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Σκηνοθετικό σημείωμα

«Κινούμενη άμμος»
Η εικόνα ενός σπιτιού. Το σπίτι δεν είναι ακρι-
βώς αυτό που φαίνεται. Όπως και τα πρόσωπα 
που το κατοικούν. Τα πρόσωπα εναλλάσσονται, 
μεταλλάσσονται, διαιρούνται, πολλαπλασιά-
ζονται, αθροίζονται ή αφαιρούνται, κι όμως 
παραμένουν ίδια. Τα ίδια. Οι ηθοποιοί (στο 
έργο και στην παράσταση) επίσης. Κάποιοι, 
δε, από αυτούς μοιάζουν σαν να μην μπορούν 
να ξεφύγουν από τα όρια του σπιτιού, λες και 
ένας αόρατος δεσμοφύλακας τους κρατά εκεί 
φυλακισμένους.

Για να ξαναγυρίσουμε στο ίδιο το σπίτι τώρα, οι 
τοίχοι έχουν μυστικά, όπως άλλωστε η στέγη 
και τα έπιπλα, και συνηθίζουν να κόβουν βόλ-
τες, μόνα τους ή παρέα με το σπίτι· ο τέταρτος 
τοίχος, μάλιστα, κάποια στιγμή αποφασίζει να 
εξαφανιστεί εντελώς.

Μια δεύτερη κατασκευή απέναντι από το σπίτι 
μοιάζει με τηλεφωνικό θάλαμο, αν και το μέγε-
θος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της, παραπέ-
μπουν περισσότερο σε αποθήκη, ίσως-ίσως και 
σε κάποιο ιδιότυπο αυθαίρετο με ταράτσα. 
Ή μήπως είναι ένας απλός, αθώος διάδρομος; 
Και αυτές οι μεγάλες κουρτίνες; Ποιον κρύβουν, 
αφού είναι διαφανείς και όλοι το ξέρουν; 
Και για να μπούμε στη μεταφυσική τεχνολογία, 
ποιος καλεί ποιον, αφού η σύνδεση (η όποια 
σύνδεση) έχει διακοπεί από καιρό, συγκεκριμέ-
να από τότε που «εξαρθρώθηκε ο κόσμος»;
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Συμπέρασμα πρώτο και τελευταίο: όλα είναι 
ρευστά και, δυνητικά, το αντίθετό τους – τόσο 
στο επίπεδο της ύλης, όσο και του πνεύματος. 
Η ζωή μοιάζει με θάνατο και ο θάνατος με ζωή. 
Οι θύτες με θύματα και τα θύματα με θύτες. 
Ένας πατέρας μπορεί να μοιάζει με τον αδελφό 
του και εκείνος με τον ανιψιό του, όπως και 
όλες οι γυναίκες να μοιάζουν με τη μητέρα. 
Και εννοείται ότι η πραγματικότητα μοιάζει 
με όνειρο, και το ανάποδο. Και φυσικά, ό,τι 
πιστεύαμε ως φυσικό είναι πια αφύσικο. Ακόμα 
και το περιβόητο κεντρικό δίλημμα –να είσαι ή 
να μην είσαι– αντηχεί στις συνειδήσεις και τα 
όνειρα των ανθρώπων σαν ένα άλυτο αίνιγμα 
που καθρεφτίζει τον εαυτό του στο διηνεκές. 
Για να καταλάβουμε όλοι ότι η τράπουλα είναι 
σημαδεμένη και κάποιος διασκεδάζει με την 
ιδέα πως η αφετηρία είναι ταυτόχρονα και το 
τέρμα.

Αν η κινούμενη άμμος του έργου απειλεί με 
αφανισμό κάθε ρεαλιστική προσέγγιση, η 
φαντασία είναι το μόνο σταθερό καταφύγιο. 
Παράδοξο; Μάλλον.

«Άμλετ»; Ίσως.

Γιάννης Χουβαρδάς
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Γιάννης Χουβαρδάς
Σκηνοθέτης

Απόφοιτος της Royal Academy of Dramatic Art 
του Λονδίνου (1975), εργάστηκε ως ηθοποιός 
μέχρι το 1979. Από το 1980 εργάζεται ανελλιπώς 
ως σκηνοθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
έχοντας ανεβάσει πάνω από εκατό παραστά-
σεις θεάτρου και όπερας. 
Ίδρυσε και διηύθυνε τους οργανισμούς Θεατρική 
Συντεχνία (1977-80) και Θέατρο του Νότου (1991-
2008). Υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου κατά την περίοδο 2007-13.

