ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ
από το ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ τθσ Μαίρθσ Βιδάλθ.
Η κεατρικι τζχνθ για πολλοφσ είναι μια πολυτζλεια περιττι. Κςωσ ςε αυτό φταίει
το άκλιο ςφςτθμα τθσ παιδείασ μασ. Κςωσ θ απομάκρυνςι μασ από το χριςιμο και
οι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ μασ κοφραςαν και τουσ ςυγγραφείσ που
απομακρφνονται ολοζνα από τθν βακιά ζγνοια για τθν μοίρα του ανκρϊπου,
όπωσ ζλεγε κι ο Μινωτισ. ϊπαςε λοιπόν ο διάλογοσ με το άγνωςτο, όπωσ
ςϊπαςε και θ δθμοκρατία ςκεπαςμζνθ από τον άκρατο υλιςμό. Όμωσ δίχωσ τθν
τζχνθ αυτι, τα οχυρά τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ καταρρζουν
και ο άνκρωποσ βουλιάηει ςτθν κινοφμενθ άμμο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ,
οδθγϊντασ μοιραία ςϋ ζναν μθδενιςμό δίχωσ ελπίδα. κοπόσ λοιπόν τθσ τζχνθσ
είναι να μθν αφιςει τον άνκρωπο να αποςυρκεί από τθ ηωι, ενάντια ςε κάκε
αυξανόμενο μθχανικό πολιτιςμό. Τπάρχουν πολλά είδθ ςτο κζατρο που
εξυπθρετοφν τισ εκφάνςεισ του βίου μασ από τθν ψυχαγωγία, τθν διαςκζδαςθ,
τθν ςυγκίνθςθ, το ερωτικό πάκοσ, το δράμα. Τπάρχουν όμωσ και τα άλλα ζργα,
αυτά που ξεπερνοφν το ςτάδιο αυτό και γίνονται αναγκαία. Ζνα τζτοιο ζργο
παρακολοφκθςα ςιμερα το βράδυ. Και γράφω αμζςωσ γιατί κζλω να διατθριςω
μζςα μου τθν κατάςταςθ και τα ςυναιςκιματα που μου γζννθςε θ Μαίρθ Βιδάλθ,
ερμθνεφοντασ μια φυςιογνωμία τθσ αντίςταςθσ, τθν Λζλα Καραγιάννθ. Ωραία.
τρατευμζνθ ςτθν υπθρεςία τθσ ελευκερίασ και τθσ ανεξαρτθςίασ, μάνα. Μια
παράςταςθ που βάηει ςα ςτόχο να μασ κυμίςει τον ηωντανό άνκρωπο. Σον
κακαρό άνκρωπο, που χάκθκε ςτα χρόνια μασ. πάνια είχα τθν χαρά να δω τόςο
αιςιόδοξο ζργο. Όχι πωσ είναι ευχάριςτο να βλζπεισ τα πάκθ των ελεφκερων
πολιορκθμζνων τισ κατοχισ, οφτε και τα μαρτφρια μιασ γυναίκασ που μπορεί να
ςτακεί ακόμα και πάνω από τθ φφςθ τθσ. Και δεν εννοϊ τθν γυναικεία αλλά τθν
άλλθ, τθν πιο ιςχυρι, αυτι τθσ μάνασ, και να υψωκεί ςαν πανανκρϊπινο
ςφμβολο, τόςο ελλθνικό γι αυτό και τόςο παγκόςμιο. Σο αιςιόδοξο βρίςκεται όχι
πάνω ςτθ ςκθνι μα πίςω ςτισ κζςεισ των κεατϊν. Εκεί ςυμβαίνει το αλθκινό
καφμα. Εκεί γεννιζται ζνασ νζοσ άνκρωποσ κάκε βράδυ, που λθςμονεί, όςα
