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11.00-14.00, SLACK ROOM, 3ος / Άρης Λάσκος, 
«Ένα ντοκιµαντέρ για το Θέατρο Ντοκιµαντέρ»

15.00-17.00, SLACK ROOM, 3ος / Γεωργία Μαυραγάνη, 
«Ντοκουµέντα θεάτρου ντοκουµέντου»

Ένα διαδραστικό lecture, µια ανοιχτή πρόβα, µια παρουσίαση που ζητά την ενεργή συµµετοχή 
των θεατών, µια γνωριµία βιωµατική.

∆ιάφορα και διαφορετικά υλικά, αποσπάσµατα συνεντεύξεων, µαρτυριών, ηµερολογίων και 
µελετών, όλα µαζί, ανάκατα πάνω σε ένα τραπέζι. Σκηνοθέτες, θεατρολόγοι, δηµοσιογράφοι, 
συµµετέχοντες σε παραστάσεις, ηθοποιοί, πρόσφυγες, κοινότητες, όλοι όσοι κατά καιρούς έχουν 
εµπλακεί, έχουν µιλήσει.

Τι είναι το θέατρο ντοκιµαντέρ; Πώς ορίζεται; Πώς κατασκευάζεται; Ποια τα όριά του; Έχει κανόνες; 
Ποιος µπορεί να µιλήσει; Έχει δραµατουργία; Κι αν έχει, πώς αυτή δοµείται; Ποια η διαφορά του 
από το ριάλιτι;

Με την καθοδήγηση του και µε έµπνευση την δουλειά του µέχρι στιγµής - όπου ηθοποιοί, µη 
στενά συνδεδεµένοι µε την ιστορία που αφηγούνται, µεταχειρίζονται και εκφέρουν τα λόγια 
"άλλων" -  ο Άρης Λάσκος προσκαλεί τους συµµετέχοντες να γνωρίσουν το θέατρο ντοκιµαντέρ 
µέσα από την διαδικασία που ο ίδιος δουλεύει. Σαν να είµαστε σε µια πρόβα.

Ντοκουµέντο, λόγια, αφηγηµατικότητα και αναπαράσταση, δοµή και παραστασιακό αποτέλεσµα.

Όπως και στις παραστάσεις του, έτσι και εδώ, (µόνο που τώρα έχουµε µόνο τρεις ώρες), µε υλικό 
τα λόγια "άλλων" όλοι µαζί, θα "φτιάξουµε" τελικά ένα µίνι ντοκιµαντέρ... 
για το θέατρο ντοκιµαντέρ.

Στη δίωρη αυτή συνάντηση οι συµµετέχοντες θα παρακολουθήσουν επιλεγµένα αποσπάσµατα 
από τις παραστάσεις ντοκουµέντο που έχει παρουσιάσει η σκηνοθέτις  Γεωργία Μαυραγάνη τα 
τελευταία χρόνια, εξηγώντας και συζητώντας παράλληλα για τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
έχει χρησιµοποιήσει σε κάθε παράσταση. Η σκηνοθέτις θα παραθέσει όσα της έµαθε το θέατρο 
ντοκουµέντο, αναλύοντας την όποια επίδραση είχαν αυτές οι παραστάσεις στους συµµετέχοντες, 
στους θεατές αλλά και στη δηµιουργία παραστάσεων που δεν έχουν τόσο έντονο, φαινοµενικά, 
το στοιχείο του Ντοκουµέντου.
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15.00-17.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, 1ος / Πρόδροµος Τσινικόρης, 
«Αναζητώντας το χαµένο χώρο»

18.00-20.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, 1ος / Κορίνα Βασιλειάδου - Χάρης Πεχλιβανίδης (In flux), 
«Από τον Ίψεν στην Βέροια»

Με αφορµή το audio walk «Στη µέση του δρόµου», που πραγµατοποιήθηκε το 2015 µε τη συµµε-
τοχή πωλητών του περιοδικού δρόµου ΣΧΕ∆ΙΑ και τη νέα του παράσταση, που προετοιµάζεται για 
το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021, µε τίτλο «Thank God it’s Friday at the Cherry Orchard», 
o σκηνοθέτης και δραµατουργός Πρόδροµος Τσινικόρης προσκαλεί σε µια συνάντηση – συζήτηση 
γύρω από το θέατρο ντοκιµαντέρ, τις έννοιες της απώλειας και της νέας αρχής, και την αξιοποίηση 
/ µετατροπή της πραγµατικότητας σε καλλιτεχνικό έργο.