Διονύσης Καψάλης
Μεταφραστής

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Σπούδασε 
φιλολογία στις ΗΠΑ και στο Λονδίνο. Έχει 
δημοσιεύσει ποίηση, δοκίμια και ποιητικές 
μεταφράσεις. Έχει επίσης μεταφράσει για το 
θέατρο τις Ευτυχισμένες μέρες του Samuel 
Beckett και τα έργα του Σαίξπηρ Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα, Βασιλιάς Ληρ, Οθέλλος, Περικλής και 
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Εργάζεται στο 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 
όπου από το 1999 κατέχει τη θέση του διευ-
θυντή. Διδάσκει το μάθημα της λογοτεχνίας 
στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. 
Είναι μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Μετά την παράσταση, συζήτηση του κοινού  
με τους συντελεστές



Η επιλογή ανάμεσα στους δύο πατέρες είναι 
στο επίκεντρο του Άμλετ. Εδώ, η κατάκτηση της 
ανδρικής ταυτότητας πραγματοποιείται με την 
ανάληψη του πατρικού ονόματος –και όσων 
συνεπάγεται αυτό– μέσω της δολοφονίας του 
ψευδούς πατέρα. Επιπλέον, το συνολικό βάρος 
του έργου καταδεικνύει σαφώς έναν πατέρα 
αληθινό και έναν πλαστό. […] Η αποτυχία της 
μητέρας του Άμλετ να χρησιμεύσει για τον γιο 
της ως το θησαυροφυλάκιο της ιδανικής εικό-
νας του πατέρα του καθιστά τον Άμλετ μονα-
δικό θησαυροφύλακα της εικόνας του πατέρα 
του, μοναδικό παράγοντα διαφοροποίησης σε 
μια Αυλή που φαίνεται υπερβολικά πρόθυμη να 
δεχθεί τον νέο βασιλιά στη θέση του παλιού. 
Συνεπώς, η αποτυχία της μνήμης της, που απο-
δίδεται στην άνευ διακρίσεων σεξουαλικότητά 
της, ορίζει το καθήκον του Άμλετ σε σχέση με 
τον πατέρα του ως ένα καθήκον μνήμης: αφού 
αυτή λησμονεί, σε εκείνον πέφτει το βάρος 
της διαφοροποίησης, της εξιδανίκευσης και 
της διατήρησης του παρελθόντος· εξ ου και 
η επιμονή του φαντάσματος στην ενθύμηση. 
Ο Άμλετ είχε υποσχεθεί στο φάντασμα ότι θα 
τον θυμάται, παίρνοντας ουσιαστικά ο ίδιος τη 
θέση του και επιτρέποντας έτσι στην εντολή 
του πατέρα του να κυριαρχήσει στο μυαλό του. 
Αλλά η έντονη ανάγκη του Άμλετ για εξιδανί-
κευση, εξαιτίας της αποτυχίας της μητέρας του, 
καθιστά τον πατέρα του απρόσιτο ως πρότυπο 
και έτσι ανακόπτει την ταύτιση, μέσω της οποί-
ας θα είχε επιτύχει την εκδίκησή του. Καθώς η 
ανάμνηση του πατέρα του πιέζει όλο και περισ-
σότερο προς την κατεύθυνση της εξιδανίκευ-
σης, ο Άμλετ συνειδητοποιεί εναργέστερα τη 
δική του απόσταση από αυτή την εξιδανίκευση 
και συνεπώς την ομοιότητά του με τον Κλαύδιο, 
ο οποίος ορίζεται κυρίως από τη διαφορά του 
με τον πατέρα του Άμλετ. 

Και καθώς αδυνατεί να πάρει το ρίσκο να δια-
περάσει αυτό το όριο με όποιον δημιουργικό 
τρόπο, μέσα από οποιαδήποτε σημαντική πρά-
ξη στον κόσμο, φαντασιώνεται ότι το διαπερνά 
μέσα από μαγικές σκέψεις· άλλοτε πλάθει ει-
κόνες της εκδίκησης που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από τη δύναμη που έχουν τα φρικιαστικά 
του λόγια, κι άλλοτε πάλι υποδύεται ότι το 
διαπερνά μέσα από την τεράστια απόσταση της 
απόσυρσής του, αναλαμβάνοντας μια πληθώρα 
ρόλων, όχι για να συνδεθεί με τον κόσμο αλλά 
για να τον κρατήσει μακριά. Σε αυτό οφείλεται, 
εν μέρει, και η έντονη εκτίμησή του προς τον 
Οράτιο, που δεν παίζει κανένα ρόλο και μοιάζει 
απρόσβλητος στις εξωτερικές επιρροές. Αλλά 
δεν υπάρχει καμιά αγνή και αμιγής ταυτότητα 
για τον Άμλετ. Είναι και αυτός υποταγμένος 
στη γέννησή του: Θα φανταζόταν τον εαυτό 
του ως τον αμιγή γιο ενός αμιγούς πατέρα, 
αλλά η πόρνη-μητέρα μέσα του τον προδίδει, 
επαναφέροντάς τον στη μικτή του καταγωγή, 
στη μόλυνσή του από το σεξουαλικό θηλυκό 
μέσα του.

