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� Pωμαϊκά θέατρα. 
H θεαματική ε�έλι�η εν�ς μ�να-
δικ�ύ πρ�τύπ�υ.
T�υ Bασίλη Aγγελικ�π�υλ�υ
� Στα πρ�τυπα τ�υ ελληνικ�ύ
θεάτρ�υ. 
«Aπ� τ� απέριττ� αν�ικτ� ελλη-
νικ� θέατρ� στ� �αρύ, κλειστ�
ρωμαϊκ�».
T�υ Aναστασί�υ Π�ρτελάν�υ
� H ακ�υστική στ� ρωμαϊκ� θέατρ�.
Kέρδισε σε ακ�υστική, έ�ασε σε
�ινέτσα...
T�υ Eμμαν�υήλ Γ. T�εκάκη
� Tύπ�ι  και �ρήσεις ρωμαϊκών
θεάτρων.
Mα�ί με την Aγ�ρά, έπρεπε να
�ρεθεί �ώρ�ς για θέατρ�...
T�υ Σά##α Γώγ�υ
� Aπ� τη Mεσ�π�ταμία ώς τη
Bρετανία. 
Kαταγρα�ή των ρωμαϊκών θεά-
τρων και ωδείων π�υ σώ��νται
σήμερα.
Tων Kωνσταντίν�υ Mπ�λέτη

– Mι�άλη Πιτένη
� Tα θέατρα στα #υ�αντινά �ρ�νια. 
Πώς τα περικαλλή κτίρια α�έθηκαν
στ� μαρασμ� και την εγκατάλειψη.
T�υ Iωσή$ Bι#ιλάκη
� Aναγέννηση και αρ�αία θέατρα. 
Aρ�αίες απη�ήσεις στ�ν αναγεν-
νησιακ� θεατρικ� �ώρ� και τη
σκην�γρα�ία.
T�υ I�ρδάνη E. Δημακ�π�υλ�υ
� Aνα#ίωση έργων και �ώρων. 
Iστ�ρικές παραστάσεις αρ�αί�υ
δράματ�ς στα νε�τερα �ρ�νια
και η επανα�ρησιμ�π�ίηση των
αρ�αίων αμ�ιθεάτρων.
T�υ Πλάτων�ς Mαυρ�μ�ύστακ�υ
� Aρ�αία πρ�τυπα και σύγ�ρ�-
ν�ς σ�εδιασμ�ς. 
Eπιδράσεις τ�υ Aρ�αί�υ Θεά-
τρ�υ στη σύγ�ρ�νη θεατρική αρ-
�ιτεκτ�νική.
T�υ Mι�άλη Πιτένη
� Eυρώπη και αρ�αία θέατρα. 
Oι –περι�ρισμένες– ενέργειες της
Eυρωπαϊκής Eνωσης και τ�υ
Συμ��υλί�υ της Eυρώπης.
T�υ Γεωργί�υ Λι�ντ�υ
� «Mια Σκηνή για τ� Δι�νυσ�».
Mια ελληνική έκθεση π�υ περι�-
δεύει ανά τ�ν κ�σμ�.
T�υ Σπύρ�υ Mερκ�ύρη

E�ώ�υλλ�: T� θέατρ� της Tα�ρμίνας
(Tαυρ�μένι�) στην Kάτω Iταλία (�ωτ.:
«Iταν�ς»).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Xαρακτηριστικ	ς τύπς ρωμαϊκύ θεάτρυ. Γρα�ική αναπαράσταση απ	 τ τρίτμ έργ «Teatri Greci e Romani», ed
Seat, Roma 1994.

Pωμαϊκά Θέατρα
H θεαματική ε	έλι	η εν�ς μ�ναδικ�ύ πρ�τύπ�υ

OI PΩMAIOI απρ�κατάληπτα θαύμα-
σαν και π�ικιλ�τρ�πως μιμήθηκαν τ�
αρ�αί� ελληνικ� δράμα. Hταν �υσικ�
να θαυμάσ�υν ε�ίσ�υ και τ� �ώρ� �-
π�υ παι��ταν –την απλή, �σ� και με-
γαλειώδη αρ�ιτεκτ�νική μ�ρ�ή τ�υ
ελληνικ�ύ θεάτρ�υ.

Eτσι, ��ι μ�ν� διατήρησαν, ανα-
σκεύασαν και συμπλήρωσαν �σα
–πάμπ�λλα ήδη– θέατρα !ρήκαν στις
ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ �ώρες π�υ κα-
τέλα!αν, αλλά κατασκεύα�αν και νέα
απ� άκρ�υ εις άκρ�ν της απέραντης
αυτ�κρατ�ρίας τ�υς – και ώς την τε-
λική της πτώση. 

Oπως ήταν �υσικ�, �ι Pωμαί�ι ε�έ-
λι�αν τ� ελληνικ� αρ�ιτεκτ�νημα, ε-
πι�έρ�ντας με τ�υς αιώνες σημαντι-
κές αλλαγές, �ι �π�ίες �μως π�τέ
δεν υπήρ�αν τ�σ� ρι�ικές ώστε να α-
νατρέψ�υν την αρ�ική αρ�ιτεκτ�νι-
κή μ�ρ�ή π�υ ήρθαν να συνε�ίσ�υν.

Tη συνέ�εια αυτή –και μάλιστα ώς
τις μέρες μας– �ιλ�δ��ήσαμε να πα-
ρ�υσιάσ�υμε, με αδρές γραμμές,
στ� παρ�ν α�ιέρωμα, α��ύ στ�
πρ�ηγ�ύμεν�, τ� πρώτ� τ�υ διπτύ-
��υ, παρ�υσιάσαμε τ� αρ�αί� ελλη-
νικ� θέατρ�.

Θεωρήσαμε σκ�πιμ�, εκτ�ς απ� τα
!ασικά για την αρ�ιτεκτ�νική τ�υ ρω-

μαϊκ�ύ θεάτρ�υ, την ακ�υστική, την
ε�άπλωση π�υ γνώρισε κ.τ.λ., να α-
ντιμετωπίσ�υμε εδώ και ερωτήματα
π�υ ίσως μας γεννι�ύνται καμιά ��-
ρά για να μείν�υν, συνήθως, αναπά-
ντητα, �πως: Π�σα αρ�αία θέατρα
σώ��νται σήμερα και π�ύ !ρίσκ�νται;

Tι έγιναν τα �γκώδη αυτά �ικ�δ�μή-
ματα μετά την επικράτηση τ�υ �ρι-
στιανισμ�ύ; Πώς και π�τε αναδύθηκε
στ�υς νεώτερ�υς αιώνες η αρ�ιτε-
κτ�νική μ�ρ�ή τ�υ αμ�ιθεάτρ�υ;
Πώς συνέ!η να γνωρί�ει στις μέρες
μας μια, παγκ�σμια πλέ�ν, ακμή; 

Πιστεύ�υμε �τι και τ� α�ιέρωμα
αυτ� στ� ρωμαϊκ� θέατρ�, �πως τ�
πρ�ηγ�ύμεν� στ� ελληνικ�, διατηρεί
την αυτ�τέλειά τ�υ, ενώ ταυτ��ρ�-
να αλληλ�συμπληρών�νται. Tα κεί-
μενα –απλής γρα�ής και υψηλής ε-
γκυρ�τητας– πρ�έρ��νται απ� εκλε-
κτ�ύς επιστήμ�νες, �ι �π�ί�ι, απ� α-
γάπη στ� θέμα, !ρήκαν τ� �ρ�ν� και
συνέ!αλαν στη δημι�υργία τ�υ α�ιε-
ρώματ�ς. 

Aτυ�ώς, δεν θα π�ύμε τ� ίδι� και

για την ηγεσία τ�υ υπ�υργεί�υ Π�λι-
τισμ�ύ (αλίμ�ν�) και συγκεκριμένα
για τη γεν. γραμματέα τ�υ YΠΠO Λί-
να Mενδώνη (αρ�αι�λ�γ� –δις αλίμ�-
ν�), απ� τ�ν �π�ία επί τετράμην� πε-
ριμέναμε και, παρά την υπ�υργική
δια!ε!αίωση, �υδέπ�τε λά!αμε
(Mενδώνη: «Σε 10 λεπτά τ� στέλνω»)
τ� κείμεν� π�υ θα μας πληρ���ρ�ύ-
σε πώς αντιμετωπί�ει τ� YΠΠO τ� �ή-
τημα των αρ�αίων θεάτρων. (Ή μή-
πως γι’ αυτ�;). 

Eυ�αριστ�ύμε ιδιαίτερα τ�υς αρ�ι-
τέκτ�νες Kωνσταντίν� Mπ�λέτη και
Mι�άλη Πιτένη, �ι �π�ί�ι π�ικιλ�τρ�-
πως !�ήθησαν. 

H εικ�ν�γρά�ηση τ�υ δίδυμ�υ α-
�ιερώματ�ς πρ�έρ�εται απ� π�ικί-
λες πηγές, αλλά κυρίως απ� τις ε�ής: 

� «APXAIA ΘEATPA –...θέατρα θέ-
ας ά�ια...», Φωτ�γρα�ίες Judith
Lange – Maρία Στέ�ωση, εκδ�σεις
Iταν�ς (συντ�μ�γρα�ικά: «Iταν�ς»)
και 

� Aπ� τ�ν κατάλ�γ� της έκθεσης
«Mια σκηνή για τ�ν Δι�νυσ� – Θεα-
τρικ�ς �ώρ�ς και αρ�αί� δράμα»
(Eκδ�σεις Kαπ�ν) την �π�ία έστησε
� Σπύρ�ς Mερκ�ύρης και �ι συνερ-
γάτες τ�υ και π�υ τώρα περι�δεύει,
θριαμ!εύ�ντας, ανά τ�ν κ�σμ�.

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

BAΣIΛHΣ AΓΓEΛIKOΠOYΛOΣ
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Στα πρ�τυπα τ	υ ελληνικ	ύ θεάτρ	υ
«Aπ� τ� απέριττ� αν�ι�τ� ελληνικ� θέατρ� στ� �αρύ, κλειστ� ρωμαϊκ�»

T� μεγαλύτερ� θέατρ� της Mικράς Aσίας και ένα απ� τα μεγαλύτερα τ�υ κ�σμ�υ, τ� θέατρ� της E�έσ�υ �ωρ�ύσε περισσ�τερ�υς απ� 24.000 θεατές. H πρώ-
τη μ�ρ�ή τ�υ ήταν ελληνιστική (�ικ�δ�μήθηκε γύρω στ� 2� π.X. αι.). T� τρίτ� διά�ωμα, π�υ διπλασίασε τη �ωρητικ�τητά τ�υ, πρ�στέθηκε κάπ�υ ανάμεσα στ�ν
1� και 2� μ.X. αιώνα (�ωτ.: «Iταν�ς»).

T�υ Aναστασί�υ Π�ρτελάν�υ

Aρ�ιτέκτ�ν�ς και T�π�γρά��υ Mη�ανικ�ύ
Διδάκτ�ρ�ς Tμήματ�ς Iστ�ρίας και Aρ�αι�λ�γίας
τ�υ Πανεπιστημί�υ Kρήτης

TO PΩMAΪKO θέατρ� απ�τελεί ε�έ-
λι�η των αρ�αίων ελληνικών θεά-
τρων. Eίναι �αρακτηριστικ� �τι τ�
πρώτ� λίθιν� θέατρ� στη Pώμη απ�
τ�ν Π�μπήι�, τ� 55 π.X., ήταν αντί-
γρα�� τ�υ θεάτρ�υ της Mυτιλήνης.
E�απλώθηκε σε �λ�κληρη την επι-
κράτεια της ρωμαϊκής αυτ�κρατ�-
ρίας. 

Tα σω!�μενα ερείπια στα περισσ�-
τερα ελληνικά θέατρα πρ�έρ��νται
κατά μεγαλύτερ� μέρ�ς απ� την τε-
λευταία περί�δ� της !ωής τ�υς, τη
ρωμαϊκή. Συνήθως στην Eλλάδα τ�
ένα θέατρ� διαδέ�εται τ� άλλ� στην

ίδια θέση, με διεύρυνση τ�υ κ�ίλ�υ
είτε με πρ�σθήκη κερκίδων, είτε με
πρ�σθήκη δια!ωμάτων και εδωλίων
ή με ρι!ικ�τερη τρ�π�π�ίηση, �πως
σε θέατρα της Kύπρ�υ (Σαλαμίνας,
K�υρί�υ, Σ�λων). Mικρ�ς αριθμ�ς
θεάτρων και σ�ετικά μεγαλύτερ�ς
ωδείων έ�ει κατασκευαστεί στην
Eλλάδα τ�υς ρωμαϊκ�ύς �ρ�ν�υς,
Kρήτη (Γ�ρτυς, Iεράπετρα, Λεύκη,
Xερσ�νησ�ς, Λιττ�ς, αυτ�κρατ�ρι-
κών �ρ�νων), Πελ�π�ννησ�ς (Eπί-
δαυρ�ς, ωδεί� μέσων 2�υ μ.X., Γύ-
θει�, αυτ�κρατ�ρικών �ρ�νων, Πά-
τρα, 1�υ μισ�ύ 2�υ μ.X.), Aθήνα
(Hρώδει�, 160-174 μ.X., Ωδεί� Aγρίπ-
πα, 150 μ.X.), Δί� (ωδεί�, τέλ�ς 2�υ
μ.X.), Θεσσαλ�νίκη αρ�ών 3�υ μ.X.

T� απέριττ� αν�ικτ� ελληνικ� θέ-
ατρ� διαδέ�εται τ� +αρύ, κλειστ�

ρωμαϊκ�. Oι διαστάσεις τ�υ μεγάλω-
ναν απ� την κλασική στην ελληνιστι-
κή και τη ρωμαϊκή περί�δ�. 

Tα ρωμαϊκά θέατρα κατασκευά!�-
νται συνήθως σε επίπεδα εδά�η. Tα
μέρη της τριμερ�ύς διάρθρωσης
(κ�ίλ�, �ρ�ήστρα, σκηνή) ανήκ�υν
σε ενιαί� κτίρι�. Oταν τ� θέατρ� κα-
τασκευά!εται σε πλαγιές η κατα-
σκευή κτιστ�ύ κ�ίλ�υ συ�νά περι�-
ρί!εται στ� ψηλ�τερ� τμήμα τ�υ
(Lyon, Γαλλίας, κ.ά.).

Aρ�ιτεκτ�νικά στ�ι�εία
τ�υ ρωμαϊκ�ύ θεάτρ�υ

K�ίλ�
T� κ�ίλ� (cavea), π�υ �ιλ��εν�ύσε

τ�υς θεατές, στη ρωμαϊκή περί�δ�

διατηρεί τ�ν +ασικ� λειτ�υργικ� τ�υ
�αρακτήρα, παρά τις κατασκευαστι-
κές και αισθητικές δια��ρ�π�ιήσεις
τ�υ.

Tα περισσ�τερα ρωμαϊκά θέατρα
είναι κτιστά ε� �λ�κλήρ�υ. Yπάρ�ει
πρ�σ+αση σε διά��ρα σημεία τ�υ
κ�ίλ�υ. Πρ�τιμώνται ήπιες πλαγιές
(Cassino, Tεργέστης Iταλίας, Orange
Γαλλίας, επ��ής Aυγ�ύστ�υ) ή πεδι-
νές περι��ές (Iταλία: Benevento, τ�υ
98-117 π.X., Mαρκέλλ�υ Pώμης 13/11
π.X., Gubbio επ��ής Kαίσαρ�ς) Oρι-
σμένες ��ρές τ� κάτω θέατρ� εδρά-
!εται στ� έδα��ς, και τα επιθέατρα
γίν�νται κτιστά· περίπτωση π�υ συνα-
ντάμε και σε επεκτάσεις ελληνικών
θεάτρων την περί�δ� αυτή. H κατα-
σκευή τ�υ κ�ίλ�υ γίνεται με λιθ�πλίν-

Συνέ�εια στην 4η σελίδα
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θ�υς, �πτ�πλίνθ�υς (Benevento), λι-
θ�δέματα ή μικτή κατασκευή (Gubbio
Iταλίας).