Τι είναι το θέατρο ντοκουµέντο; Από το Ορυχείο Ίψεν: Ένας Εχθρός του Λαού Συναντάει τον Λαό 
(2014) µέχρι τις Ανθισµένες ροδακινιές (2020), οι παραστάσεις της In flux απαντούν κάθε φορά 
και κάτι διαφορετικό, ενώ οριστική λύση δεν έχει βρεθεί. Στην παρουσίαση αυτή, θα µοιραστούµε τις 
διαφορετικές παραστασιακές απαντήσεις στο κρίσιµο αυτό ερώτηµα, καλύπτοντας µια προσωπική 
καλλιτεχνική διαδροµή που ξεκινά µε το διάλογο της κλασικής δραµατουργίας µε τη σύγχρονη 
κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα και φτάνει, κάποια χρόνια αργότερα, να αναζητά την υποκει-
µενικότητα και τη δηµιουργική επεξεργασία του πραγµατικού.

∆ουλεύοντας στο θέατρο, αντιλαµβανόµαστε τις καταστάσεις µέσω της σύγκρουσης. Η σύγκρουση 
αυτή εντοπίζεται στο επίπεδο της καλλιτεχνικής δηµιουργίας αλλά και στον µετά-παραστασιακό 
χρόνο. Συγκρουσιακή είναι η σχέση που αποκτά ο θεατής µε το γεγονός που εκτυλίσσεται µπροστά 
στα µάτια του, όπως, επίσης, ίδιας φύσεως είναι και η δική µας σχέση µε το έργο µας. Εκεί εντοπί-
ζουµε την δηµιουργό σύγκρουση που αναζητούµε ως καλλιτέχνες, και η Ιστορία προχωράει µην 
έχοντας ακόµα δείξει τα πιο ωραία υλικά της.

18.00-20.00, SLACK ROOM, 3ος  / Ανέστης Αζάς-Laura Uribe, 
«Campo - A Video Reading»

Μέσα στην πρόσφατη καραντίνα προέκυψε, από πρωτοβουλία του θεάτρου Maxim Gorki του 
Βερολίνου, µία ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική συνάντηση ανάµεσα στη Μεξικανή συγγραφέα Laura 
Uribe και τον Έλληνα σκηνοθέτη Ανέστη Αζά.

H Laura Uribe ερευνήτρια, συγγραφέας και σκηνοθέτης, που δραστηριοποιείται στο είδος του 
θεάτρου ντοκιµαντέρ, γράφει το έργο „Campo“, µε θέµα τις δολοφονίες και τους αγνοούµενους 
από τον πόλεµο των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, που βασίζεται σε αληθινές µαρτυρίες. 
Λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την παγκόσµια έξαρση της πανδηµίας και τους 
περιορισµούς που επιβλήθηκαν στις µετακινήσεις, ο Ανέστης Αζάς, που είχε κληθεί αρχικά να 
σκηνοθετήσει την θεατρική ανάγνωση του κειµένου στη Γερµανία, ετοιµάζει τελικά µία 
βιντεο-ανάγνωση του έργου µε Ελληνίδες ηθοποιούς στην Αθήνα, και εικαστικό υλικό από 
το ίντερνετ, που θα προβληθεί διαδικτυακά στη σελίδα του Maxim Gorki Theater.

Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια τα όρια του θεατρικού ντοκιµαντέρ, και πως αυτά αλληλεπι-
δρούν στα υβριδικά φορµάτ της εποχής του κορωνοϊού; «Στην αρχή της διαδικασίας», γράφει 
η Laura Uribe, «δεν µπορούσα να φανταστώ να παίζουν αυτό το έργο ηθοποιοί, πόσο µάλλον
 Έλληνες. ∆εν έχουν την  παραµικρή ιδέα τι σηµαίνει να ψάχνεις πτώµατα. Ποιος έχει το δικαίωµα 
να υποδυθεί ποιον; Πώς αποκτάς το δικαίωµα να µιλήσεις για κάτι;» Οι δύο καλλιτέχνες 
παρουσιάζουν το έργο και συζητούν, ζωντανά µέσω skype, µε το κοινό για τις δυνατότητες 
του θεάτρου ντοκιµαντέρ και τις συνθήκες που αυτό γίνεται στην Ελλάδα και το Μεξικό, στην 
προ- και µετά-Covid εποχή.  
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11.00-13.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, 1ος / ∆ηµήτρης Μπαµπίλης, 
«Το θέατρο του πραγµατικού»

12.00-14.00, SLACK ROOM, 3ος  / Εύα Οικονόµου-Βαµβακά, 
«Σήµερα, διάβασα το όνοµά σου στην εφηµερίδα…»

