
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

 

Δειηίν Σύπνπ 

H ζεαηξηθή νκάδα Carpe Theatro ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Αξγνιίδαο, ηελ 

Δεπηέξα 1 Ινπιίνπ 2019, ζηηο 9.00 κ.κ., ζηελ Αίζνπζα Σέρλεο & Πνιηηηζκνύ 

"Μέγαο Αιέμαλδξνο" ζην Άξγνο παξνπζηάδεη ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε :  

         «Εμας Τσέχωφ....αλλιώς!  

                  Μια κωμική ενξμξλόγηση» 

 

«Αληώλ Πάβινβηηο Τζέρσθ, 

κείλεηε ζπίηη καο απηό ην βξάδπ...» 

[….] 

Μείλεηε απηό ην βξάδπ 

θαη ζα γίλνπλ όια 

όπσο ηα ζέιεηε! 

Γερόκαζηε ηόζν ζπάληα θίινπο... 

Αύξην πξσί 

ζα βγάινπλ όια ην ρλνύδη ηνπο 

θαη ζα θνξέζνπλ πάιη 

η' αγθάζηα ηνπο. 

Κηλνύκε ηόηε καδί γηα ηε καθξηλή εθείλε επηπρία 

πνπ πεξηκέλεη ήζπρα 

ζηα ρίιηα ρξόληα 

πνπ ζπγθαηεβαίλνπλ.   

«Σν ζέαηξν ηεο Σεηάξηεο», Λνπθάο Κνύζνπιαο 



«Ο ςπογπάθων, Α.Π. Τζέσοθ, γελλήζεθα ζηηο 17 Ιανοςαπίος 1860, ζην Ταγθαλξόγθ. Η ηαηξηθή είλαη 

ε λόκηκε γπλαίθα κνπ, ε ινγνηερλία ε εξσκέλε κνπ. Όηαλ κε θνπξάδεη ε κηα, πεξλάσ ηε λύρηα κνπ κε ηελ 

άιιε……  

Κάζνκαη πάιη ζην γξαθείν ηνπ ζπηηηνύ κνπ. Γξάθσ γηα ηελ αιήζεηα, όπσο απηή είλαη, απεξηόξηζηε θαη 

ηίκηα. Άξα, γξάθσ γηα ηε δσή, όπσο είλαη, παξόιν πνπ κπνξώ θαη αηζζάλνκαη όιν ηνλ παξαινγηζκό ηεο 

αληίζεζεο κεηαμύ απηώλ πνπ ιέσ, απηώλ πνπ γξάθσ θαη ηεο δσήο πνπ θάλσ, αλάινγα κε ην πόζν παξάινγε 

είλαη θαη ε αληίζεζε κεηαμύ απηνύ πνπ πηζηεύσ όηη είλαη θαη απηνύ πνπ πξάγκαηη είλαη.  

Τν λα γξάθεηο γηα ηε δσή θαη ηελ αιήζεηα είλαη ζα λα ςαξεύεηο θόληξα ζην πλεύκα. Πηζηεύσ ζην 

πξόγξακκα δσήο. Πηζηεύσ ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία πνπ ζα ηελ νξίδεη, ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελόο λα δνθηκάδεη 

δηάθνξεο θσλέο κέρξη λα βξεη ηε θσλή ηνπ θαη λα θάλεη ιάζε, αηζζαλόκελνο έηζη απόιπηα ηνλ αλζξσπηζκό 

ηνπ. Θέιεηο λα ιέγεζαη θαιιηηέρλεο; Αθηέξσζε ηνλ εαπηό ζνπ ζηε κειέηε ηεο δσήο. Ο θαιιηηέρλεο θνηηάδεη 

θαιά ηε δσή θαη ιέεη ρακειόθσλα:   

«Γιαηί, ηελικά, αςηή είναι η ζωή. Ή μήπωρ όσι;»… 

 
Από ηη πιηθά είλαη θηηαγκέλε ε  δσή; Πώο δνύκε; Ενύκε όπσο ζα ζέιακε; Ή όπσο ζέινπλ νη άιινη; 

Τη επθάληαζηνπο ζπλδπαζκνύο εθεπξίζθεη ε δσή αλάκεζα ζην θαίλεζζαη θαη ην είλαη;  Υπάξρεη άξαγε κηα 

θηινζνθία γηα λα δνύκε θαη λα πνξεπόκαζηε ζηνλ θόζκν;  

Σθεπηόκελνη πσο ε δσή είλαη κηα ζπλερήο ξνή γεγνλόησλ, πνπ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη ώξα 

