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9 hours ago

Γράφει ο Τάσος Ορφανίδης

«Ο άνθρωπος βάζει πάντα την ελπίδα µπροστά και την
κάνει προσµονή»

[https://2.bp.blogspot.com/-
K7vkpQxNajM/WnuHNQjVItI/AAAAAAABDSI/DftVQ2Vz4J4RR9u1hjaCXBarZVznT1_RQCLcBGAs/s1600/PP0781J0001v29.jpg]

Ο Γιάννης Αναστασάκης ως σκηνοθέτης αυτή τη φορά,ανεβάζοντας το έργο του
Μπέκετ, φέρνει µπροστά µας την ελληνική πραγµατικότητα, φτώχεια, µιζέρια,
αναζήτηση, αδυναµία, ελπίδα, κοινωνικές συγκρούσεις και  πολιτική κρίση.Ένα
ξεχωριστό έργο αποτυπωµένο µε ευαισθησία,που αξίζει την προσεκτική µατιά του
θεατή.

Περιμένοντας τον Γκοντό , του Σάμιουελ Μπέκετ από το ΚΘΒΕ,
μακριά από τον χρόνο του γεγονότος η της προσμονής,

αδημονούμε να βρούμε λύση
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"«Περιµένοντας τον Γκοντό» αδηµονούµε να βρούµε λύση
στα ζητήµατα µας" 

Η επανάληψη των γεγονότων, δηµιουργεί αγκυλώµατα . Οι απαντήσεις δεν
βρίσκουν τον χρόνο στα ερωτήµατα, επαναλαµβάνονται χωρίς συνείδηση 
παραµένοντας στην ίδια αναµονή.

[https://1.bp.blogspot.com/-KY0ACu-
fP20/WnuHZzvTcuI/AAAAAAABDSM/ITgfZ3iRGAUuJoJY6kXKsXkDKZcr1nUVACEwYBhgL/s1600/PP0781J0001v65.jpg]

Ο  Βλαδίµηρος κι ο Εστραγκόν, περιµένουν αντιµετωπίζοντας τον δικό τους Θεό
ανάµεσα τους, γεµάτοι προσµονή και ελπίδα,σε έναν έρηµο τόπο µε µοναδικό
κάδρο ένα δένδρο να αλλάζει µέσα στον χρόνο που τρέχει. 

«Η επιµονή τους είναι η δοκιµασία τους»

 Μακριά από τον χρόνο και τους ανθρώπους, συγκρούονται, αγαπιούνται,
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πλάθονται, αναζητώντας ο ένας την δύναµη του στον άλλον. Φτάνουν στο σηµείο
να σκέφτονται τον θάνατο  αλλά παραµένουν στα λόγια, γιατί η απελπισία τους
ζητά  διέξοδο, σκοντάφτει όµως στο νόηµα.
Ο αέρας , οι αναπνοές τους γίνονται ένα , φαλτσάρουν στον ίδιο στίβο που
βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον εαυτόν τους, µέχρι που η µαγική µουσική του
Μάνου Μυλωνάκη επισκιάζει τις διαφωνίες τους και φέρνει εφήµερη ηρεµία, της 
επόµενης µέρας, της ίδιας προσµονής.

[https://4.bp.blogspot.com/-EnWloUhnA1I/WnuHrJnE3fI/AAAAAAABDSQ/XdNTYimlr30Aha-
hniFyZXgeLoHY8AJ3QCLcBGAs/s1600/PP0781J0001v24.jpg]

Δύσκολο να ερµηνεύσεις τον Μπέκετ, πολύ περισσότερο ο θεατής. Θίγει πολιτικά
ζητήµατα µε βαθιά νοήµατα και παρασύρει το κοινό στην αναζήτηση διεξόδων. 
Η  είσοδος του  Ποτζό και του Λάκυ, ευχάριστη νότα µε αποκορύφωµα τις
αντιπαραθέσεις της, δίνοντας έµφαση στη σχέση  αφέντη και  υποτακτικού
δούλου. Ο στοχαστικός µονόλογος του Λάκυ κατ’εντολή του αφέντη, προκάλεσε
έναν ακατάσχετο χείµαρρο λέξεων, χωρίς σκέψη, δίχως νόηµα.
Η βίαιη συµπεριφορά του αφέντη στο πρώτο µέρος και η αδυναµία του στο β’
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µέρος, καθορίζουν την ευαίσθητη περιοχή των σχέσεων µεταξύ αφέντη και δούλου
, δυνατού και αδύναµου. Αποτυπώνει την εναλλαγή των ρόλων σε µια κοινωνία µε
ανατροπές.  

[https://2.bp.blogspot.com/-ezCaKs1NPZI/WnuHxNttScI/AAAAAAABDSY/JOuBLB3Cvj4CEOHXrYW6j-GJe-
cPkN5FwCLcBGAs/s1600/PP0781J0001v56.jpg]

Ο άνθρωπος βρίσκεται σε µία συνεχή αναζήτηση, της ύπαρξης και του ρόλου του.
Του είναι δύσκολο να αποδεχθεί µια ζωή να µη κυλά και να παραµένει στάσιµη.
Βάζει πάντα την ελπίδα µπροστά και την κάνει προσµονή. Όσο θα υπάρχει
κάποιος να τον περιµένει, διατηρεί µέσα τους  το νόηµα της ζωής. Το αγόρι κρατά
ζωντανή την πρόκληση αυτή, διαγράφοντας το παρελθόν και σηµειώνοντας το
µέλλον. 

«Ματαιότητα να περιµένεις χωρίς νόηµα, να σου φέρουν
τη λύση στο πιάτο»
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Η προσδοκία εκφράζεται µέσα από την ελπίδα, προκύπτει από την αβεβαιότητα.Ο
άνθρωπος χρειάζεται να βγει από τα αδιέξοδα του, µέσα από  ανθρώπινες
σχέσεις. Ο χρόνος  επιταχυνόµενος, φθοροποιός, γονιµοποιός, αφηρηµένος,
πολύτιµος, απατυλός, φέρεται διαφορετικά στον καθένα.

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, στο θέατρο Μπάµπυλον, στις 5
Ιανουαρίου 1953, σε σκηνοθεσία του Ροζέ Μπλέν.

Ο Θεατής που αγαπά το καλό θέατρο δεν θα πρέπει να το χάσει !

Τάσος Ορφανίδης

φωτογραφίες Τάσος Θώµογλου 
περισσότερα στο site του ΚΘΒΕ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ 
[http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=91&newsid=2535]

ΚΘΒΕ 2018: Περιμένοντας τον Γκ…

Διαβάστε επίσης_____πατώντας πάνω στον υπότιτλο του θέματος___________________________

https://www.youtube.com/watch?v=hiYhjrRxR0A
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=91&newsid=2535
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Όσα η Καρδιά μου στην Καταιγίδα [http://anastasiosskepseis.blogspot.com/2018/01/blog-

post_15.html]

Ντα, από το ΚΘΒΕ  [http://anastasiosskepseis.blogspot.com/2018/02/blog-post.html]
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Δημοσιεύτηκε 9 hours ago από τον χρήστη Anastasios Orfanidis
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β.Μ [http://anastasiosskepseis.blogspot.com/2017/12/blog-post_7.html]

"η αυλή των θαυμάτων" [http://anastasiosskepseis.blogspot.com/2018/01/60.html]
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