Η σύγχρονη σκηνική εµπειρία τοποθετεί συχνά το πραγµατικό ή άλλες δραµατουργίες της 
πραγµατικότητας στο επίκεντρο της σκηνικής πράξης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το Θέατρο 
της Τεκµηρίωσης (Documentary Theatre), όπου οι επί σκηνής δρώντες καλούνται να επικοινωνήσουν 
τις πραγµατικότητές τους, µετατρέποντας το πρωτογενές υλικό τους σε σκηνική αφήγηση µε έναν 
διαφορετικό τρόπο από το συµβατικό θέατρο. ∆ιαφοροποιούµενο τόσο από την παραδοσιακή 
ψευδαισθητική λειτουργία όσο και από την επική εκδοχή της αποστασιοποίησης, το θέατρο του 
πραγµατικού θέτει το εξής ερώτηµα: ποια λειτουργία καλούνται να αναλάβουν οι επαγγελµατίες 
της πρακτικής του θεάτρου (σκηνοθέτες, συγγραφείς, δραµατουργοί); Ποια θεωρητικά-σκηνικά 
εργαλεία µπορούν να αξιοποιήσουν για να επανεφεύρουν αυτήν την λειτουργία; Και ποια είναι 
τελικά τα όρια µεταξύ θεάτρου και πραγµατικότητας; 

Ο ∆ηµήτρης Μπαµπίλης, σκηνοθέτης – σύµβουλος δραµατουργίας, µοιράζεται σκέψεις και παρα-
δείγµατα από παραστάσεις που συνδηµιούργησε τα τελευταία χρόνια, εκκινώντας έναν διάλογο 
που ιδανικά θα αναζητήσει µελλοντικές εκδοχές ενός πολύτιµου θεατρικού είδους, που εκπληρώνει 
µοναδικά το καλλιτεχνικό αίτηµα της κοινωνικής παρεµβατικότητας.

Πώς µπορείς ξεκινώντας από µια απλή είδηση να καταλήξεις σε παράσταση;
Η ιστορία που θέλεις να πεις υπάρχει µέσα σου ή γεννιέται µπροστά στα µάτια σου; 

∆ιερευνώντας τη διαδικασία σύνθεσης µιας παράστασης µε αφορµή ένα οποιοδήποτε θέµα της 
επικαιρότητας, θα προσπαθήσουµε µέσα σε ένα εργαστήριο 120 λεπτών να µελετήσουµε 
παραδείγµατα και να πειραµατιστούµε πάνω σε αυτή. Να ενεργοποιηθούµε, να πάρουµε θέση 
και να συνδεθούµε. Και ίσως αυτό ανοίξει κάποια µικρή πόρτα στον εσωτερικό µας κόσµο και 
καταλάβουµε τι είναι αυτό που µας οδηγεί να κάνουµε θέατρο. Και πως η ιστορία που κάθε 
φορά λέµε, είναι η δική µας ιστορία, καθώς ακόµα και στο πλαίσιο του “documentary theater” 
η αλήθεια δεν µπορεί ποτέ να είναι αντικειµενική. 

14.00-16.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, 1ος / Παντελής Φλατσούσης, 
«Επιστρέφοντας στην Κυψέλη: Το κτίριο, οι κάτοικοι, τα παιδιά» 

Μια διάλεξη και συζήτηση µε τον σκηνοθέτη Παντελή Φλατσούση και τις δραµατουργούς 
Κατερίνα Κωνσταντινάκου και Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, µε αφορµή την παράσταση 
«Κυψέλη-New Kids On the Block», που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2019 στο 15ο Γενικό Λύκειο
 Κυψέλης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. 

Γυρνάµε πίσω στο χρόνο και πιάνουµε εκ νέου το νήµα της όλης διαδικασίας µέσα από την οποία 
προέκυψε το συγκεκριµένο site specific θεατρικό ντοκιµαντέρ. Ποια ήταν η αφoρµή για το project; 
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15.00-17.00, SLACK ROOM, 3ος  / Μάρθα Μπουζιούρη, 
«Θέλω να γίνει η ιστορία µου παράσταση, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να είµαι 
ανάµεσα στους θεατές…»

Τι ζητήµατα επιθυµούσαµε να πραγµατευτούµε και τι ερωτήµατα να διερευνήσουµε µε αυτήν 
την παράσταση; Γιατί θεατρικό ντοκιµαντέρ και γιατί η Κυψέλη; 
Και πιο συγκεκριµένα: Τι ρόλο έπαιξε ο χώρος του σχολείου; Πώς φιλοξένησε δρώντες, δρώµενα 
και θεατές; Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τις συνεντεύξεις µε τους ενήλικες, νυν και πρώην, 
κατοίκους Κυψέλης; Πώς ενσωµατώθηκε το υλικό αυτό στο τελικό αποτέλεσµα; Με ποιους τρόπους 
δουλέψαµε µε τα παιδιά, ηλικίας 10-14 ετών, διαφόρων εθνικοτήτων και όλα κάτοικους Κυψέλης; 

Επιστρέφοντας στην Κυψέλη εξερευνούµε µια σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε τη διαδικασία 
προετοιµασίας και δηµιουργίας, έρευνας και προβών, για την παράσταση «Κυψέλη-New Kids On 
the Block», εστιάζοντας στο κύριο ερώτηµα: κατά πόσο άραγε αυτή η διαδικασία µετακίνησε και 
άλλαξε εµάς τους ίδιους. 

