
Κριτική Θεάτρου

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013  “Αγγελιοφόρος” 

“...ουδείς προφήτης δεκτός 
εστιν εν τη πατρίδι 
αυτού; Κι όμως...”

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΚΑ

Η ομάδα της Κασσάνδρας Δημοπούλου και του Φίλιππου Μοδινού “Skull of Yorick”, 
παρουσίασε την “Αντιγόνη” στο “Ράδιο Σίτυ”.

Κοινός τόπος ενός πεδίου πληγωμένης υπερηφάνειας για όλους τους παροικούντες, εκόντες- 
άκοντες, την Τέχνη Θεσσαλονικείς, αποτελεί η (εδώ και χρόνια) οδυνηρή πραγματικότητα της 
σχεδόν νομοτελειακά απαρέγκλιτης συμπεριφοράς των περισσότερων αξιόλογων νέων δημιουργών 
της πόλης μας, οι οποίοι- εξαναγκαζόμενοι να ακολουθήσουν ένα κατεστημένο southern stream που 
τους παρασέρνει στο κλεινόν άστυ- αφήνουν τη γενέθλια πόλη τους... ορφανή απ'το (ικανό να 
δημιουργήσει δικό του τοπίο υψηλής Τέχνης) ανθρώπινο καλλιτεχνικό δυναμικό  της.

Η ομάδα της Κασσάνδρας Δημοπούλου και του Φίλιππου Μοδινού, “Skull of Yorick”, αφού πρώτα, 
φαντάζομαι, κράτησε ως άλλος Άμλετ το κρανίο του Γιόρικ, αναρωτήθηκε κι αυτή με τη σειρά της 
για ένα (διαφορετικό του Πρίγκιπος) υπαρξιακό, της τέχνης όμως, ερώτημα.

Να κάνει κανείς Λυρική Τέχνη στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που η μόνη της σχέση με την Τέχνη 
αυτή είναι εκείνη της... μιας τόσο κοντινής παντελούς απουσίας, μόνον με το πάθος του ταλέντου 
τους και τη διάθεση για διάχυσή της στο ευρύτερο κοινό, ή, περιμένωντας τον... Γκοντό, να μην 
κάνει;

Δε νομίζω αν δόθηκε οριριστική απάντηση στην απορία τους με την άνοδο της “Αντιγόνης” τους 
(σε σκηνοθεσία και ενορχήστρωση ιδιαίτερης “άποψης” του Φ. Μοδινού και διασκευή του 
κειμένου από την Κ. Δημοπούλου), στη σκηνή του “Ράδιο Σίτυ”, σίγουρα, πάντως, η στηριγμένη 
στο λυρικό δράμα “Antigona” (σε μουσική του T. Tratetta και libretto εμπνευσμένο από την 
“Αντιγόνη” του Σοφοκλή, του M. Coltellini) μουσικοθεατρική- παράσταση “ανέτρεψε” πολλά από 
τα υποβοηθητικά στερεότυπα της Λυρικής Τέχνης. Η “'αποψη” του Μοδινού περιδιάβασε 
σχολαστικά μόνον τον μουσικό κορμό της όπερας του Traetta μέσω μιας ενορχήστρωσης με 
γλώσσα σύγχρονου πειραματικού ιδεαλισμού, χρησιμοποιώντας, ριψοκίνδυνα και ξαφνιάζοντας, 
τον ηλεκτρικό ήχο μη κλασικών οργάνων. Με πρωτοποριακό λόγιο μουσικό ύφος, δημιούργησε ένα 
μυστικοπαθές (για την πρόθεσή του) μαγικό μουσικό χαλί, για να πατήσουν επάνω του και να 
υψωθούν οι πιστές στις νότες της παρτιτούρας του Traetta φωνές των ερμηνευτών του. 
Ανασυνθέτωντας ουσιαστικά τη μουσική αλλά και τη συναισθηματική φόρμα του δράματος με τη 
σκηνοθεσία του και δίνοντας εξακολουθητικά ψήγματα κατευθυντήριων προεκτάσεων 
μεταμοντέρνας μινιμαλιστικής πρότασης, προσπάθησε να πείσει πως υπάρχουν πολλοί δρόμοι 
προσέγγισης ακόμη και των “άγιων” αριστουργημάτων. Στερώντας, από άποψη, ή ίσως και για 
λόγους οικονομίας, από την παράσταση την ολοκληρωμένη εκτέλεση της πλήρους μουσικής του 
έργου, ξάφνιασε (στα όρια του μεταιχμίου ανάμεσα στην, ακόμη και φορμαλιστική, αναμενόμενη 
κλασική εκτέλεση του έργου και στην επικίνδυνα αναρχική υπονόμευσή του) με το πώς μπορεί να 
αλλάξει μουσική μορφή το πλέον αυστηρό είδος παραστατικής τέχνης, εισερχόμενο κι αυτό στο 
χώρο της δημιουργικής αναδιατύπωσης.



