
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7 - 08/02/2004 

«∆εν είµαι ακόµα ηθοποιός» 

 

της Βένας Γεωργακοπούλου φωτ. Χ. Παπαδηµητρακόπουλος 

 

Κρατάει στους ώµους της σχεδόν όλο το βάρος της νέας ταινίας του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου. Το λέει ο ίδιος, και την βαφτίζει, µάλιστα, «ηθοποιό κλάσης», 

αυτός ο τόσο φειδωλός συνήθως σε επαίνους.  

 

Η 23χρονη πρωταγωνίστρια του «Λιβαδιού που 

δακρύζει», η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, βρέθηκε από τα 

θρανία της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού στα 

γυρίσµατα µιας αγγελοπουλικής ταινίας και δε 

λύγισε. Σχεδόν δυόµισι χρόνια µετά επέστρεψε 

στα θρανία της σχολής του Γιώργου Αρµένη. Και 

παρ' όλο που ο τίτλος «πρωταγωνίστρια του Αγγελόπουλου» την έκανε αστραπιαία 

ένα από τα «Shooting stars» («ανερχόµενα αστέρια») του Φεστιβάλ Βερολίνου, 

όπου προβάλλεται την Πέµπτη το «Λιβάδι που δακρύζει», η Αλεξάνδρα διστάζει 

ακόµα να πει «είµαι ηθοποιός»:  

«Προτιµώ να λέω ότι έχω παίξει σε µια ταινία. Το έβλεπα περισσότερο σαν 

µαθητεία, παρ' όλο που ο Αγγελόπουλος µε αντιµετώπισε σαν επαγγελµατία και µε 

ανάγκασε να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά ακόµα και τώρα, αν µε 

ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνω, θα απαντήσω "σπουδάζω ηθοποιός". Έχω ακόµα 

πολλά να µάθω». ∆εν έµαθε και λίγα σκύβοντας πάνω από την ηρωίδα του 

Αγγελόπουλου. Και παρ' όλο που θά πρωτοδεί την ταινία την µέρα της επίσηµης 

προβολής της στην Μπερλινάλε, η Αλεξάνδρα έχει πολλά να πει γι' αυτήν. «Ο 

Αγγελόπουλος προσπάθησε να εµποτίσει την Ελένη µε όλα εκείνα τα στοιχεία που 

µας έρχονται στο µυαλό όταν λέµε τη λέξη "γυναίκα". Κατ' αρχήν µε ένα πολύ 

µεγάλο συναίσθηµα. Κινητήρια δύναµη της Ελένης είναι ο έρωτας. ∆εν νοµίζω ότι 

θα µπορούσε να υπάρχει χωρίς το ταίρι της, από αυτό αντλεί δύναµη, σ' αυτό 

στηρίζεται». Παραδέχεται πάντως η Αλεξάνδρα ότι όλο αυτό το σχήµα είναι µάλλον 

ξεπερασµένο στην εποχή µας. «Παρ' όλο που πιστεύω ότι τα πράγµατα στον έρωτα 

είναι σήµερα πολύ καλύτερα, παρ' όλο που εγώ δεν θα µπορούσα να ανεχτώ µε 
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κανένα τρόπο την παραµικρή καταπάτηση της ελευθερίας µου και είµαι αρκετά 

τολµηρή σε πολλά θέµατα, σκέφτοµαι, όσο ποµπώδες κι αν ακουστεί, ότι οι παλιές 

γυναίκες που αφοσιώνονταν αποκλειστικά σε έναν άνδρα, κάτι σηµαντικό 

κερδίζανε. Και την ίδια στιγµή, όπως η Ελένη, είχαν και µια πλευρά δυναµική και 

αγωνιστική, που ερχόταν να τις ισορροπήσει. Με συγκινούν τόσο αυτές οι γυναίκες, 

που ήθελα ερµηνεύοντας την Ελένη να τις δικαιώσω».  

Η εµπειρία της µε τον Αγγελόπουλο την σηµάδεψε. ∆εν είναι, µόνο, που αρχίζει, 

όπως παραδέχεται, να ξεπερνάει σιγά σιγά τη δειλία και τις αναστολές της. Είναι, 

κυρίως, ότι όντας µαθήτρια δραµατικής σχολής, έχει αρχίσει να νοσταλγεί «την 

επαγγελµατική δουλειά και την ολοκληρωµένη προετοιµασία ενός ρόλου. Θα 'θελα 

να ξαναδοκιµαστώ, έστω και σε κάτι διαφορετικό», λέει. «Είµαι πια πολύ ανοιχτή, 

θέλω να ταξιδέψω κι αλλού. Γιατί ταξίδια θεωρώ τις ταινίες». 

 

Το θέατρο είναι, όµως, η µεγάλη της αγάπη, κι ας το έχει ζήσει µόνο µέσα από τη 

σχολή. «Είναι όλη αυτή η διαδικασία, που δεν βασίζεται στη "στιγµή", όπως στον 

κινηµατογράφο, αλλά απαιτεί από σένα να ξαναζείς κάθε βράδυ το ίδιο πράγµα και 

όµως να προσπαθείς να του δώσεις µια νέα και συγχρόνως διαφορετική ζωή. Για 

σένα και για τους άλλους». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22/10/2005 

 

Αντιγόνη Βαλάκου - µια ζωή γεµάτη σηµαντικούς θεατρικούς ρόλους 

 

«Μου αρέσει να παλεύω, να µάχοµαι» 

 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 

Με χαραγµένη στο νου την ερµηνεία της στις 

«Φάλαινες του Αυγούστου» στο Εθνικό Θέατρο 

πριν από λίγα χρόνια, µαζί µ' άλλες δύο 

σηµαντικές κυρίες του θεάτρου (Βέρα 

Ζαβιτσιάνου, Νέλλη Αγγελίδου), και πέρσι στο 

µονόλογο της «Ρόουζ», ο γράφων πήγε να 

συναντήσει την Αντιγόνη Βαλάκου στο 

διαµέρισµά της στο Χολαργό. Ευγενική και 

λεπταίσθητη, µε το χρόνο να υποκλίνεται στον 

αισιόδοξο και πληθωρικό χαρακτήρα της, η 

Αντιγόνη Βαλάκου µιλάει για την τωρινή 

παρουσία της στη σκηνή. Από χθες στο θέατρο «Βασιλάκου» είναι η βασική ηρωίδα 

του έργου του Χόρτον Φουτ «Ταξίδι στο Μπάουντιφουλ» (έγινε και ταινία µε την 

Τζέραλντιν Πέιτζ που κέρδισε το Όσκαρ ερµηνείας για το ρόλο αυτό). Τη 

σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κώστας Τσιάνος και παίζουν µαζί της οι Στέλιος 

Μάινας, Γιάννης Θωµάς, Ευαγγελία Μουµούρη, Μάκης Αρβανιτάκης. Υποδύεται 

µια ηλικιωµένη γυναίκα που νιώθει αιχµαλωτισµένη στο διαµέρισµα όπου ζει µε το 

γιο και τη νύφη της και θέλει να επιστρέψει στη γενέτειρά της. Για την ηρωίδα και 

το έργο, αλλά και για τη σχέση της µε το θέατρο, τη µοναξιά, τον έρωτα, το χρόνο 

µίλησε στην «Ε» η Βαλάκου. Και µας γοήτευσε µε το χρώµα της φωνής της, τα 

φωτεινά της µάτια, µε το γαλήνιο τρόπο που ξεδιπλώνει τις σκέψεις της. 

