Θεαηπική Ομάδα 2510 Θέλοςμε να δώζοςμε θωνή ζε αςηούρ πος ηη ζηεπήθηκαν
Σςνένηεςξη ζηη Μαπία Αηζελέ
(από ηο ηειεσηαίο (εβδοκαδηαίο)θύιιο (10/3οσ)ηοσ «Δρόκοσ ηες αρηζηεράς»)
Αληηγράθοσκε:
Για ηη θεαηπική παπάζηαζη Ο ηελεςηαίορ Aνηάπηηρ
Η πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο ηνπ Δεκνθξαηηθνύ Σηξαηνύ ζην Γξάκκν,
δσληαλεύεη ζηε ζθελή από ηε Θεαηξηθε Οκάδα 2510. Πέληε ηζηνξίεο, πέληε γπλαηθώλ,
καρεηξηώλ ηεο νκάδαο, δηαηξέρνπλ νξηδόληηα ηε Δεθαεηία ηεο Φσηηάο, 19401949.Παξάιιεια, ε ζεαηξηθή αθήγεζε εληζρύεηαη από ηε βησκαηηθή, ελ ζθελή, ηνπ
93ρξνλνπ ζήκεξα Τάθε Σάληξα, ηειεπηαίνπ ελ δσή κέινπο ηεο νκάδαο…
…(ζθελνζέηεο) : Όηαλ δηαπξαγκαηεύεζαη έλα ζέκα «πνιηηηθό» ή «ηζηνξηθό», είλαη πνιύ
εύθνιν λα πέζεηο ζηε παγίδα κηαο εξσηθνύ ηύπνπ αθήγεζεο θαη απεηθόληζεο. Ή λα κελ
απνθύγεηο ηνλ «δηδαθηηζκό» ή έλα θείκελν πνπ λα ηείλεη πξνο θάπνηνπ είδνπο
«καληθέζην»…Επηιέμακε ινηπόλ κηα ζύλζεζε ζεαηξηθήο απεηθόληζεο, κνπζηθήο δσληαλήο
θαη βησκαηηθήο αθήγεζεο, ώζηε λα ζπλδέζνπκε ηελ ηζηνξηθόηεηα κε ην ζήκεξα. Να
απνθύγνπκε ηελ παγίδα ηεο «κνπζεηαθνύ ηύπνπ αλαθνξάο» αιιά θαη κηα κεηακνληέξλαο
αηζζεηηθήο πνπ ζα ππνλόκεπε ηε δηαρξνληθνηεηα. Η παξνπζία ηνπ Τάθε Σάληξα, πνπ
δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, ιεηηνπξγεί δηπιά:
αθελόο ιεηηνπξγεί «κπξερηηθά», θαηαξγώληαο ην όξην κεηαμύ ζεαηή/εζνπνηνύ,
πξαγκαηηθνύ/θαληαζηηθνύ, θαη ηειηθά, ηέρλεο θαη δσήο. Από ηελ άιιε ιεηηνπξγεί
«αξηζηνηειηθά», θαζώο ην ζηνηρείν ηεο «θάζαξζεο» ελδπλακώλεηαη από κηα παξνπζία
νπζηαζηηθα – θαη όρη ηππηθά – εμσρξνληθή («ν από κεραλήο»). Είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ, ελ
ηέιεη, πνπ κεηαηξέπεη ηε ζεαηξηθή ζθελή, ζε έλα ζηνηρείν δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζην
ηόηε θαη ην ηώξα. Καη απηό, ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα, ην εηζπξάηηεη ζην αθέξαην ν
ζεαηήο. Γηα ην έξγν κειεηήζακε ζαλ νκάδα ζεκαληηθό αξρεηαθό πιηθό…
…(εζνπνηνί)…
…Ζνύκε κηα πεξίνδν πνπ, από δηάθνξεο πιεπξέο, επηρεηξείηαη ην μαλαγξάςηκν ηεο
ηζηνξίαο, ε απαξάδεθηε θαη πξνθιεηηθή εμίζσζε ηνπ θνκκνπληζκνύ κε ην ηέξαο ηνπ
θαζηζκνύ. Η ηαύηηζε ηνπ λαδηζκνύ κε ηηο δπλάκεηο πνπ ηνλ ζπλέηξηςαλ…ζπθνθάληεζε πνπ
είλαη πξνάγγεινο πνιέκσλ θαη επίζεζεο ζε θάζε δηθαίσκα θαη ειεπζεξία…
… Εηδηθά ζηε ρώξα καο, ε γεληά απηή ζήθσζε ζηηο πιάηεο ηεο, όρη κόλν ηνλ αγώλα ελάληηα
ζηνλ θαζηζκό αιιά θαη ζηηο επεκβάζεηο ησλ μέλσλ, πνπ ζπλερίζηεθαλ…
… Εηδηθά ζηνπο πην λένπο αλζξώπνπο, ε πεξίνδνο απηή, βγαικέλε ζαξξείο από ζελάξηα
ηαηληώλ, παξακέλεη άγλσζηε ρώξα…Δελ πεξηκέλακε, όηαλ μεθηλνύζακε πξηλ ηξεηο
κήλεο…ηνλ πινύην ζε εηθόλεο, γλώζεηο θαη θπξίσο ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα απνθνκίδακε…
…Πάλσ απν ην 30% ηνπ ΔΣΕ ήηαλ γπλαίθεο. Σε θακηά άιιε πεξίπησζε ιατθνύ πνιέκνπ
δελ ππήξμε ηόζν κεγάιε ζπκκεηνρή γπλαηθώλ. Θζνηηκία ζηε κάρε. Μηα αθνκα αγλσζηε
πηπρή…:
Αλ ηο παραπάλφ κας θάλεθε ιίγο δύζθοιο ζηελ θαηαλόεζε (απιώς ιόγφ θάποηφλ
προαπαηηούκελφλ ηετληθώλ όρφλ, ότη γηα ηο πηο θαίρηο κέρος ηοσ!) ή ε επίζθευε ζηο
τώρο ηοσ ζεάηροσ κας θάλεθε θάπφς δσζτερής ηετληθά, δελ πεηράδεη, ας δούκε πώς ηο
θάλοσλε ζε κέρε ηες Ειιάδας ποσ ε πρόζβαζε ζε ζέαηρο ζέιεη οτη απιώς περίπαηο
αιιά θαράβη (θαη άρα ότη απιώς εηζηηήρηο ζεάηροσ αιιά θαη θαραβηού πεγαηλ’έια)
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