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Παοουσίασπ στο Κάστοο

"Η φιλονικία" του ΜαριΒώ 
από το Φ.Ο.Μ. Ό ΘΕΟΦΙΛΟΣII

Από την παράσταση του Φ.Ο.Μ. "Ο Θεόφιλος" στο Κάστρο 
της Μυτιλήνης μ ε  το έργο του Μαριβώ Ή  φιλονικία"

Τ ο έργο του Γάλλου θεα
τρικού συγγραφέα, μυθι- 
σιοριογράφου και δοκι

μιογράφου Μαριβώ Πιερ Καρ- 
λέ ντε Σαμπλαίν (1688 -1763) 
"Η  φιλονικία", παρουσίασε την 
προηγούμενη Κυριακή (20  
Ιουλίου) σ το  θέατρο του Κά
στρου , σ τα  πλαίσια του  Λ ε
σβιακού Καλοκαιρ ιού, ο 
Φ.Ο.Μ. "Ο  Θεόφιλος". Ο  Μα
ριβώ θεωρείται ο  σπουδαιότε
ρος μετά τον Μπωμαρσαί θεα
τρικός συγγραφέας του 18ου 
αι. στη  Γαλλία. Άλλα έργα του 
είναι 'Τ ο  παιχνίδι του έρωτος 
και της τύχης", "Εκπληξη του 
έρωτος", "Το  νησί τω ν σκλά
βων", "Η  μητέρα σύμβουλος", 
"Η  κληρονομιά", "Η  δοκιμα
σία" κ.ά. Ο  Δημήτρης Σπάθης 
σ το  Παγκόσμιο Βιογραφικό 
Λεξικό σημειώνει για τα θεατρι
κά έργα του Μαριβώ:
«Στις κωμωδίες του ο  Μαριβώ 
δανείζεται πρόσωπα και κατα
στάσεις από τη μεταφυτευμένη 
στην παρισινή σκηνή αυτοσχέ
δια ιταλική κωμωδία, ιδιαίτερα 
τους τύπους των ερωτευμένων 
νέων και τους υπηρέτες, για να 
δημιουργήσει ένα μοναδικό σε 
θεατρικότητα και πνευματικό
τητα είδος, που συνθέτει το 
κωμικό με το λυρικό και αισθη
ματικό στοιχείο, την ψυχογρα

φία με τη μελέτη κοινωνικών 
συμπεριφορών, το  θεατρικό 
παιχνίδι με την αναζήτηση της 
αλήθειας σ τη  ζω ή  και σ το ν  
έρωτα. Ο ι μεταμφιέσεις, η αλ
λαγή ρόλων ανάμεσα σ ε  αφε
ντικά και υπηρέτες, ο ι λεπτές 
ψυχολογικές αποχρώσεις, ο 
περίτεχνος πνευματώδης διά
λογος σφραγίζουν με ιδιαίτερο 
χρώμα την τεχνοτροπία και τον 
καλλιτεχνικό προβληματισμό 
του συγγραφέα, που ξεπερνά 
τα σχήματα του κλασικισμού, 
εμπνευσμένος από τις ιδέες 
του 18ου αι. και από την ανα
ζήτηση του αληθινού και του 
φυσικού σ τις  κοινωνικές σχέ
σεις. Ω στόσο , το  εκλεπτυσμέ
νο  και κάπως επιτηδευμένο 
ύφος σ τους διαλόγους, που 
χαρακτηρίζεται από το όνομά 
του ως "τηβήνβυάβββ", έδωσε 
αφορμή για επικρίσεις του έρ
γου του·.

Πολλά απ' αυτά τα χαρακτηρι
στικά ένας προσεκτικός θεατής

μπορεί να εντοπίσει και σ το  έρ
γο  που ανέβασε ο  Φ.Ο.Μ. για 
το οποίο ο  Ανδρέας Σεφτελής 
που το  σκηνοθέτησε επισήμα- 
νε:
•Με αφορμή μια φιλονικία που 
ξεσπά ανάμεσα σ τον Πρίγκιπα 
και την αγαπημένη του, εκπρο

σώ π ους τη ς απόλυ της 
εξουσίας, σχετικά με το  αν το 
ανδρικό ή το  γυναικείο φύλο 
ξεκ ίνησε πρώτο την ερωτική 
απιστία, ο  Μαριβώ κάνει μια 
βαθιά τομή σ τη ν  ανθρώπινη 
φύση και την ερωτική συμπερι
φ ορά . Κ α θώ ς ο ι άρχοντες
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εκτελούν ένα πείραμα πάνω σε 
ζωντανά ανθρώπινα πλάσματα 
για να αποδείξουν τις θέσεις 
τους, το  εύρημα του συγγρα
φέα που με τη γνωστή  σύνθε
τη και πολύσημη γραφή του 
έγραψε την κωμωδία το 1744, 
μας παραπέμπει σ ε  ανάλογα 
πειράματα και μεθόδους που 
εφαρμόζονται σήμερα πάνω σ ε 
ανθρώπους, και μας αποκαλύ
π τει μια σκληρή  και άγρια 
πραγματικότητα που ισχύει 
διαχρονικά».
Σ ε γενικές γραμμές θα λέγαμε 
ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα πα
ράσταση με αξιόλογες ερμηνεί
ες (ιδιαίτερα καλή η Βάσω Δα- 
γκλή) που όμως θα ταίριαζε πο
λύ περισσότερο σ το  κλειστό 
θεατράκι του  Φ .Ο .Μ . παρά 
σ το ν  α νο ιχ τό  χώρο του  Κά
στρου. Τ ο  έργο πάντως θα πα
ρου σ ια σ τε ί σ τη  Συνάντηση 
Ερασιτεχνικών θιάσων, που θα 
γίνει το  Σεπτέμβριο στη Χίο και 
το  χειμώνα θα παιχθεί σ το  θέ
ατρο του Φ.Ο.Μ . για το  κοινό 
της Μυτιλήνης. Συντελεστές 
της παράστασης ήταν: Σκηνο
θεσία, σκηνικά, μουσική επιμέ
λεια: Ανδρέας Σεφτελής, κο
στούμια: Ν τέσσυ  Κομνηνού, 
Α γγέλ ικ α  Πολιτάκη, Φ ω τι
σμοί: Κώστας Καρατζάς/Επαι- 
ξαν: Ν τέσσυ Κομνηνού, Αντώ- 
νης Μυλωνάκης, Μαρία Αϊβα- 
λιώτου, Βάσω Δαγκλή, θέμις 
Ο σμανλής, Χ αρίτος Μικές, 
Αγγέλικα Πολιτάκη, Δημήτρης 
Ουζούνης, Θόδωρος Καλμού- 
κος, Σοφία Βλάχου.Κυκλοφόρησαν:

Η  Λέσβος μας: Α ρ . Τεύχους 12. Γενάρης - 
Απρίλης 1997

Κείμενο για το Στρατή Αναστασέλλη από το Χρι
στόδουλο Τσακιρέλλη, κείμενο του Μάκη Αξιώτη

Με 56 σελίδες μεγάλου μεγέθους και πλουσιό
τατο σε ύλη κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος 
του περιοδικού του εκπολιτιστικού συλλόγου Βρι- 
σανωτών Αθήνας. Τα κείμενα υπογράφουν ο 
Κωνσταντίνος Κώστας, η Βαρβάρα Σκιά, ο  Βασί
λης Ψαριανός, ο  Αντώνης Φωτεινός. Σημειώ-

* * »  ρ  » .............. - . . - Τ

Η Γιοριή ίου Ούζου στην Επάνω Σκάλα


