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Στο θέατρο «Πειραιώς 131»ανεβαίνει φέτος το έρνο του Τριβιζά «Για μια χούφτα μπάμιες»
αε σκηνοθεσία του ΚώσταΦαρμασώνη.

Ο Ευγένιος Τριβιζάςμιλάει για τα παιδιά,
τα παραμύθια και τα σχέδια του το 2010

- Στην πρώτη tous μορφή, πολλά βιβλία
μου έχουν γραφτεί αυθόρμητα μέσα
ΟΕυγένιοςΤριβιζάςβρισκόταν στο χιονισμένοσε μέρεβ ή βδομάδεβ,onus για παράδειγμα
Λονδίνο όταν επικοινωνήσαμε
m «Πειρατέ5TnsΚαμινάδαβ»
μαζί του για τη συνέντευξη \ias. (εκδ. Ψuxoyios) ή n ιστορία δύο πειρατών
To βραβευμένο έργο «ΜαγικάΜαξιλάρια»του Ευγένιου Τριβιζά παρουσιάζεταιφέτος στο
To 2009 μπορεί να χαρακτηρισθεί και «χρονιά Τριβιζά» αφού n παραγωγήτου περιλαμβάνει
Εγκληματολόγο3,καθηγητήβ, nourins
που παίρνουν μια νύχτα ΠρωToxpovias
βιβλία, θεατρικές παραστάσεις,κόμικς και αλφαβητάρια.
Εθνικό (οε διασκευή του ιδίου) και είναι n πρώτησυνεργασία του συγγραφέα με το θέατρο.
παραμυθιών, συγγραφέαβ, «σκιέρ, μα
τη θέση του An Βασίλη.Στην
πάνω απ' όλαnaTipas».Δυσκολεύομαι επεξεργασία των λεπτομερειών, όμω5,
να μετρήσω πόσα βιβλίατου έχουν κυκλοφορήσει
αφιερώνω πολλαπλάσιοχρόνο. Πολλέε
- Οινεαροί αναγνώστες δεν χάνουν κά, αλλά αυτό κανείβ δεν το γνωρίζει. - Πώε μπορεί tvas συγγραφέαε παιδικών
μέσα στη χρονιά που μαε φορέβ, n προσπάθεια να δώσω το σωστότο χρόνο tous επικοινωνώνταβ με έναν - Ιι θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο
βιβλίων να γίνει πλούσιθ5;
στην ασταμάτητη παραγωγή ιδεών - Ανακαλύπτονταε χάρτεε θησαυρών
πέρασε, noaes θεατρικέβ παραστήσει
όνομα σε ένα χαρακτήρα ή να βρω ¦cis
συγγραφέα για να ασκήσουν
φιλοξενούνται αυτόν τον καιρό σε
κατάλληλεβλέξειβγια την περιγραφή κριτική. Η αυστηρότερη κριτική είναι
και εικόνων;
σε αμπάρια πειρατικών καραβιών,
παιδικάθέατρα TnsAOnvasκαι Tns Θεσσαλονίκη,
κάτι πολύ απλό αν otis ιστορίεδ που
του κασκόλ\nas καμηλοπάρδαλη ή tus n αδιαφορία tous για τα όσα γράφει.
- Η σιωπή των δειλινών.
γεύσηβ ενόβ φαρμακωμένου μήλου - Γιατί πρέπει να υπάρχουν απαpavinicos
- Ποια είναι n πιο τυπική και ποια γράφει πρωταγωνιστεί ο i6ios.
Εκδόσεις
μαζί με 150 διηγήματα, κό]i\ks,
αλφαβητάρια, μυθιστορήματα, παίρνει περισσότερο χρόνο από το να
«κακοί» στα παιδικά παραμύθια
n πιο ασυνήθιστη αφιέρωση aas σε - Ποιο rioos συγγραφήε 0a ήταν αυτό
«Οιδραπέτε3 Tnsσκακιέραε»,«Φρουτοπία:
όλα,γραμμένα στη δική του «τριβιζική» γράψω ολόκληροτο βιβλίο.To πιο περίπλοκο
αλλά και αντιστροφή των βιβλίο;
που δεν θα aas συγκινούσε ποτέ
Η απαγωγή Tns Μαρουλίταε»,
γλώσσα.«Οχιlosηθικολόγοβή κήρυκαβ,
απ' όλα μου τα έργα είναι n ρόλων;
- Αποφεύγω tis τυπικέβ αφιερώσει.
με τη δικαιολογία ότι δεν έχετε
«Φρουτοπία: Ο χαμένο5 μανάβηβ»,
ταλέντο και σε αυτό;
αλλά ωβμαγευτικόεπαραμυθάβ»,oncos «Φρουτοπία».Ενα «έποε»1.700σελίδων
Μια από tis πιο ασυνήθιστε5 είναι εκείνη
«Φρουτοπία: Η ιπτάμενη σβούρα»,
Καλοί και κακοί
έχει γράψει n Independent. Και ευγενείβμε πολυάριθμουβχαρακτήρεβ.
που έκανα σε διορθώτρια εκδοτικού - Αδυνατώ να γράψω ρεαλιστικάλογοτεχνήματα.