H υπ�δ�μή τ�υ κ�ίλ�υ απ�τελείται
απ� ακτινικά διατεταγμέν�υς τ�ί-
��υς (sostruzioni), π�υ α�ήν�υν με-
τα�ύ τ�υς περάσματα, καλυπτ�μενα
με θ�λ�υς (fornici), συνδυασμέν�υς
με �μ�κεντρικ�ύς τ�ί��υς, π�υ δη-
μι�υργ�ύν διαδρ�μ�υς (ambulacri).
Aκτινικ�ί διάδρ�μ�ι συ�νά καταλή-
γ�υν ε�ωτερικά σε τ��ωτά αν�ίγμα-
τα (Γαλλίας Arles επ��ής Aυγ�ύ-
στ�υ, Aubigné-Racan αυτ�κρατ�ρι-
κών �ρ�νων, Drevant 2�υ μ.X., Autun
1�υ μ.X., Iταλίας Mάρκελλ�υ Pώμης).
Oρισμέν�ι απ� τ�υς ακτινικ�ύς δια-
δρ�μ�υς δίν�υν έ��δ� στα δια!ώμα-
τα (Orange Γαλλίας, Amman I�ρδα-
νίας), ενώ �ρισμένες ��ρές και σε
κεντρικές θέσεις των κερκίδων
(Vienne Γαλλίας, Merida Iσπανίας).
Oι περιμετρικ�ί τ�ί��ι τ�υ κ�ίλ�υ
διαμ�ρ�ών�νται και αυτ�ί συνήθως
σε τρεις στάθμες, με τ��ωτά αν�ίγ-
ματα στις κάτω και στην ψηλ�τερη
τ�ί�� (θέατρ� Pώμης). H κλίση πε-
ρι�ρί!ει τις στάθμες των αν�ιγμάτων
(Arles Γαλλίας μία μ�ν� σειρά θ�λω-
τών αν�ιγμάτων).

H διάρθρωση τ�υ ρωμαϊκ�ύ κ�ίλ�υ
διατηρεί αυτήν τ�υ ελληνικ�ύ. T�
κ�ίλ� διαιρείται με �ρι!�ντι�υς αν�ι-
κτ�ύς διαδρ�μ�υς, τα δια�ώματα
(praecinzioni), αντίστ�ι�α με τ� ελ-
ληνικ� (θέατρ�, επιθέατρα), συνή-
θως σε 3 τμήματα maeniana (ima,
media, summa cavea). Στα δια!ώμα-
τα πρ�ς τ� υπερκείμεν� τμήμα υ-
πάρ�ει ψηλ�ς τ�ί��ς (parapet) (Πέρ-
γη, Σίδη), π�υ �ρισμένες ��ρές έ�ει
θαλάμ�υς με �πές εμπρ�ς και πιθα-
νά εσωτερικά η�εία, (Aι!ανών), η πα-
ρ�υσία των �π�ίων ανα�έρεται και
απ� τ�ν Bιτρ�ύ+ι�.

H επικ�ινωνία καθ’  ύψ�ς γίνεται
με κλίμακες (Scalaria) ακτινωτά δια-

τεταγμένες, π�υ διαιρ�ύν τ� κ�ίλ�
σε κερκίδες (cumei). 

Oι πάρ�δ�ι τ�υ ελληνικ�ύ θεά-
τρ�υ στα ρωμαϊκά, αντίστ�ι�ης π�-
ρείας, καλύπτ�νται με θ�λ�υς. Yπε-
ράνω αυτών π�υ �δηγ�ύν στην �ρ-
�ήστρα υπάρ��υν κερκίδες επισή-
μων, τα Tribounalia (Πέτρα I�ρδα-
νίας, Πέργη M. Aσίας). Aλλες πρ�-
σ+άσεις στ� κ�ίλ� απ� θ�λ�σκεπείς

διαδρ�μ�υς της υπ�δ�μής �δηγ�ύν
απ� τ� εσωτερικ� στην ψηλή πλευρά
των δια�ωμάτων (parapet) ή σε κε-
ντρικές θέσεις των κερκίδων, �π�υ
συνδυά!�νται με κλίμακες (Merida,
Saunto Iσπανίας, Benevento Iταλίας).
Oι θ�λωτές πρ�σ+άσεις, εκτ�ς απ�
την περι��ή ε��δ�υ τ�υς, δεν α�αι-
ρ�ύν τμήματα κερκίδων, �πως συμ-
+αίνει με τα αρ�αία ελληνικά θέα-

τρα, �π�υ �ι αν�ικτές πρ�σ+άσεις,
π�υ �έρ�υν στα δια!ώματα α�αι-
ρ�ύν τμήματα των κερκίδων (Mεγα-
λ�π�λη). 

Στ�υς ρωμαϊκ�ύς �ρ�ν�υς, η απ�-
δυνάμωση τ�υ ρ�λ�υ τ�υ ��ρ�ύ ε-
πέ+αλε μικρ�τερης επικέντρ�υ γω-
νίας κ�ίλα, περίπ�υ 180°, και πλησία-
σμα ηθ�π�ιών-θεατών. O ή��ς ενι-
σ�ύεται με αύ�ηση τ�υ ύψ�υς και
της κλίσης, υπερύψωση της σκηνής
μέ�ρι τη στέψη τ�υ κ�ίλ�υ, στέγα-
στρ� πάνω απ� τ� πρ�σκήνι�, και
κλείσιμ� των παρ�δων.

T� κ�ίλ� και τα εδώλια �αράσσ�-
νται συνήθως με �μ�κεντρ�υς κύ-
κλ�υς.

Oι αρ�ές �αρά�εων των αρ�αίων
και ρωμαϊκών θεάτρων, π�υ διατύ-
πωσε � Bιτρ�ύ+ι�ς, αν και γενικά
πρ�σεγγί!�υν τ� θέμα, δεν έ��υν ε-
παληθευτεί απ� τα σω!�μενα θέα-
τρα.

T� κ�ίλ� �έρει στη στέψη τ�υ πε-
ριμετρική στ�ά (porticus in summa
cavea) και πάνω απ� αυτή στηρί!εται
τέντα (velum). T� κ�ίλ� και η �ρ�ή-
στρα καλύπτ�νται με τέντα (velum),
π�υ στηρί!εται σε κατάλληλα στη-
ρίγματα στην κ�ρυ�ή της στ�άς
(Sostegni del velum).

Tα εδώλια κατασκευά!�νται και τη
ρωμαϊκή περί�δ� αντίστ�ι�α με αυτά
των ελληνικών θεάτρων. E��υμε και
τ�υς �ρ�ν�υς αυτ�ύς λα�ευμένα
(Πέτρα I�ρδανίας) ή δ�μημένα απ�
λίθ�υς ή μάρμαρ� (Γυθεί�υ, Hρώ-
δει�, Ωδεί� Kω), αλλά και με �ρήση
�πτ�πλινθων (Nικ�π�λη, Ωδεί� Πα-
τρών).

Θέσεις επισήμων υπάρ��υν στην
πρώτη σειρά, π�υ �ν�μά!εται πρ�ε-
δρία (proedria), πάνω απ� τις θ�λ�-
σκεπείς παρ�δ�υς (tribunalia), κα-
θώς και ειδικά �ασιλικά θεωρεία,
π�υ τα συναντάμε σε τρ�π�π�ιημέ-

Συνέ�εια απ� την  3η σελίδα

Eτσι ήταν κάπ�τε η σκηνή των ρωμαϊκών θεάτρων. Στην �ρ��ή της υπήρ�ε συνήθως ένα πλάγια τ�π�θετημέν� στέ-
γαστρ�, � ανακλαστήρας τ�υ ή��υ. (Γρα�ική αναπαράσταση της σκηνής τ�υ θεάτρ�υ της Aσπένδ�υ απ� τ�ν D.S.
Robertson, «Greec and Roman Architecfure», 1969, Fig. 117).

To ρωμαϊκ� θέατρ� της Oράγγης (Orange) στη Γαλλία, με τη σκηνή τ�υ σε αρκετά καλή κατάσταση. (Aπ� τ�ν κατάλ�-
γ� «Mια σκηνή για τ� Δι�νυσ�»).



KYPIAKH 1 AYΓOYΣTOY 1999 - H KAΘHMEPINH   5

να ελληνιστικά θέατρα της M. Aσίας
(Σαλαμίνας, Aκρ�π�λης Περγάμ�υ,
Mιλήτ�υ) και ρωμαϊκά, συνήθως στις
πρώτες θέσεις στ� κέντρ� ή και ψη-
λ�τερα (Περγάμ�υ B’, Iεράπ�λης με-
τά τ� 60 μ.X., Kαισάρειας Στρατώνης
Iσραήλ �ρ�νων Aυγ�ύστ�υ, Πτ�λε-
μαϊδας Λι+ύης �ρ�νων αυτ�κρατ�-
ρίας, Aμμάν I�ρδανίας).

Συ�νά ωστ�σ� τη ρωμαϊκή περί�-
δ� η πρώτη σειρά των εδωλίων τ�υ
κ�ίλ�υ είναι υπερυψωμένη σε σ�έση
με την �ρ�ήστρα, παρ�υσιά!�ντας
κτιστ� μέτωπ�. (Φιλιππ�ύπ�λης, Mή-
λ�υ, Kαισαρείας Aλγερίας).

H �ρ�ήστρα
Aντί της κυκλικής ελληνικής η ρω-

μαϊκή �ρ�ήστρα (orchestra) είναι η-
μικυκλική και η σκηνή πλησιά!ει. T�
ημικύκλι� άλλ�τε �εκινάει μετά την
πάρ�δ� (Aσπένδ�υ) και άλλ�τε την
περιλαμ+άνει (Kαρθαγένης Tυνη-
σίας, Merida Iσπανίας). Eνί�τε υπ�-
λείπεται τ�υ ημικυκλί�υ, τμήμα τ�υ
�π�ί�υ κατέ�ει η σκηνή, συνήθης
περίπτωση σε ωδεία (ωδεί� Aπ�λλω-
νίας B. Hπείρ�υ).

Σε �ρισμένα θέατρα �αμηλές πλα-
τιές +αθμίδες έ��υν πρ�στεθεί στην
περι��ή της �ρ�ήστρας, περι�ρί!�-
ντας τ� �ώρ� της (Merida,
Segorbiza, Iσπανίας, Dougga Tυνη-
σίας, Lyon Γαλλίας, Nocera Casino
Iταλίας). 

H σκηνή
Tα ρωμαϊκά �ρ�νια η σκηνή

(scena) είναι �ρθ�γωνικ� κτίρι�, ιδί-
�υ ύψ�υς με τ� κ�ίλ�, π�υ ενώνεται
μ’  αυτ� (Orange, Γαλλίας).

H σκηνή (scaenae frons) απ�κτά
ύψ�ς. O τ�ί��ς της στ� πίσω μέρ�ς
υψώνεται 2 ή συ�ν�τερα 3 πατώμα-
τα, �πως στ� ελληνικ� θέατρ� με
την παρ�υσία και θε�λ�γεί�υ σε
τρίτ�ν �ρ���. Φέρει έντ�ν� αρ�ιτε-
κτ�νικ� ή πλαστικ� διάκ�σμ�, με
π�ρτες, κ�γ�ες, κί�νες, θριγκ�ύς
και αγάλματα. Στ� εμπρ�ς μέρ�ς
πρ�ς την �ρ�ήστρα διαμ�ρ�ώνεται
�αμηλ� πρ�σκήνι� (puplitum), �α-
μηλ�τερ� σημαντικά απ� τ� ελληνι-
κ� πρ�σκήνι�, τ� �π�ί� στην τελική
μ�ρ�ή τ�υ εί�ε ύψ�ς εν�ς �ρ���υ,
επάνω στ� �π�ί� (στ� λ�γεί�ν)
δρ�ύσαν �ι ηθ�π�ι�ί. Φέρει συ�νά
υπ�σκήνι�ν (hyposcaenium) (E�έ-
σ�υ, Φιλιππ�ύπ�λης) και τά�ρ� αυ-
λαίας (aulaium). Δίπλα υπήρ�αν τα
παρασκήνια (parascaenia ή aulae),
π�υ δημι�υργ�ύσαν ψηλ� μέτωπ�
πρ�ς τ� μέρ�ς τ�υ πρ�σκηνί�υ, τ�
�π�ί� περι�ρι!�ταν σε ένα �ρθ�γώ-
νι�, αν�ικτ� πρ�ς την �ρ�ήστρα. Πί-
σω απ� τη σκηνή υπήρ�αν �ώρ�ι
(postscaenium) για τ�υς ηθ�π�ι�ύς
και πίσω τ�υ συ�νά στ�ά (post
scaenam) για θεατές, σε διαλείμμα-
τα ή +ρ��ή.

Oι π�ρτες στ�ν πρώτ� �ρ��� στη
σκηνή είναι τρεις, η κεντρική Valva
Regia, για +ασιλείς ή τ�ν πρωταγωνι-
στή και �ι πλάγιες Valvae Hospitales.
Φέρ�υν διακ�σμηση, συνήθως σε η-
μικυκλικές εσ��ές (Kαρθαγένης Tυ-
νησίας, Vicenza Iταλίας μέσων 2�υ
μ.X., Sabratha και Leptis Magna 1-2
μ.X. Λι+ύης, Bostra, 106 μ.X. Συρίας,
Hamman Daradji, Tυνησίας, 161-8
μ.X., Lyon Γαλλίας, επ��ής Aυγ�ύ-
στ�υ, Cades Iσπανίας, 43 π.X.), ενί�-
τε �ι πλάγιες ε� αυτών είναι �ρθ�γω-

νικές (Villa Pontenza Iταλίας, 2�υ
μ.X., G. Merida, Iσπανίας, 16-15 π.X.,
Dougga 169 μ.X. Tυνησίας, Gemila
Aλγερίας, Petra I�ρδανίας, 106 μ.X.,
Iεράπετρα �ρ�νων αυτ�κρατ�ρίας,
Vienne Γαλλίας τέλ�ς 3�υ μ.X.), ενώ
λίγες ��ρές είναι στ� σύν�λ� τ�υς
�ρθ�γωνικές (Santiponce, Iσπανίας).

T� πρ�ς την �ρ�ήστρα μέτωπ�
τ�υ πρ�σκήνι�υ (frons pulpiti) �έρει
διακ�σμημένες εσ��ές. Συνήθως
τρεις ημικυκλικές κ�γ�ες εισέ��υ-
σες στ� πρ�σκήνι� (Sagunto,
Murviedro Iσπανίας) ή ε�έ��υσες α-
π� αυτ�, �π�τε δημι�υργ�ύνται εν-
διάμεσες �ρθ�γωνικές εσ��ές
(Merida Iσπανίας, Dougga Tυνησίας)
ή εναλλασσ�μενες εισέ��υσες
(Sabratha Λι+ύης, Santiponce, Iσπα-
νίας). Σε λίγες περιπτώσεις συνα-
ντάμε μεγαλύτερ� αριθμ� μ�ν� �ρ-
θ�γωνικών κ�γ�ών (Leptis Magna
Λι+ύης, με �ρισμένα αγάλματα στις
καμαρ�σκεπείς κ�γ�ες) ή εναλλασ-

σ�μενων με ημικυκλικών (Palmira
Συρίας). Eνί�τε είναι ευθύγραμμ�
(Aσπένδ�υ). Oι κλίμακες αν�δ�υ σε
αυτ� πρ�ς τ� μέρ�ς της �ρ�ήστρας,
πλάγιες ή κάθετες. Στέγαστρ� επά-
νω απ� τ� πρ�σκήνι� ανακλά τ�ν ή-
�� πρ�ς τ� κ�ίλ�.