νηηδήπνηε λα αλαηξέςεη ηελ πεηζκαηάξηθε πνξεία ηνπο θαη έρνληαο σο πεπνίζεζε πσο ην ζέαηξν 

θαζξεθηίδεη ηελ ίδηα ηε δσή θαζώο, θαηά Σαίμπεξ,  όινο ν θόζκνο είλαη κία ζθελή, επηζθεθηήθακε – ζην 

πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο Θεάηπος Λέξιρ - ηελ «ηζερσθηθή γεηηνληά». Δθεί βξήθακε 

ζξνληαζκέλν ηνλ θύξην Τζέρσθ! Αλαθαιύςακε εθηόο από ηνπο ηζερσθηθνύο ζεαηξηθνύο  αζηεξνεηδείο  θαη ηηο  

ηζερσθηθέο δηεγεκαηηθέο «κηληαηνύξεο»,  πνπ ε  ηδηνθπΐα ηεο ηέρλεο ηνπ ξώζνπ ζπγγξαθέα  ηηο  αλπςώλεη, 

ζε επηηεύγκαηα δεμηνηερλίαο…… θαη θαηαθέξλεη λα πξνθαιεί αιεζκόλεηεο αλαηξνπέο ή λα ζπκππθλώλεη, όζα 

αδπλαηνύλ λα πνπλ πνιππξόζσπα έξγα ……. 

Απνθαζίζακε ινηπόλ λα πξνζεγγίζνπκε ρσξίο ζνβαξνθάλεηα ηξία γλσζηά δηεγήκαηα ηνπ Τζέρσθ ( 

Το αλογίζιο όνομα, Η Απκούδα, Το έπγο Τέσνηρ), πξνζπαζώληαο λα θσηίζνπκε μεδηπιώλνληαο ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ Άληνλ Παβιόβηηο Τζέρσθ.   Δλώζακε απηά ηα  θείκελα πνπ αθνξνύλ ηε δσή θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, ηα δηιήκκαηα,  ηελ ππνθξηζία θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο ζπκβαηηθήο 

δσήο  -  ζηαζεξά ζεκεία ηξηβήο ηνπ ξώζνπ ζπγγξαθέα  -   ηα δξακαηνπνηήζακε κε νξκεηηθνύο ξπζκνύο 

ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη απηνζρεδηάδνληαο κε έκπλεπζε θαη νίζηξν, ηα αλαπαξαζηήζακε κε ηνλ δηθό καο 

πξσηόηππν ηξόπν, κε ρηνύκνξ θαη λεαληθή νξκή,  έρνληαο σο νδεγό ην ζπζηαηηθό γλώξηζκα ηεο πηθξήο 

ηζερσθηθήο ζάηηξαο, πνπ είλαη ε ζπλαίξεζε θσκηθνύ θαη κειαγρνιηθνύ ηόλνπ.  

Βνεζόο θαη ζπλνδνηπόξνο καο ζε ηνύην ην πείξακα ην Εζληθό Θέαηξν, κε ην πξόγξακκα 

Θεαηξηθήο Εθπαίδεπζεο  «Σν Θέαηξν ζην Νέν ρνιείν», πνπ πινπνηεί θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε. 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

Τπεύζπλε νκάδαο, Δπηινγή θεηκέλσλ, Σρεδηαζκόο αθίζαο-πξνγξάκκαηνο : Καιπνδήκνπ Καιιηόπε  

(Φηιόινγνο/Θεαηξνιόγνο Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Αξγνιίδαο) 

 

θελνζεζία, Δηαζθεπή θεηκέλωλ :  Νηίλα ηακαηνπνύινπ (Ζζνπνηόο/ Σθελνζέηεο/ Σπλεξγάηηο Δζληθνύ 

Θεάηξνπ)    

 

Μνπζηθή Επηκέιεηα Παξάζηαζεο  νη καζεηέο :   

Αιεμίνπ Γεκήηξεο  / Αξγέληνο Παλαγηώηεο / Γξνύγθαο Κσλ/λνο / Νίθαο Ησάλλεο 

 

Παίδνπλ ( κε αιθαβεηηθή ζεηξά) νη καζεηέο:  

Αιεμίνπ Γεκήηξεο / Αξγέληνο Παλαγηώηεο / Γθνπξηώηεο Σπύξνο / Γνύκνπξα Άλλα / Γξνύγθαο Κσλ/λνο / 

Καπεηάλνπ Έιελα / Νίθαο Ησάλλεο / Μπάηα Σνθία / Σρνηλνρσξίηε Διηζάβεη / Φαηδεδεκεηξίνπ Γεκήηξεο 

 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 