 

«Ο νόστος είναι ένα συχνό µοτίβο στα έργα του Φουτ. Όπως το ότι κάποιοι 

άνθρωποι µέσα από δυσχέρειες, στραπάτσα επιβιώνουν, ενώ άλλοι χάνονται. Η 
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ηρωίδα εδώ έχει µια τέτοια δύναµη. Αποκοµµένη από το φυσικό της περιβάλλον, το 

Νότο µε τις φυτείες του, αισθάνεται εγκλωβισµένη µέσα στο στενό διαµέρισµα της 

µεγαλούπολης. Η νοσταλγία γίνεται λαχτάρα επιστροφής για να αντλήσει δυνάµεις 

από το φυσικό της χώρο. Είναι ο απολεσθείς παράδεισος. Θέλει να επιστρέψει εκεί 

όπου ερωτεύτηκε, έκανε όνειρα, όνειρα που διαψεύστηκαν. Στο έργο υπάρχει 

ειλικρίνεια, τα συναισθήµατα είναι αυθεντικά, δεν είναι κατασκευασµένα». 

 

-Την Καβάλα, την πόλη όπου γεννηθήκατε, τη νοσταλγείτε; 

«Πάντα. Ό,τι είναι δεµένο µε τη νεότητα µας, µε το ξεκίνηµά µας στη ζωή, φυσικό 

είναι να µας συγκινεί». 

-Οι µεγάλοι άνθρωποι συνήθως αναπολούν, θυµούνται. Τι αντιπροσωπεύει για σας 

η µνήµη; 

«Είναι πολύ σηµαντικό, αλλά αποδιώχνω την καθήλωση. Ιδιαιτέρως σε πράγµατα 

τραυµατικά. ∆εν θέλω να µε προσδιορίζουν. Τα προσπερνάω γιατί πιστεύω ότι η 

ζωή είναι το τώρα. Όπως είναι το θέατρο το τώρα. Σου αφαιρεί πολλή από τη 

δύναµη όταν µένεις σε πράγµατα που έχουν φύγει. ∆εν λέω να µην έχουµε µνήµη, 

αλλά να µη λειτουργούν ανασταλτικά πάνω µας. Σ' εµένα γίνεται αυτοµατικά, δεν 

το επιδιώκω». 

-Το βάρος του χρόνου πώς το απαλύνει ένας σε µεγάλη ηλικία; 

«Με τη δραστηριότητα. Όταν ασχολείται µε κάτι που αγαπάει. Αρκετές φορές έχω 

απορήσει µε κάποιους ανθρώπους. Μια ζωή µπορούν να την περάσουν κάνοντας 

κάτι που δεν αγαπούν. Είναι πολύ βαρύ αυτό και βαραίνει περισσότερο µε το χρόνο 

και µπορεί να γίνει απελπισία, κατάθλιψη. Εγώ αισθάνοµαι προνοµιούχα γιατί από 

κοριτσάκι ασχολήθηκα µε το θέατρο. Το λάτρεψα και το λατρεύω. ∆εν απαλύνει 

µόνο το χρόνο, απαλύνει κι άλλα πράγµατα. Για παράδειγµα, τις δυσχέρειες που 

συναντάει κανείς, γιατί όλα δεν είναι ρόδινα στη ζωή. Είναι µεγάλο αποκούµπι να 

έχεις λαχτάρα κι αγάπη σε κάτι. Βέβαια το θέατρο δεν είναι κάτι, είναι πολύ. Σ' 

απορροφά». 
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-Πέρα από το θέατρο, έχετε άλλα ενδιαφέροντα; 

«∆εν έχω χόµπι. Η ζωή µου είναι απλή. Να σηκωθώ, να κάνω τον καφέ µου, να 

χαζέψω, να πάω έναν περίπατο, ένα ταξίδι. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα και φροντίζω 

να είµαι κοντά της, δίπλα της. Πηγαίνω σχεδόν ένα µήνα κάθε καλοκαίρι. Βλέπω 

καµιά έκθεση, διαβάζω κάτι που µ' αρέσει». 

-Τώρα τι διαβάζετε; 

«Τώρα µόνο "Ταξίδι στο Μπάουντιφουλ" και τίποτα άλλο. Αλλά όταν έχω ελεύθερο 

χρόνο µου αρέσει πολύ. Λογοτεχνία, ποίηση κυρίως. Είναι απογειωτικό πράγµα». 

 

Μοναξιά κι έρωτας 

-Έχετε κάποιες αδυναµίες στην ποίηση; 

«Πολλές. ∆εν είµαι µανιακή µ' έναν ποιητή. Έχουµε δα τόσους. Μπορούµε να 

υπερηφανευόµαστε για υψηλή ποίηση κι είναι χάρισµα αυτό σ' εµάς, πλούτος. Από 

πού να αρχίσει κανείς κι από πού να τελειώσει». 

-Η µοναξιά λένε ότι είναι δύσκολη. Σας απασχολεί; 

«Είµαι µοναχικός άνθρωπος, δεν κατέληξα να είµαι. ∆εν ήµουν ποτέ κοινωνική, δεν 

µου άρεσε. Ένα... µυγάκι µάς κυνηγά (κουνάει µε χάρη το χέρι της να το διώξει). 

Μου άρεσε να είµαι µόνη από παιδί. Θυµάµαι που έπαιρνα µια ντοµάτα, λίγο ψωµί 

και πήγαινα µόνη στον προφήτη Ηλία στην Καβάλα. Σκεφτόµουν, έβλεπα απέναντι 

τη θάλασσα, αναρωτιόµουν τι να είναι πέρα από 'δώ, πέρα από τον ορίζοντα. Είναι 

λίγο στη φύση µου. ∆ηλαδή µπορώ µόνη µου, άλλοι άνθρωποι δεν µπορούν». 

 

-Σας φοβίζει το πέρασµα στην άλλη όχθη; 

«Θα σας πω ειλικρινά: δεν ασχολούµαι µε πράγµατα που δεν ελέγχω. Είναι η 

αποδοχή του αγνώστου, το αποδέχοµαι. ∆εν κατέληξα εκεί, έτσι το δέχθηκα από την 

αρχή». 
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-Συχνά γυναίκες της τέχνης και του θεάµατος τις τροµάζει ο χρόνος και κάνουν 

διάφορα «ρετούς» στο πρόσωπο, στο σώµα. Μπήκατε σ' αυτόν τον πειρασµό; 

«Μακριά από µένα. ∆εν ασχολούµαι καθόλου. Με παίρνουν τηλέφωνο από κάτι 

ινστιτούτα "να σας περιποιηθούµε, κ.λπ.", ενοχλητικά µερικές φορές και λέω 

"αφήστε µε στην ησυχία µου, δεν θέλω". Καλή είµαι όπως είµαι». 

-Πάντως φροντίζετε τον εαυτό σας, δείχνετε κοµψή, αεικίνητη. 

«Ε, αυτό είναι άλλο. ∆εν µπορώ να πω ότι δεν έχω κοκεταρία. Βλέπω την αγωνία 

µερικές φορές σ' ορισµένες γυναίκες. Μα δεν µπορείς να τα βάλεις µε το χρόνο, ο 

χρόνος κάνει τη δουλειά του κι εγώ κάνω τη δική µου» (γελάει αφοπλιστικά). 

-Έρωτας, γάµος, παιδιά. Τι ρόλο έπαιξαν στη ζωή σας; 

«Μεγάλο. Τα παιδιά µε την αρνητική έννοια. Είναι κάτι που µε πλήγωσε». 