«Το 2019 ήρθε στα χέρια µου το αυτοβιογραφικό αφήγηµα “Une belle équipe” του Gregory 
Reibenberg – ενός ανθρώπου που επέζησε των τροµοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοέµβρη 
2015 στο Παρίσι, χάνοντας ωστόσο τη γυναίκα του κι αγαπηµένους φίλους. Λίγους µήνες µετά 
ταξίδεψα εκεί για να τον συναντήσω. Σήµερα, µεταγράφουµε την ιστορία του στη σκηνή. Εκείνος, 
ίσως έρθει στην Αθήνα να τη δει, ίσως όχι. ∆εν έχει αποφασίσει ακόµα.» 

Με αφορµή την παράσταση θεάτρου ντοκιµαντέρ που προετοιµάζει η σκηνοθέτις και κοινωνική 
ανθρωπολόγος Μάρθα Μπουζιούρη, θα µοιραστούµε κοµµάτια της βιωµατικής και δηµιουργικής 
διαδροµής της – ηθικές, αισθητικές και συναισθηµατικές προκλήσεις – εστιάζοντας στις σχέσεις που 
δηµιουργούµε µε τα πρόσωπα που µας εµπιστεύονται τις ιστορίες τους – σχέσεις που προηγούνται 
και έπονται της σύντοµης ζωής µιας παράστασης. 

Μέσα από αναγνώσεις πρωτότυπων µαρτυριών, παραδείγµατα από προηγούµενες δουλειές και 
δραµατουργικές ασκήσεις, θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε τόσο δεοντολογικά όσο κι εκφρα-
στικά ζητήµατα του θεάτρου ντοκιµαντέρ: Με ποιο τρόπο "οικειοποιούµαστε" ιστορίες άλλων, ειδικά 
όταν αυτές έχουν ένα φορτισµένο, συχνά τραυµατικό πυρήνα; Πώς χτίζουµε σχέσεις εµπιστοσύνης; 
Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό εµπλέκουµε τα πραγµατικά πρόσωπα στη δηµιουργική διαδικασία; 
Τι σηµαίνει η µεταγραφή του βιώµατος σε καλλιτεχνικό έργο για εκείνα αλλά και για εµάς ως 
δηµιουργούς; Θέτει η µαρτυρία-εµπειρία όρια στην καλλιτεχνική ελευθερία; Πόσο δόκιµη είναι 
τελικά η ενασχόληση µε ζητήµατα του παρόντος ή του πρόσφατου παρελθόντος, χωρίς το δίχτυ 
ασφαλείας της ιστορικής και συναισθηµατικής απόστασης; 

18.00-20.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 1, 1ος / Γιολάντα Μαρκοπούλου, 
«E_ΦΥΓΑ / Ιστορίες 2014-2020» 

Η σκηνοθέτιδα Γιολάντα Μαρκοπούλου µε αφετηρία τον κύκλο παραστάσεων Ε_ΦΥΓΑ, παρουσιάζει 
τις διαφορετικές πτυχές της δηµιουργικής διαδικασίας µέσα από την προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού αλλά και µε την παρουσία των ίδιων των συµµετεχόντων. 

Οι παραστάσεις Ε_ΦΥΓΑ 1 (ΣΥΝΕΡΓΕΙ-O, Μεταξουργείο, 2014-15) και Ε_ΦΥΓΑ_2 (Φεστιβάλ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2018, Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) έχουν δηµιουργηθεί 
µέσα από εργαστηριακή δουλειά µε την οµάδα νέων προσφύγων και µεταναστών Station Athens 
που συντονίζει από το 2009, ενώ η παράσταση Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία (Φεστιβάλ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2019, 
Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης) µε τους απογόνους των Μικρασιατών 
προσφύγων του Συνοικισµού της Άνω Ελευσίνας. 
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18.00-20.30, SLACK ROOM, 3ος  / Ελένη Ευθυµίου, 
«Μιλώντας για τη δραµατουργία του "προσωπικού"» 

Θα συζητηθούν οι µορφές προσέγγισης της κοινότητας µέσα από τη µακρόχρονη διαδικασία 
έρευνας και καλλιτεχνικής πρακτικής, µε έµφαση στο θέµα της προσφυγιάς και της αναγκαστικής 
µετεγκατάστασης, η συνεργασία µη επαγγελµατιών µε ηθοποιούς και επαγγελµατίες του θεατρικού 
χώρου και η διαρκώς µεταβαλλόµενη σχέση µεταξύ ντοκουµέντου και επιτέλεσης (performance). 
Ιδιαίτερη σηµασία για το κάθε έργο έχει ο τόπος και η συνθήκη παρουσίασης, η site-specific 
διάσταση, που αποτελεί πάντα βασικό κινητήριο µοχλό της δραµατουργίας και ένα από τα νήµατα 
που ενώνουν τις ιστορίες και τις αποκρυσταλλώνουν ως µια ολοκληρωµένη εµπειρία για τους θεατές.