ζμακε, που αντιδρά ςε όςα τον απομάκρυναν από τον ψυχιςμό του, που
ταυτίηεται ςε ζνα βακμό και ςυγκλονίηεται από τθν ιςτορία. Γι αυτό είναι
αναγκαίο το ζργο που ςυνζλαβε ο Γιϊργοσ Α. Χριςτοδοφλου και που απζδωςε με
αριςτουργθματικό τρόπο θ Μαίρθ Βιδάλθ ςε λιτι και καίρια διδαςκαλία τθσ
Γιϊτασ Κουνδουράκθ. Η ίδια θ θκοποιόσ ςτθν πιο μεςτι παρουςία τθσ οδθγεί τθν
θρωίδα που υποδφεται (ςε πλιρθ μεταμόρφωςθ) ςτθν αυλακιά τθσ μοίρασ τθσ,
από τθν ξενοιαςιά τθσ παιδικισ θλικίασ, ςτθν υπεφκυνθ νοςοκόμα του ερυκροφ
ςταυροφ εκεί που κα γνωρίςει τον ςφηυγό τθσ εκελοντι κι αυτόν, πλθγωμζνο
αλλά περιφανο, ζωσ τθν πλιρθ μεταςτροφι τθσ ςε μια αγζρωχθ και γενναία
μορφι. Σο κουράγιο του βαςανιςμζνου ανκρϊπου που ξεπερνά το ςϊμα τθν φλθ
και γίνεται ςφμβολο. Η ερμθνεία τθσ Μαίρθσ ιταν ανεξάντλθτθ και εξουκενωτικι,

μα ταυτόχρονα κακαρι και ουςιϊδθσ. τθ ςκθνι δε που μζςα ςτθν φυλακι κα
γνωρίςει ζνα νζο κορίτςι τθν Ηρϊ Κωνςταντοποφλου (που αποτελεί τθν πρϊτθ
μεγάλθ επιτυχία τθσ θκοποιοφ) ο ρόλοσ γίνεται προςωπικι υπόκεςθ ςκορπϊντασ
ρίγθ ςυγκίνθςθσ ςτουσ κεατζσ. Θυμικθκα μια άλλθ ςκθνι αντίςτοιχθ που είχε
ςυλλάβει ο μζγασ Μίμθσ Σραϊφόροσ ςτο κεατρικό του ζργο τουρνάρα 288, που θ
φταςμζνθ, μα νζα ακόμα, οφία Βζμπο ςυναντά τθν γριά πια και ξεχαςμζνθ
κάποτε φίρμα πρϊτου μεγζκουσ Σηζνθ Μπλάνσ, παιγμζνθ από τθν ίδια τθ Βζμπο
κι εκείνθ τθσ παραδίδει τθ δάδα τθσ τζχνθσ. τθν παράςταςθ λοιπόν τθ ςθμερινι
ο πρϊτοσ ρόλοσ ιρκε να ςυναντιςει τον τωρινό ςτθν ίδια θκοποιό, ςαν να
παραλαμβάνει τθν ευλογία από τθν ίδια τθν ιςτορία. Μια μοναδικι ςτιγμι, ζνα
ςπάνιο εφρθμα, που το δθμιοφργθςε θ ίδια θ ηωι. Η παράςταςθ που ζςτθςαν θ
Μαίρθ Βιδάλθ και οι ςυνεργάτεσ τθσ από τον ακοφραςτο Γιϊργο Δανεςι και τα
ςοφά λειτουργικά βίντεο τθσ Κατερίνασ Μαντζλθ ζωσ τθν ςτρωτι και βακιά
ςκθνικι διδαςκαλία τθσ Γιϊτασ Κουνδουράκθ, που κατάφερε δίχωσ ςκθνικά να
μασ μεταφζρει με μαγικό τρόπο από το πιο πλοφςιο ςαλόνι ωσ τα κρατθτιρια του
τρίτου Ράιχ, κεντρίηοντασ τθν φανταςία μασ και τζλοσ τθν αςφλλθπτθ ερμθνεία
τθσ ίδιασ τθσ Μαίρθσ ςτθν πιο ωραία ςτιγμι τθσ καριζρασ τθσ κάνουν τθν κζαςθ
του ζργου όχι μόνο επιβεβλθμζνθ αλλά και αναγκαία.
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