-Που δεν αποκτήσατε; 

«Είχα διάφορα ατυχήµατα, έχασα παιδιά. Ο γάµος, ο έρωτας 

έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη ζωή µου. Ευτυχισµένα. 

Αισθάνοµαι πολύ καλά που ερωτεύθηκα, που µ' ερωτεύθηκαν. 

Ο γάµος µου ήταν ευτυχισµένος. Κάποια στιγµή χώρισα µε 

τον άντρα µου (δεν ζει πια), αλλά κρατήσαµε µια θαυµάσια 

σχέση». 

 
Στ. Μάινας, Αντιγόνη 

Βαλάκου, Ευαγγελία 

Μουµούρη στο «Ταξίδι 

στο Μπάουντιφουλ» 

 

«∆εν είµαι συντηρητική» 

-Στο θέατρο και στο σινεµά δίνατε την αίσθηση µιας 

εύθραυστης κι αισθαντικής γυναίκας. Ισχύει και στη ζωή σας; 

 

«Είναι αυτό, αλλά υπάρχει και η πλευρά της δύναµης. ∆εν τα βάζω κάτω σε όποια 

δυσχέρεια. Μου αρέσει να παλεύω, µου αρέσει να µάχοµαι». 

 

-Συντηρητικός - προοδευτικός. Σας λένε κάτι αυτές οι λέξεις πλέον; 
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«∆εν µου αρέσει ο συντηρητισµός, µακράν εµού. Πιστεύω στην πρόοδο. Τώρα αν 

έχουν νόηµα µε τόσα που γίνονται σήµερα; Μπορεί να γίνονται, αλλά η πρόοδος 

δεν σταµατάει. Είναι σύµφυτο του ανθρώπου. Να θέλει να κοιτάξει παραπέρα µ' 

όσες καταστροφές κι αν γίνονται, µ' όσες... στραβοξυλιές. Κρατώντας βεβαίως και 

κάποιες αξίες από την παράδοση. Πιστεύω στον άνθρωπο». 

 

-Συνεργαστήκατε µε µορφές του νεοελληνικού θεάτρου. Ποιους θαυµάσατε, ποιοι 

σας επηρέασαν; 

 

«Ήταν µια εύνοια της τύχης. Γνώρισα σπουδαίους ηθοποιούς και θεατράνθρωπους. 

Είχα την τύχη να βγω στο θέατρο και να παίξω δίπλα στον Βεάκη. Τότε δεν 

πολυκαταλάβαινα, δεν µπορούσα να το εκτιµήσω, όχι ότι δεν σεβόµουνα, 

απεναντίας. Έπειτα γνώρισα την Παξινού, τον Κωτσόπουλο, τον Κατράκη, τον 

Ροντήρη, τον Σολοµό. Στο Εθνικό Θέατρο έκανα περίπου 40 έργα. Μου έδινε την 

ευκαιρία, όπως και το ΚΘΒΕ, να παίξω κλασικούς ρόλους, σπουδαίο ρεπερτόριο. 

Λίγες φορές έφευγα από τα κρατικά θέατρα για να κάνω κάτι ιδιαίτερο, όπως για 

παράδειγµα τότε που πήγα µε τον Μουσούρη να παίξω την Άννα Φρανκ. Μετά από 

τόσα χρόνια συνεργασίας µε τα κρατικά θέατρα έµεινα φτωχή. ∆ιότι οι µισθοί 

ήταν... καταλαβαίνετε. ∆εν µπήκα στον πειρασµό. Πάντα υπήρχαν προτάσεις 

οικονοµικά συµφέρουσες. Αυτό δεν µ' επηρέασε ποτέ. Προτιµούσα µε τρεις και 

εξήντα να παίξω την Ηλέκτρα». 

 

-Κάποιοι ρόλοι που σας σηµάδεψαν; 

 

«Η Ιουλιέτα, η Οφηλία, η Ηλέκτρα, η Μήδεια, η Αγία Ιωάννα, η Εντα Γκάµπλερ, τι 

να πρωτοθυµηθώ». 

 

Το θέατρο µε «τράνταξε» 

-Ρόλοι που δεν παίξατε ακόµη και τους λαχταράτε; 

 

«Νοµίζω ότι έρχονται οι ρόλοι και µας ζητούν, δεν τους ζητούµε. Ποτέ δεν ένιωσα 

ότι πρέπει να παίξω εκείνο ή το άλλο. Πάντα ξαφνιάζεται κανείς. Η "Ρόουζ" που 

έπαιξα πρόσφατα, ήρθε και µε βρήκε. Όπως η "Τρελή του Σαγιώ" µου προτάθηκε 

στο Εθνικό και ανταποκρίθηκα». 
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-Στη σχολή του Εθνικού ήσασταν για µεγάλο διάστηµα. 

 

«Έχω σταµατήσει εδώ και δυο χρόνια γιατί δεν είχα χρόνο καθόλου». 

 

-Πρωτίστως τι συµβουλεύατε τους νέους σπουδαστές; 

 

«Ένα πράγµα: Εάν δεν είναι ανάγκη ν' ασχοληθούν µε το θέατρο να µην το κάνουν. 

∆εν είναι επάγγελµα. Θέλει αφοσίωση. Κάπου εκεί συµβαίνει το λάθος συχνά. Το 

βλέπουν ως καριέρα. Τώρα µάλιστα µε την τηλεόραση είναι το δέλεαρ µεγάλο. Η 

ευκολία. Υπάρχουν σπουδαστές που δεν έρχονται για να µάθουν, να διδαχθούν, 

αλλά για να το έχουν στο βιογραφικό τους. Το έχω δει κι αυτό». 

 

-Μισό αιώνα και πλέον στο θέατρο. Κάνοντας ένα µίνι απολογισµό τι θα λέγατε; 

 

«∆εν ξέρω πόσα του έχω δώσει, αλλά ξέρω καλά τι µου έχει δώσει. Μ' έκανε 

ευτυχισµένη. Μ' έφερε σ' επικοινωνία µε τον κόσµο, από τη σκηνή επικοινωνείς µε 

τον άλλο. Μ' έκανε να γνωρίσω πράγµατα. Πρώτα-πρώτα τον εαυτό µου µέσα από 

όλη τη διαδικασία έρευνας των κειµένων, των χαρακτήρων. Με πλούτισε, απέκτησα 

γνώσεις, µου χάρισε µια αισθητική. ∆εν ξέρω αν θα την είχα ως κυρία πηγαίνοντας 

σ' ένα γραφείο. Πιθανόν να την είχα. Θέλω ίσως να τα αποδίδω όλα σε κάτι που 

αγαπάω. Με "τράνταξε" το θέατρο και µε κρατάει σ' αυτήν την κατάσταση. ∆εν µ' 

άφησε ποτέ να πλήξω, δεν ένιωσα τι θα πει ανία. Κι ακούω συχνά το "βαριέµαι", το 

"κουράστηκα". Πολλές φορές λέω: "Μα πότε πρόλαβε να κουραστεί;". Υπάρχουν 

άνθρωποι που γεννιούνται κουρασµένοι. Τι να πω». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20/11/2005 

ΦΑΝΙ ΑΡΝΤΑΝ 

 

«Πρέπει πάντα να πληρώνεις το τίµηµα» 

 

Της ΝΑΤΑΛΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

«Οι περισσότερες ζωές είναι µέτριες. Το µόνο που δεν είναι µέτριο είναι η ιδέα 

που έχει κανείς για τη ζωή».  