Πώς µία πραγµατική ιστορία εµπλουτίζει ένα θέατρο επινόησης; Πώς µετασχηµατίζεται συνολικά 
το νόηµα της δραµατουργίας από την επιλογή των δρώντων προσώπων; Ποια είναι η σύγκλιση 
και ποια η διαφορά µεταξύ διαφορετικών θεατρικών ειδών που εµποτίζονται όλα από την πραγµα-
τικότητα; Και γιατί αγωνιούµε να δώσουµε όνοµα και ταυτότητα σε όλες αυτές τις διαφορετικές 
µεταξύ τους σκηνικές αποτυπώσεις;

Η Ελένη Ευθυµίου παρουσιάζει αποσπάσµατα από προηγούµενες δουλειές της µε στόχο να θέσει 
τα παραπάνω ως ανοιχτά ερωτήµατα προς συζήτηση. Μιλά για τον τρόπο που δηµιουργεί σκηνικά 
συµβάντα και για τη σηµασία που έχει για εκείνη η έρευνα και η προετοιµασία στο τελικό 
αποτέλεσµα.



S T A G E  O N  S C R E E N

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  1 1  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ,  2 0 . 3 0
( Π ρ ο α ύ λ ι ο  ε κ θ ε σ ι α κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  Σ ε ρ α φ ε ί ο υ )

ΟΡΥΧΕΙΟ ΙΨΕΝ: ΕΝΑΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟ ΛΑΟ
των Κορίνας Βασιλειάδου και Χάρη Πεχλιβανίδη
(µετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση µε τους συντελεστές) 

Η παράσταση µε τον αγγλικό τίτλο «Μin(d)ing Ibsen: An Enemy of the people meets the people» 
κέρδισε την Υποτροφία Ίψεν 2013 του διεθνώς αναγνωρισµένου θεσµού Ibsen Scholarships του 
Υπουργείου Πολιτισµού της Νορβηγίας. 

Πρόκειται για τη συµπαραγωγή του ΚΘΒΕ και των δηµιουργών Χάρη Πεχλιβανίδη και Κορίνας 
Βασιλειάδου, η οποία και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ανέβασµα του έργου «Ένας Εχθρός του λαού» 
του Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, στο οποίο το αστικό δράµα συνδιαλέγεται µε το 
θέατρο-ντοκουµέντο. Το σπουδαίο κλασικό κείµενο συναντάει τη σύγχρονη πραγµατικότητα, 
επιχειρώντας να ανοίξει έναν από σκηνής διάλογο πάνω στο αµφιλεγόµενο θέµα της εξόρυξης 
χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής – το ιψενικό δίληµµα συναντά το δίληµµα του παρόντος. 

Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Ibsen Scholarships του Υπουργείου Πολιτισµού 
της Νορβηγίας και της Αντιδηµαρχίας Πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύλληψη και σκηνοθεσία: Κορίνα Βασιλειάδου – Χάρης Πεχλιβανίδης
∆ραµατουργία: Πρόδροµος Τσινικόρης
Μετάφραση (από τα αγγλικά): ∆ηµήτρης Ναζίρης
Σκηνικά, Φωτισµοί-video mapping: Στάθης Μήτσιος
Κοστούµια: Στέλλα Γκρεκιώτη
Οργάνωση παραγωγής: Σταυρούλα ∆ηµητριάδου
Κατασκευή µάσκας: Μάρθα Φωκά

∆ιανοµή
ΤΟΜΑΣ ΣΤΟΚΜΑΝΝ: Μιχάλης Φωτόπουλος
ΚΑΤΡΙΝΑ ΣΤΟΚΜΑΝΝ: Έφη Σταµούλη
ΠΕΤΡΑ ΣΤΟΚΜΑΝΝ: Ειρήνη Κυριακού
ΠΕΤΕΡ ΣΤΟΚΜΑΝΝ: Κώστας Χατζησάββας
ΧΟΒΣΤΑΝΤ: Νικόλας Μαραγκόπουλος
ΜΠΙΛΛΙΓΚ: ∆ηµήτρης Χατζηµιχαηλίδης
ΑΣΛΑΚΣΕΝ: Χάρης Πεχλιβανίδης
Στην παράσταση συµµετέχει οµάδα ειδικών (experts).



Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 2  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ,  2 0 . 3 0
( Π ρ ο α ύ λ ι ο  ε κ θ ε σ ι α κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  Σ ε ρ α φ ε ί ο υ )

ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ
των Ανέστη Αζά και Πρόδροµου Τσινικόρη
(µετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση µε τους συντελεστές) 

Ως θέατρο της πραγµατικότητας, η «Καθαρή Πόλη» ανιχνεύει και επαναπροσδιορίζει τα στερεό-
τυπα, µέσα από το βλέµµα και τις προσωπικές µαρτυρίες εκείνων που είναι ειδικοί σε θέµατα 
καθαριότητας: τις µετανάστριες καθαρίστριες της Αθήνας. Ταυτόχρονα, η «Καθαρή Πόλη» διερευνά 
την ιστορική, φιλοσοφική και πολιτική διάσταση της έννοιας του «καθαρού» ως κανονιστικού όρου 
κρίσης που υιοθετήθηκε από τους Ναζί και έγινε ο βασικός πυλώνας της ρατσιστικής τους ιδεολογίας, 
µε στόχο την εξολόθρευση των «άλλων» και τη δηµιουργία µιας «καθαρής» φυλής.

Στην παράσταση µας µιλούν πέντε πραγµατικές καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες (Αλβανία, 
πρώην Σοβιετική Ένωση, Νότια Αφρική). Οι ιστορίες τους διαµορφώνουν νέες εικόνες της 
καθαρίστριας µετανάστριας. Από καθηγήτριες πανεπιστηµίου µέχρι αρχιτεκτόνισσες στις χώρες 
καταγωγής τους, µητέρες και αγωνίστριες, οι γυναίκες αυτές θυσιάζονται στην ΑΘΗΝΑ του σήµερα 
για τους δικούς τους και παλεύουν µε υπερφυσική δύναµη, σαν σούπερ ηρωίδες της καθηµερινότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία & ∆ραµατουργία: Ανέστη Αζάς, Πρόδροµος Τσινικόρης 
∆ραµατουργική Συνεργασία & Έρευνα: Μαργαρίτα Τσώµου 
Σκηνογραφία & Ενδυµατολογία: Ελένη Στρούλια 
Βοηθός σκηνογράφου & Ενδυµατολόγου: Ζαΐρα Φαληρέα
Φωτισµοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης
Βίντεο: Νίκος Πάστρας
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ιωάννα Βαλσαµίδου και Λιάνα Ταουσιάνη
∆ιεύθυνση Παραγωγής: Βασίλης Χρυσανθόπουλος
Εµφανίζεται στα βίντεο: Νέλλη Καµπούρη
Κατασκευή κούκλας: Γιάννης Κατρανίτσας
Ηθοποιοί: Mabel Mosana, Rositsa Pandalieva, Fredalyn Resurreccion, 
Drita Shehi, Valentina Ursache
Μετάφραση υπερτίτλων: Μέµη Κατσώνη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση

Συµπαραγωγή: Goethe-Institut, στο πλαίσιο του Project EUROPOLY 
(EUROPOLY: Ένα project των Ινστιτούτων Goethe στην Ευρώπη, σε συνεργασία 
µε το Kammerspiele του Μονάχου, τη Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση, 
το Sirenos-International Theatre Festival του Βίλνιους, το Teatro Maria Matos της Λισαβόνας 
και το Tiger Fringe Festival του ∆ουβλίνου).

S T A G E  O N  S C R E E N
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Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 3  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0
( Ε κ θ ε σ ι α κ ό ς  χ ώ ρ ο ς  Σ ε ρ α φ ε ί ο υ )

10.00-11.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

11.30-13.00 / ΠΑΝΕΛ 1:
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

11.00-11.15 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, 
Μάρθα Μπουζιούρη, σκηνοθέτις-Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια ∆∆ΘΝ

Το εναρκτήριο πάνελ του Συµποσίου επιχειρεί µια αναγνωριστική, δυναµική συζήτηση γύρω από 
τους ορισµούς, τα περιεχόµενα, τις µεθόδους, τις αισθητικές προσεγγίσεις, και εν τέλει τα όρια 
του θεάτρου ντοκιµαντέρ. Τι είδους σκηνικά εγχειρήµατα συναντάµε στο καλλιτεχνικό πεδίο που 
χαρακτηρίζεται ως θέατρο ντοκιµαντέρ ή θέατρο ντοκουµέντο ή θέατρο του πραγµατικού; 
Από την έρευνα αρχείου µέχρι τους experts on stage, και από την αναπαράσταση της µαρτυρίας 
µέχρι τον ποιητικό ρεαλισµό, διαπιστώνουµε µια δυναµική παρουσία του θεάτρου ντοκιµαντέρ 
στη σύγχρονη ελληνική αλλά και παγκόσµια σκηνή, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο επίµαχα 
ερωτήµατα: Ποια είναι η σχέση του µε την τεχνολογία και την κοινωνικοπολιτική συγκυρία; 
Υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική ελευθερία των δηµιουργών; Τι βαραίνει περισσότερο: η αισθητική 
εµπειρία ή η αποτύπωση και ανάδειξη του πραγµατικού; Με ποια εργαλεία αξιολογεί η κριτική 
τις παραστάσεις αυτού του είδους και γιατί στέκεται συχνά αµήχανη απέναντι τους;  
 
