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ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΡΙΒΙΖΑ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ
Με τα «Μαγικάμαξιλάρια»
του ΕυγένιουΤριβιζά ο
σκηνοθέττβPawns Κακλέαε
επιχειρείτο πρώτο
τόλμηματου στοπαιδικό
θέατρο(στοΕθνικό)
ΤουΧρήστου Ν.Ε. Ιερείδη

«Με us i|n)X8Sτων
παιδιών δεν παίζουνε»

εν υπάρχει τίποτα χειρότερο απθ το να
σου κλέβουν τα όνειρα», λέει ο σκηνοθέτηε
nawns Κακλέαβ, «καιγι' αυτό n επανάσταση
στη χώρα του Αρπατίλαου ξεκινάει από
τα παιδιά».Προφητικό; Διαχρονικό και τραγικά επίκαιρο
το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά «Μαγικά μαξιλάρια»
για παιδιάαλλά και για μεγάλουβ που δεν επιμένουν
να εθελοτυφλούν. Δηλαδή; «Ένα κατηγορώ
κατά του απολυταρχισμού και ms κατάχρησηε
εξουσίαβ. "Evasύμνοε στη δύναμη των ονείρων να
αλλάζουν τον κόσμο», σημειώνει ο Ευγένιοε ΤριΒιzas.
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θα μπορέσει ένα θεατρικό έργο να περάσει μηνύματα
στα παιδιά;
«Ναι ΙΟΟο/ο,διότι ο TpiBizas είναι μάστοραε Tns
θεατρικήε πράξηε και μέσα από χιούμορ και όχι υποκριτικό
διδακτισμό το καταφέρνει. Είναιδαιμόνισε
συγγραφέαε. Δεν φοβάται να θίξει πράγματα που
οε θεατρικά κείμενα για παιδιάδεν τα θίγειε, όπωε
είναι n στέρηση δικαιωμάτων, n ελευθερία. To κείμενο
του είναι τολμηρό. Λέει ότι κατι ανάλογο μπορεί
να συμβαίνει και στη χώρα όπου ζούμε και με τα
όνειρα μπαίνει στην ψυχολογία, στον χώρο των ιδεών
καθιστώνταε το κείμενο βαθιά φιλοσοφικό».
Στα «Μαγικά μαξιλάρια» ο Tiawns Κακλέαε συνεργάζεται
με ομάδα 17 νέων ηθοποιών.Τα σκηνικά
που επιμελείταιn Εύα Νάθενα «παίζουν»στο έργο
διότι δημιουργούν ένα εικαστικό τοπίο ατμοσφαιρικό.
«"Πρωταγωνιστούν" πίνακεετου Μαγκρίτ
για την ασπρόμαυρη πολιτεία,του Βαν Γκογκ για την
κοινωνία των παιδιών,του M. Έσερ για την κοινωνία
ms εξουσίαε και του παραλόγου και του Πικάσο για
την κοινωνία των ονείρων».