 

Σε απόλυτη αντιδιαστολή µε την εικόνα 

της γαλλίδας poupee, αυτής που κάποτε 

εκπροσωπούσε επάξια η Μπαρντό, η 

Φανί Αρντάν υπήρξε πάντα µια γυναίκα 

µε προσωπικότητα και άποψη. Η φινέτσα 

της, η κλασική της παιδεία, η ευρωπαϊκο-

κεντρική της θητεία στο cinema d'auteur, 

οι αντισυµβατικές της επιλογές, η 

µυθολογία της σχέσης της µε τον Τριφό 

και δηλώσεις όπως αυτή τώρα ή εκείνη η 

παλαιότερη «ίσως οι ευτυχισµένες γυναίκες δεν έχουν ζήσει ιστορίες για να πουν», 

της χάρισαν επιπλέον τον τίτλο της µελαγχολικής, διανοούµενης ηθοποιού. Και της 

γυναίκας του πάθους, µε έτερο πόλο αυτή τη φορά την αποστασιοποιηµένη ψυχρή 

γοητεία ενός άλλου µεγάλου έρωτα του Φρανσουά Τριφό και επίσης συµβόλου του 

γαλλικού σινεµά, της Κατρίν Ντενέβ. 

 

«∆ύο συµπληρωµατικές προσωπικότητες, την γλυκύτητα και την τραχύτητα», θα 

ερµηνεύσει η Φανί Αρντάν και στις σκηνές των Μεγάρων Μουσικής της 

Θεσσαλονίκης (4/12) και της Αθήνας (5/12). Θα εµφανιστεί ερµηνεύοντας ένα 

θεατρικό µονόλογο από τη «Μήδεια» του Ευριπίδη κι έναν από τη «Φαίδρα» του 

Ρακίνα σε µια ιδιότυπη µουσικοθεατρική παράσταση µε «συµπρωταγωνίστριες» 

δύο σπουδαίες σολίστ που έχουν συνεργαστεί µε µερικές από τις µεγαλύτερες 

ορχήστρες του κόσµου: την πιανίστα Imogen Cooper και την µαθήτρια του 
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Ροστροπόβιτς και κατά πολλούς «κληρονόµο» του ταλέντου του στο τσέλο, Sonia 

Wieder Atherton. Οταν ζητάµε από την Αρντάν να περιγράψει την παράσταση, µιλά 

για ένα «διάλογο ανάµεσα στην καρδιά και το σώµα. Στη µουσική και το 

δωδεκασύλλαβο. Στη ζωή και σε κάτι µεγαλύτερο απ' τη ζωή». «∆ιάλογος» είναι κι 

αυτός ανάµεσα στη «Μήδεια» και τη «Φαίδρα», σε «δύο ερωτευµένες γυναίκες, 

θύτριες και συγχρόνως θύµατα. ∆υο γυναίκες κοντά στο ίδιο λάθος». 

 

Κατ' εξοχήν θεατρική ηθοποιός (αυτό φαίνεται άλλωστε και στις κινηµατογραφικές 

της ερµηνείες) η Φανί Αρντάν είχε την ανάλογη παιδεία. «Το αρχαίο δράµα», µας 

λέει τώρα µε αφορµή την αθηναϊκή της παράσταση, «δεν µου αρέσει απλά. Το 

λατρεύω. Η σχέση µου µαζί του ξεκινά απ' όταν ήµουν παιδί, κι ήταν εξαρχής µια 

σχέση εξάρτησης. Μια σχέση παράλογης αγάπης κι εµµονής µε τις λέξεις». 

 

Κόρη ενός αξιωµατικού του γαλλικού Ιππικού, η γεννηµένη στις 22 Μαρτίου του 

1949 Φανί Μαργκερίτ Τζουντίθ Αρντάν, πέρασε ένα µεγάλο µέρος των παιδικών 

της χρόνων ταξιδεύοντας µε την οικογένειά της στην Ευρώπη. Στο Παρίσι πια, 

φοιτήτρια Πολιτικών Επιστηµών, υποκύπτει στο πάθος της για το θέατρο, ενώ έως 

τότε το διοχέτευε στη µανιώδη ανάγνωση λογοτεχνίας, και στρέφεται στην 

υποκριτική. Τα επόµενα χρόνια δεν µελετά µόνο τα κείµενα των µεγάλων γάλλων 

κλασικών, από τον Ρακίνα έως τον Κλοντέλ, αλλά τα ερµηνεύει κιόλας. 

 

Ο έρωτας µε τον Τριφό 

 

Από τους αγαπηµένους της λογοτεχνικούς ήρωες είναι όµως ο ∆ον Κιχώτης του 

Θερβάντες. Κάποτε µάλιστα περιγράφοντας σε κάποιο γαλλικό περιοδικό την 

παιδεία που έλαβε, την είχε παραλληλίσει µε αυτή «του ∆ον Κιχώτη, κατά την 

αυθεντική αριστοκρατική παράδοση». Μας εξηγεί τώρα τι εννοούσε: «Ό,τι κρατώ 

από τον ∆ον Κιχώτη δεν είναι απαραίτητα η φαντασία ή το να µάχεσαι 

ανεµόµυλους, είναι η ανεξαρτησία του πνεύµατος, η καθαρότητα, η απουσία 

διαφθοράς. Αυτό θα µου άρεσε. Γιατί η πλειοψηφία των ζωών είναι µέτρια, αλλά 

δεν είναι µέτρια η ιδέα που έχει κανείς για τη ζωή του. Λίγο ενδιαφέρει το τι 

ζήσαµε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ο τρόπος που ζήσαµε». 
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Στον τρόπο που η ίδια έζησε µέχρι στιγµής, κοµβικό σηµείο υπήρξε η γνωριµία και 

αργότερα ο γάµος της µε τον Φρανσουά Τριφό το 1981. Την ίδια χρονιά βγαίνει στα 

σινεµά «Η γυναίκα της διπλανής πόρτας», το αριστούργηµα του Τριφό που µε 

πρωταγωνιστές την Αρντάν και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα γίνει ένα σηµείο 

αναφοράς για το γαλλικό σινεµά. Αλλά και για την καριέρα της ηθοποιού, παρά το 

γεγονός ότι πριν από αυτή την ταινία είχε µια ακόµα σηµαντική κινηµατογραφική 

συµµετοχή στο ενεργητικό της, το 1980, στην ταινία του Κλοντ Λελούς «Οι µεν και 

οι δε». «Εκείνη την εποχή», διηγήθηκε αργότερα, «αισθάνθηκα σαν τη βασίλισσα 

του κόσµου».... 

 

Με τον Τριφό θα προλάβει να αποκτήσει µια κόρη, την Ζοζεφίν, και θα γυρίσει 

άλλη µια ταινία, το περίφηµο «Οπωσδήποτε την Κυριακή», µε συµπρωταγωνιστή 

της τον Τρεντινιάν. Ο θάνατος του σκηνοθέτη, προτού µάλιστα να γεννηθεί η κόρη 

τους, θα τη σηµαδέψει ανεξίτηλα. «Από εκείνον κράτησα το πάθος του να κάνεις 

πράγµατα, τον τρελό έρωτα για ό,τι κάνεις», µας λέει, σήµερα.  