H επιρρ�ή της ελληνικής σκηνής
είναι σα�ής. Oμως στ�ι�εία �πως η
κι�ν�στ�ι�ία τ�υ πρ�σκηνί�υ και τα
θυρώματα της σκηνής, π�υ στην ελ-
ληνική �ιλ��εν�ύν κινητ�ύς πίνα-
κες, στ� ρωμαϊκ� θέατρ� έ��υν αντι-
κατασταθεί με μ�νιμ�τερ� αρ�ιτε-
κτ�νικ� και γλυπτικ� διάκ�σμ�. H
ρωμαϊκή �ψη της σκηνής (scaenae
frons) �έρει πλ�ύσι� αρ�ιτεκτ�νικ�
και γλυπτικ� διάκ�σμ�. Oι εσ��ές
στ� μέτωπ� τ�υ πρ�σκηνί�υ (frons
pulpiti) διακ�σμ�ύνται με αγάλματα.
Διαμ�ρ�ώσεις π�υ δεν επιτρέπ�υν
σημαντική πρ�σαρμ�γή σε σκην�-
γρα�ία. H ε�έλι�η τ�υ ελληνικ�ύ
πρ�σκηνί�υ στ� ρωμαϊκ� είναι εμ�α-

νής στ� θέατρ� Φιλιππ�ύπ�λης
B�υλγαρίας, π�υ απ�τελεί τρ�π�-
π�ίηση τ�υ αρ�ικ�ύ, κτισμέν�υ πιθα-
νώς κατά την ίδρυση της π�λης απ�
τ�ν Φίλιππ� τ� B΄, �π�υ έ��υμε πεσ-
σ�στ�ι�ία με κτιστά τα μετα�ύ των
πεσσών διαστήματα, π�υ στ� ελληνι-
κ� θέατρ� �ιλ��εν�ύσαν πίνακες και
τρία αν�ίγματα πρ�ς τ� υπ�σκήνι�,
�πως στ� ελληνικ� πρ�σκήνι�.

O Bιτρ�ύ+ι�ς (5.6.9) ανα�έρει �τι:
«Yπάρ��υν τρεις τύπ�ι σκηνών, η
πρώτη απ� αυτές �ν�μά!εται τραγι-
κή, η δεύτερη κωμική και η τρίτη σα-
τυρική. H διακ�σμηση είναι π�λύ δια-
��ρετική. Oι τραγικές σκηνές είναι
κατασκευασμένες απ� κί�νες, αετώ-
ματα, αγάλματα και άλλα πράγματα,
π�υ ανήκ�υν στ� +ασιλικ� παλάτι. Oι
κωμικές σκηνές έ��υν μία άπ�ψη ι-
διωτικών σπιτιών, κ�κκινωπά παρά-
θυρα και πρ�ε�έ��ντα δωμάτια με
παράθυρα, �πως τα καν�νικά σπίτια.

T� θέατρ� της Π�μπηίας. (Kάρτα αρ�ών τ�υ αιώνα, συλλ�γή A. Kαμπ�υράκη).

T� ρωμαϊκ� θέατρ� στ� Timgad της Aλγερίας. (Kάρτα των αρ�ών τ�υ αιώνα, συλλ�γή A. Kαμπ�υράκη).

Συνέ�εια στην 6η σελίδα
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T� θέατρ� της Aσπένδ�υ, στη Mικρά Aσία, �ικ�δ�μήθηκε στα �ρ�νια τ�υ αυτ�κράτ�ρα Mάρκ�υ Aυρηλί�υ, 161–180 μ.X. (�ωτ.: «Iταν�ς»).

Oι σατυρικές σκηνές, �μως, είναι
διακ�σμημένες με δένδρα, σπηλιές
και άλλα αγρ�τικά θέματα, με �αρα-
κτήρα εν�ς τ�πί�υ».

Mετα�ατικ�ί τύπ�ι

Mετα+ατικ�ί τύπ�ι μετα�ύ των ελ-
ληνικών και τ�υ ρωμαϊκ�ύ θεάτρ�υ
εί�αν δημι�υργηθεί, �πως τα ρωμαϊ-
κ�ύ τύπ�υ της Mικράς Aσίας, �π�υ
διατηρείται τ� ελληνικ� κ�ίλ� με ευ-
θεία ρωμαϊκή σκηνή (Σαλαγασσ�ύ,
Πέργης, Mύρων) και τα ελλην�ρω-
μαϊκά, κτισμένα στη N. Iταλία, στ�ν
2�-1� αι. (Alba Fusense τέλ�υς 2�υ
π.X., Castesecco 2�υ π.X., Confinio
τ�υ 1�υ π.X., Calvi Risorta τέλ�υς
2�υ π.X., Gioiosa Ionica τέλ�υς 2�υ
π.X., Nocera 2� μισ� 2�υ π.X.,
Pietrabbondante 2�υ π.X., Pompei
2�υ π.X.).

Π�λλά απ� τα θέατρα τ�υ πρώτ�υ
τύπ�υ απ�τελ�ύν μετατρ�πές ελλη-
νικών θεάτρων (Mιλήτ�υ, Kαύν�υ,
A�ρ�δισίας, Σι+ύρων, Tερμεσσ�ύ,
Oιν�άνδας, Aλίνδας, Iασσ�ύ, E�έ-

σ�υ, Kνίδ�υ). Σε �ρισμένα θέατρα η
επίκεντρ�ς γωνία, την �π�ία παρ�υ-
σιά!ει τ� κ�ίλ� είναι μεγάλη (1�υ
π.X.: Tελμησσ�ύ 234°, 1�υ μ.X.: Iερα-
π�λεως 225°, Nύσας 224°, Aι!ανών
240°, 2�υ μ.X.: Πέργης 225°, Σίδης
227°, Σέλγης 241°, Mύρων 242°, Σα-
λαγασσ�ύ 251°, Λιμυράς 270°), λ�γω
επηρεασμ�ύ των νέων θεάτρων απ�
την αρ�ιτεκτ�νική των παλιών. Σε �-
ρισμένα απ� τα θέατρα τ�υ τύπ�υ
αυτ�ύ (Σαλαγασσ�ς, Πέργη), παρά
τ� �τι ανεγέρθηκαν τη ρωμαϊκή πε-
ρί�δ�, η �ρ�ήστρα διατηρεί την κυ-
κλική της μ�ρ�ή και ε�άπτεται τ�υ
πρ�σκηνί�υ, σε άλλα τ� τέμνει και ε-
�άπτεται της σκηνής (Σέλγη, Σίδη) ή
απέ�ει απ� αυτήν (Iεράπ�λη). Aντι-
θέτως σε θέατρα π�υ απ�τελ�ύν με-
τατρ�πές ελληνικών, η �ρ�ήστρα
περι�ρί!εται σημαντικά απ� τ� πρ�-
σκήνι� (Iασσ�ύ, Kαύν�υ, E�έσ�υ), ε-
νί�τε πλησιά!ει τ� ημικύκλι� (E�έ-
σ�υ), σε π�λλά ωστ�σ� διατηρεί
πλήρη κύκλ� (Πάταρα, Mπαλμπ�ύρα,
Tελμεσσ�ς, Oιν�ανδα). H σκηνή π�λ-
λές ��ρές, παρά τη ρωμαϊκών �ρ�-
νων κατασκευή της, διατηρεί περί-

π�υ τ� μέγεθ�ς της ελληνικής, α�ή-
ν�ντας αρκετά αν�ικτ� πρ�ς την
πλευρά της τ� θέατρ�. Tα θέατρα σε
Πριήνη (~300) και Πίναρα (2�υ) δια-
τηρ�ύν την ελληνική σκηνή. Παρα-
τηρ�ύμε �τι � τύπ�ς αυτ�ς είναι με-
τα+ατικ�ς απ� τ� ελληνικ� στ� ρω-
μαϊκ� θέατρ�, με ανάμει�η +ασικών
στ�ι�είων τ�υς.

Aντίστ�ι�α �αρακτηριστικά παρ�υ-
σιά!�υν και �ρισμένα ελλην�ρωμαϊ-
κά θέατρα (Π�μπηίας, Pietrabbon-
dante), στα �π�ία � πλήρης κύκλ�ς
της �ρ�ήστρας ε�άπτεται τ�υ πρ�-
σκηνί�υ, ενώ σε άλλα (Nocera,
Castelsecco) η συμπλήρωση τ�υ κύ-
κλ�υ της �ρ�ήστρας ε�άπτεται της
σκηνής. Στ�ι�εί� ελληνικών θεά-
τρων, α��ύ στ�ν κλασικ� ρωμαϊκ�
τύπ� � κύκλ�ς τέμνει την σκηνή. 

Aλλ�ς τύπ�ς ρωμαϊκ�ύ θεάτρ�υ εί-
ναι � γαλλ�ρωμαϊκ�ς. Συναντάται σε
Γαλλία, Λ�υ�εμ+�ύργ� (Dahlheim),
Eλ+ετία (Augst, Lenzburg). Συ�νά τ�
κ�ίλ� υπερ+αίνει τ� ημικύκλι�
(Drevant, Genainville, Valognes Bas
Catelet, Vendeuil-Caply, Vallι -Saint -
Denis, Vernins la Chiffloterie). Aπλ�ύ-

στερ�ς τ�υ ρωμαϊκ�ύ, με μεγαλύτε-
ρ� κ�ίλ� και �ρ�ήστρα, �αμηλ�τερη
και μακρύτερη σκηνή, μικρ� πρ�σκή-
νι� (palcoscenico). Συνδυά!ει θεα-
τρικές παραστάσεις με αμ�ιθεατρι-
κ�ύς αγώνες. 

Παραλλαγή τ�υ τύπ�υ απ�τελ�ύν
τα ημιαμ�ιθέατρα με κυκλικ�, ελλει-
πτικ�, ημικυκλικ�, ημιελλειπτικ� σ�ή-
μα (�πως σε Γαλλία κυρίως τ�ν 1�-3�
αι. Grand, Metz, Parigi), με ημικυκλι-
κ�, ημιελλειπτικ� σ�ήμα, καθώς και
τα αμ�ιθέατρα (σε Γαλλία Le Mans,
Senlis, Treves, Aγγλία St. Albans, και
τα μεγάλα της Iταλίας Π�μπηία, Σ.
Mαρία, Pώμη), με κυκλικ�, ελλειπτικ�
σ�ήμα, με τελική μετα+�λή �ρήσης
και απ�υσία σκηνής. 

Eιδική κατηγ�ρία είναι τα ωδεία,
�π�υ εκτελ�ύνταν κυρίως μ�υσικά
έργα. Mικρ�τερα απ� τα θέατρα, α-
ντίστ�ι�ης κατασκευής. Xαρακτηρι-
στικά στ�ι�εία τ�υς είναι, �τι τ� ημι-
κυκλικ� κ�ίλ�, π�υ διαμ�ρ�ώνεται
παραπλήσια με τα θέατρα, εγγρά-
�εται σε �ρθ�γωνικ� περίγραμμα.
Kαλύπτ�νται συνήθως απ� �ύλινη
στέγη.

Συνέ�εια απ� την  5η σελίδα
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Mία απ� τις περί�ημες ωγρα�ικές αναπαραστάσεις τ�υ E. Bι�λέ λε Nτικ (1836). Eδώ, τ� θέατρ� της Tα�ρμίνας (αρ�αί� ελληνικ� Tαυρ�μένι�, στην Kάτω Iτα-
λία). Aπ� τ� «Caisse Nationale des Monuments Historiqnes et des Sites», Paris.

H ακ�υστική στ� ρωμαϊκ θέατρ�
Kέρδισε σε ακ
υστική, έ�ασε σε �ινέτσα...

T�υ Eμμαν�υήλ Γ. Tεκάκη

Kαθηγητή τ�υ Aριστ�τελεί�υ 
Πανεπιστημί�υ Θεσσαλ�νίκης

ME ΠPOTYΠO τ� αρ�αί� ελληνικ�
θέατρ� �πως ε�ελί�τηκε στ�υς ελλη-
νιστικ�ύς �ρ�ν�υς, τ� ρωμαϊκ� θέα-
τρ� εί�ε κάθε ευκαιρία να πρ��ωρή-
σει και να αναπτύ�ει τ� πρ�τυπ� αυ-
τ�. H ανάπτυ�η αυτή εί�ε σημαντικές
επιπτώσεις στη μ�ρ�ή αλλά και κυ-
ρίως στην ακ�υστική τ�υ, με απ�τέ-
λεσμα να έ��υμε στ� ρωμαϊκ� θέα-
τρ� �λα τα στ�ι�εία π�υ επέτρεψαν
αργ�τερα π�λλά �ρ�νια μετά την ε-
�έλι�η τ�υ κλειστ�ύ θεάτρ�υ.

H σύγκριση ανάμεσα στα δύ� θέα-
τρα είναι μει�νεκτική, ως πρ�ς την
ακ�υστική, για τ� ελληνικ� θέατρ�.
Kι �μως τ� ρωμαϊκ� θέατρ� δεν μπ�-
ρεσε να απ�κτήσει τη �ήμη τ�υ.

M
ρ�ή και ακ
υστική
τ
υ ρωμαϊκ
ύ θεάτρ
υ

Στ� ρωμαϊκ� θέατρ� τ� στ�ι�εί�
π�υ ε�ελίσσεται κυρίως είναι η σκη-
νή. Aπ�κτά μέγεθ�ς καθώς και πλατ-
��ρμα για τ�ν ηθ�π�ι�, τ� λ�γεί�.
Περι�ρί#εται ως πρ�ς τ� κ�ίλ�ν στις
180°, με απ�τέλεσμα να πλησιάσει η
σκηνή τ�υς ακρ�ατές. Aυτ� έ�ει συ-
νέπεια να μετατραπεί η �ρ�ήστρα σε
ημικύκλι�.

Oι μετα$�λές αυτές, απ�τέλεσμα
�ρθ�λ�γικής επέκτασης της σκέψης

των ελλήνων σ�εδιαστών, εί�αν σαν
απ�τέλεσμα να �άσει τ� ρωμαϊκ� θέ-
ατρ� κάτι απ� τις γραμμές και την
�ινέτσα τ�υ ελληνικ�ύ. Aντ’ αυτ�ύ
κέρδισε σε τε�νική και κυρίως σε α-
κ�υστική.

H υπερύψωση των ηθ�π�ιών $ελ-
τίωσε τ�σ� τ�ν άμεσ� ή��, �σ� και
την ανάκλαση απ� την �ρ�ήστρα,
�ωρίς να καταργήσει �ύτε την πίσω
ανάκλαση, �ύτε την διπλή ανάκλαση.
Tα πλε�νεκτήματα αυτά διατηρ�ύ-
νται σε �λ� τ� εύρ�ς των 180°.

T� κ�ίλ� απ�κτά μεγαλύτερη κλί-
ση με σα�ή �πτικά και ακ�υστικά
πλε�νεκτήματα.

Nεώτερα παραδείγματα ρωμαϊκών
θεάτρων μας παρ�υσιά#�υν μία σα-
�έστατη αύ�ηση της επι�ανείας της
πλάτης της σκηνής π�υ σε συνδυα-
σμ� με τις στεγασμένες παρ�δ�υς
κλείνει, �λ� τ� άν�ιγμα τ�υ κ�ίλ�υ.
Aυτ� έ�ει συνέπεια να απ�κτά τ� θέ-
ατρ� �αρακτήρα ��ι υπαίθρι�υ αλλά
ημιυπαίθρι�υ �ώρ�υ (πλατεία). Aκ�-
μη περισσ�τερ�, στην κατασκευή

αυτή πρ�στίθεται και ένα στέγαστρ�
με κατάλληλη κλίση π�υ απ�τελεί
τ�ν πρ�γ�ν� των σύγ�ρ�νων ανα-
κλαστήρων.

Oι ε�ελί�εις αυτές είναι π�λύ ση-
μαντικές για την ακ�υστική τ�υ ρω-
μαϊκ�ύ θεάτρ�υ. Xωρίς να �άσει κα-
νένα απ� τα πλε�νεκτήματα τ�υ ελ-
ληνικ�ύ, απέκτησε συστηματικά
πρ�σθετα θετικά στ�ι�εία π�υ $ελ-
τιών�υν ένα-ένα και �λα μα#ί την α-
κ�υστική τ�υ π�ι�τητα.

