ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΕΜΕΟΤ

31 Ιανουαρίου 2018

Η Δεφτερη κηνθ τησ ΕΘΑΛ παρουςιάζει το κλαςςικό έργο του
Σένεςι Ουίλιαμσ
«Η Νφχτα τησ Ιγκουάνα»

Ξεκίνθςαν οι πρόβεσ ςτον Σεχνοχϊρο τθσ ΕΘΑΛ για το ζργο Η Νφχτα τησ Ιγκουάνα του Σζνεςι
Ουίλιαμσ. Σο ζργο ανεβαίνει από τθν Δεφτερθ κθνι τθσ ΕΘΑΛ και θ πρεμιζρα ζχει οριςτεί για
τθν Παραςκευι 2 Μαρτίου 2018.
Πρόκειται για ζνα ζργο του κλαςικοφ ρεπερτορίου, που, παρά τθν αδιαμφιςβιτθτθ αξία του,
δεν ζχει ανεβεί ποτζ ςτθν Κφπρο. Με το ζργο Η Νφχτα τησ Ιγκουάνα, ο Σζνεςι Ουΐλιαμσ
κλείνει, το 1961, τθ ςειρά των μεγάλων κεατρικϊν επιτυχιϊν του, που είχε ξεκινιςει με τον
‘‘Γυάλινο κόςμο’’ το 1945. το ζργο αυτό ο Σζνεςι Ουίλιαμσ ςυνκζτει μια επιτομι τθσ
κεματολογίασ και τθσ φιλοςοφίασ που χαρακτθρίηει τθ δραματουργία του, ενϊ ςυγχρόνωσ
αναπτφςςει τισ καταλιξεισ τθσ ηωισ γνωςτϊν θρϊων του από προθγοφμενεσ δθμιουργίεσ. Σο
ςυγκεκριμζνο ζργο μπορεί να κεωρθκεί ωσ το τελευταίο κεφάλαιο μιασ λαμπρισ
ςταδιοδρομίασ, κακϊσ ςυνεχίηει και ολοκλθρϊνει προςφιλι κζματα και προβλθματιςμοφσ του
ςυγγραφζα.
Σθν ςκθνοκεςία ζχει αναλάβει ο Ανκοφλλθσ Δθμοςκζνουσ, τα ςκθνικά ο Γιϊργοσ Γιάννου, τα
κοςτοφμια θ Ρζα Ολυμπίου και τθ μουςικι ςφνκεςθ ο Γιάννθσ Χατηθλοίηου. τθν παράςταςθ
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πρωταγωνιςτοφν οι Ζλενα Παπαδοποφλου, Κϊςτασ Βιχασ, Φανι Πζτςα, Δθμιτρθσ Μαχαίρασ,
Ζλενα Χειλζτθ, Μζλπω Κολόμβου, Δθμιτρθσ Κωνςταντινίδθσ και Βαλάντθσ Φράγκοσ.

Σο έργο:
'Η Νφχτα τθσ Ιγκουάνα' διαδραματίηεται ςε μια απομακρυςμζνθ ακτι του Μεξικοφ γφρω ςτα
1940. Εκεί ςυναντιοφνται τα τρία βαςικά πρόςωπα του δράματοσ: Μια αιςκθςιακι και
αχόρταγθ ςεξουαλικά χιρα, μια ςυμβιβαςμζνθ και ςτερθμζνθ ερωτικά γεροντοκόρθ και ζνασ
κακθρθμζνοσ λόγω ςεξουαλικϊν αμαρτθμάτων ιερζασ. Σα τρία αυτά περικωριοποιθμζνα
πρόςωπα ηουν ς' ζναν κόςμο όπου κυριαρχοφν θ ςτζρθςθ, θ μοναξιά, θ αςζλγεια, ο
αλκοολιςμόσ, θ παράνοια, ο φετιχιςμόσ και θ νυμφομανία. Μζςα ς' αυτό το κολαςμζνο τοπίο,
ο Ουΐλιαμσ ψυχογραφεί ςε βάκοσ τθν απελπιςία και τα αδιζξοδα των θρϊων του, τουσ
οποίουσ καταδικάηει ς' ζναν οδυνθρό αγϊνα δίχωσ κάκαρςθ.

