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Ο Λάμπρος Κτεναβός μας μιλά για την παράσταση
“Τόσο κοντά” στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.
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Tι σκέφτηκες όταν σου προτάθηκε να παίξεις στο έργο «Τόσο κοντά» του  Πάτρικ
Μάρμπερ;

Καταρχήν η πρόταση που μου έγινε ήταν να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και να
περάσω οντισιόν…. Μου έγινε τη στιγμή που έπρεπε! Χρειαζόμουν κάτι πιο
συγκεκριμένο και αυτή η οντισιόν θα με βοηθούσε να το αποκτήσω. Ένα ρόλο
δομημένο από εμένα… με τα συναισθήματα του ,με τα υπαρξιακά του
ερωτήματα. Ένα άλλο κομμάτι του ίδιου μου του εαυτού.

1/4

http://artandpress.gr/%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81/?fbclid=IwAR1KvB5mDRxtDJcFNWsgVHSGSQhCGCmt6a4CxGLjmwthmpA3_0Jb6rGsz3I


Τι διαφορετικό έχει το συγκεκριμένο κείμενο;

Το κείμενο του Μαρμπέρ με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι και στη συνέχεια
συμπορευόμαστε είναι τόσο σημερινό δεν αναγκάζει τον ηθοποιό να καμωθεί.
Η ψυχολογία των χαρακτήρων είναι έτσι δομημένη ώστε ο θεατής να
αισθάνεται ότι τον αφορά άμεσα. Πιστεύω πως η μετάφραση του Θωμά
Μοσχόπουλου και η σκηνοθεσία του Πέτρου Ζηβανού βοήθησαν πολύ σε
αυτό!!!!

Mίλησε μας για τον ρόλο σου.

Ο Νταν γόνος αστικής οικογένειας… ένας χαρακτήρας με κλήση προς την
πνευματικότητα, καταραμένος επιλέγοντας το κίνημα του ρομαντισμού
επιλέγει να συνδεθεί με το ανθρώπινο του στοιχείο και προδίδεται αλλά και
προδίδει!!! Ένα ταξίδι σε ένα όμορφο τρένο με υπέροχα τοπία στη διαδρομή
αλλά χωρίς προορισμό!!!
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Μια σκηνή ή μια ατάκα του έργου που είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική;

 Χωρίς την αλήθεια γινόμαστε ζώα! Έχε μου εμπιστοσύνη! Ξέρω τι λέω! Σ
αγαπώ!!!

Τι περιμένεις από το θέατρο;

Να πάρει και να δώσει επιτέλους αυτό που του αξίζει!!!

Tι σκέφτεσαι για την Ελλάδα του 2019;

Ειρήνη.
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Πληροφορίες για την παράσταση ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ» (CLOSER) του
Πάτρικ Μάρμπερ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας ΕΔΩ
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