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| ίνο πριν ίο  Χριστού
γεννα. ίο  Σάββατο 
21 Δεκέμβριον (6  

μ .μ .) και ιη ν  Κυριακή 22 
Δεκ. (1 1  π.μ. και 6  μ -μ■)■ 
η θεατρική ομάδα ιον 
Φ Ο Μ  " Ο  Θ Ε Ο Φ ΙΛ Ο Σ "  θα 
παρουσιάσει μια ηαράσιοση 
για όλες ιις ηλικίες, ένα 
συναρπαστικό ταξίδι σ ιο  μα
γικό κόσμο ιπς φαντασίας, 
γεμάτο κωμικές εκπλήξεις.
Η  Πειραματική Σκηνή ιης

ολιτισμός Α Ι Ο Λ Ι Κ Α  Νέα

Κωμωδία νια ιιικοούς και μεγάλους
^*·3ΜΓΠερπατώ εις το δάσος" της Στέλλας Μιχαηλίδου

Απο το ΦΟΜ "Ο Θεόφιλος"

-

***
-Τ ο  σιίμίρκ. 
ένα ήρεμο σι

ί  παιδί δεν είναι 
ίνάισθηματικό

ίΠηιι ικ·δϊ.,Εϊγο· ■ι γεντόιιουθα 
ίήνιουιόιηια

Τα εμπόδιο, οι ιολοιπωρίες, 
οι κίνδυνοι που συνανιόει η  
ηρωίδο, καθώς προσπαθεί να 
βρει ίο  δρόμο ιης μέσα σιο  
δάσος, Ισως δεν είνοικοιά 
βάθος παρά ο ι φόβοι ιης, οι 
διαιαγμοϊ ιης, οι ηροκαιαλή- 
ψεις ιης.
Ένα μυηηκό ιαξίδι ίήαι. λοι
πόν. ιο  ΊΊερηοιώ ας <9 δά
σος". π  πορεία ενός παιδιού.

δηλαδή ιου κάΟεχός από . 
μας, μέσα σ ιη  χωή'γιο ν ' [  
ανοχολϋφει ιονεουι&ιον  "  
και ιούς άλλους, να ενμωμα- 
ιώσει ιονεαυιό ιο υ μ £ ·\ .\ ,,  
σιο ν κόσμο·.
Η  κριτικός θεάτρου κ. Ηρώ 
Βοκαλοηούλου έγραψε στην 
εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" 
για ιο έργο ιης Στέλλας Μι- 
χαηλίδου;

του «ιημερήζόύικόσμου. |Κ 
Τα “δίδοκτίιί*" στοιχεία - 
που δεν υπάρχει σαν πρόθε
ση ούτε καιό διάνοια - ικ η ^  
απορρέουν θεωρητικό οπό · 
ιις φάσεις μύησης προς ιην 
αυτογνωσίο της Κοκκινο- 
σκονφίισας είναι η  επιμονή, 
ιο  κουράγιο, ζαζάρρος κρι η 
αιιοφαυιυηκότηισ στις δύ
σκολες ώ ρες τϊίς μικρός ηρω-

Φωτογραφίες από τις πρόβες του έργου της Στέλλας Μιχαηλίδου 'Περπατώ εις  το δά
σος’  που Θα παρουσιάσει ο  Φ Ο Μ  το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22  Δεκεμβρίου

"Τέχνης" Θεσσαλονίκης που 
παρουσίασε ιο  έργο ιης 
Σιέλλας Μιχαηλίδου "Περπα
τώ εις ιο  δάσος" ίο  1994 ση
μείωνε:
•Το 'Περποιώ εις ιο  δάσος~ 
είναι μια ...παρομυθοσαλόιο. 
Ο ι αναμνήσεις οπό πολλά

κλασικά παραμύθια ΙΚοκκι- 
νοσκουφίισο, Σιαχιοπούια, 
Χιονόιη, Κοντορεβιθούλης 
κ. ό .) διοσιουρώνονιοι. 
αυνδυόεονιαι, μπερδεύονιοι 
και φιιάχνουν ιην περιπειει- 
ώδη διαδρομή μιας αλλόκο- 
ιηςηρωΐδας.