Janet Adelman, «Άντρας και γυναίκα εις σάρκα μία: 
Ο Άμλετ και η αντιπαράθεση με το μητρικό σώμα» 

(αποσπάσματα), από το βιβλίο: Janet Adelman, 
Suffocating Mothers. Fantasies of Maternal Origin in 

Shakespeare’s Plays, Hamlet to The Tempest, 
Routledge (New York, London): 1992

Μετάφραση: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Η διαφοροποίηση από το ηρωικό ιδεώδες, που 
αντιπροσωπεύει ο πρεσβύτερος Άμλετ, γίνεται 
η κοινή συνισταμένη για τον Κλαύδιο και τον 
νεότερο Άμλετ: τη στιγμή που ο Άμλετ συνειδη-
τοποιεί τι είναι αυτό που διακρίνει τον Κλαύδιο 
από τον πατέρα του, εξωθείται σε μια φαντα-
σιακή ταύτιση με τον Κλαύδιο. Επομένως, η 
έντονη ανάγκη του Άμλετ να διακρίνει τον 
αληθινό από τον ψευδή πατέρα τον παγιδεύει, 
καθιστώντας αδύνατη την ταύτισή του με τον 
πατέρα του και άρα την ασφαλή ταυτότητά του 
ως γιου. 

[…]

Σε έναν ψυχικό κόσμο, όπου τα όρια δεν 
μπορούν να διατηρηθούν, όπου ο εαυτός 
γίνεται αντικείμενο εισβολής και τα φράγματα 
της λογικής του καταρρέουν, όπου το μεδούλι 
του αφαιρείται, όπου οι μητέρες-θείες και οι 
θείοι-πατέρες γίνονται μια αξεδιάλυτη σάρκα, 
η ίδια η ταυτότητα μοιάζει να βρίσκεται στο χεί-
λος της διάλυσης ή της εξαφάνισης. Η καταιγι-
στική χρήση εικόνων στοματικής μόλυνσης και 
στοματικής εκμηδένισης, που πιστοποιούν τις 
απειλές αυτές προς τον εαυτό, υποδηλώνει τις 
καταβολές τους στα πρώιμα στάδια ανάδυσης 
της ταυτότητας, όταν ο βρεφικός εαυτός είναι 
πλήρως υποταγμένος στη φαντασιακή δύναμη 
της μητέρας να εκμηδενίζει ή να μολύνει. Και ο 
εαυτός που κατασκευάζει ο Άμλετ ως αντί-
δραση σε αυτή την απειλή γίνεται το κομβικό 
σημείο του έργου. Αποσύροντας τον εαυτό του 
από το μιασμένο μητρικό σώμα του κόσμου, ο 
Άμλετ περιχαρακώνεται σε αυτό που αντιλαμ-
βάνεται ως απαραβίαστο πυρήνα της έννοιας 
του εαυτού, που δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει 
ή να ξεγελάσει, κατασκευάζοντας ένα απόλυτο 
όριο ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
σαν να μην υπήρχε δυνατότητα αμόλυντης 
επικοινωνίας μεταξύ τους. 
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Άντρας και γυναίκα εις σάρκα μία:
Ο Άμλετ και η αντιπαράθεση 
με το μητρικό σώμα