«Φρουτοπία: Η σκιά του προδότη». «Ο
- Γιατί έχετε επιλέξει να σνομπάρετε
μάγειραβ του μαγεμένου τσίρκου» (δεν
Kupidisήρωεβ.
- Στα παραμύθια μου προσπαθώ να
οίκου, στην οποία αφιέρωσα όλα
Βγαίνουν ψεύτικα και
- To χειμώνα που διανύουμε το όνομα
με χον τρόπο oas tous ενηλίκουβ;
δείξω ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί τα τυπογραφικά λάθη ενόί βιβλίου. προσποιητά. Ενώ όταν γράφω παραμύθια, έχει εκδοθεί ακόμη).
oas κυριαρχεί σχεδόν παντού.
χαρακτΰρε3 και ομάδεε, αλλά καλέ3- Πώϊ αισθάνεστε όταν υπογράφετε
θεατρικές παραστάσεις
- Δεν 0a έλεγα ότι σνομπάρω tous
βγαίνουν γνήσια και πειστικά.
Πόσεβ ώρεβ κοιμάστε, τι ονειρεύεστε ενηλίκουβ. Απεναντίαβ, προσπαθώ
και κακέε πράξειε. Αυτό που έχει αυτόγραφα; Νιώθετε σταρ;
- Ποιο θεωρείτε το mo συναρπαστικό
«Τα μαγικά μαξιλάρια», Παιδική
και ποιο είναι το πρώτο πράγμα να tous πείσω να αφαιρέσουν tis naρωπίδεβ
σημασία, επίσΜ, δεν είναι τόσο n αντίθεση
- Αισθάνομαι πολιορκημένοβ αλλά
και ποιο το mo άχαρο κομμάτι
Σκηνή του Εθνικού. «Ο έβδομοε σταθμό5,
που κάνετε όταν ξυπνάτε;
Tns σοβαροφάνειαβ και να
«καλού» και «κακού»,όσο το ευτυχή5. Για τα παιδιά το αυτόγραφο τηε δουλειάε oas;
To μυστικό του πειρατή Μπελαφούσκ»,
- Κοιμάμαι αρκετά. Ευτυχώε όταν tous θυμίσω ότι μπορούμε κάλλιστα noios, πότε και γιατί ορίζει τι είναι «καλό»δεν είναι αυτοσκοπόε, αλλά ευκαιρία
- Πιο συναρπαστικέ5 θεωρώ τη
Αμαξοστοιχία-Θέατρο το
ονειρεύομαι, διάφορεβιδέε8,λέξετεκαι να ενηλικιωνόμαστεxopis να χάνουμε
και τι είναι «κακό».Δεν έχει τόσο για μια έστω και σύντομη προσωπική στιγμή Tns έμπνευσηβ και την ολοκλήρωσηΤρένο στο Ρουφ. «Για μια χούφτα μπάμιε3»,
εικόνες, προσπαθώ να tis ανακαλέσω τη φρεσκάδα Tns ματιάβ και τη διάθεσησημασία n πράξη, όσο n ερμηνεία Tns.
επικοινωνία. Γι' αυτό ζητάω από τα
μιαβ ιστορίαβ. To πιο άχαρο
θέατρο Πειραιώβ 131. «Ο ταύpos
και να tis καταγράφω το πρωί μόλκ
για παιχνίδι, που είναι n ουσία - noious θα κλείνατε μέσα ισόβια; παιδιά να διαλέξουν το χρώμα του μολυβιούκομμάτι είναι οι διαδικασίεβ των
που έπαιζε πίπιζα», θέατρο Ακάδημος.
ξυπνήσω.
Tns nai6iKOxm:as.Eutuxojs ποτέ δεν
- Tous δεσμοφύλακε5.
που θα χρησιμοποιήσω, tous τυπικών, συμφωνίεβ με θεατρικού5 επιχειρηματίεβ «Η Κούλα n κατσικούλα και το
- Ποιο ήταν το βιβλίο που ολοκληρώσατε
είναι αργά να ξαναγίνουμε παιδιά.
- Υπάρχουν παραμύθια, μυθιστορήματα,
ζωγραφίζω ένα περιστεράκι και τα ρωτάω
και 8k6otikous otkous.
κλεμμένο τραγούδι», θέατρο Αριστοτέλειον.
σε χρόνο ρεκόρ και ποιο - Ποια είναι n πιο αυστηρή κριτική
θεατρικά, ιστορίεβ, που θα
αν θέλουν να φέρνει στο ράμφοε - Τι να περιμένουμε μέσα στο 2010;
Τηλεόραση
εκείνο που oas βασάνισε για κάποιον που oas έχει κάνει νεαρόε αναγνώστηε,
προτιμούσατε να έχετε υπογράψει
του μια καρδούλα ή ένα αστεράκι, και
- Μια σειρά οικολογικώνβιβλίωνμε
άγνωστο λόγο ιδιαίτερα μέχρι
κάτι που oas έβαλε iacos με ψευδώνυμο;
άλλοτε tous δίνω μικροσκοπικά αυτόγραφα
γενικό τίτλο «Πράσινη Κλωστή Δεμένη».
«Ενα δέντρο, μια φορά», προβλήθηκε
σήμερα;
σε σκέψειε;
- Μπορεί να έχω υπογράψει μερι¬
σε κομματάκια.
στη NET.
Της ΣΑΝΤΥΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗ
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