Πρ�σθετα
συμπεράσματα

T� ρωμαϊκ� θέατρ� απ�τελεί κα-
λύτερ� υπ�δειγμα για τ�ν σ�εδιαστή
τ�υ σύγ�ρ�ν�υ θεάτρ�υ. Ως ε�έλι�η
τ�υ ελληνικ�ύ διατηρεί �λα τα κύρια
�αρακτηριστικά τ�υ και �δηγεί πίσω
απ� τ� �ώρ� της θεατρικής δράσης
και μάλιστα με κλίσεις στ� επάνω
τμήμα τ�υ. Aκ�μη �δηγεί στην επι-
λ�γή μεγάλων ανακλαστικών επι�α-
νειών στην ιδέα τ�υ κλειστ�ύ κ�ίλ�υ

με την πρ�σθήκη μιας μεγάλης κατα-
σκευής πίσω απ� τη σκηνή, π�υ επι-
τρέπει ακ�μη μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση της η�ητικής ενέργειας.

Παράλληλα η μ�ρ�ή αυτή πρ�στα-
τεύει τ� εσωτερικ� τ�υ θεάτρ�υ απ�
ε�ωτερικ�ύς θ�ρύ$�υς. Oλα αυτά α-
π�τελ�ύν στ�ι�εία απ� τα �π�ία π�λ-
λά μπ�ρεί να αντλήσει κανείς για τ�ν
σ�εδιασμ� σύγ�ρ�νων θεάτρων.

Eπίλ
γ
ς

Kι �μως κάτι �άνεται. H �άρη της
κυκλικής �ρ�ήστρας. H συγκέντρω-
ση π�υ δημι�υργεί τ� πάνω απ� 180°
κ�ίλ�. H μικρ�τερη σκηνή π�υ α�ή-
νει τ� μάτι να $γει έ�ω απ� τ� θέα-
τρ�, η απαλ�τερη κλίση τ�υ κ�ίλ�υ.
H αίσθηση της ακ�υστικής τελει�τη-
τας παρά την πρ��ανή έλλειψη κάθε
υπ�στήρι�ης. Kάτι �άνεται και παρά
τ� γεγ�ν�ς �τι τ� ρωμαϊκ� θέατρ�
είναι σα�ώς τε�νικά αρτι�τερ�, δεν
κερδί#ει τη μά�η των εντυπώσεων α-
πέναντι στ� πρ�τυπ� τ�υ.

T� ρωμαϊκ� θέατρ� ανέ�ασε τ�ν ηθ�π�ι� υψηλ�τερα, στ� λ�γεί�. Aυτ� �ελτίωσε τ�σ� τ�ν άμεσ� ή��, �σ� και την α-
νάκλασή τ�υ απ� την �ρ�ήστρα, �ωρίς να καταργήσει �ύτε την πίσω �ύτε τη διπλή ανάκλαση. Aριστερά, � ή��ς απ�
τ�ν ηθ�π�ι� στη σκηνή τ�υ ελληνικ�ύ θεάτρ�υ, δε#ιά απ� τ�ν ηθ�π�ι� στ� λ�γεί� τ�υ ρωμαϊκ�ύ. (Σκίτσα E. Tεκάκη)
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Tύπ�ι και �ρήσεις
ρωμαϊκών θεάτρων

Mα�ί με την Aγ
ρά, έπρεπε να �ρεθεί �ώρ
ς για θέατρ
...

T�υ Σά��α Γώγ	υ

Aναπληρωτή καθηγητή Tμήματ�ς
Θεατρικών Σπ�υδών τ�υ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών, υ�ηγητή κλασικής Aρ�αι�λ�γίας
Πανεπιστημί�υ Bιέννης

TO αμ�ιθέατρ�, τ� στάδι� και τ�
θέατρ� απ�τελ�ύν τ�υς τρεις πα-
ραδ�σιακ�ύς τ�π�υς παραστάσε-
ων στη ρωμαϊκή επ��ή. Oπως �ι
«αρματ�δρ�μίες» στ� στάδι� (ludi
circenses), έτσι και �ι θεατρικές
παραστάσεις (ludi scenici) απ�τε-
λ�ύσαν μέρ�ς δημ�σιων εκδηλώ-
σεων πρ�ς τιμήν των θεών, ενώ �ι
«μ�ν�μα�ίες» στην αρένα
(munera) δι�ργανών�νταν αρ�ικά
απ� ιδιώτες στ� πλαίσι� αγώνων
πρ�ς τιμήν των νεκρών. Aν και �ι
μ�ν�μα�ίες ήταν π�λύ δημ��ιλείς,
εν τ�ύτ�ις εντά�θηκαν στ� επίση-
μ� πρ�γραμμα των ε�ρτών της π�-
λης μ�λις στην αρ�ή της αυτ�κρα-
τ�ρικής επ��ής (30 π.X.-284 μ.X.).

Aπ� τα κείμενα των Pωμαίων
δραματικών π�ιητών έ��υν σωθεί
ελά�ιστα σπαράγματα, με ε�αίρε-
ση τις κωμωδίες τ�υ Πλαύτ�υ και
τ�υ Tερέντι�υ,  καθώς επίσης και
τ�  corpus των τραγωδιών τ�υ Σε-
νέκα. Mια αρκετά καλή, αν και κά-
πως υπ�κειμενική, εικ�να της θεα-
τρικής πρακτικής, απ� την αυτ�-
κρατ�ρική ώς την υστερ�ρωμαϊκή
επ��ή, μας δίν�υν �ι Λατίν�ι Πατέ-
ρες της Eκκλησίας, ενώ �ι άλλες
�ιλ�λ�γικές πηγές ανα�έρ�νται
μ�ν� περιθωριακά στ� ρωμαϊκ�
θέατρ�. Eτσι, λ�ιπ�ν, τη σημαντι-
κ�τερη πηγή γνώσης τ�υ ρωμαϊ-
κ�ύ θεάτρ�υ και τις αρ�ιτεκτ�νι-
κής μ�ρ�ής τ�υ απ�τελ�ύν, πα-
ράλληλα με τις σπ�υδαίες πληρ�-
��ρίες τ�υ Pωμαί�υ αρ�ιτέκτ�να
Bιτρ�ύ#ι�υ απ� τ�ν 1� αι. π.�., τα
εν μέρει εντυπωσιακά υπ�λείμμα-
τα ρωμαϊκών θεατρικών �ικ�δ�μη-
μάτων, κυρίως στις επαρ�ίες της
Pωμαϊκής Aυτ�κρατ�ρίας.

O αυθεντικά ρωμαϊκ�ς αρ�ιτε-
κτ�νικ�ς τύπ�ς εμ�ανί$εται σ�ε-
δ�ν απ�κλειστικά στις δυτικές ε-
παρ�ίες της Aυτ�κρατ�ρίας (Γερ-
μανία, Bρετανία, Γαλατία, Iσπανία)
και στη B�ρεια A�ρική, ενώ στην
Kάτω Iταλία, Σικελία, καθώς και
στις ελλην��ωνες ανατ�λικές ε-
παρ�ίες, διαπιστών�υμε μ�ν� πα-
ρεμ#άσεις στα ήδη υ�ιστάμενα
θέατρα, κυρίως στ� σκηνικ� �ικ�-
δ�μημα, με σκ�π� την αρ�ιτεκτ�-
νική και λειτ�υργική μετατρ�πή
τ�υς σε ρωμαϊκά θέατρα.

Συν�ψί$�ντας τις σημαντικ�τε-
ρες δια��ρές ανάμεσα στ� ελληνι-
κ� και ρωμαϊκ� θέατρ� θα σημειώ-
σ�υμε �τι, ενώ � �ώρ�ς των θεα-
τών τ�υ αρ�αί�υ ελληνικ�ύ θεά-

τρ�υ (κ�ίλ�ν) με την εγκατάστασή
τ�υ σε κατω�ερείς επι�άνειες
συνδέεται �ργανικά με τ� �υσικ�
περι#άλλ�ν, τ� αντίστ�ι�� τμήμα
τ�υ ρωμαϊκ�ύ θεάτρ�υ ήταν συνή-
θως κτισμέν� σε επίπεδ� έδα��ς,
πάνω σε ένα σύστημα τ��ωτών και
καμαρωτών υπ�κατασκευών (subs-
tructiones). Aπ�τέλεσμα αυτής της
κατασκευής ήταν συ�νά η δημι-
�υργία μιας αρ�ιτεκτ�νικά διαμ�ρ-
�ωμένης π�λυώρ��ης ε�ωτερικής
πλευράς με μνημειακή μ�ρ�ή της
�π�ίας τα –συνήθως τ��ωτά– α-
ν�ίγματα επέτρεψαν παράλληλα
και τ�ν �ωτισμ� των κλιμακ�στα-
σίων και των θ�λωτών διαδρ�μων
στ� εσωτερικ� τ�υ κτίσματ�ς π�υ
�δηγ�ύσαν στ� �ώρ� των θεατών.
Aναμ�ισ#ήτητ� είναι �τι η αρ�ική
«ιδέα» της �ικ�δ�μησης θεατρικ�ύ
κτίσματ�ς σε επίπεδ� έδα��ς
πραγματ�π�ιήθηκε ήδη τ�ν 4� αι.
π.X. στ� ελληνικ� θέατρ� τ�υ Mε-
ταπ�ντί�υ της Kάτω Iταλίας, �π�υ
σε �λη την έκταση τ�υ κ�ίλ�υ δη-
μι�υργήθηκε κατω�ερής επι�ά-
νεια με τε�νικά μέσα, δηλαδή με ε-
πι�ωματώσεις και τ�ί��υς αντιστη-
ρί�εως (αναλήμματα).

Ωδεία και θέατρα 

– να
ί

Eκτ�ς απ� τ�ν «καν�νικ� τύπ�»
θεάτρ�υ, � άλλ�ς θεατρικ�ς τύπ�ς
ρωμαϊκής τε�ν�τρ�πίας είναι τ�
«Ωδεί�», τ� �π�ί� σε αντίθεση με
τ�ν «καν�νικ�» έ�ει μια μ�νιμη λί-
θινη ή �ύλινη στέγη. Eνώ � λατινι-
κ�ς �ρ�ς «teatrum tectum» υπ�δη-
λώνει αυτή την αρ�ιτεκτ�νική ιδι-
αιτερ�τητα (teatrum: η στέγη), τ�
ελληνικ� Ωδεί� (ωδή: λυρικ� άσμα)
�αρακτηρί$ει τη λειτ�υργία τ�υ ως
τ�π� μ�υσικών εκδηλώσεων. Θα υ-
π�γραμμίσ�υμε �τι τ� Ωδεί� λει-
τ�υργ�ύσε και ως τ�π�ς διαλέ�ε-
ων, καθώς και άλλων σκηνικών και
μ�υσικών εκδηλώσεων ελάσσ�ν�ς
σημασίας. O θεατρικ�ς τύπ�ς τ�υ
Ωδεί�υ, κυρίως λ�γω τ�υ σ�ι�τ�-
δεμέν�υ αρ�ιτεκτ�νικ�ύ �γκ�υ
τ�υ, έ�ει συνήθως μικρ�τερες δια-
στάσεις και ως εκ τ�ύτ�υ μπ�ρ�ύ-
σε να υπ�δε�τεί λιγ�τερ�υς θεα-
τές απ� τ� «καν�νικ�» ρωμαϊκ�
θέατρ�. H �ωρητικ�τητα λ.�. τ�υ
Ωδεί�υ της Π�μπηίας ήταν περί-
π�υ 1.300, τ�υ Ωδεί�υ της Λυών
περίπ�υ 3.000 θεατές. Στις δύ� αυ-
τές π�λεις θέατρ� και ωδεί� απ�-
τελ�ύσαν έναν ενιαί� αρ�ιτεκτ�νι-
κ� �ώρ�, �μως αυτή η �ικ�δ�μική
συγκρ�τηση δεν απ�τελεί καν�να.

Eναν άλλ� «θεατρικ� τύπ�» ρω-
μαϊκής τε�ν�τρ�πίας απ�τελ�ύν

�ρισμένα θεατρικά κτίσματα, τα �-
π�ία η σ�ετική επιστημ�νική έρευ-
να �αρακτηρί$ει «θέατρα–να�ύς»
(Hanson) ή «λατρευτικά θέατρα»
(Kulttheater). Στα θέατρα αυτά τεκ-
μηριώνεται μια στενή �ικ�δ�μική
σ�έση με ένα ιερ�. O �ρ�ς «λα-
τρευτικ� θέατρ�» δεν είναι �μως
απ�λυτα δηλωτικ�ς, ε��σ�ν στην
αρ�αι�τητα δεν υπάρ�ει ένας σα-
�ής δια�ωρισμ�ς ανάμεσα στ� θέ-
ατρ� και στη λατρεία τ�υ πρ�στά-
τη–θε�ύ. T� �αρακτηριστικ�τερ�
παράδειγμα αυτ�ύ τ�υ θεατρικ�ύ
τύπ�υ θεωρείται τ� πρώτ� λίθιν�
θέατρ�, π�υ έκτισε � Π�μπήι�ς τ�
55 π.X. στη Pώμη. Στ� ανώτατ�
τμήμα της cavea τ�υ (porticus) υ-
πήρ�ε ένας να�ς της A�ρ�δίτης
(Venus Vitrix). Eνας παρ�μ�ι�ς �ι-
κ�δ�μικ�ς συνδυασμ�ς θεάτρ�υ
και να�ύ διαπιστώνεται και στις ε-
παρ�ίες της ρωμαϊκής αυτ�κρατ�-
ρίας, π.�. στη Leptis Magna της B�-
ρειας A�ρικής και στη Vienna, τη
σημερινή Vienne της Γαλλίας. Iδι-
αίτερα έντ�νη είναι η επίδραση
της λατρείας στ� Augst (Augusta
Raurica) της Γερμανίας, �π�υ θέα-
τρ� και να�ς δεν συμπίπτ�υν μ�ν�
α��νικά, αλλά τ� κεντρικ� τμήμα
της σκηνής είναι σε μήκ�ς 15 μ. α-
ν�ικτ�, ώστε �ι θεατές να μπ�ρ�ύν
να παρακ�λ�υθ�ύν απ� τις θέσεις
τ�υς στ� θέατρ� τις λατρευτικές
εκδηλώσεις μπρ�στά στ� να�. Σε
άλλες περιπτώσεις, �πως στ�
Altbachtal κ�ντά στην Trier, τ� μι-
κρ� ύψ�ς τ�υ πρ�σκηνί�υ (περ. 1
μ.) και η έλλειψη σκηνικ�ύ τ�ί��υ
καθιστ�ύσαν επίσης δυνατή την
παρακ�λ�ύθηση των θρησκευτι-
κών τελετ�υργιών μπρ�στά στ�
να� απ� τις θέσεις των θεατών τ�υ
θεάτρ�υ.

Mετά την αγ
ρά,

θέατρ


«Mετά την εγκατάσταση τ�υ
Forum (αγ�ρά) πρέπει να #ρεθεί
για την παρακ�λ�ύθηση των θεα-
τρικών εκδηλώσεων στ� πλαίσι�
των δημ�σιων ε�ρτών πρ�ς τιμήν
των αθάνατων θεών και ένας κα-
τάλληλ�ς �ώρ�ς για τ� θέατρ�»
μας πληρ���ρεί � Pωμαί�ς αρ�ιτέ-
κτ�νας Bιτρ�ύ#ι�ς, σύγ�ρ�ν�ς
τ�υ I�υλί�υ Kαίσαρα και τ�υ αυτ�-
κράτ�ρα Aυγ�ύστ�υ, στην ανα��-
ρά τ�υ σ�ετικά με την π�λε�δ�μία
(De Archit. 5,3,1).

H πληρ���ρία αυτή τεκμηριώνει
τη σημαντικ�τητα τ�υ θεάτρ�υ, η
�ικ�δ�μηση, τ�υ �π�ί�υ απ�τε-
λ�ύσε, μετά τ� Forum �υσικά, τ�ν
πυρήνα δηλαδή της ρωμαϊκής π�-
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H εντυπωσιακή (μετά 
την αναστήλωση) σκηνή 
τ	υ θεάτρ	υ της Mέριδα, 
στην E�τρεμαδ	ύρα της Iσπανίας, �-
π	υ διε�άγεται κάθε �ρ�ν	 
Φεστι�άλ Aρ�αί	υ Δράματ	ς 
(απ� τ	ν κατάλ	γ	 
της έκθεσης «Mια σκηνή 
για τ	 Δι�νυσ	»).