Η ενορχήστρωση, λειτουργούσα λιτά, σαν ένα εκκωφαντικό ορθόδοξο μοναστηριακό κρουστό που 
καθοδηγεί τους μοναχούς στο ημερήσιο πρόγραμμά τους, παρά την πρώτη αρνητική αντίδραση στο 
άκουσμα του music playback και της φωνής των ερμηνευτών μέσα από μέτριας ποιότητας 
ηχολήψία και υπερβολικής έντασης μεγάφωνα, υπερασπίστηκε τη δραματουργική της en direction 
artistique αισθητική, υποδεικνύοντας τους τραγουδιστές της ως κύριους εκφραστές του έργου.

Στο χώρο των εν ου παικτοίς πρωταγωνιστών, η ευφροσύνη που όλοι ένιωσαν από τις συνολικά 
εκπληκτικές παρουσίες της διανομής άρχισε στη θέα και στο άκουσμα της φωνής της Τζένης 
Δριβάλα, της μίας και μοναδικής εξέχουσας μεγάλης Κυρίας της όπεράς μας, που ως Αντιγόνη 
ερμήνευσε με απαράμιλλο, θείας φώτισης, ταλέντο όλη τη σύνθετη τραγικότητα που εμπερικλείει η 
κορυφαία (τόσο για την εξέλιξη του Ανθρώπου, όσο και της ίδιας της Ιστορίας) συνειδητή πράξη 
ανυπακοής σε άδικο νόμο της εξουσίας, αντι-προτάσσοντας (όπως όλοι υποθέτω πως γνωρίζουμε 
ότι συμβαίνει στην τραγωδία του Σοφοκλή) τον μεταφυσικά εμφυτευμένο στον Άνθρωπο, 
εσωτερικό ηθικό, δικό της νόμο.

Ο Φ. Μοδινός, εμφανιζόμενος ως ο ιδανικός εκφραστής της εξουσίας, ερμήνευσε με στόφα 
μεγάλου και ολοκληρωμένου τενόρου τον Κρέοντα, κτίζοντας μόνιμη κατοικία σε δυσθεώρητα 
εκτελεστικά ύψη, κλείνοντας στις νότες της φωνής του την απόλυτη προσφερόμενη συγκίνηση της 
Τέχνης του.

Η Κ. Δημοπούλου, ως Ισμήνη, για μία ακόμη φορά δικαίωσε τη φήμη της νέας Diva του λυρικού 
τραγουδιού και διεύρυνε τις αποδείξεις που ζητά η καχύποπτη και κλειστή πόλη των 
“Μπαγιάτηδων” από τα τέκνα της. Σκόρπισε με τη μοναδική χροιά της φωνής της καλαίσθητες, 
τέλεια εκτελεσμένες, αντί-δωρες νότες, λες και ήταν αρχιέρεια εκκλησίας μυστικιστικής τέχνης, σε 
ολονύκτια λειτουργία.

Ο Πωλ Ζαχαριάδης ως Αίμων απέδωσε το σύνθετο πλέγμα της τραγικότητας του διχασμού του 
ήρωα, ανάμεσα στο νόμο- χρέος προς την πατρική εντολή και τον έρωτά του προς την Αντιγόνη. 
Σπάζοντας φράγματα μεγάλων προσδοκιών για τη μοναδική στην Ελλάδα male contralto φωνή του, 
μας παρέσυρε σε απόκοσμη, μυστηριακή, εσωτερική, καλά κρυμμένη, διάσταση του συμπαντικού 
Είναι...

Η επιτομή της παράστασης συμπληρώθηκε από το σιωπηλά εκφραστικό “Χορό” της, με 
εξαιρετικούς καλλιτέχνες, σπουδαστές ή διπλωματούχους μονωδίας: τον Σταύρο Γιαννούλη 
(πειστικό στην, εδώ τουλάχιστον, σιωπηλή του ερμηνεία), την Κατερίνα Μακρή (με την όλως 
ιδιαίτερη εκφραστική κινητική- αισθητική της παρουσία), την Ιωάννα Κωνσταντοπούλου κ.ά.

Σαν Υ.Γ.: Αναλογιζόμενος τη διάσταση της ιστορίας της “Αντιγόνης”, συνειδητοποίησα πως ο 
τραγικός Σοφοκλής είναι, ίσως, ο πρώτος που διέδειδε πως το “νόμιμον” δεν είναι πάντοτε και 
ηθικόν. Μέγα θέμα, λοιπόν, για μας (εμπερικλειομένης της εξουσίας), πώς ακριβώς να τα 
συνδυάζουμε αμφότερα...