«Είναιένα διήγημα που το έγραψε πριναπό χρόνια»,
μου λέει ο σκηνοθέτηε που δεν πίστευε στ' αυτιά
«Εύχομαι
του, εξηγεί, όταν ο διευθυντήε του Εθνικού θεάτρου Tiawns
ΧουΒαρδάβ, από την άλλη άκρη Tns
δυσπιστία»
τηλεφωνικήβ γραμμήβ του πρότεινε να σκηνοθετήσει /
Εχετε σκεφτεί ότι μεταξύ των θεατών
έργο στην παιδική σκηνή του Εθνικού. Η πρώτη
μπορεί να είναι και κάποιοδ πολιτικόδ με
σκέψη του σκηνοθέτη ήταν το αλληγορικό παραμύθι
τα παιδιά του;
«Ταμαγικά μαξιλάρια» του πολυγραφότατου
«Κατηγορώ κατά Tns κατάχρησηβ
Οι
ηθοποιό; ωχριούν μηρσατα οτην υποκριτική
βραβευμένου
εξουσία», ύμνοε στη δύναμη των
«To θέατρο για παιδιά δεν είναι β'
μαεστρία
των
πολιτικών.
Με
αυτη.-ΐην
Εμφυτη
παραμυθά και
ονείρων» είναι κατά τον Ευγένιο Τριβιζά
κατηγορίαβ, δεν είναι θέατρο εμπορίου. Δεν
δημαγωγική υποκρισία ησυ to.os διπκρτΕχει Ba
καθηγητή Εγκληματολογίαβ
τα - πολιτικά - «Μαγικά μαξιλάρια» του
παίζουμε
με tis ψυχέβ των παιδιών. Αν
βρουν rpane να μιληαοον για TOθέματα non
To θεατρικό «Τα μαγικά
αλλοτριώσουμε αυτόν τον ψυχισμό και
του Πανεπιστημίου 8ίγί jo κΐΤμεν.0 'του ΓριΒιΖα σα\ να αφορούν
λιου Βρισελιέ και του αρχηγού τηβ Βασιλικήε φρουράε,
μαξιλάρια, έναε δάσκαλοε,
ξεγελάσουμε αυτά τα μάπα είναι σαν να
αλλο υ s |-i;xojini ra ia Sa i si j.s να του s
Ρέντινγκins
Βουλίμιου Βλήμα, tous ξεγελάει και tous αναγκάζει
σκάβουμε τον λάκκο
έναε onopos, μια ελπίδα»
κοιΤΘξομν καχύποπτα και μκ
Αγγλίαε διότι «n
να κοιμούνται τα Βράδια οε μαξιλάρια που
μαβ», λέει ο Tiawns
επικαιρότητατου
από το παραμύθιτου
tous προκαλούν εφιάλτεε. To καταχθόνιο σχέδιο
Κακλέαβ που
θέματόε του είναι
σταματά tis διαμαρτυρίεε. Η παραγωγή αυξάνεται.
Ευγένιου Τριβιζά «Τα
συγκλονιστική».
Ο Αρπατίλαοε και οι αυλικοί πανηγυρίζουν. Δεν ξέρουν επικαλέστηκε τη
μαγικά μαξιλάρια»(Εκδόσειε
όνειρα tous με τη σκληρή πραγματικότητα και διαμαρτύρονται.
όμωε ότι οε ένα ταπεινό σχολείο μερικοί μαθητέε
βοήθεια
Πατάκη) οε σκηνοθεσία
«Η ιδέα του
Τότε ο Αρπατίλαοεαποφασίζεινα tous
και έναε εμπνευσμένοβ δάσκαλοε ξεκινάνε
παιδαγωγών για τα
Γιάννη Κακλέα, μουσική
Τριβιζάπροκαλεί τα στερήσει. Με τη Βοήθεια τριών αυλικών, του καγκελαρίου
την αντίσταση αποφασισμένοι να ξαναβρούν τα χαμένα «Μαγικά μαξιλάρια»
Χαράλαμπου Γογιού,
ρίγοε. Διότι πέρα
Τύλιου Ξεφτύλιου, του αρχιμάγου Σαυρίόνειρα.
του Ευγένιου
από την αρπαγή
χορογραφία Κυριάκου
Τριβιζά στο
των
πραγμάτων
Κοσμίδη, από tis 17/10
Εθνικό
«
που μαε κάνουν
στην Παιδική Σκηνή του
να νιώθουμε όμορφα,
Εθνικού θεάτρου.
στην ουσία
μιλάει για το
Πριν από περίπου έξι χρόνια ο nawns Κακλέαε είχε δοκιμάσει να μπει στη χώρα του παιδικού θεάτρου με
χειρότερο που
μπορείνα μαβ συμβεί. Δεν φτάνει που οι κρατούντεε
δύο κείμενα («Ελίζα»και «ΣκλαΒί»)αε πειραματικέε παρασταθεί. «Απευθύνομαι οε πολίτεε με ανησυχίεε. Π
θέλουν να μαε αρπάξουν ό,τι κινείται,θέλουν να κλέψουν
αυτό και οι παραστάσειε στον Τεχνοχώρο είχαν επιθετική, παρεμβατική πολιτική»,λέει.
και τα όνειρα. Εκεί πιατο πράγμα σοβαρεύει.
Mas κλέβουν τα όνειρα σήμερα;
Εκεί αρχίζει n εξέγερση και οι καταδυναστευμένοι
Κάναμε μια κουβέντα με τα παιδιά που παίζουν οτο έργο για την πολιτεία του Αρπατίλαου και στην πορεία
κάτοικοιTnsxcopasτου Αρπατίλαουκαταλαμβάνουν
συνειδητοποιήσαμε ότι μιλούσαμε για τη χώρα μαβ. Όπου δεν μπορείε να κυκλοφορήσει, όπου όταν
το παλάτι εκτοξεύοντάε του μαξιλάρια γεμάτα με
θέλειε να εκφράσειε την ευαισθησία σου, τον λυρισμό σου γίνεσαι αποδιοπομπαίοετράγοε. Ζούμε οε μια
tous εφιάλτεβ που tous έχει προκαλέσει».
κοινωνία που είναι n θεοποίηση Tns παραγωγικότηταβ. Mas κλέβουν τα όνειρα μαβ και πρέπει να
Με λίγα λόγια: Ο Αρπατίλαοε A', έναε άπληστοε
αντιδράσουμε. To σύστημα τρίζει κυρίωε χάρη στη νεολαία. 'Εχουμε ξεχάσει ότι τον Δεκέμβριο αντέδρασαν
apxovras, καταργα τα πάρτιγενέθλιων,tis Αποκριέε,
οι νέοι.
και tis Κυριακέε που μετονομάζονται οε Προδευτέρεε
Μπορεί να ξαναζήσουμε τέτοιεβ καταστάσειε;
και δεν διαφέρουν από tis κανονικέε Δευτέρεε.
Μαθηματικά ναι, n ανάγκη για μια κοινωνία ανθρώπινη, δίκαιη, ελεύθερη, θα ξαναφέρει tous νέουε otous
Οι πολίτεε,αναγκασμένοι να δουλεύουν ολοένα και
δρόμουε. To σύστημα θα την πατήσει από μόνο του διότι έχει χάσει την ευφυΐα του. Δεν κάνει τίποτα και
πιοεξαντλητικά αε αδαμαντωρυχεία, συγκρίνουν τα
επαφίεται στην παθητικότητα του κόσμου. To σύστημα θα καταρρεύσει από τη Βλακεία του.
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Αν εκφράσειε ευαισθησία,
γίνεσαι αποδιοπομπαίοετράγοβ»
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