λης, μια πρώτη πρ�τεραι�τητα των
Pωμαίων π�λε�δ�μων. Δεν υπάρ-
�ει αμ�ι#�λία �τι αυτή η ιδιαίτερη
θέση τ�υ θεάτρ�υ στις π�λεις της
ρωμαϊκής επικράτειας ��είλεται
κυρίως στη μεγάλη επίδραση π�υ
ασκ�ύσε � ελληνικ�ς π�λιτισμ�ς
στ�υς Pωμαί�υς. T� γεγ�ν�ς αυτ�
επι#ε#αιώνεται έμμεσα και με τ�
σ��λι� τ�υ περιηγητή Παυσανία,
π�υ έ$ησε τ�ν 2� αι. μ.X., � �π�ί�ς
θέτει �υσιαστικά τ� ερώτημα εάν η
�ωκική π�λη Παν�πέα δικαι�ύται
τ�ν τίτλ� της «π�λης» και της ψή-
��υ στ� κ�ιν� των Φωκαίων, α��ύ
δεν διαθέτει θέατρ� (X,4,1).

O μεγάλ�ς αριθμ�ς των σω$�με-
νων λίθινων θεάτρων και τ� πλή-
θ�ς υπ�λειμμάτων απ� άλλα, σε �-
λα τα τμήματα της ρωμαϊκής αυτ�-
κρατ�ρίας, επι#ε#αιών�υν εντυ-
πωσιακά την π�λε�δ�μική ε�αρ-
μ�γή της απαίτησης τ�υ Pωμαί�υ
αρ�ιτέκτ�να.

Mε σημεί� ανα��ράς τ� #αθμ�
εκρωμαϊσμ�ύ, αλλά και τις περι�ε-
ρειακές ιδιαιτερ�τητες –στην
Iσπανία λ.�. �ι αρματ�δρ�μίες στ�
στάδι� ήταν πιθαν�τατα πι� δημ�-
�ιλείς απ� τις θεατρικές παραστά-
σεις και τ�υς αγώνες στ� αμ�ιθέα-
τρ�– η ανέγερση λίθινων θεατρι-
κών �ικ�δ�μημάτων, δηλαδή μ�νι-
μων εγκαταστάσεων, π�υ αντικα-
τέστησαν τις μέ�ρι τ�τε συνήθως
�ύλινες σκηνικές κατασκευές, διέ-
�ερε απ� μέρ�ς σε μέρ�ς.

Tέλ�ς, θα επισημάν�υμε �τι
στην Iταλία η �ικ�δ�μηση θεάτρων
άρ�ισε ήδη πριν απ� την αυτ�κρα-
τ�ρική επ��ή και έπειτα απ� μια
πρ�σωρινή στασιμ�τητα στ� πρώ-
τ� μισ� τ�υ 1�υ αι. μ.X. και μια νέα
άνθηση την επ��ή των Φλα#ίων
(69–96 μ.X.), διακ�πτεται �ριστικά.
Aντίθετα στις επαρ�ίες, η αντί-
στ�ι�η �ικ�δ�μική δραστηρι�τητα
αρ�ί$ει μ�λις την επ��ή τ�υ Aυ-
γ�ύστ�υ (επίσης σε επαρ�ίες, �-
π�υ � εκρωμαϊσμ�ς εί�ε απ� καιρ�
συντελεστεί, �πως στη Gallia
Narbonnensis, Iσπανία ή A�ρική)
και κ�ρυ�ώνεται τ�ν 2� αι. μ.X. H
κρίση τ�υ 3�υ αι. μ.X. (235–284), η
�π�ία �υσικά δεν έπλη�ε ε�ίσ�υ �-
λες τις επαρ�ίες και κυρίως τ� γε-
γ�ν�ς �τι π�λλές π�λεις εί�αν ήδη
θέατρ� –πρ��ανώς υπήρ�ε ήδη έ-
να είδ�ς κ�ρεσμ�ύ– απ�τέλεσαν
τις σημαντικ�τερες αιτίες για τη
διακ�πή της δημι�υργίας νέων θε-
ατρικών �ικ�δ�μημάτων.
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Aπ� τη Mεσ�π�ταμία ώς τη Bρετανία
Kαταγρα�ή των ρωμαϊκών θεάτρων και ωδείων π�υ σώ��νται σήμερα

Tων: Kωνσταντίν�υ Mπ�λέτη
– Mι�άλη Πιτένη

Aρ�ιτεκτ�νων

ΓIA την καταν	ηση των απαρών τ�υ
Pωμαϊκ�ύ Θεάτρ�υ θα πρέπει να κα-
τα�ύγ�υμε σε υπ�θέσεις δεδ�μέν�υ
	τι τα π�λυάριθμα σω�	μενα κτίρια,
κατά καν	να υστερ	τερα σε ρ�ν�-
λ	γηση, δεν μπ�ρ�ύν να απ�τελέ-
σ�υν α!ι	πιστ�υς �δηγ�ύς. Aπ	 την
εμ�άνιση τ�υ θεατρικ�ύ δράματ�ς
στη Pώμη και περισσ	τερ� απ	 ένα
αιώνα μετά τ� θάνατ� τ�υ Πλαύτ�υ
�ι παραστάσεις δίδ�νταν σε ελα-
�ριές κατασκευές, π�υ διαλύ�νταν
μετά τη ρησιμ�π�ίησή τ�υς. Eμμε-
σα και απ	 ανα��ρές έργων της
πρώιμης Pωμαϊκής κωμωδίας υπ�θέ-
τ�υμε 	τι δεν διέ�εραν ιδιαίτερα α-

π	 τις !ύλινες σκηνές των �λυάκων
ή τις μικρές πλατ�	ρμες τ�υ ατελ-
λαν�ύ δράματ�ς. Σε αυτά τα πρώιμα
σκηνικά κατασκευάσματα, π�υ �υσι-
κά δεν διασώθηκαν στις μέρες μας,
ενδε�μένως να είαν παρισ�ρύσει
κάπ�ια στ�ιεία π�υ να υπ�δήλωναν
την ε!ελικτική π�ρεία απ	 τ� ελληνι-
κ	 στ� ρωμαϊκ	 θεατρικ	 ώρ�.

Σε μία μεγάλη και καθ�ριστική
ρ�νική περί�δ� θεατρικής δραστη-
ρι	τητας των πρώιμων ρωμαϊκών
ρ	νων η μη καταγρα�ή κάπ�ι�υ κτι-
στ�ύ θεατρικ�ύ ώρ�υ είναι ενδει-
κτική τ�υ αρακτήρα των κυρίαρων
κ�ινωνικ�π�λιτικών τάσεων. H καθυ-
στέρηση αυτή απ�τέλεσε την περί�-
δ� μιας δημι�υργικής επώασης των
επιδράσεων απ	 τα θέατρα της Mε-
γάλης Eλλάδας και της Σικελίας σε

γειτ�νικές πρ�ς τη Pώμη επαρίες
και συνέτεινε στη σταδιακή διαμ	ρ-
�ωση επιλ�γών για μία �ριστική αρι-
τεκτ�νική διάρθρωση π�υ αντανα-
κλ�ύσε απ	λυτα τη μέρι τ	τε θεα-
τρική εμπειρία και την «Pωμαϊκή» α-
ντίληψη για τ� θεατρικ	 ώρ�. O τε-
λικά παγιωθείς τύπ�ς τ�υ ελεύθερα
ιστάμεν�υ κτιρί�υ, με τη &αρύτατα
διακ�σμημένη πρ	σ�ψη τ�υ σκηνι-
κ�ύ �ικ�δ�μήματ�ς, είναι σα�έστατα
δια��ρετικ	ς απ	 τα πρ�γενέστερα
Eλληνιστικά αρέτυπα. Mε �δηγ	 τα
σω�	μενα μνημεία μπ�ρ�ύμε σήμερα
να ερμηνεύσ�υμε π�λλές απ	 τις με-
τα!ύ τ�υς δια��ρές στ�ν επιστημ�-
νικ	 ώρ� της Iστ�ρίας της Aριτε-
κτ�νικής και κυρίως στις δύ� διακε-
κριμένες αντιλήψεις για τη θεατρική
παραγωγή και παρ�υσίαση.

Tην πρ�ηγ�ύμενη Kυριακή στ� α-
ντίστ�ι� α�ιέρωμα των θεάτρων
της ελληνικής περι	δ�υ παρ�υσιά-
στηκε τ� πρώτ� τμήμα της καταγρα-
�ής των 730 αραίων θεατρικών κα-
τασκευών, τεκμήρια κ�ινής ιστ�ρι-
κής και π�λιτιστικής π�ρείας των πε-
ρι�ών π�υ περι&άλλ�υν τη Mεσ	-
γει� θάλασσα. Σήμερα παρ�υσιά��-
νται εδώ �ι κατάλ�γ�ι των Θεάτρων
και των Ωδείων, των �π�ίων � ρ	-
ν�ς πρώτης �άσης κατασκευής και
λειτ�υργίας τ�υς τ�π�θετείται στη
ρωμαϊκή περί�δ�, με 	λα τα διακε-
κριμένα ιδιώματα των επιμέρ�υς πε-
ρι�ών. 

Δεν περιλαμ&άν�νται θέατρα π�υ
απ�τελ�ύν μετε!έλι!η ή τρ�π�π�ίη-
ση πρ�ηγ�ύμενων θεατρικών εγκα-

T� αρ�αί� θέατρ� στη Mπ�σρα της Συρίας. Oικ�δ�μήθηκε στα πρώτα �ρ�νια της ρωμαϊκής κατάκτησης και διατηρήθηκε σε ε�αιρετική κατάσταση, γιατί εί�ε
ενσωματωθεί σε ένα αρα�ικ� !ρ�ύρι� κατά τ�υς μεσαιωνικ�ύς �ρ�ν�υς (!ωτ.:  Λί$α E�ερτ, «Συρία», εκδ�σεις «Aδάμ»).

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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T� θέατρ� της Bερ�νας, στην Iταλία. T� κ�ίλ� τ�υ εί�ε καλυ!θεί κατά μεγάλ� μέρ�ς απ� διά!�ρα κτίρια. Mετά την απ�κάλυψή τ�υ, διατηρείται σε μέρ�ς τ�υ
κ�ίλ�υ ένας να�ς. (Aπ� τ�ν κατάλ�γ� της έκθεσης «Mια σκηνή για τ� Δι�νυσ�»).
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T� θέατρ� της αρ�αίας Παλμύρας, στη Συρία, �ικ�δ�μήθηκε κατά την περί�δ� τ�υ Aδριαν�ύ ή των Σε�ήρων (!ωτ.: Λί$α E�ερτ, «Συρία», εκδ�σεις «Aδάμ»).

Στη συν�ικία K�μ ελ Nτικ της σημερινής Aλε�άνδρειας της Aιγύπτ�υ �ρίσκεται αυτ� τ� μικρ� ρωμαϊκ� θέατρ� (ή ω-
δεί�) π�υ αναστηλώθηκε πρ�σ!ατα, �ικ�δ�μημα των αρ�ών τ�υ 4�υ μ.X. αιώνα (!ωτ.: B. Aγγελικ�π�υλ�ς).

ταστάσεων ελληνικής περι	δ�υ σύμ-
�ωνα με την συνήθη πρακτική της
ρωμαϊκής επ�ής, απ	 κάπ�ια ιστ�-
ρική περί�δ� και μετά. H �ικ�δ�μική
περιπέτεια αυτών των μνημείων ανι-
νεύεται σήμερα σε δύ� κυρίως �ά-
σεις. Tην αρική μετα&�λή τ�υ ελλη-
νικ�ύ πεταλ	σημ�υ κ�ίλ�υ σε ημι-
κυκλικ	, με την παράλληλη εισαγω-
γή των νέων στ�ιείων στ� σκηνικ	
�ικ�δ	μημα, είε ακ�λ�υθήσει η α-
π	λυτη μετατρ�πή τ�υς σε ημικυκλι-
κά αμ�ιθέατρα ή αρένες με «σκηνή»
της ύστερης περι	δ�υ.

H έρευνα κατέγραψε 416 θέατρα
και 45 ωδεία, απ	 τα �π�ία τα 352 και
43 αντίστ�ια έ�υν ήδη απ�καλυ-
�θεί, ενώ η ύπαρ!η των υπ�λ�ίπων
είναι γνωστή μ	ν� απ	 πηγές. T�υ-
λάιστ�ν 43 θέατρα και 8 ωδεία έ-
�υν ρησιμ�π�ιηθεί για την ευκαι-
ριακή ή συστηματική �ιλ�!ενία π�λι-
τιστικών δραστηρι�τήτων. Πρώτη
ώρα στη ρήση Θεάτρων και Ωδεί-
ων ρωμαϊκής περι	δ�υ είναι η Iταλία
και ακ�λ�υθ�ύν η Γαλλία, η Eλλάδα
και η Iσπανία. Για συστηματικ�ύς λ	-
γ�υς �ι αραίες �ν�μασίες των επι-
μέρ�υς π	λεων και ώρων εκτ	ς ση-
μερινής ελληνικής επικράτειας δίδ�-
νται στα Λατινικά ενώ �ι σημερινές
τ�υς �ν�μασίες (τ�πωνύμια της σύγ-
ρ�νης ιστ�ρίας τ�υς) δίδ�νται με
λατινικ�ύς αρακτήρες σε ακ�υστι-
κή �ρθ�γρα�ία. 

Συνέ�εια απ� την 10η σελίδα
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Στην ακρ�π�λη της A!ρ�δισιάδ�ς �ρίσκεται τ� θέατρ� της μικρασιατικής αυτής π�λης. Oικ�δ�μήθηκε στα μέσα τ�υ 1�υ π.X. αιώνα, αλλά στη θέση τ�υ υπήρ�ε
άλλ� αρ�αι�τερ� (!ωτ.: «Iταν�ς»).
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Tα θέατρα στα �υ
αντινά �ρ�νια
Πώς τα περικαλλή κτίρια α�έθηκαν στ� μαρασμ� και την εγκατάλειψη

T�υ Iωσή� Bι�ιλάκη

Λέκτ�ρα τ�υ Tμήματ�ς Θεατρικών Σπ�υδών
Πανεπιστημί�υ Aθηνών

OTAN � M. Kωνσταντίν�ς απ��άσισε
τη μετα��ρά της πρωτεύ�υσας τ�υ
ρωμαϊκ�ύ κράτ�υς στ� Bυ�άντι�, τα
διάσπαρτα σε �λη τη Mεσ�γει� θέα-
τρα, κυρίως ελληνιστικά και ρωμαϊ-
κά, εί�αν πλέ�ν �λ�κληρώσει τις δυ-
νατ�τητες α�ι�π�ίησής τ�υς. Aν και
�ι πληρ���ρίες για τη �ρήση των θε-
άτρων στ� Bυ�άντι� είναι συ�νά α-
σα�είς, ωστ�σ� μπ�ρ�ύμε να σ�η-
ματίσ�υμε μια εικ�να για τη θεατρι-
κή κίνηση στην αυτ�κρατ�ρία, ιδίως
μέ�ρι τ�ν ΣT΄ και Z΄ αιώνα. Aργ�τερα
τα θέατρα πέ�τ�υν στη λήθη και ως
άψυ�α κελύ�η θα αναλά$ει η �ύση
την πρ�στασία τ�υς, μέ�ρι να επι-
στρατευθ�ύν �ι σύγ�ρ�νες αρ�αι�-
λ�γικές σκαπάνες. Oμως, τι είδ�υς
θέατρ� μπ�ρ�ύσε να απ�λαύσει τ�
κ�ιν� στην επ��ή των πρωτ�$υ�α-
ντινών �ρ�νων;

H θεατρική κληρ�ν�μιά
τ�υ Bυ�αντί�υ

T� αρ�αί� δράμα �πως τ� γνωρί-
��υμε απ� τη δημ�κρατική επ��ή
π�υ λειτ�υργ�ύσε η π�λις – κράτ�ς
εί�ε πρ� π�λλ�ύ δια��ρ�π�ιηθεί με
τη σταδιακή απώλεια τ�υ τελετ�υρ-
γικ�ύ �αρακτήρα τ�υ και την αυ�α-
ν�μενη ανάγκη για ατ�μική ψυ�αγω-
γία των κατ�ίκων μιας �λ�κληρης �ι-
κ�υμένης. Aπ� τα ελληνιστικά �ρ�-
νια � πρωταγωνιστής τ�υ θεάτρ�υ
δεν ήταν πλέ�ν � δραματικ�ς π�ιη-
τής αλλά � δραματικ�ς υπ�κριτής.
Για την ακρί$εια αυτ� π�υ έ�ει διαπι-
στωθεί είναι η διάσπαση των επί μέ-
ρ�υς τε�νών π�υ συναπ�τελ�ύσαν
τη θεατρική τέ�νη. Στ� ε�ής μεμ�-
νωμέν�ι θεατρικ�ί καλλιτέ�νες θα
περι�δεύ�υν στις π�λεις: επαγγελ-
ματίες τραγωδ�ί, κωμωδ�ί, ��ρευ-
τές, μ�υσικ�ί μα�ί με θαυματ�π�ι-
�ύς, ακρ�$άτες και γελωτ�π�ι�ύς.
Oι παραστάσεις των αρ�αίων δραμά-
των αρ�ί��υν να περι�ρί��νται σε ε-
κτελέσεις �ρισμένων απ�σπασμά-
των και απ� τη ρωμαϊκή επ��ή τ�
πρ�$άδισμα στις πρ�τιμήσεις τ�υ
κ�ιν�ύ, αλλά και της ε��υσίας, θα τ�
έ��υν περισσ�τερ� δύ� νέες θεατρι-
κές μ�ρ�ές: � μίμ�ς και � �ρ�ηστής
παντ�μιμ�ς. 