Ο ςυγγραφέασ
Ο Σζνεςι Ουίλιαμσ γεννικθκε ςτισ 26 Μαρτίου του 1911 ςτθν πόλθ Colombus του
αμερικάνικου Νότου, ςτο Mississippi. Οι δυςκολίεσ τθσ ηωισ αναγκάηουν τον Ουίλιαμσ να βρει
καταφφγιο ςτο γράψιμο. Δθμοςιεφει ποιιματα και διθγιματα. Σθν περίοδο 1934-1935 αλλάηει
τρία πανεπιςτιμια κακϊσ ςε κανζνα δεν μπορεί να περάςει τα απαραίτθτα μακιματα. Από το
Πανεπιςτιμιο του Missouri ςτο Πανεπιςτιμιο του St. Louis και τελικά ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ
Iowa. Σο 1938 αποφοιτά από το Σμιμα Αγγλικισ Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου τθσ Iowa.
Βιοπορίηεται από το πρόγραμμα Νζων υγγραφζων. Γράφει διάφορα κείμενα –κεατρικά και
όχι μόνο. Σο ταλζντο του είναι ευδιάκριτο, δεν ζχει όμωσ ακόμθ, τθν αποδοχι τθσ μάηασ. To

ανζβαςμα τθσ «Μάχθσ των Αγγζλων» (30/12/1940) καταλιγει ςε καταςτροφι. Ο κρίαμβοσ
ζρχεται ςτισ 26 Δεκεμβρίου 1944 με το ανζβαςμα του «Γυάλινου κόςμου». Σον Νοζμβριο του
1947 κάνει πρεμιζρα το «Λεωφορείο ο πόκοσ», ζργο που κακιερϊνει τον Ουίλιαμσ.
Ακολοφκθςαν αναρίκμθτεσ επιτυχίεσ όπωσ θ «Λυςςαςμζνθ γάτα», το «Καλοκαίρι και
καταχνιά», το «Camino Real», το «Ξαφνικά πζρςι το καλοκαίρι», το «Σριαντάφυλλο ςτο
ςτικοσ», ο «Ορφζασ ςτον Άδθ» και άλλα. Σο 1960 γράφει τθν «Νφχτα τθσ Ιγκουάνα». Σο
τελευταίο εμπορικό του ζργο ςθματοδοτεί το κλείςιμο ενόσ κφκλου ηωισ και τον
ςυμπεραςμάτων που εξιχκθκαν από αυτόν. Αρχίηει θ περίοδοσ ανιςορροπίασ, όπου ο
Ουίλιαμσ ηει ςε μια εφιαλτικι ψυχεδζλεια. Μιςκϊνει ςυντρόφουσ για να αντιμετωπίςει τθ
μοναξιά. Ωςτόςο, ζτςι τθν κάνει να φαίνεται ακόμθ πιο κυρίαρχθ πάνω του. Οι αλλεπάλλθλεσ
αποτυχίεσ των ζργων του μετά τθν «Ιγκουάνα» επιτείνουν τθν αίςκθςθ τθσ αποτυχίασ και τθσ
καταςτροφισ κάνοντάσ τον να φαίνεται αξιοκρινθτοσ. ιμερα τα φςτερα ζργα του ζχουν
δικαιωκεί από τθν κεατρολογικι ζρευνα κακϊσ ςτθν βιβλιογραφία ζχουν κακιερωκεί ωσ ζργα
ωριμότθτασ, αφαίρεςθσ, δραματουργικισ λιτότθτασ και εμβάκυνςθσ. Πεκαίνει ςτισ 24
Φεβρουαρίου 1983 ςτθ Νζα Τόρκθ, πρόωρα, ςε ςυνκικεσ που ζχουν αφιςει ερωτθματικά
γφρω από το αν ο κάνατόσ του προιλκε από ατφχθμα ι κάτι άλλο.

Πρεμιέρα: Παραςκευι 2 Μαρτίου 2018, Σεχνοχϊροσ τθσ ΕΘΑΛ, ςτισ 8.30μμ
Παραςτάςεισ: Κάκε Σρίτθ, Σετάρτθ & άββατο ςτισ 8.30μμ και Κυριακι ςτισ 6.30μμ ςτον
Σεχνοχϊρο τθσ ΕΘΑΛ (μζχρι 18 Μαρτίου 2018)
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