 

Με έναν τρόπο δική του «κληρονοµιά» ήταν και η κινηµατογραφική «χηµεία» της 

µε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Ο γαλλικός τύπος επέµενε κατά καιρούς πως συνδέονταν 

και ερωτικά. Το σίγουρο είναι ότι συνδέονταν κατά περιόδους κινηµατογραφικά 

(π.χ. «Ο συνταγµατάρχης Σαµπέρ») αλλά και επί θεατρικής σκηνής, µε πιο 

πρόσφατη τη συνεργασία τους το 2004 για «Το θηρίο στη ζούγκλα» του Χένρι 

Τζέιµς, σε απόδοση της Μαργκερίτ Ντιράς. 

 

Ήταν κληρονοµιά του Τριφό κι η επιλογή της να παραµείνει πιστή στο cinema d' 

auteur; «Όχι. Αυτό ήταν δικό µου χαρακτηριστικό και επιλογή µου εξ αρχής», 

απαντά. Και πράγµατι: Αλέν Ρενέ, Κώστας Γαβράς, Ετορε Σκόλα, Μαργκαρέτε φον 

Τρότα, Κλοντ Λελούς, Πατρίς Λεκόντ, Μικελάντζελο Αντονιόνι είναι µόνον µερικά 

από τα ονόµατα των σκηνοθετών µε τους οποίους συνεργάστηκε κατά καιρούς. 

 

Οι ρόλοι της αφορούσαν πάντα παθιασµένες γυναίκες, µε ισχυρή προσωπικότητα. 

«Πάντοτε διάλεγα», σχολιάζει τώρα, «ρόλους που αγαπούσα. Πάντοτε έλεγα ότι θα 

µπορούσα να παίξω κάποιαν που κανείς δεν αγαπούσε: γυναίκες εχθρικές, 

δολοφόνους, τέρατα. Αλλά απ' τη στιγµή που ενσαρκώνω ένα ρόλο γίνοµαι ένα µε 

το πρόσωπο αυτό...». 
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Ο ρόλος πάντως που θα της χαρίσει το πρώτο (και µοναδικό µέχρι στιγµής) «Σεζάρ» 

της καριέρας της είναι τελείως διαφορετικός: αυτός της Έβα, ιδιοκτήτριας ενός 

ατµοσφαιρικού γκέι-µπαρ στην κωµωδία «Pedale Douce» (1996), του Γκαµπριέλ 

Αγκιόν. Πρόκειται για κωµωδία, αν και η Αρντάν επισηµαίνει ότι η Έβα ήταν «στην 

ουσία ένας τραγικός ρόλος». 

 

Ούτως ή άλλως η Αρντάν δίνει και στην καθηµερινότητά της µια αίσθηση 

µελαγχολίας και µοναξιάς. Αλλά, «το συναίσθηµα του να νιώθεις µόνος έχει πολλές 

διακυµάνσεις. Μπορεί να αλλάξει καθώς ανηφορίζεις ή κατηφορίζεις ένα δρόµο», 

µας απαντά κάπως ενοχληµένη. 

 

«Τα µουσεία είναι ο θάνατος της τέχνης» 

 

Μια άλλη κοµεντί στην καριέρα της ήταν η ταινία του Φρανσουά Οζόν «Οκτώ 

Γυναίκες» (2002) που την έφερε κινηµατογραφικά «αντιµέτωπη» µε την Κατρίν 

Ντενέβ σε ένα υπέροχο κινηµατογραφικό γυναικείο ξεµάλλιασµα που λήγει µε 

θερµή συµφιλίωση. Όσοι ονειρεύονται σκάνδαλα έδωσαν άλλη διάσταση στη σκηνή 

µε τις δύο µοιραίες γυναίκες στη ζωή του Τριφό. Αλλά είναι σαφής όταν της 

ζητούµε να σχολιάσει την κινηµατογραφική της συνάντηση µε την Ντενέβ: «Ήµουν 

πάντοτε συνδεδεµένη µε την Κατρίν. ∆εν είχα παίξει ποτέ µαζί της κι ο Οζόν µάς 

επέτρεψε να πειραµατισθούµε και να παίξουµε µαζί. Ήταν εκπληκτικό. Ήµασταν 

µαζί σε όλη τη διάρκεια των γυρισµάτων. Γελάσαµε πολύ. Όχι. ∆εν υπήρχε κάτι 

που έπρεπε να διορθωθεί...». 

 

Την ίδια χρονιά που προβάλλεται η ταινία του Οζόν, προβάλλεται και το «Callas 

Forever». Η Αρντάν, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζεφιρέλι υποδύεται την 

Μαρία Κάλλας σε µια ταινία που δίνει έµφαση στις τελευταίες τραγικές ηµέρες της 

ντίβας της όπερας. Αραγε ήταν αυτός ο ρόλος που επηρέασε τη γαλλίδα ηθοποιό 

τόσο ώστε να δηλώσει αµέσως µετά την πρεµιέρα της ταινίας στις γαλλικές 

εφηµερίδες πως «απέτυχε στη ζωή της»; Σκέφτηκε πως το ταλέντο έχει κάποτε ένα 

σκληρό τίµηµα; «∆εν µπορείς να θρηνείς για τα χτυπήµατα που δέχεσαι αφού 

αποφασίσεις να ανέβεις στο ρινγκ. Το τίµηµα υπάρχει, και οφείλεις να το 

πληρώσεις», ξεκαθαρίζει σήµερα. 
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Η πιο πρόσφατη σηµαντική κινηµατογραφική της συµµετοχή ήταν αυτή στην ταινία 

«Ναταλί» (2004) της Αν Φοντέν. Η Φανί Αρντάν κράταγε το ρόλο της Κατρίν, µιας 

γυναίκας που προσλαµβάνει µια νεαρή πόρνη, τη Ναταλί (Εµανουέλ Μπεάρ) για να 

ξελογιάσει το σύζυγό της, ώστε τελικά το παντρεµένο ζευγάρι να µπορέσει να 

ξαναβρεί τον χαµένο του αισθησιασµό. Η αντισυµβατική επιλογή της Κατρίν δεν 

απέχει πολύ απ' τον χαρακτήρα της Αρντάν. Μητέρα τριών κοριτσιών, που τα 

µεγαλώνει µόνη της (η 22 ετών σήµερα Ζοζεφίν, είναι η µεσαία, και η µόνη που 

απέκτησε ούσα παντρεµένη - η πρώτη της κόρη είναι η 30άχρονη Λουµίρ και η 

τελευταία η 15άχρονη Μπαλαντίν), η υπέροχη Φανί του γαλλικού σινεµά έχει κάνει 

συχνά αντισυµβατικές επιλογές. Και δηλώσεις όπως «ένας έρωτας πρέπει να 

παραµένει χωρίς βέρα», ως προς τα προσωπικά. Αλλά και ως προς τα κοινά: «Τα 

µουσεία είναι ο θάνατος της τέχνης». Οποιαδήποτε σύµβαση ή συνθήκη, µοιάζει να 

την ενοχλεί. Αλλά δεν είναι αυτή µια επίπονη επιλογή;  

 

«Για µένα όχι», µας απαντά κοφτά. Και σαν πρόκληση και προειδοποίηση µαζί, 

προσθέτει: «αλλά φαντάζοµαι πως είναι γι' αυτούς µε τους οποίους 

συναναστρέφοµαι». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/01/2002 

Εξοντώνοντας τους άντρες... 