Ηηρωίδο ιου έργου είναι 
έχυ κορίιαι γεμόιο κουρά
γιο, που ακούει σ ιο  άνομο 
Κοκκινοσκουφίισο, αλλά 
που θα μπορούσε επίσης μ ι 
λέγειοι Σιαχιοπούια, Χιονά- 
ιη, Κοιερίνα, Μαρία, Ελένη. 
Σιέλλο.

λα Μιχαηλίδου, ηθοποιός 
,η ^Π εφ ο ^,ικ ή ς  Σκηνής", 
έκανεμια μεταμοντέρνο μετο- 
γραφή πάράμυθκιύ. δανειζό
μενη από τους μύθους της 
Κοχκινάοκουφίισας. ιου 
Κον&ρεβ%>ύφκ'ιης Στο- 

• χιοηούιας. της Χιονάτης 
κλη. Ο  νέος μύθος που προέ- 
κυψε από ουτπτην ανάμειξη.

[ ήταν η περιπέτεια ενός υεα- 
ερού κοριτσιού στα ηαρομυθέ- 

νκΓμΒΦηάιιο της φαντασίας 
και ιο  σκαμπανεβάσματα ιης 
πορείας προς τηνανοκόλυψη 
ιου εαυιού ιης και της θέσης 
ίήςλστόν κόσμο.
Η  οπτική γωνία τής Στέλλας 
Μιχαηλίδου. μικρομέγολη 
όπως αρμόζει σ ιο  παιδί ιης 
εποχής ιης πληροφορικής, 
εσιίαυε την έμπνευση της 

| φαντασίας και ιης σκέφης 
στο ευτράπελο χιούμορ, ιο 
μούρο χιούμορ, ιηνπορω- 
δία. ΐη  σουρεαλιστική υπέρ
βαση. την παραδοξολογία 
και ιη οκωηιική ειρωνεία.
Με ιη  βοήθεια ίων στοιχείων 
αυτών οργάνωσε μια πανέ
ξυπνη γραμμή "ανατροπών", 
η οποία συνέθετε έναν αυτό- 

| νομο κόσμο με γοητευτική 
ποιότητα διανοητικού στυλ 
και με μια σκαμπρόζικη παι- 
δικότηιο σιιγμαιισμένη από 
την ηνευμαηκή ταυτότητα

ίδος. · ;  ι -
Τ ο  έργο σέβεται ίο  παιδί, 
αλλά ως ένα μεγάλο βαθμό 
και ίο  μεγάλο θεαιή, που λί
γο ως πολύ είναι σήμερα 
φρέσκος στην κοιόκιηση νέ
ας ιαυιόιηιας όποια ηλικία 
και αν διαθέιει·.
Η  συγγραφέας κ. Στέλλα Μι 
χοηλίδου είναι ηθοποιός ιης 
Πειραματικής Σκηνής ιης 
"Τέχνης" από ιο  1989.Έχει 
παίξει στα έργα: Λευκός γά
μος. Τ ο  μεγάλο ταξίδι. Το  
ιέλος των Ατρειδών. Ο  Πει
ρασμός, Κάιω οπό ιο  Γαλα- 
ιόδασος. Μαρία Νεφέλη. Ο  
κύκλος με ιην κιμωλίο. 
Άλκηστη. Σ ιο  περισσότερα 
από αυτά είχε και την κινη- 
σιολογική επιμέλεια της πα
ράστασης. Επίσης, έχει γρά
φει πολλές παιδικές εκπο
μπές για ιο  ραδιόφωνο. *
Η  σκηνοθεσία του έργουεϊ- 
νοι ιου Ανδρέα Σεφιελή, ία 
κοοιούμια ιηςΈλενας Πα· 
ηοδάιου και της Νιέσους 
Κομνηνού. η μουσική ίου 
Κώσια Βόμβολου και οι 
φωιιομοί ίου Κώστα Κόρα- 
ιζά. Τους ρόλους ερμηνεύ
ουν: Δημήιρης Ουζούνης. 
Λίνα Μπούσιου,Έλευά Πα 
ηοδάιου. Ευαγγελία Τζοφέ- 
ρη. Μαρία Αφολιώιου. Θεμι
στοκλής Οσμανλής, Γιάννης 
Αναγνώστου. Μυρσίνα 
Ελευθερίου, Ντέσσυ Κομνη
νού, Μορίο Χοιζηιωακειμί- 
6ου, Χαρίιος Μικές.

Τις σελίδες του Πολιτισμού γράφει και 
επιμελείται ο Παναγιώτης Σκορδάς