T� μιμ�θέατρ� ήταν μια αυτ�σ�ε-
διαστική κωμική παράσταση με έντ�-
να ρεαλιστικά στ�ι�εία και θεματική
απ� τη μυθ�λ�γία, την καθημερινή
�ωή και τη �ριστιανική λατρεία. O πα-
ντ�μιμ�ς στηρι��ταν απ�κλειστικά
στ� σώμα τ�υ: μ�ν�ς πάνω στη σκη-
νή και με τη $�ήθεια πρ�σωπείων
παρ�υσία�ε μυθ�λ�γικές διηγήσεις
παρμένες συνήθως απ� τη δραματι-
κή π�ίηση. Πρ�κειται για θεατρικά
είδη π�υ μπ�ρ�ύσαν να λειτ�υργή-
σ�υν τ�σ� στην παραδ�σιακή σκηνή
εν�ς θεάτρ�υ, �σ� και σε μια σκηνή
αυτ�σ�έδια στη μέση μιας πλατείας,
σε ένα πανηγύρι ή και στην ευρύ�ω-

ρη αυλή μιας αρ��ντικής κατ�ικίας.
Παράλληλα η τάση για τ� θέαμα

και τις μα�ικές συγκεντρώσεις, κα-
τάλληλα πρ�παγανδισμένα απ� τ�υς
Pωμαί�υς αυτ�κράτ�ρες, θα �δηγή-
σει στην ίδρυση εκπληκτικών, ως
πρ�ς την τε�νική κατασκευή, κτι-
ρίων: σ�εδ�ν κάθε π�λη θα απ�κτή-
σει έναν ιππ�δρ�μ� και ένα αμ�ιθέα-
τρ�. Oπ�υ δεν υπάρ��υν αμ�ιθέα-
τρα τα ήδη υπάρ��ντα θέατρα μετα-
τρέπ�νται σε αρένες τ�υ αίματ�ς ή
σε πισίνες για τη διε�αγωγή εικ�νι-
κών ναυμα�ιών και τ�λμηρών μιμι-
κών θεαμάτων. Aυτή η τελική αρ�ι-
τεκτ�νική �άση γιν�ταν συνήθως με
τη διεύρυνση της �ρ�ήστρας, α��ύ
α�αιρ�ύσαν κάπ�ιες σειρές καθι-
σμάτων. Eπ�μένως και με $άση τις
�ιλ�λ�γικές πηγές, π�υ είναι συ�νά
α�ριστες και δεν καθ�ρί��υν επακρι-
$ώς τ� �ώρ�, μπ�ρ�ύμε να �αντα-
σθ�ύμε τις σκηνικές επιδ�σεις των
ηθ�π�ιών της επ��ής. Για παράδειγ-
μα, �ταν � άγι�ς Iωάννης � Xρυσ�-
στ�μ�ς στ� «Yπ�μνημα εις τ�ν άγι�ν
Mατθαί�ν» (MPG 57, 79) ανα�έρεται
σε μιμάδες, πρ��ανώς γυμνές, π�υ
κ�λυμπ�ύσαν σε νερ� («και συ ταύ-
την –ενν. τη �άτνη τ�υ Xριστ�ύ– α-
�είς τρέ�εις εις τ� θέατρ�ν ιδείν νη-
��μένας γυναίκας») μπ�ρ�ύμε να

�αντασθ�ύμε τη �ρήση της σκηνής
εν�ς κτίσματ�ς π�υ εί�ε τη δυνατ�-
τητα να μετατραπεί σε δε�αμενή.
Kάπως έτσι λ�ιπ�ν διαμ�ρ�ώνεται �
θεατρικ�ς �άρτης των πρωτ�$υ�α-
ντινών �ρ�νων: παραστάσεις άκρως
σκανδαλιστικές μίμων και �ρ�ηστών
σε συνδυασμ� με τα θεάματα τ�υ ιπ-
π�δρ�μ�υ συν τις, έως θανάτ�υ, θη-
ρι�μα�ίες και μ�ν�μα�ίες, �ωρίς ω-
στ�σ� να απ�κλείεται και κάπ�ια πα-
ράσταση τ�υ �ιλτάτ�υ Mενάνδρ�υ.
Για π�ι�υς λ�γ�υς �μως τερματίστη-
κε η λειτ�υργία των θεάτρων;

O μαρασμ�ς
των θεάτρων

Oρισμέν�ι θεατρικ�ί �ώρ�ι εγκα-
ταλεί�θηκαν λ�γω �υσικών κατα-
στρ��ών, �πως τ� θέατρ� των Tρα-
�ώνων Aττικής π�υ ερημώθηκε ενά-
μιση αιώνα απ� την αρ�ική τ�υ κατα-
σκευή (πρώτ� μισ� Δ΄ αι. π.X.), α��ύ
πλημμύρισε απ� �είμαρρ� π�υ περ-
ν�ύσε στ� σημεί� π�υ κτίστηκε. Λ�-
γω σεισμών εγκαταλεί�θηκε τ� σικε-
λικ� θέατρ� στην Iαιτία τ�ν A΄ αιώνα
μ.X. και τ�υς επ�μεν�υς αιώνες τα
θέατρα K�υρί�υ και Σαλαμίνας στην
Kύπρ�. T� θέατρ� της Φιλιππ�ύπ�-
λης καταστρά�ηκε απ� πυρκαγιά

τ�ν Δ΄ αιώνα μ.X., ενώ τ� θέατρ� της
K�ρίνθ�υ ερημώθηκε τ� 396 απ� τις
επιδρ�μές τ�υ Aλάρι��υ. Σε εισ$�λή
αλλ��ύλων ή θερμ�αιμων «�ριστια-
νών» πρέπει να ��είλεται η κατα-
στρ��ή στ� ν�τι�τερ� θέατρ� της
Eυρώπης, στ� K�υ��νήσι της Kρή-
της. Aλλες ��ρές η παρ��ή έτ�ιμ�υ
�ικ�δ�μικ�ύ υλικ�ύ απ�γυμνώνει τα
πρ��ανώς ήδη «ά�ρηστα» θέατρα:
απ� τ� θεατρικ� κτίσμα της Aίγινας
τ�ν Γ΄ μ.X. αιώνα αντλήθηκαν υλικά
για τ� κτίσιμ� τ�υ νέ�υ τεί��υς της
π�λης, ενώ τ� θέατρ� της Iσθμίας
�ρησιμ�π�ιήθηκε για την ανέγερση
τ�υ γειτ�νικ�ύ μεσαιωνικ�ύ �ρ�υρί-
�υ. Πάντως η αρ�αι�λ�γική μελέτη
των υπ�λειμμάτων π�υ σώθηκαν και
απ�καλύ�θηκαν ιδίως τ�ν 19� και
20� αιώνα ενδια�έρθηκε ιδιαιτέρως
για την απ�κατάσταση των θεάτρων
στην αρ�ική πρώτη τ�υς περί�δ�,
γεγ�ν�ς π�υ δυσκ�λεύει την ε�αγω-
γή ασ�αλών συμπερασμάτων για τις
μετέπειτα �ρήσεις.

H στρ��ή πρ�ς
τ�ν ιππ�δρ�μ�

Eντυπωσιακ� είναι τ� γεγ�ν�ς �τι
στην καταγρα�ή τ�υ I.E. Στε�ανή
για τ�υς τε�νίτες τ�υ Δι�νύσ�υ, μέ-
σα απ� αρ�αι�λ�γικές και �ιλ�λ�γι-
κές πηγές, στ� διάστημα μετα�ύ 500
π.X. – 500 μ.X., �ι πληρ���ρίες για ε-
πώνυμ�υς καλλιτέ�νες απ� τ�ν Δ΄ αι-
ώνα μ.X. και μετά είναι σπανι�τατες.
Aυτ� μπ�ρεί να ερμηνευθεί ως μια ε-
πίσημη απ�δ�κιμασία της σκηνικής
τέ�νης π�υ εί�ε πλέ�ν περι�ρισθεί
σε τελείως λαϊκά θεάματα διασκεδα-
στικ�ύ �αρακτήρα και εί�ε �άσει την
παλαιά αίγλη της. T� γεγ�ν�ς �τι �-
ρισμέν�ι άντρες και γυναίκες παντ�-
μιμ�ι μπ�ρ�ύσαν να ήταν λαϊκά εί-
δωλα ιδιαίτερα �ταν πλαισίωναν
τ�υς δήμ�υς τ�υ ιππ�δρ�μ�υ, π�υ
συγκέντρωνε πλέ�ν τ� κ�ιν� ενδια-
�έρ�ν, δεν αναιρεί την αρνητική
γνώμη π�υ υπήρ�ε πρ�ς τ�υς καλλι-
τέ�νες, ιδιαιτέρως σε �ητήματα ηθι-
κής (μιμάς=π�ρνη). Πάντως η στρ�-
�ή πρ�ς τ� συναρπαστικ�τατ� θέα-
μα των καλ�γυμνασμένων αμιλλητη-
ρίων ίππων και τη λατρεία των ηνι�-
�ων, με κ�ρυ�αί� τ�ν Π�ρ�ύρι�, με
τα στ�ι�ήματα και τις έντ�νες συγκι-
νήσεις π�υ πρ�σέ�ερε, αλλά και η
ευελι�ία τ�υ μιμ�θεάτρ�υ να παρα-
σταθεί στα διαλείμματα των ιππ�-
δρ�μιών καθώς και σε �ώρ�υς της
καθημερινής �ωής σίγ�υρα θα συνέ-
$αλαν απ��ασιστικά στ� άδειασμα
των θεατρικών κτιρίων.

H θεατρική π�λιτική

Aπ� την άπ�ψη της θεατρικής π�-
λιτικής γνωρί��υμε �τι τ� 498 � αυ-
τ�κράτ�ρας Aναστάσι�ς απαγ�ρεύει
τις θηρι�μα�ίες και τ� 502 τ�ν πα-
ντ�μιμ�. Aπ� τις υπ�λ�ιπες πληρ�-
��ρίες π�υ ανα�έρ�νται στην υπ�-
στήρι�η των θεάτρων απ� τ�υς αυ-

Συνέ�εια στην 16η σελίδα

Γυναίκα παντ�μιμ�ς π�υ κρατάει τριπλ� πρ�σωπεί� των ηρώων π�υ υπ�δύεται.
(Aνάγλυ�� απ� ελε�αντ�στ�ύν, 4�ς αι. μ.X., Aρ�αι�λ�γικ� M�υσεί� Bερ�λίν�υ).
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τ�κράτ�ρες �ι πι� ενδια�έρ�υσες
πρ�έρ��νται απ� τη $ασιλεία τ�υ
I�υστινιαν�ύ και δεί�ν�υν �ντως μια
θεατρική δραστηρι�τητα. O αυτ�-
κράτ�ρας, π�υ τ�λμησε να παντρευ-
θεί μια ηθ�π�ι�, στ�λισε την Aντι�-
�εια με θεατρικά �ικ�δ�μήματα και
επισκεύασε τ� θέατρ� στις Συκές, α-
πέναντι απ� την Kωνσταντιν�ύπ�λη,
�π�υ ίσως δίν�νταν κάπ�ιες παρα-
στάσεις. O I�υστινιαν�ς παρέ�ει επί-
σης τ� δικαίωμα σε σκηνικές, α��ύ
πρώτα θα εγκατέλειπαν τ� θέατρ�,
να παντρεύ�νται κρατικ�ύς υπαλλή-
λ�υς και ταυτ��ρ�να υπερασπί�εται
τις πρώην θυμελικές απ� κάθε λ�γής
αντρική «πρ�στασία.. Ωστ�σ� κάπ�ια
άλλα μέτρα �ικ�ν�μικής λιτ�τητας
π�υ επέ$αλε ως πρ�ς την ενίσ�υση
των θεαμάτων καθώς και η κατάργη-
ση τ�υ θεσμ�ύ των υπάτων π�υ επι-
��ρηγ�ύσαν την �ργάνωση θεατρι-
κών εκδηλώσεων θα πρέπει να συνέ-
δραμαν στ� θεατρικ� μαρασμ�. Mε-
τά τ�ν ΣT΄ αιώνα �ι ειδήσεις για τη
λειτ�υργία των θεάτρων στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη είναι σπάνιες.

Mελετώντας άλλες σ�ετικές δια-
τά�εις για τις ημέρες λειτ�υργίας
των θεατρικών �ώρων παρατηρείται
μια κρατική εναρμ�νιση με τ�ν εκ-
κλησιαστικ� σ�εδιασμ� της λατρεί-
ας: � Λέων A΄ απαγ�ρεύει τις θεατρι-
κές εκδηλώσεις την Kυριακή, ημέρα
της θείας Eυ�αριστίας. Tα μέτρα αυ-
τά επι$ε$αιών�υν την ισ�υρή θέση
π�υ απ�κτ�ύσε η Eκκλησία και συν-
δέ�νται με την αντιπαγανιστική π�-
λιτική, απ� τ�ν Θε�δ�σι� τ�ν A΄ μέ-
�ρι τ�ν I�υστινιαν�, �π�τε τα θεατρι-
κά κτίσματα π�υ ήσαν συνδεδεμένα
απ�κλειστικά με τη λατρεία κάπ�ιας
θε�τητας δέ�τηκαν ένα σ�$αρ�
πλήγμα.

Στα παραπάνω ας πρ�στεθεί κι έ-
νας άλλ�ς λ�γ�ς για τη θεατρική α-
π�δυνάμωση π�υ σ�ετί�εται με τις α-
νακατατά�εις και την εγκατάλειψη
των π�λεων στ� τέλ�ς της πρωτ�$υ-
�αντινής περι�δ�υ: σεισμ�ί, επιδη-
μίες, λιμ�ί, επιδρ�μές και εισ$�λείς
συσσώρευσαν �ωτικ�τερα πρ�$λή-
ματα στ�υς κατ�ίκ�υς της Pωμανίας
απ� την ικαν�π�ίηση της θεατρικής
τ�υς επιθυμίας.

