ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ της

ΟΣΟΕ
Αθήνα, 27 Μαρτίοσ 2019

Σο ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ της ΟΣΟΔ θα παροσσιάσει για το 2019 την παράσταση

«Η ΠΑΜΔΝΗ ΣΑΜΝΑ»
(Μηα θσκσδία ζε 13 ζθελέο)

ηνπ Υάινριτ υον Κλάιστ
σε μετάυραση Σζένης Μαστοράκη
στο Θέατρο «ΓΗΜΗΣΡΗ ΥΟΡΝ», Αμερικής 10, Αθήνα
Παξαζηάζεηο: ΑΒΒΑΣΟ 4 ΜΑΪΟΤ ΔΩ ΚΤΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΤ 2019, εθηόο
Γεπηέξαο θαη Πέκπηεο.
Για το έργο:
Σν έξγν πξσηνγξάθηεθε από ηνλ Υάηλξηρ Φνλ Κιάηζη (1802 έσο 1806) ζε
αλνκνηνθαηάιεθην ζηίρν, όπσο πνιιά έξγα εθείλεο ηεο επνρήο.
Μεηά από αλεπηηπρείο παξνπζηάζεηο ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ Βατκάξεο (Γθαίηε,
1808) θαη ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (1811), ν Κιάηζη άιιαμε – ζπκπιήξσζε κε
παξαιιαγέο ηνπο ζηίρνπο, γηα λα θζάζεη πηα ζηελ ζύγρξνλε επνρή σο κηα δηδαθηηθή
θσκσδία.
Βαζηθό ζέκα ηνπ ζπγγξαθέα θαίλεηαη λα είλαη ην ςπρνινγηθό. Αθνξά ζηελ
ηζνξξνπία ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο θαη ηελ αιεζηλή ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
– πηζηεύεη ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ – εκπηζηνζύλε πξνο ράξηλ ηεο
θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο.
Σα πξάγκαηα ζηελ θσκσδία απηή είλαη πην απιά. Η ζύλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη ν
πξντζηάκελνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ινμνθνηηάεη
πακπόλεξα, δύζπηζηα θαη ηνλ δηθαζηή, ν νπνίνο είλαη αλήζπρνο, αιιά πξνζπαζεί λα είλαη
ζνβαξόο. Ξεθηλνύλ νη εξγαζίεο θαη ε Μάξζα Ρνπι, κηα ειηθησκέλε θξαηά κηα ζπαζκέλε
ζηάκλα, δείρλνληαο ην άδηθν πνπ ηελ έρεη βξεη. Μαδί ηεο ε θόξε ηεο, κηα ληόκπξα
ρσξηαηνπνύια, πνπ πηζηεύεη ζηελ αγάπε ηεο θαη ζην δηθαίσκα λα ηε ζέβνληαη.
Ξεζπά θξίζε, όηαλ ν «θαιόο» ηεο, παξαπιαλεκέλνο από ηα θαηλόκελα, δελ ηεο
δείρλεη αθιόλεηε εκπηζηνζύλε, αιιά πξνηηκά λα ζηεξηρζεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο ηελ
πηζηεύεη απηόο.
Η εμέιημε ηεο δίθεο είλαη ηέηνηα, πνπ από θαηεγνξνύκελνο θαη έλνρνο θαηά ηνλ
δηθαζηή, αζσώλεηαη παλεγπξηθά. Σα πξάγκαηα γίλνληαη απιά, ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη
θαη όια ηειεηώλνπλ θαιά.

Για τον σσγγραυέα:
ΥΑΪΝΡΙΥ ΦΟΝ ΚΛΑΪΣ (Φρανκυούρτη 1777 – Βερολίνο 1811)
Γεξκαλόο πνηεηήο, δξακαηνπξγόο, κπζηζηνξηνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο ηνπ 19νπ αη.
Καηαγόηαλ από αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα ζηξαηησηηθώλ θαη πνηεηώλ, κε ειάρηζηε
εθπαίδεπζε θαηαηάρζεθε ζηνλ Πξσζηθό ηξαηό, απ’ όπνπ παξαηηήζεθε κε ην βαζκό ηνπ
Τπνινραγνύ, γηα λα ζπνπδάζεη Ννκηθή θαη Φηινζνθία.
ύκθσλα κε ηελ εγθπθινπαίδεηα Britannica, νιόθιεξε ε δσή ηνπ Κιάηζη ήηαλ γεκάηε από
κηα πξνζπάζεηα γηα ηδαληθή θαη απαηειή επηπρία θαη απηό απνηππώζεθε ζην έξγν ηνπ.
Ήηαλ ν πην ζεκαληηθόο βνξεηνγεξκαλόο δξακαηνπξγόο ηνπ ξνκαληηθνύ θηλήκαηνο.
ηηο κέξεο καο πξνο ηηκήλ ηνπ έρεη θαζηεξσζεί ην Βξαβείν Κιάηζη, σο έλα βξαβείν θύξνπο
ζηελ γεξκαληθή ινγνηερλία, όπσο θαη ην ζέαηξν Κιάηζη ζηελ πόιε ηνπ Frankfurt an der
Oder.
Απηνθηόλεζε ζην Βεξνιίλν, καδί κε κηα ζηελή ηνπ θίιε, πνπ ήηαλ άξξσζηε ζε ηειηθό
ζηάδην.

Γιανομή:
Γεσξγνπνύινπ Ακεξηλή

Μάξζα Ρνπι

Γεκεηξέιιεο Υξίζηνο

Τπεξέηεο ηνπ Δπηζεσξεηή *& Ρνύπξερη *

Έθνο Γεκήηξεο

Τπεξέηεο ηνπ Δπηζεσξεηή * & Ρνύπξερη *

Ιαθσβάθε Νηθόι

Λίδα ε δνύια

Καξαγηάλλε Διέλε

Κπξά Μπξηγθίηα

Μπακπαληώηεο Βαγγέιεο

Βάιηεξ ν Δπηζεσξεηήο

Παιαηνιόγνπ Αληδειίλα

Μαξγαξίηα ε δνύια

Πεηκεδάο Κώζηαο

Φάηη, παηέξαο ηνπ Ρνύπξερη

πξκάλνγινπ Παληειήο

Λίρη ν Γξακκαηέαο

θπξήο Γηάλλεο

Αδάκ ν Γηθαζηήο

Υαηδεζηαπξνπνύινπ Δηξήλε

Δύα, θόξε ηεο Μάξζαο Ρνπι

* Διπλή διανομή.