 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Μπορεί να µην έχει τίποτε κοινό, εκτός βέβαια από την οµορφιά, η Φιλαρέτη 

Κοµνηνού µε τη Λάουρα, τη σατανική σύζυγο του «Πατέρα» του Στρίντµπεργκ, 

που υποδύεται στο «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας» του Γιώργου Κιµούλη.  

 

Καταφέρνει, ωστόσο, ακολουθώντας το δόλιο σχέδιο της 

ηρωίδας για την «εξόντωση» του Πατέρα σ' ένα έργο όπου το 

αρσενικό και το θηλυκό -ο ορθολογισµός και το ένστικτο-

αναµετρώνται φτάνοντας στα άκρα, να δηµιουργήσει µία από τις 

καλύτερες στιγµές της στο θέατρο, ακόµα και σιωπώντας. 

 

-Πώς είναι να υποδύεστε µια δολοπλόκο γυναίκα; 

«Η Λάουρα γίνεται δολοπλόκος, αδυσώπητη και τιµωρεί επειδή 

την προκαλεί το αλαζονικό αρσενικό. Εχει δύναµη σαν τη φύση, 

καταστρέφει χωρίς ενοχές και χωρίς τύψεις. Από τη στιγµή που 

το αρσενικό γίνεται εµπόδιο πρέπει να εξοντωθεί και 

υποψιάζοµαι αυτό είναι κάτι που τροµάζει τους θεατές και 

ιδιαίτερα τους άντρες. Πρέπει να σας πω ότι στο καµαρίνι µου 

εισπράττω κάτι περίεργες µατιές. Οι γυναίκες, όµως, µάλλον την 

καταλαβαίνουν. "Μα δεν είχε άλλη επιλογή" λένε. "Με τόση 

σκληρότητα;" αντιλέγουν οι άντρες. Η αντίθεση ανάµεσα στα δύο φύλα συνεχίζεται 

ακόµα και στο καµαρίνι, αποδεικνύοντας πόσο ζωντανό είναι το θέατρο για να 

πυροδοτεί τέτοιες συζητήσεις». 

«Στην περίφηµη 

µεταµοντέρνα εποχή µας η 

πνευµατικότητα κινδυνεύει 

να εξοριστεί σαν 

παλιοµοδίτικη στάση 

ζωής», λέει η Φιλαρέτη 

Κοµνηνού -στη 

φωτογραφία, στο ρόλο της 

Λάουρας 

 

-Θα παραµείνει το θέατρο ζωντανό και στο µέλλον; 

«Στην περίφηµη µεταµοντέρνα εποχή µας η πνευµατικότητα κινδυνεύει να 

εξοριστεί σαν παλιοµοδίτικη στάση ζωής. Οι άνθρωποι του θεάτρου βρίσκονται σε 

αµηχανία. Η εισβολή της τεχνολογίας επέβαλε άλλους ρυθµούς κι άλλη αισθητική. 

Τα νέα έργα γράφονται σ' ένα ύφος πιο στεγνό, στακάτο, σαν τη γλώσσα του 
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κοµπιούτερ, η επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου δηµιούργησε άλλους κώδικες 

επικοινωνιακούς που το θέατρο δεν µπορεί, πιστεύω, να αγνοήσει, αν, βέβαια, θέλει 

να εξακολουθήσει να είναι ζωντανό». 

 

Εµµονή στο κλασικό 

-Επιµένετε, πάντως, στο κλασικό ρεπερτόριο, στην προβολή της καθιερωµένης 

πλευράς σας. Σύµπτωση ή επιλογή; 

«Επιλογή θα 'λεγα. Αυτοί οι ρόλοι είναι πολυσύνθετοι, εκτός από ανεξάντλητοι, 

καθώς γράφτηκαν από µεγάλους, διαχρονικούς, συγγραφείς. Ο κάθε ηθοποιός 

λοιπόν, ανάλογα µε την προσωπικότητα και το ταλέντο του, φωτίζει µιαν άλλη 

πλευρά του χαρακτήρα, γι' αυτό αν και οι ρόλοι επαναλαµβάνονται, ποτέ δεν 

εξαντλούνται». 

 

-Πόσο σας «ιντριγκάρισε» η Λάουρα; 

«Με απασχόλησε πολύ το πώς ένας ρόλος µέσα στη σιωπή του -η Λάουρα πολύ 

συχνά σιωπά στη σκηνή- έχει δύναµη. Οι ηθοποιοί έχουµε την ανασφάλεια ότι 

µπορούµε να υπάρξουµε στο σανίδι µόνο µιλώντας. Αυτός ο ρόλος µού 'µαθε ότι 

µπορείς να υπάρχεις παρακολουθώντας, ακούγοντας και οργανώνοντας την επόµενη 

κίνηση. Η επικοινωνία, τελικά, ολοκληρώνεται όχι µόνο µε αυτά που άµεσα 

εκφράζει ο λόγος αλλά και µε τις σιωπές, τα δυναµικά "κενά". Θυµήθηκα τον 

Βουτσινά. Του 'χα πει σε µια πρόβα "∆εν νιώθω τίποτε. Νιώθω ένα κενό. Τι να 

κάνω;" κι εκείνος µου είχε απαντήσει: "Ξέρεις πόσο συγκλονιστικό µπορεί να 'ναι 

αυτό το κενό πάνω στη σκηνή;"». 

 

-Όταν ήρθατε στην Αθήνα σας αποκαλούσαν «η ηθοποιός τού Βουτσινά». Τι 

µάθατε από εκείνον στην πολύχρονη συνεργασία σας στο ΚΘΒΕ; 

«Ο Βουτσινάς µού δίδαξε τη µέθοδο της δουλειάς. Μου 'µαθε να µην υπάρχω στη 

σκηνή γενικώς και αορίστως, οδηγούµενη µόνο από το ένστικτο και το αίσθηµά 

µου. Του το χρωστάω αυτό». 

 

-Γιατί φύγατε από τη Θεσσαλονίκη; 

«Είχε κλείσει ένας κύκλος, άλλαξαν και τα πράγµατα µέσα στο Κρατικό, όπου 

ήµουν ήδη 12-13 χρόνια. Ηρθε η στιγµή να κοπεί ο οµφάλιος λώρος, ν' αναµετρηθώ 

µε άλλους χώρους, για να ανανεωθεί και το υποκριτικό µου ενδιαφέρον». 
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-Πριν από εφτά χρόνια λέγατε: «Στην Αθήνα δεν κατέβηκα για να κάνω καριέρα». 

Μείνατε, όµως, και κάνετε ακριβώς αυτό: καριέρα. 

«Εγώ απλώς άλλαξα πόλη, χώρους δουλειάς. Τώρα αν ήρθε αυτό που λέγεται 

δηµοσιότητα, είναι καλό όταν συµβαίνει χωρίς να το κυνηγάς µε αγωνία, νεύρωση, 

υστερία...». 

 

-Έχετε συµφιλιωθεί µε τη δηµοσιότητα; 

«Θα 'ταν υποκρισία να πω το αντίθετο. Αντιλαµβάνοµαι, όµως, τη σχέση µου µαζί 

της µε όρους. Η δηµοσιότητα είναι ευπρόσδεκτη, καλή και χρήσιµη, όσο εξυπηρετεί 

τη δουλειά. Κατά τ' άλλα, θεωρώ, ότι είναι απίστευτη σπατάλη χρόνου». 

