδελφοί μου το
έχουν σχεδόν αγνοήσει.

Τα δημόσια 
θέατρα άρχισαν 
να κουράζονται
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