Συντονίστρια: Τώνια Καράογλου, θεατρολόγος-κριτικός θεάτρου 
   
Οµιλητές: 
                     
Σοφία Ευτυχιάδου, δραµατολόγος-κριτικός θεάτρου                  
Ελένη Ευθυµίου, σκηνοθέτις                           
Εύα Οικονόµου-Βαµβακά, σκηνοθέτις-ηθοποιός                  
Χάρης Πεχλιβανίδης, σκηνοθέτης-συνιδρυτής της Καλλιτεχνικής Κολεκτίβας In flux  



13.30-15.00 / ΠΑΝΕΛ 2:
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

15.00-16.00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Το δεύτερο πάνελ του Συµποσίου εµβαθύνει στην έννοια του «πραγµατικού», δίνοντας έµφαση 
στην οντολογία και δεοντολογία του θεάτρου ντοκιµαντέρ. Τι είναι «πραγµατικό» και πώς το 
προσεγγίζουµε; Ποιες διαστάσεις παίρνει η έννοια της «αναπαράστασης»; Ποιος µιλάει, και 
εξ ονόµατος τίνος; Πώς διαχειρίζονται οι δηµιουργοί κοινωνικοπολιτικά φορτισµένα ζητήµατα ή 
και ευαίσθητες, προσωπικές εµπειρίες; Και τι σηµαίνει για τους ανθρώπους που µοιράζονται τις 
εµπειρίες αυτές η µεταγραφή τους σε σκηνική πράξη ή και η συµµετοχή τους σε αυτή; Τέλος, 
«δικαιοδοτείται» το θέατρο ντοκιµαντέρ να καταπιάνεται µε ζητήµατα του σήµερα, όσο ακόµα 
η Ιστορία γράφεται, ή είναι προτιµότερη η ιστορική απόσταση, ο αναστοχασµός και η επίκληση 
στη µνήµη;

Συντονιστής: Σάββας Πατσαλίδης, Καθηγητής Θεάτρου, Τ¡ή¡α Αγγλικής Φιλολογίας-ΑΠΘ 

Οµιλητές:   
               
Ανέστης Αζάς, σκηνοθέτης                 
Γεωργία Μαυραγάνη, σκηνοθέτις                   
Πόπη Γανιάρη & Φωτεινή Χάψα, performers-συνεργάτιδες στην παράσταση «Παρ’ όλα αυτά»                
Παντελής Φλατσούσης, σκηνοθέτης           
Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, δραµατολόγος

16.00-17.30 / ΠΑΝΕΛ 3:
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ποιους απευθύνεται το θέατρο ντοκιµαντέρ; Μπορεί να προσφέρει εργαλεία για τη θέαση 
του πραγµατικού, αλλά και του εαυτού µέσα από βιωµατικές - συµµετοχικές πρακτικές; Το τρίτο 
πάνελ του Συµποσίου εξετάζει αν και πώς η φύση του θεάτρου ντοκιµαντέρ µπορεί να 
προσελκύσει ανθρώπους που δεν ανήκουν στην κατηγορία του «θεατρόφιλου κοινού», αλλά και 
να επαναπροσδιορίσει την παραδοσιακή έννοια του κοινού ως αποδέκτη, διαρρηγνύοντας τα όρια 
µεταξύ σκηνής και πλατείας. Με άξονα την εµπλοκή στη δηµιουργική διαδικασία ανθρώπων που 
δεν φέρουν καλλιτεχνική ιδιότητα, η συζήτηση εστιάζει στη δυναµική σχέση του θεάτρου 
ντοκιµαντέρ µε επιµέρους κοινότητες και στη λειτουργία του ως εργαλείου συµπερίληψης, 
προσωπικής ανάπτυξης και δηµιουργικής έκφρασης.

