Φιλοξενοφμενεσ παραγωγέσ ςτον
Τεχνοχώρο τησ ΕΘΑΛ
Σο Θέαηρο Δέληρο παροσζηάδεη
ΑΝ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝ ΑΙΝΙΓΜΑ ηοσ Άθε Δήκοσ
ζε ζθελνζεζία ηέιας Φσρογέλε
γηα κία παράζηαζε ζηε Λεκεζό
Σν Θέαηρο Δέληρο παξνπζηάδεη γηα πξώηε θνξά ζε ζεαηξηθή ζθελή ην έξγν ηνπ Άθε Δήκοσ «αλ
Ρόδο θαη ζαλ Αίληγκα» κε ηε ηέια Φσρογέλε λα ζθελνζεηεί θαη λα ελζαξθώλεη ην ξόιν ηεο Αλ
Χάζαγνπετ. Λαδί ηεο επί ζθελήο, ν κνπζηθόο Κιέφλ Αληφλίοσ πνπ αλέιαβε ηελ πξσηόηππε κνπζηθή ηνπ
έξγνπ.
Περίιευε ηοσ έργοσ
Σν έξγν δηαδξακαηίδεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1616, ηε λύρηα πξηλ από ηνλ ζάλαην ηνπ Οπίιηακ αίμπεξ.
Η ζύδπγνο ηνπ, Αλ Χάζαγνπετ, μαγξππλάεη θνληά ζην άληξα ηεο, έρνληαο γηα ζπληξνθηά έλαλ κνπζηθό κε
ηελ θηζάξα ηνπ θη έλα βαξέιη κπύξα.
ηε δηάξθεηα ηεο αγξππλίαο , κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο, ηεο κέζεο θαη ησλ αλακλήζεσλ, ε εξσίδα ζα
μεηπιίμεη όιεο ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ αίμπεξ – ηε γιύθα ηνπ έξσηα, ηελ εγθαηάιεηςε, ηε
ιαηξεία ηεο γηα ηε γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία, ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα θαη ηελ κνλαμηά, ζα 'ξζεη
αληηκέησπε κε ηνλ καγηθό θόζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηηο ηδαληθέο εξσίδεο ησλ έξγσλ ηνπ άληξα ηεο θαη
ζην εξώηεκα ηνπ Άκιεη «λα δεη θαλείο ή λα κε δεη;», ζα απαληήζεη ζξηακβεπηηθά, «ΜΑ ΖΕΘ!»

σγγραθηθό ζεκείφκα

Λε αθνξκή ηελ ηζηνξία ηεο Αλ Χάζαγνπετ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ κεγάινπ βξεηαλνύ δξακαηνπξγνύ Οπίιηακ
αίμπεξ, γηα ηε δσή ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνπκε παξά ειάρηζηα, ν Άθεο Δήκνπ καο μελαγεί ζην
ζπλαηζζεκαηηθό ηνπίν κηαο δπλακηθήο αιιά αδηθαίσηεο γπλαίθαο.
«Ληα λύρηα πξηλ ην ζάλαην ηνπ αίμπεξ, πνπ είλαη ην ηέινο θαη ηεο δηθηάο ηεο δηαδξνκήο, ε, κέρξη ηώξα,
ζησπειή, ππνηαγκέλε Αλ, άιινηε κε αηρκεξό ρηνύκνξ θη άιινηε κε κηα ιπξηθή δηάζεζε, άιινηε
αθεγνύκελε θη άιινηε ηξαγνπδώληαο, απεπζύλεηαη ζηνλ εηνηκνζάλαην ζύδπγό ηεο αλαπνιώληαο ηηο
κέξεο θαη ηηο λύρηεο ζην πιάη ηνπ αιιά θαη θείλεο ηεο δηθηάο ηεο ζθνηεηλήο, κνλαρηθήο πνξείαο κεηά ηελ
εγθαηάιεηςή ηεο απ’ απηόλ. Σαπηόρξνλα, κνηάδεη λα αλακεηξηέηαη κε όινπο ηνπο ήξσεο θαη ηηο εξσίδεο
ησλ έξγσλ ηνπ εκβιεκαηηθνύ ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα, δηεθδηθώληαο θη απηή ην κεξίδηό ηεο ζηνλ
«εξσηζκό» θαη ηελ αζαλαζία πνπ ε ζθελή κπνξεί λα πξνζθέξεη.
Φαληαζηηθή επηλόεζε ην «αλ ξόδν θαη ζαλ αίληγκα», δελ απνηειεί κηα βηνγξαθηθή αλαζύλζεζε ηνπ
πξνζώπνπ ηεο Χάζαγνπέτ, επηρεηξεί κόλν λα ηρλνγξαθήζεη ηηο απσζεκέλεο επηζπκίεο, ηα ηξπθεξά

κπζηηθά θαη ηα αλεθπιήξσηα όλεηξα κηαο γπλαίθαο πνπ – όπσο ηόζεο θαη ηόζεο άιιεο, από ηελ αξραηόηεηα
σο ηηο κέξεο καο – έδεζε γηα ην ραηίξη θαη ηε δόμα ελόο άληξα αθήλνληαο ηε δηθηά ηεο δσή λα εθθξεκεί θαη
λα ηε ζηνηρεηώλεη.»
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