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Ιστορίες γράφονται και διαβάζονται κάτω από τη σκιά του ουρανού και το
αγκάλιασµα της γης. Το πρώτο σκοτάδι, µια κουρτίνα, µια τελευταία σηµείωση,
µια φωνή, ένα χέρι µε το σφουγγαρόπανο να αποτυπώνει υποµονετικά τα ίχνη του
πάνω στη πόρτα. Η παράσταση έτοιµη ν’αρχίσει, µα διακόπτεται από µια αγγελία
θανάτου, ενός θανάτου που θα ξυπνήσει συναισθήµατα, εικόνες πληµµυρισµένες
από το παρελθόν ενός παιδιού, που µεγάλωσε από ένα πατέρα κυριολεκτικά στον
κόσµο του µε εµµονές και µια υπερπροστατευτική µάνα. 
Ο ουρανός είναι ο πατέρας, η αιτία που έβλεπε ο γιος στις δικές του σκέψεις.Η
γη είναι η µάνα, που γραπώνεται πάνω του σαν χταπόδι .Τα σύννεφα γίνονται
κεραυνοί, να ξεθυµάνουν τη σφραγισµένη σιωπή τους.Στο αγκάλιασµα τους
εισχωρεί ο θάνατος, µε τους µικρούς κόκκους µυστικών να καµτσικώνουν τις
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αναµνήσεις. 

"Ένα  κουβάρι  συναισθηµάτων , που απλώνεται για να
τυλιχθεί από την αρχή."

Μια απρόσµενη δουλειά και η σφιχτή αγκαλιά της µάνας, θα τον αλυσοδέσουν για
δέκα χρόνια στο τόπο που µεγάλωσε. Άντρεψε, αλλά δεν χάρηκε τον πρώτο του
έρωτα, όταν συνάντησε τον πατέρα. Ένας φίλος που αγκυροβόλησε µένοντας στις
µικροαστικές του αντιλήψεις.  Η ζήλια που εκδηλώνεται απρόσµενα για τη µάνα,
να αφορά ένα παλιό ανεκπλήρωτο έρωτα της,η άνοια του πατέρα, το κοµπόδεµα
που έρχεται σαν διαθήκη συναισθηµάτων που αποθήκευε ο πατέρας στο
χρονοντούλαπο της λησµονιάς.
 Ένα όνειρο που καθυστέρησε να το ‘βρει ο γιος, σαν πραγµατικότητα τον
επαναφέρει µέσα από τη σκηνή του θεάτρου, βιώνοντας τον δικό του ρόλο, στο
σπίτι .Η παράσταση κλείνει ,το δικό τους έργο θα έχει ολοκληρωθεί!
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"Ο θάνατος φέρνει κατάµατα τη ζωή και την αφήνει να
εκτεθεί στα µάτια του γιου! "
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Μια παράσταση συγκλονιστική, µε τον  Κώστα Σαντά να παίρνει την παράσταση
στους ώµους του και  γύρω του µικρές και µεγάλες δηµιουργίες, µε τους
υπόλοιπους συντελεστές να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.
Το έργο που έγραψε ο Ιρλανδός συγγραφέας Χιού Λέοναρντ , έγινε γνωστό στη
χώρα µας από τον Μάνο Κατράκη την δεκαετία του 80. 
Πολυβραβευµένο έργο ανεβαίνει αυτές τις µέρες από το ΚΘΒΕ, σε σκηνοθεσία του
Δηµοσθένη Παπαδόπουλου.Μέσα από τη δική του µατιά, επικοινωνεί το κοινό µε
τη παράσταση, αναδεικνύοντας τα οικογενειακά βιώµατα που σέρνει ο καθένας
µας από παιδί και φωτογραφίζει τα σηµεία που ριζώνουν στη καρδιά και στο
µυαλό µας, φτάνει ένα συνταρακτικό γεγονός να τα ξεριζώσει ακαριαία. 
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 "Διαχρονικό το έργο ,µέσα του ο θεατής αναγνώρισε τον
εαυτόν του και βρήκε τα χαρακτηριστικά της οικογένειας του."
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Για µια ακόµη φορά ο Γ.Αναστασάκης (καλλιτεχνικός Δντής ) και το ΚΘΒΕ έκαναν
το θαύµα τους.Μια ακόµη επιλογή που φέρνει το κοινό στο θέατρο . Η αίθουσα
ασφυκτικά γεµάτη, χωρίς να υπάρχει κενή θέση για κάποιον θεατή της
τελευταίας στιγµής!  

https://4.bp.blogspot.com/-Gs-mhlo4gmw/WnL1boxa0QI/AAAAAAABDHM/Vf18BzE9lu8kcrwKtFkMItTxCgf0bQtkgCLcBGAs/s1600/PP0769J0002v37.jpg


02/02/18 13:02Ντα, από το ΚΘΒΕ ,ένα αγκάλιασµα γης και ουρανού που γέννησε χείµαρρο συναισθηµάτων

Page 5 of 5http://anastasiosskepseis.blogspot.gr/2018/02/blog-post.html

Το "Ντα" του Ιρλανδού συγγραφέα…

φωτογραφίες Τάσος Θώµογλου
περισσότερα για τη παράσταση στο site του ΚΘΒΕ

Δημοσιεύτηκε 22 hours ago από τον χρήστη Anastasios Orfanidis
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