 

Μου λείπει η Επίδαυρος 

-Η Λάουρα είναι µια ακόµα ωραία γυναίκα που υποδύεστε. Πότε η οµορφιά παύει 

να 'ναι προσόν για έναν ηθοποιό; 

«Οταν γίνει ναρκισσισµός, εµµονή, αρρώστια. Κάθε φορά που πρόκειται να παίξω 

το ρόλο µιας ωραίας, µιας µοιραίας γυναίκας, που η εξωτερική της εικόνα είναι ένα 

κοµµάτι του ρόλου, επηρεάζει, δηλαδή, τη δράση, τις σχέσεις της µε τα άλλα 

πρόσωπα στη σκηνή, σίγουρα τη φροντίζω και µ' ενδιαφέρει. Η Λάουρα είναι 

δαιµόνια, αν ήταν και κακοφτιαγµένη η εικόνα της, θα υπογράµµιζε ότι είναι 

αρνητικό πρόσωπο. Το κακό, ας µην ξεχνάµε, έχει συνήθως αγγελική όψη, γι' αυτό 

είναι επικίνδυνο, ξεγελά και παραπλανά». 

 

-Θα υποδυόσασταν µια άσχηµη, ατηµέλητη γυναίκα; 

«Θέλω να κάνω έναν ρόλο, όπως λέµε στο θέατρο, "τσαλακωµένο". Εναν ρόλο 

εκτεθειµένο, χωρίς περίγραµµα. Εναν ρόλο πιο ροκ, που να σπάει τη συµβατικότητα 

της σκηνής, του ηθοποιού, της σχέσης µε το κοινό. Παλιά τα 'χα κάνει αυτά. Τώρα 

έχω και πάλι την επιθυµία να δοκιµάσω». 

 

-Τα τελευταία χρόνια δεν σας έχουµε δει στην Επίδαυρο. Θέλετε να ξαναπαίξετε 

στο αρχαίο θέατρο;  

«Αγγίξατε ευαίσθητη χορδή. Αυτό που βιώνεις εκεί δεν συγκρίνεται µε τίποτα. Μου 

λείπει η Επίδαυρος και θέλω να ξαναβρεθώ µέσα από µια σηµαντική παράσταση». 
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-∆εν συµµερίζεστε, άρα, την άποψη ότι η Επίδαυρος έχει πάψει πια ν' αποτελεί 

χώρο καταξίωσης... 

«Νοµίζω ότι είναι υποκριτικό αυτό. Ολοι οι ηθοποιοί θα 'θελαν να κάνουν το 

πέρασµα ή το προσκύνηµά τους στην Επίδαυρο. Μόνο που η Επίδαυρος στους 

"περαστικούς καλλιτέχνες" έχει αποδείξει ότι είναι και απροσπέλαστη και 

απαξιωτική». 

 

-Με ποιο µέτρο υπολογίζεται, τελικά, η επιτυχία στο θέατρο; 

«Αλλοι θεωρούν επιτυχία το να γεµίζουν την πλατεία. Αλλοι να παίρνουν καλές 

κριτικές. Αλλοι το να νιώθουν πάνω στη σκηνή έµπνευση και ευδαιµονία. Ποια θα 

'ναι, αναρωτιέµαι, η προσωπική επιτυχία ενός ηθοποιού που του έχουν χαριστεί τα 

πολλά λεφτά και οι καλές κριτικές, αν νιώθει µίζερα πάνω στη σκηνή; Αν ένας 

ηθοποιός µπορεί να πετύχει, να 'ναι καλά, να έχει την αποδοχή του κοινού και 

συγχρόνως του σιναφιού του, θα νιώθει, νοµίζω, πληρότητα και θα µπορεί να 

θεωρεί τον εαυτό του επιτυχηµένο. Ζούµε, πάντως, σε µια εποχή που υπάρχει µια 

εµµονή για το τι είναι επιτυχία. Εχω δει, πάντως, πολλούς επιτυχηµένους 

ανθρώπους, ευτυχισµένους δεν έχω δει». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/01/2007 

 

Γυναίκες του 20ού αιώνα 

 

Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις διαφορετικές γενιές, είναι στο επίκεντρο του έργου 

«Σκοτώνουµε τη µαµά;», που έγραψε το 1985, στα 25 της χρόνια, η Αγγλίδα 

συγγραφέας Σάρλοτ Κίτλι.  

 

Τέσσερις γυναίκες της ίδιας οικογένειας που 

µέσα από διαφορετικές, σηµαντικές στιγµές 

της ζωής τους αντιµετωπίζουν η µια την 

άλλη καθώς και τα προβλήµατά τους. 

Προβλήµατα που έχουν σχέση µε την 

κοινωνική κατάσταση και τις πιέσεις της 

συγκεκριµένης περιόδου στην οποία 

µεγάλωσε η κάθε µία. Επικεφαλής της 

οικογένειας η προγιαγιά Ντόρις, που 

εγκατέλειψε την καριέρα της για να 

παντρευτεί. 

Τζένη Ρουσσέα, Γωγώ Μπρέµπου, Ιφιγένεια 

Αστεριάδη, Αιµιλία Υψηλάντη, στην παράσταση 

του θεάτρου «Αργώ» 

 

Ακολουθεί η γιαγιά Μάργκαρετ, που µεγάλωσε στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου 

Πολέµου και παντρεύτηκε Αµερικανό στρατιώτη από τον οποίο στη συνέχεια χώρισε. 

Τρίτη, η κόρη της, Τζάκι, παιδί µεγαλωµένο στη δεκαετία του '60, περίοδο 

σεξουαλικής απελευθέρωσης, και τέταρτη η έφηβη κόρη της, Ρόζι, που το παιδί της 

θέλει να µεγαλώσει η Μάργκαρετ για να µπορέσει η Ρόζι να συνεχίσει τις σπουδές 

της.  

 

«Παρόντες» µε την απουσία τους και οι άντρες τους, στοιχείο που µου θύµισε µια 

παλιά ταινία, τις «Γυναίκες» (1939), κωµωδία του Τζορτζ Κιούκορ, βασισµένη σε 

θεατρικό έργο της Κλερ Μπουθ Λους. Μόνο που η Κίτλι -η οποία ίσως να είχε υπόψη 

της την ταινία- δεν περιορίζεται στην κωµωδία, αλλά χρησιµοποιεί και το δράµα και 

το µελόδραµα και τη νοσταλγία για να µας µιλήσει για τις γυναίκες της και τα 

(φεµινιστικά βασικά) προβλήµατά τους. Βέβαια, το έργο δεν απευθύνεται µόνο στις 

γυναίκες αλλά και στους άντρες, µια και τα προβλήµατά τους αφορούν όλους µας. 
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Το έργο ξεχωρίζει για τους µεστούς διαλόγους, διανθισµένους µε αρκετό χιούµορ, 

αλλά και τις καταστάσεις που η Κίτλι αναπτύσσει µε δεξιοτεχνία, αποφεύγοντας ν' 

ακολουθήσει τη χρονολογική σειρά τους, προτιµώντας να πηδά µπροστά ή πίσω στο 

χρόνο, χωρίς όµως ποτέ να κουράζει το θεατή - από τις καλύτερες σκηνές είναι 

εκείνες της «επιστροφής» των δύο γυναικών, της Μάργκαρετ και της Ντόρις, στη 

βρεφική ηλικία. 