Ο Άμλετ είναι ένας πρίγκιπας του 16ου αιώνα 
που, εξαιτίας ορισμένων εξαιρετικά δυσάρε-
στων προσωπικών εμπειριών, του θανάτου του 
πατέρα του και του γάμου της μητέρας του με 
τον θείο του, αρχίζει να βλέπει τον κόσμο με 
διαφορετικό τρόπο. Αυτή η νέα οπτική επηρεάζει 
τα πάντα: τη στάση του απέναντι στους φίλους 
και την οικογένειά του, τα συναισθήματά του 
για το σεξ, την άποψή του για την Αυλή και τη 
πολιτική της, την εικόνα του για τον εαυτό του. 
Αυτή η εμπειρία είναι τόσο σαρωτική και συ-
γκλονιστική, που στην αρχή δεν είναι σίγουρος 
αν η νέα οπτική του είναι αληθινή ή όχι, αλλά 
και στην περίπτωση που είναι αληθινή, αν ο 
ίδιος είναι σε θέση να την υπομείνει. Καθώς 
όμως το τοπίο ξεκαθαρίζει, πείθεται τελικά για 
την εγκυρότητά της και καταλαβαίνει καλύτερα 
τις επιπτώσεις της. Σε αυτό, τον βοηθούν δύο 
στοιχεία: η εκπαίδευσή του, η οποία τον έχει 
προδιαθέσει προς μια ανθρωπιστική και ορθο-
λογιστική προσέγγιση της ζωής, και η φιλία του 
με τον Οράτιο, έναν νέο άνδρα που, αν και όχι 
τόσο λαμπρός όσο ο Άμλετ, είναι κι αυτός ένας 
ανθρωπιστής διανοούμενος και παραμένει ανυ-
ποχώρητα αφοσιωμένος και στοργικός, όταν 
όλοι οι άλλοι αντιμετωπίζουν τον Άμλετ σαν 
έναν αξιολύπητο ή επικίνδυνο νευρωτικό.
Αρχικά ο Άμλετ, αν και έχει δραστήρια προ-
διάθεση, σχεδόν καταρρέει από τη δυσκολία 
επίλυσης των προβλημάτων του –ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τον θείο του–, επηρεασμένος από 
τη νέα του οπτική απέναντι στα πράγματα. 

Παρατείνει, λίγο έως πολύ εσκεμμένα, τη 
διαδικασία εξακρίβωσης των βάσιμων υποψιών 
του και επιτρέπει στον θείο του να ανακτήσει 
την πρωτοβουλία και να τον απομακρύνει από 
τη χώρα. Σε αυτό το σημείο, όμως, καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποφύγει 
τη δράση, ακόμη κι αν οι ενέργειές του δεν 
μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα 
που ο ίδιος έχει φέρει στο φως. Έτσι, στο 
ταξίδι προς την Αγγλία δρα πολύ αποφασιστι-
κά, επιστρέφει στη Δανία και, επηρεασμένος 
υπέρμετρα από την αυτοκτονία της Οφηλίας 
και από τις αντιδράσεις του ανόητου αλλά όχι 
ανίκανου αδελφού της, επωμίζεται για ακόμη 
μια φορά το ρόλο και τις ευθύνες ενός πρίγκι-
πα και επιλύει την κατάσταση στην πράξη με το 
μόνο τρόπο που μπορεί: σκοτώνει τον βασιλιά, 
αφήνει τον πρίγκιπα Φόρτινμπρας να βασιλέψει 
στη θέση του και ικετεύει τον Οράτιο να ζήσει 
για να αφηγηθεί την ιστορία.

Arnold Kettle, «Από τον Άμλετ στον Ληρ» 
(απόσπασμα), από το βιβλίο: Arnold Kettle (επιμ.), 

Shakespeare in a Changing World, 
Lawrence & Wishart (London): 1964

Μετάφραση: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου
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Επίσημος ιατρικός 
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Με την υποστήριξη

 
Χορηγός φιλοξενίας

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Marketing
Τμήμα Εκδόσεων

Από τον Άμλετ στον Ληρ



Ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους 
σκηνοθέτες, ο Κριστόφ Μαρτάλερ, δίνει για 
πρώτη φορά το «παρών» στη Στέγη με μια 
ιδιοσυγκρασιακή φάρσα.
 
Δύο οικογένειες ευυπόληπτων αστών 
συναντιούνται με αφορμή τον επικείμενο 
γάμο των τέκνων τους, αλλά αδυνατούν να 
επικοινωνήσουν λόγω μιας αντικειμενικής 
δυσκολίας: η μία οικογένεια μιλά αποκλειστικά 
γαλλικά και η άλλη γερμανικά. Με το ευφυές 
εύρημα της διγλωσσίας, ο Μαρτάλερ παρωδεί 
εξίσου την αφασία της αστικής τάξης όσο και 
την ασυνεννοησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13-15 Φεβρουαρίου 2015

Cristoph Marthaler

του Eugène Labiche