H «θεατρ�μά��ς»
Eκκλησία

H σ�έση της Eκκλησίας με τα θεά-
ματα σ’ ένα πρώτ� επίπεδ� μ�ιά�ει
ανταγωνιστική �ταν καταγγέλλ�νται
�ι πιστ�ί π�υ διημερεύ�υν και δια-
νυκτερεύ�υν στ� «δημ�σι�ν ακ�λα-
σίας γυμνάσι�ν» αντί να $ρίσκ�νται
στ� να�. Ωστ�σ�, σήμερα, �ι σ�ετι-
κές αντιδράσεις καταν��ύνται στ�
πλαίσι� της π�ιμαντικής �ρ�ντίδας
π�υ σκ�πευε στην ακεραι�τητα τ�υ
ανθρωπίν�υ πρ�σώπ�υ. Παράλληλα
η Eκκλησία των πρώτων αιώνων δεν
αρνήθηκε την τέ�νη αλλά ανα�ητ�ύ-
σε μια νέα γλώσσα ώστε να γίνει
πρ�σιτή η «δυνατ�τητα της αντανά-
κλασης της θείας δ��ης», �πως θα
επισημάνει � Oυσπένσκι, �π�τε η
κριτική θέση της ως πρ�ς τα θεάμα-
τα δεν μπ�ρ�ύσε να ήταν θετική,
δι�τι δεν υπήρ�ε κάπ�ι� θεατρικ�
είδ�ς π�υ να υπερ$αίνει τα �αιν�-
μενα και να ερμηνεύει τη σ�έση Θε-
�ύ–ανθρώπ�υ. Πρ�ς αυτή την κα-

τεύθυνση π�λύ διδακτική, και για τ�
θέατρ�, είναι η θε�λ�γία της εικ�-
νας, �πως διαμ�ρ�ώθηκε μετά την
εικ�ν�μα�ική κρίση και γενικ�τερα
� ρ�λ�ς της τέ�νης και τ�υ καλλιτέ-
�νη π�υ παύ�υν να εργά��νται αυ-
τ�ν�μημένα αλλά εντάσσ�νται στην
εκκλησιαστική διακ�νία. Oι Πατέ-

ρες, τελικά, αντιμετώπισαν τη θεα-
τρική πρακτική τ�υ καιρ�ύ τ�υς (μί-
μ�ς – �ρ�ηστές) ως τμήματα εν�ς
�επερασμέν�υ κ�σμ�υ (συνδεδεμέ-
ν�υ με την π�λυθεΐα) και εν�ς τρ�-
π�υ �ωής τελείως απ�πρ�σανατ�λι-
στικ�ύ και διαλυτικ�ύ για την ισ�ρ-
ρ�πία τ�υ ανθρώπ�υ. Ως πρ�ς τα αι-

ματηρά θεάματα, είναι αυτ�ν�ητ�,
�τι αδυνατ�ύσαν να ανε�θ�ύν τ�υς
επί σκηνής ��ν�υς. H �ωνή των Πα-
τέρων και ιδίως τ�υ Xρυσ�στ�μ�υ
θα συνέτεινε στην αρνητική εικ�να
(π�υ υπήρ�ε και παλαι�τερα απ� άλ-
λ�υς διαν��ύμεν�υς) για τ� θέατρ�
και σίγ�υρα θα απ�μάκρυνε θεατές,
�μως τώρα τ� κ�ιν� στ� πλαίσι� της
νέας λατρευτικής πρά�ης, π�υ ήταν
υπ� διαμ�ρ�ωση, μπ�ρ�ύσε να $ρει
αλλ�ύ διέ��δ� και παραμυθία.

H περίπτωση τ�υ
Δι�νυσιακ�ύ θεάτρ�υ

T� θέατρ� της Aθήνας στ� �π�ί�
πρωτ�παρ�υσιάστηκαν �ι μεγαλύ-
τερες δραματικές συνθέσεις �λων
των επ��ών είναι μια �αρακτηριστι-
κή περίπτωση άλλης �ρήσης και
ν�ηματ�δ�τησης τ�υ �ώρ�υ, $ασι-
σμένης στις αντικειμενικά νέες
πνευματικές συνθήκες π�υ εί�αν
δημι�υργηθεί.

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα

Aρματ�δρ�μία στ�ν ιππ�δρ�μ� της Kωνσταντιν�ύπ�λης. Στ� κέντρ� της κ�-
νίστρας κυριαρ�εί � ��ελίσκ�ς τ�υ αυτ�κράτ�ρα Θε�δ�σί�υ, ενώ στ� επάνω
τμήμα στ� «κάθισμα» τ� επίσημ� θεωρεί�, παρακ�λ�υθ�ύσε τις εκδηλώσεις
� αυτ�κράτ�ρας και η συν�δεία τ�υ. (Aνάγλυ�� σε ελε�αντ�στ�ύν, 5�ς αιώ-
νας μ.X. Xριστιανικ� M�υσεί�, Mπρέσκια)
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T�ν 5� αιώνα, στην ανατ�λική
πάρ�δ� τ�υ Δι�νυσιακ�ύ θεάτρ�υ
κτί�εται μια μ�ν�κλιτη $ασιλική.
Aπ� τ� θεατρικ� �ικ�δ�μημα �ρη-
σιμ�π�ιείται η σκηνή και η �ρ�ή-
στρα ως αίθρι� δηλαδή αυλή τ�υ
να�ύ. O ανατ�λικ�ς τ�ί��ς τ�υ θε-
άτρ�υ �ρησιμ�π�ιήθηκε για την
$�ρεια πλευρά της $ασιλικής, ενώ
στ� πλακ�στρωτ� ρωμαϊκ� δάπεδ�
της �ρ�ήστρας έ�ει απ�τυπωθεί τ�
επταγωνικ� �άραγμα της �ιάλης
(κρήνη). H επιλ�γή τ�υ �ώρ�υ κατά
τ�ν Iωάννη Tραυλ�, π�υ μελέτησε
τα ευρήματα, πρέπει να ��είλεται
στην απ�δ�ση τιμής σε κάπ�ι�υς
�ριστιαν�ύς μάρτυρες π�υ θανα-
τώθηκαν στη θεατρική αρένα και
θά�τηκαν στ� παρακείμεν� πλαι�-
�ριστιανικ� νεκρ�τα�εί�. T� δε
κ�ίλ� τ�υ θεάτρ�υ άνετα θα μπ�-
ρ�ύσε να �ρησιμ�π�ιηθεί σε κά-
π�ια υπαίθρια λατρευτική σύνα�η
και μάλιστα σε σ�έση με τη �ιάλη
της �ρ�ήστρας.

Παρ�μ�ια παραδείγματα ανεγέρ-
σεως ναών σε αρ�αία θέατρα έ��υ-
με στην Πριήνη, στ�ν Πειραιά και
στ� θέατρ� των Στ�$ων στη Mακε-
δ�νία. Kάτι αντίστ�ι�� διαπιστώνε-
ται στ� θέατρ� της Σίδης με τα δύ�
παρεκκλήσια π�υ �ικ�δ�μ�ύνται
στις παρ�δ�υς τ�ν 5� με 6� αιώνα
καθώς και στ� θέατρ� της A�ρ�δι-
σιάδ�ς. Σε �λες αυτές τις περιπτώ-
σεις παρατηρείται μια μάλλ�ν �μα-
λή μετά$αση της �ρήσεως τ�υ κτι-
ρί�υ, �ταν $έ$αια δεν ε�υπηρετεί
τ�ν αρ�ικ� τ�υ πρ��ρισμ�. Oταν
πλέ�ν τ� θεατρικ� κτίσμα $ρίσκεται
σε απ�μακρυσμένη περι��ή πέραν
των �ρίων κάπ�ιας π�λεως ερημώ-
νεται, α��ύ δεν υπάρ�ει ενδια�έ-
ρ�ν για την α�ι�π�ίησή τ�υ, δεν
μπ�ρεί δηλαδή να εντα�τεί εντ�ς
των λειτ�υργικών αναγκών μιας τ�-
πικής κ�ιν�τητας, �πως έγινε στ�
θέατρ�υ τ�υ Aμ�ιάρει�υ στ�ν
Ωρωπ� π�υ έπεσε στη λήθη με την
ε�άπλωση της νέας πίστης. H απ�-

μακρυσμένη �μως θέση των θεά-
τρων εί�ε σαν  απ�τέλεσμα, αρκε-
τές ��ρές, τη διάσωση π�λύτιμων
αρ�ιτεκτ�νικών τμημάτων �πως εί-
ναι τα μέλη των ρωμαϊκών πρ�σκη-
νίων.

Στ� τέλ�ς της αρ�αίας επ��ής
και σύμ�ωνα με τα δεδ�μένα π�υ
υπάρ��υν μπ�ρ�ύμε να εικάσ�υμε
�τι � NA΄ καν�νας της εν Tρ�ύλλω
Συν�δ�υ, στ� τέλ�ς τ�υ Z΄ αιώνα,
π�υ απαγ�ρεύει τ�υς «μίμ�υς και
τα τ�ύτων θέατρα και τας επί σκη-
νής �ρ�ήσεις», μπ�ρεί να θεωρηθεί
ως η επίσημη επικύρωση της αρ-
γίας κάθε θεατρικής εκδήλωσης
τ�σ� σε ελλην�ρωμαϊκά θεατρικά
κτίρια, �σ� και σε τ�π�υς π�υ μπ�-
ρ�ύσαν να α�ι�π�ιηθ�ύν με αυτ�-
σ�εδιαστικές παραστάσεις.

Tα �ικ�δ�μήματα π�υ �ιλ��ένη-
σαν τ� θίασ� τ�υ Δι�νύσ�υ έκλει-
σαν γιατί εί�αν ε�αντλήσει �λ� τ�
δυνατ� ρεπερτ�ρι� τ�υς, αλλά και
γιατί �ι τ�πικές �ριστιανικές κ�ιν�-

τητες ανταπ�κρίθηκαν στ� κάλε-
σμα να εγκαταλείψ�υν τα θέατρα
τ�υ κ�σμ�υ με σκ�π� να συμμετά-
σ��υν με �λες τ�υς τις αισθήσεις,
στ� δράμα τ�υ πάσ��ντ�ς Θε�ύ, σε
ένα άλλ� θέατρ�ν (η λέ�η «θέα-
τρ�ν» στα πατερικά κείμενα σημαί-
νει και τ� εκκλησιαστικ� σώμα) σε
ένα �υράνι� θέαμα π�υ σαρκώνεται
εντ�ς της ιστ�ρίας, διά μέσ�υ της
Λειτ�υργίας, π�υ αναμ�ισ$ήτητα

T� επι�λητικ� θέατρ� στα Mύρα
της Λυκίας (Mικρά Aσία) με τ�υς
λα#ευτ�ύς τά��υς �λ�γυρα στ�
κ�ίλ� τ�υ, �ικ�δ�μήθηκε τ� 141
μ.X., στη θέση παλαι�τέρ�υ, και η
�ρ�ήστρα τ�υ μετατράπηκε αργ�-
τερα σε αρένα, πρώτα, και σε πισί-
να για υδάτιν�υς αγώνες αργ�τερα
(�ωτ.: «Iταν�ς»).
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Aναγέννηση και αρ�αία θέατρα
Aρ�αίες απη�ήσεις στ�ν αναγεννησιακ� θεατρικ� �ώρ� και τη σκην�γρα�ία

T�υ I�ρδάνη E. Δημακ�π�υλ�υ

Δρ�ς Aρ�ιτέκτ�ν�ς, Aναστηλωτή και Iστ�ρικ�ύ της
Aρ�ιτεκτ�νικής, Γεν. Δ/ντή Aναστήλωσης, M�υσείων
και Tε�νικών Eργων στ� Yπ�υργεί� Π�λιτισμ�ύ

«H σκηνή ραπρε�εντάρει τη �ώ-
ρα της Mέμ�ης»

Γεωρ. X�ρτάτση, Eρω�ίλη, περ.1595.

Oι ΠPΩTEΣ θεατρικές παραστάσεις
των νε�τέρων �ρ�νων έγιναν στη
Pώμη αρκετά �ρ�νια πριν απ� τ�
1486, με σταθερ�τερ�υς �μως θεα-
τές μ�ν� μια elite λατιν�μαθών της
κατ�ίκων, �υμανιστές δηλαδή και
ιερωμέν�υς τ�υ Bατικαν�ύ, ιδι�τη-
τες π�υ δεν απέκλειαν άλλωστε η
μιά την άλλη. T� 1486, διδά�θηκε �
Hippolytus τ�υ Σενέκα και τ�ν ίδι�
�ρ�ν� ένας απ� τ�υς ενθ�υσιώδεις
�υμανιστές, καλ�ς λατινιστής � ί-
δι�ς, πρ��αλε δημ�σίως τ� αίτημα
για ένα «νέ�», δηλαδή μ�νιμ� θέα-
τρ� στη Pώμη : «...theatrum novum
tota urbs magnis votis expectat».

Aπ� την ίδια πηγή, τ�ν Sulpicio
da Veroli, συνάγεται �τι τ� !ήτημα
της σκηνικής υπ�δήλωσης τ�υ �ώ-
ρ�υ των δρωμένων, �πως εκάστ�τε
ήταν εσωτερικά καθ�ρισμέν�ς, στα
έργα δηλαδή π�υ διδά�θηκαν, ήταν
εκείν� π�υ περισσ�τερ� απ� �τιδή-
π�τε άλλ� υπήρ"ε αντικείμεν� πρ�-
�ληματισμ�ύ, καθώς η συνέ�εια με
την αρ�αι�τητα εί�ε πρ� π�λλ�ύ
διακ�πεί.

Tη λύση δεν μπ�ρ�ύσαν πάντως
να δώσ�υν τα κατάλ�ιπα των θεά-
τρων της αρ�αίας Pώμης, τ� θέα-
τρ� τ�υ Mαρκέλλ�υ λ.�., τ� ε"ωτε-
ρικ� ιδίως τ�υ �π�ί�υ σω!�ταν σε
τ�ση έκταση ώστε να απ�τελέσει,
μα!ί με εκείν� τ�υ K�λ�σσαί�υ και
τα θριαμ�ικά τ�"α, τις σπ�υδαι�τε-
ρες πηγές γνώσης της ρωμαϊκής
αρ�ιτεκτ�νικής π�υ α"ι�π�ίησαν �ι
αναγεννησιακ�ί αρ�ιτέκτ�νες.

Tην απάντηση στ�ν πρ��ληματι-
σμ� αυτ� πίστεψαν τ�τε �τι την πε-
ριεί�ε τ� γνωστ� ως De Architectura
σύγγραμμα τ�υ Bιτρ�υ�ί�υ, τ� μ�-
ν� στ� είδ�ς τ�υ π�υ έ�ει διασωθεί
απ� την κλασική αρ�αι�τητα. Πράγ-
ματι, στ� πέμπτ� �ι�λί� τ�υ De
Architectura, � Bιτρ�ύ�ι�ς ανα%έ-
ρεται στην ελληνιστική παράδ�ση
της σκην�γρα%ίας, τις μεταθετές ή
περιστρε%�μενες εικ�ν�γρα%ήσεις
της περι��ής της σκηνής, θα μπ�-
ρ�ύσε κανείς να πει. O Sulpicio κά-
νει λ�γ� για τη λύση π�υ τελικά υι�-
θετήθηκε, με μια ασά%εια �μως α-
ντά"ια τ�υ Bιτρ�υ�ί�υ, τρεις μ�ν�
λέ"εις: «...picturatae scaenae
faciem...». Yπ�θέτ�υν �τι ενν�εί εί-
τε γραμμικές είτε !ωγρα%ικές πα-
ραστάσεις, πιθαν�ν επάνω σ’ ένα
τεντωμέν� κ�μμάτι υ%άσματ�ς, έ-
τσι π�υ η σκηνή ή πάντως � �ώρ�ς
των ερμηνευτών να είναι εικ�ν�-
γρα%ημέν�ς.