 

Η Μαριάννα Κάλµπαρη (υπεύθυνη και για την ωραία µετάφραση) εκµεταλλεύτηκε το 

λιτό σκηνικό για να κινήσει µε γνώση και ευρηµατικότητα τις τέσσερις γυναίκες της, 

εστιάζοντας, πολύ σωστά, την όλη σκηνοθεσία της στους ρόλους των γυναικών - 

µόνη παραφωνία για µένα ήταν τα άχαρα κοστούµια, πολύ πιο πειστικά θα ήταν αν η 

κάθε µια γυναίκα ήταν ντυµένη στη µόδα της εποχής της. 

 

Η επιτυχία ενός τέτοιου έργου στηρίζεται στις ερµηνείες του και πρέπει να πω πως 

και οι τέσσερις ηθοποιοί έδωσαν ερµηνείες θαυµάσιες, µε δύναµη και 

αισθαντικότητα, φωτίζοντας µε ευαισθησία και µέτρο τον ξεχωριστό χαρακτήρα της 

κάθε µιας: Τζένη Ρουσσέα (Ντόρις), Αιµιλία Υψηλάντη (Μάργκαρετ), Γωγώ 

Μπρέµπου (Τζάκι), Ιφιγένεια Αστεριάδη (Ρόζι). 

 

 

ΝΙΝΟΣ ΦΕΝΕΚ ΜΙΚΕΛΙ∆ΗΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 22/11/2005 

 

Θηλυκός Γούντι Αλεν 

 

Της ΒΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Το πρώτο που σου 'ρχεται στο µυαλό βλέποντας τη Μιράντα Τζουλάι, µέσα κι 

έξω από τη µεγάλη οθόνη, είναι ότι πρόκειται για το θηλυκό Γούντι Αλεν ή για 

µία από τις αστείες και νευρωτικές ηρωίδες του. Σγουρά µαλλιά, έντονο πράσινο 

βλέµµα, ωραία εβραϊκή µύτη, χιούµορ ιδιαίτερο και ποιητικό.  

 

Η Αµερικανίδα, όµως, περφόρµερ, µουσικός, συγγραφέας 

και σκηνοθέτις είναι πολύ νέα -µόλις 31 χρόνων- για να 

έχει τη µαυρίλα και τα σύνδροµα του Νεοϋορκέζου Γούντι, 

είναι πιο αισιόδοξη και τρυφερή και συγχρόνως πιο 

τολµηρή και σύγχρονη.  

Ένα είναι σίγουρο. Πως η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία 

της «Εγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί» δικαίως κέρδισε το 

Μάιο στις Κάνες τη «Χρυσή Κάµερα», κάνοντας από τη 

µια µέρα στην άλλη ανάρπαστα τα µικρού µήκους βίντεο 

και τις περφόρµανς της, που φιλοξενούνταν ήδη σε µεγάλα µουσεία και γκαλερί. 

Όλοι θέλουν πια να δουν ζωντανό το χαριτωµένο και αστείο κορίτσι της ταινίας, που 

γυρίζει τον κόσµο προωθώντας την.  

Ανατροπή ρόλων 

Το είδαν και οι θεατές του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χάρη στο τµήµα «Independence 

Days» του Λευτέρη Αδαµίδη. Αλλά πού να προλάβουν να του κάνουν ερωτήσεις 

στην καθιερωµένη µετά την προβολή συζήτηση µε το δηµιουργό της ταινίας. Η 

Μιράντα Τζουλάι έδωσε µέσα στον κατάµεστο «Τζον Κασσαβέτη» -ακόµα και στα 

σκαλιά καθόταν ο κόσµος- µια κανονικότατη περφόρµανς. Ανέτρεψε τους ρόλους και 

βοµβάρδισε τους θεατές µε ερωτήσεις. 
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Θα σας φανούν απλοϊκές και πολύ αµερικανικές, αλλά δεν είναι: «Μιλήσατε άγρια 

σήµερα στο σκυλάκι σας;», «Χτυπήσατε κανέναν από θυµό;», «Ψάχνετε να βρείτε το 

ταίρι σας;», «Πότε ερωτευτήκατε πρώτη φορά;». Η ανταπόκριση ήταν άµεση και 

δηµιουργική. Η Μιράντα Τζουλάι µπορεί να ανοίγει τους ανθρώπους και να τους 

κερδίζει, ακριβώς όπως και η ηρωίδα της ταινίας της, η βίντεο άρτιστ Κριστίν, που 

την παίζει άλλωστε η ίδια. 

Η µοναχική και ιδιόρρυθµη Κριστίν προσπαθεί να προωθήσει µε έναν εντελώς 

πρωτότυπο και απελπισµένο τρόπο τα βίντεο-πρότζεκτ της στο Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης της πόλης της, ενώ για να ζήσει κάνει την ταξιτζού σε ηλικιωµένα άτοµα. 

Ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν εξίσου ποιητικό και φευγάτο λευκό πωλητή 

παπουτσιών, που έχει µόλις χωρίσει από τη µαύρη γυναίκα του, έχει βάλει φωτιά στο 

χέρι του για να αποχαιρετήσει τελετουργικά το γάµο του και τα βγάζει δύσκολα πέρα 

µε τα δύο πεισµατάρικα αγοράκια του. Το µικρότερο από αυτά επικοινωνεί µέσω 

Ιντερνετ µε τη διευθύντρια του µουσείου, εξάπτοντας µε τον πιο ξεκαρδιστικό και 

βρώµικο τρόπο τις ερωτικές της φαντασιώσεις.  

∆εν είναι τα µόνα πρόσωπα της ταινίας που έχουν σεξουαλικές ανησυχίες κι έναν 

απροσδόκητο τρόπο να τις εκφράζουν. Μη σας αποκαλύψουµε όλο το σενάριο, γιατί 

η ταινία βγαίνει στις αίθουσες από την Playtime στις 22 ∆εκεµβρίου. Και βγάζει πολύ 

µα πολύ γέλιο. Είναι ένα είδος κινηµατογραφικού «Peanuts», όπως την όρισε και η 

ίδια η Τζουλάι, που, πάντως, στο µέλλον ετοιµάζεται δύο διαφορετικά πράγµατα να 

κάνει. Να περιοριστεί σε δύο µόνο πρόσωπα και να ελέγξει το χιούµορ της, 

πιστεύοντας ότι έτσι θα αποκτήσει η δουλειά της περισσότερο βάθος.  

 

Τα θέµατά της θα τα αφήσει όπως είναι. Την ακολουθούν από τις µικρού µήκους 

ταινίες της. «Ίσως στο σινεµά να είµαι λιγότερο πειραµατική και τολµηρή στα 

σεξουαλικά στα θέµατα», είπε. Εξακολουθεί, όµως, να στηρίζεται στα όσα της δίνει η 

άµεση επαφή µε τον κόσµο στη διάρκεια των περφόρµανς, που της αρέσει πάνω απ' 

όλα να κάνει, και να γράφει τα κείµενά της ως ηθοποιός - παίζοντας όλους τους 

ρόλους. Κι ενώ οι κινηµατογραφικές της επιρροές είναι ιδιαίτερα προχωρηµένες (το 

«Κουνγκ Φου Μάστερ» της Ανιές Βαρντά, οι µικρού µήκους ταινίες της Τζέιν 

Κάµπιον, η πρώτη ταινία του Μάικ Λι «Bleak moments»), εξοµολογήθηκε χθες ότι 

όταν πηγαίνει σινεµά, προς µεγάλη απελπισία του φίλου της, προτιµά να βλέπει 
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χαζοταινίες (µε την Κάµερον Ντίαζ, για παράδειγµα). «Μου αρέσει να φεύγω από την 

αίθουσα λίγο απογοητευµένη»...  
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