Συντονίστρια: Τζωρτζίνα Κακουδάκη, θεατρολόγος-σκηνοθέτις 

Οµιλητές: 

Χριστίνα Ζώνιου, διδάσκουσα υποκριτικής & εµψυχώτρια κοινωνικού θεάτρου, 
µέλος ΕΕΠ στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου                        
Στάθης Γράψας, εµψυχωτής-σκηνοθέτης           
Ανδρέας Αγγελάκης & Haaled Ahmed, συνεργάτες Στάθη Γράψα      
Γιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτις-Οµάδα Station Athens           
Hussein Amiri, performer-Οµάδα Station Athens

S Y M P O S I U M



Το δεύτερο πάνελ του Συµποσίου εµβαθύνει στην έννοια του «πραγµατικού», δίνοντας έµφαση 
στην οντολογία και δεοντολογία του θεάτρου ντοκιµαντέρ. Τι είναι «πραγµατικό» και πώς το 
προσεγγίζουµε; Ποιες διαστάσεις παίρνει η έννοια της «αναπαράστασης»; Ποιος µιλάει, και 
εξ ονόµατος τίνος; Πώς διαχειρίζονται οι δηµιουργοί κοινωνικοπολιτικά φορτισµένα ζητήµατα ή 
και ευαίσθητες, προσωπικές εµπειρίες; Και τι σηµαίνει για τους ανθρώπους που µοιράζονται τις 
εµπειρίες αυτές η µεταγραφή τους σε σκηνική πράξη ή και η συµµετοχή τους σε αυτή; Τέλος, 
«δικαιοδοτείται» το θέατρο ντοκιµαντέρ να καταπιάνεται µε ζητήµατα του σήµερα, όσο ακόµα 
η Ιστορία γράφεται, ή είναι προτιµότερη η ιστορική απόσταση, ο αναστοχασµός και η επίκληση 
στη µνήµη;

Συντονιστής: Σάββας Πατσαλίδης, Καθηγητής Θεάτρου, Τ¡ή¡α Αγγλικής Φιλολογίας-ΑΠΘ 

Οµιλητές:   
               
Ανέστης Αζάς, σκηνοθέτης                 
Γεωργία Μαυραγάνη, σκηνοθέτις                   
Πόπη Γανιάρη & Φωτεινή Χάψα, performers-συνεργάτιδες στην παράσταση «Παρ’ όλα αυτά»                
Παντελής Φλατσούσης, σκηνοθέτης           
Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, δραµατολόγος

18.00-19.30 / ΠΑΝΕΛ 4:
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΚΗΝΗ: ΕΡΕΥΝΑ, ΙΧΝΟΣ, ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

19.45 / ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το τελευταίο πάνελ του συµποσίου είναι αφιερωµένο σε αυτό που προηγείται κι εκείνο που 
έπεται της σκηνικής εµπειρίας µιας παράστασης θεάτρου ντοκιµαντέρ. Η πρακτική του θεάτρου 
ντοκιµαντέρ είναι συνδεδεµένη µε εκτεταµένη ερευνητική διαδικασία ως αναπόσπαστο κοµµάτι 
της δηµιουργικής διαδροµής, θέτοντας το ζήτηµα της απρόσκοπτης υλοποίησης και υποστήριξής της, 
απαλλαγµένης από το βάρος του καλλιτεχνικού παραδοτέου. Την ίδια στιγµή, η συζήτηση ανοίγει 
στη χωροχρονικά και κοινωνικοπολιτικά προσδιορισµένη φύση και τη βιωµατική εµπλοκή των 
συντελεστών του θεάτρου ντοκιµαντέρ – ιδιαιτερότητες που θέτουν µια σειρά από ερωτήµατα για 
το «µετά»: είναι δόκιµη/εφικτή η µεταγραφή του από άλλη δηµιουργική οµάδα; Μπορούν τα 
κείµενα των παραστάσεων να σταθούν ως αυτόνοµα θεατρικά έργα της σύγχρονης δραµατουργίας; 
Ποιος είναι ο αντίκτυπος της δραµατουργίας του «πραγµατικού» στην πραγµατική ζωή;

Συντονίστρια: Μάρθα Κοσκινά, θεατρολόγος-ερευνήτρια 

Οµιλητές:                                          

Ιλειάνα ∆ηµάδη, Θεατρολόγος-Υπεύθυνη ∆ραµατουργίας στη Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση  
Άρης Λάσκος, σκηνοθέτης-ηθοποιός                          
Μάρθα Μπουζιούρη, σκηνοθέτις-Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια ∆∆ΘΝ                
Πρόδροµος Τσινικόρης, σκηνοθέτης-δραµατουργός 

20.00 / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΤO

S Y M P O S I U M



w w w . d o c u m e n t a r y t h e a t r e . c o m

Η  δ ρ ά σ η  φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τ α ι  σ τ ο  Σ ε ρ ά φ ε ι ο  δ ή µ ο υ  Α θ η ν α ί ω ν
( Π ε ι ρ α ι ώ ς  &  Π έ τ ρ ο υ  Ρ ά λ λ η )