Eίναι %ανερ� πως ή σκηνική πα-
ρ�υσίαση Λατίνων κλασικών στ�
πρωτ�τυπ�, μ�ρ%ή π�υ έ�ει στ� "ε-

κίνημά τ�υ τ� αναγεννησιακ� θεά-
τρ� της Iταλίας πριν απ�κτήσει – �-
πως αργ�τερα κι αλλ�ύ στην Eυρώ-
πη και, απ� τη δεκαετία τ�υ 1590,
και στην Kρήτη – �αρακτήρα εθνι-
κ�, συνδέεται με τ�ν �υμανισμ�
τ�υ 15�υ αι. και τις περί τ�ν Bιτρ�ύ-
�ι� σπ�υδές. Σταθμ�ς στις τελευ-
ταίες ήταν η πρώτη έντυπη έκδ�ση
τ�υ Bιτρ�υ�ί�υ, στη Pώμη τ�υ
1486, με την επιμέλεια τ�υ da
Veroli, �π�υ και περιέ��νται �ι λι-
γ�στές μας αυτές πληρ�%�ρίες. Σ’
αυτές, ας πρ�σθέσ�υμε και την ιδι-
αίτερα σημαντική, �τι δι�ργανωτής
των πρώτων εκείνων παραστάσεων
ήταν, εκτ�ς απ� τ�υς �υμανιστές,
και ένας πανίσ�υρ�ς τ�τε α"ιωμα-
τ�ύ��ς τ�υ Bατικαν�ύ, � καρδινά-

λι�ς Rafaele Riario, π�υ εί�ε �ρησι-
μ�π�ιήσει γι αυτ� τ�ν σκ�π� ακ�μη
και τ� σπίτι τ�υ.

Θέατρ� στην αυλή

Mετα"ύ π�λλών παραγ�ντων π�υ
�δηγ�ύν στη θετική αυτή στάση της
δυτικής Eκκλησίας, � ρ�λ�ς μιας
πρ�σωπικ�τητας, �πως � Leone
Battista Alberti (1402 ή 1404–1472),
δεν είναι ίσως � μικρ�τερ�ς. Homo
universale της επ��ής τ�υ, είναι έ-
νας άνθρωπ�ς τ�υ Bατικαν�ύ, στη
γραμματεία τ�υ �π�ί�υ υπηρετεί επί
μακρ�ν, ασ��λ�ύμεν�ς παράλληλα
τ�σ� με τη θεωρία της τέ�νης και
της αρ�ιτεκτ�νικής �σ� και με την
αρ�ιτεκτ�νική ως πρά"η, �π�υ και

διακρίνεται ως � σπ�υδαι�τερ�ς, μα-
!ί με τ�ν Brunelleschi, αρ�ιτέκτ�νας
τ�υ 15�υ αι. O Alberti είναι εκείν�ς
π�υ με ικαν�τητα εγκρίτ�υ ν�μικ�ύ
και επι�ειρήματα θρησκευτικά, κ�ι-
νωνικά και, πρ�παντ�ς, εν�ς �υμανι-
στή, υπ�στηρί!ει πως δεν υ%ίσταται
ασυμ�ί�αστ� μετα"ύ Eκκλησίας και
θεάτρ�υ και �τι τ� τελευταί� συντε-
λεί στ�ν «ε"ανθρωπισμ� τ�υ ανθρώ-
π�υ». Aν κανείς σκε%θεί �τι �λα αυ-
τά περιέ��νται σε ένα σπ�υδαί� �ι-
�λί� τ�υ αρ�ιτεκτ�νικ� (De Re
Aedificatoria), ένα πρώτ� �ειρ�γρα-
%� τ�υ �π�ί�υ πρ�σ%έρει στ�ν Πάπα
Nικ�λα� E, τ� 1452, και �τι τ� ίδι� έρ-
γ� κυκλ�%�ρεί σε �ειρ�γρα%α και
τυπώνεται ένα �ρ�ν� πριν τ� 1486,
αντιλαμ�άνεται τo ρ�λ� π�υ πρέπει

Aπ� τ�υς σπ�υδαι�τερ�υς αρ�ιτέκτ�νες τ�υ 15�υ αιώνα, αλλά και στην υπηρεσία τ�υ Bατικαν�ύ, � Λε�νε Mπατίστα
Aλμπέρτι (1402 ή 1404–1472) υπ�στήρι�ε απ�τελεσματικά την άπ�ψη �τι δεν υπάρ�ει ασυμ�ί�αστ� μετα�ύ Eκκλησίας
και θεάτρ�υ (αριστερά). O Λε�νάρντ� ντα Bίντσι (δε�ιά, αυτ�πρ�σωπ�γρα"ία), 1452–1519, α�ι�π�ίησε με ιδι�"υή τρ�-
π� στ�υς θεατρικ�ύς �ώρ�υς της Aναγέννησης τα διδάγματα της αρ�ιτεκτ�νικής των αρ�αίων θεάτρων.

Σ�έδι� τ�μής τ�υ �ύλιν�υ θεάτρ�υ π�υ κατασκεύασε στη Bιτσέντσα τ� 1539 � Σεμπαστιάν� Σέρλι�, 1475–1554 (απ�
τ� De Prospettiva ή Libro secondo, Παρίσι 1545).
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Λε�νάρντ� ντα Bίντσι: πρ��πτικ� και κατατ�μή (κάτω αριστερά) εδωλίων για
ένα «αμ"ιθέατρ�» (απ� τ�ν Codex Atlanticus, "υλ. 13, b).

H διώρ�"η στ�ά π�υ περι�άλλει την αυλή (cortile) τ�υ Palazzo della
Cancelleria, στη Pώμη, μέσα στην �π�ία δ�θηκε τ� 1496 θεατρική παράσταση.

να άσκησαν �ι ιδέες τ�υ Alberti σε
μια επ��ή π�υ τ� κύρ�ς τ�υ ήταν ε-
δραιωμέν� μετα"ύ των συντελεστών
της πρώιμης Aναγέννησης.

O καρδινάλι�ς Riario δεν έκτισε
μεν ένα μ�νιμ� θέατρ� τ� 1486 αλλά
άρ�ισε, τ�ν ίδι� �ρ�ν�, να κτί!ει για
τ�ν εαυτ� τ�υ τ� γνωστ� ως palazzo
della Cancelleria, απ� τα πρωιμ�τερα
μέγαρα της αναγεννησιακής Pώμης.
T� γιγαντιαί� αυτ� κτίρι� διαθέτει,
�πως και τ� παλάτι τ�υ Oυρμπίν�,
έργ� συνεργάτη τ�υ Alberti, μια με-
γάλη εσωτερική αυλή, τ� cortile, π�υ
την περι�άλλει απ� παντ�ύ δι�ρ�%η
στ�ά με κι�ν�στήρικτες τ�"�στ�ι-
�ίες. Mέσα στην αυλή αυτή, π�υ τε-
λείωσε τ� 1496, δ�θηκε μια θεατρική
παράσταση και τα ίδια ίσως έγιναν
νωρίτερα και στ� παλάτι τ�υ Oυρμπί-
ν�, στ� �π�ί� ανέκαθεν ανήκε κι ένα
ιδι�τυπ� !ωγρα%ικ� έργ�, μια αρ�ι-
τεκτ�νική veduta, η πρ��πτική παρά-
σταση «αρ�αίας» π�λης, με μήκ�ς
κ�ντά στα 4 μ. E�ει ερμηνευθεί είτε
σαν άσκηση κεντρικής πρ��πτικής
είτε �μως ως εικ�ν�γρα%ημένη σκη-
νή για την παράσταση κωμωδίας, μια
scena comica.

H πρ�ταση
τ�υ ντα Bίντσι

Eκτ�ς �μως απ� τ� cortile εν�ς με-
γάρ�υ ή παλατι�ύ της Aναγέννησης,
�π�υ συνήθως περι�ρί!εται τ� θεά-
τρ� στις πρώτες τ�υ δεκαετίες, πά-
ντα συνδεδεμέν� με τ�υς κύκλ�υς
των �υμανιστών της αυλής τ�υ τ�πι-
κ�ύ ηγεμ�να, μια άλλη εναλλακτική
λύση ήταν μια ευρύ�ωρη κλειστή αί-
θ�υσα, λύση π�υ ίσως ε%αρμ�σθηκε
στ� Castello τ�υ Mιλάν�υ. Π�ύ �μως
κάθ�νταν �ι θεατές; 

Eνα ανεπαρκώς σ��λιασμέν�
σ�έδι� τ�υ Leonardo da Vinci, π�υ
πρέπει να ανήκει είτε στην πρώτη
(1482–1499) είτε τη δεύτερη παρα-
μ�νή τ�υ στ� Mιλάν� (1506–1511),
�ταν απ�δειγμένα τ�υ αναθέτ�υν
την επιμέλεια θεατρικών παραστά-
σεων, δεί�νει να μην είναι τίπ�τε

περισσ�τερ� απ� τ�ν ήδη καθιερω-
μέν� τρ�π� ε"ασ%άλισης θέσεων
για τ�υς θεατές. Eίναι στ�ν τύπ�
των εδωλίων εν�ς auditorium, μια
�αθμιδωτή κατασκευή. Oμως, �ι α-
να�αθμ�ί της ανήκ�υν σε δύ� δια-
%�ρετικά μεγέθη π�υ εναλλάσσ�-
νται. Σε κατατ�μή, � Leornardo δί-
νει μ�νά�α τις αναλ�γικές σ�έσεις
των διαστάσεών τ�υς π�υ είναι τα
κλάσματα, 1/3, 2/3 και 4/3, ως εάν η
τιμή της μ�νάδας τ�υ είναι αυτ�-
ν�ητη ή αδιά%�ρη. Aλλά, τα τρία
κλάσματα με τ�ν κ�ιν� παρ�ν�μα-
στή (3) συγκρ�τ�ύν γεωμετρική
πρ��δ� με λ�γ� τ� 2 και, επιπλέ�ν,
αντιστ�ι��ύν σε συγκεκριμένα μ�υ-
σικά διαστήματα, �πως και η κλίση
2:1 τ�υ συν�λ�υ, μια �κτά�α. Eίναι,
πιστεύω, εμ%ανής η παρ�υσία της
πυθαγ�ρειας–πλατωνικής καταγω-
γής θεωρίας των αριθμών π�υ υι�-
θετεί η πρώιμη Aναγέννηση και
πρώτ�ς εισάγει στη θεωρία της αρ-
�ιτεκτ�νικής � Alberti, με την �μώ-
νυμη μ�υσική αναλ�γία, π�υ και ε-
κείν�ς τη �ρησιμ�π�ιεί για τ�ν
πρ�σδι�ρισμ� τ�υ πλάτ�υς, μήκ�υς
και ύψ�υς των �ώρων μέσω απλών
αναλ�γικών σ�έσεων. O πρ�σδι�ρι-
σμ�ς της μ�νάδας, εδώ, ε"αρτάται
απ� γνώσεις ανθρωπ�μετρίας, κάτι
π�υ κανείς δεν αμ%ισ�ητεί στ�ν da
Vinci με την πρωτ�π�ριακή τ�υ
γνώση τ�υ ανθρωπίν�υ σώματ�ς.
Oι μικρ�ί ανα�αθμ�ί (2/3x1/3) πρ��-
ρί!�νται απ� τ�ν Leonardo για υπ�-
π�δια των καθημένων, τ� μπρ�στι-
ν� τμήμα των μεγάλων (2/3x2/3) για
να καθίσει κανείς, ενώ τ� υπ�λ�ιπ�
τ�υ πλάτ�υς (2/3) ανήκει σε διάδρ�-
μ� ανεμπ�διστης, μετωπικής κίνη-
σης των πρ�σερ��μένων και απ�-
�ωρ�ύντων. «Για τη διέλευση �π�ι-
�υ θέλει να απ��ωρήσει απ� αυτ�
τ� αμ%ιθέατρ�», σημειώνει � da
Vinci, για την ιδι�%υή τ�υ πρ�ταση
π�υ είναι λειτ�υργικ�τερη εκείνης
των αρ�αίων και εισάγει μια «εσω-
τερική κλίμακα» στ� κ�ίλ� (innerer
Masstab), αλλά είναι δαπανηρ�τε-

Kάτ�ψη και ε-
γκάρσια τ�μή
τμήματ�ς των
εδωλίων τ�υ
«αμ"ιθεά-
τρ�υ» τ�υ
Leonardo da
Vinci (σ�έδι�
τ�υ I�ρ. Δημα-
κ�π�υλ�υ). Ως
μ�νάδα μή-
κ�υς �ρησιμ�-
π�ιήθηκε τ�
braccio τ�υ
Mιλάν�υ (59,4
εκ.), �π�τε τα
κλάσματα 1/3,
2/3 και 4/3 τ�υ
Leonardo εί-
ναι, αντίστ�ι-
�α, 19,8 εκ.,
39,6 εκ. και
79,2 εκ., ενώ �
διάδρ�μ�ς με-
τωπικής κίνη-
σης μετα�ύ ε-
κατέρωθεν
καθημένων έ-
�ει πλάτ�ς
39,6 εκ.Συνέ�εια στην 20ή σελίδα
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ρη. Tώρα, � �ρ�ς «anfiteatro» τ�υ
da Vinci, αν δεν σημαίνει απλώς θέ-
ατρ�, τ�τε πρέπει να υπ�δηλώνει
�τι έ�ει κατά ν�υ μια �μ�ια κατα-
σκευή στην αντίπερα πλευρά της
εικ�νι!�μένης, αλλά με αντίθετη
%�ρά, και ένα κεν� αναμεσά τ�υς
�π�υ κιν�ύνται �ι ερμηνευτές. Σ’
αυτή την περίπτωση, π�υ δεν μπ�-
ρεί να απ�κλειστεί, έ�ει απλώς σ�ε-
διάσει τ� μισ� της πλήρ�υς ίδέας
τ�υ. 

Mια "υλ�κατασκευή με ενιαί� τύ-
π� εδωλίων και μεγαλύτερη γωνία
κλίσης παρέμενε, αντίθετα, τ� κα-
θιερωμέν� κ�ίλ� των συνήθως ευ-
καιριακών αυτών θεάτρων της Iτα-
λίας μέ�ρι τ�ν ύστερ� 16� αι. Tην
εικ�να εν�ς απ� αυτά �%είλ�υμε
στ�ν αρ�ιτέκτ�να Sebastiano
Serlio, γνωστ� και σε μας απ� τη
διάδ�ση και απή�ηση π�υ εί�αν και
στην Eλλάδα (Kρήτη και Zάκυνθ�)
τα αρ�ιτεκτ�νικά τ�υ �ι�λία.

H σκην�γρα�ία

Στ� Περί Πρ��πτικής (1545), δη-
μ�σιεύει � Serlio σ�έδι� τ�μής τ�υ
"ύλιν�υ θεάτρ�υ π�υ έστησε μέσα
στ� cortile μεγάρ�υ της Bιτσέ-
ντσας, με την ευκαιρία τ�υ καρνα-
�αλι�ύ τ�υ 1539. Aπέναντι στ� �αθ-
μιδ�%�ρ� ικρίωμα για τ�υς θεατές,
υπάρ�ει "ύλιν� palco, μια ε"έδρα
για τ�υς ηθ�π�ι�ύς, στη θέση �π�υ
στην αρ�αι�τητα υπήρ�ε τ� πρ�-
σκήνι�. Eκεί �μως �π�υ υψων�ταν
� τ�ί��ς της σκηνής (scaenae
frons), � Serlio έ�ει στηρί"ει, πάνω
σε ανασηκωμέν� τμήμα τ�υ σανι-
δώματ�ς, τεντωμένες �θ�νες π�υ
ήσαν !ωγρα%ισμένες, μια σκην�-
γρα%ία στην κυρι�λε"ία.

Πηγή των θεμάτων της είναι � Bι-
τρ�ύ�ι�ς, ��ι �μως απ�λυτα. Eτσι,
αντί για την αρ�ιτεκτ�νική εν�ς α-
νακτ�ρ�υ, η τραγική σκηνή δεί�νει
τ� κέντρ� μιας π�λης alla antica, με
θριαμ�ικά τ�"α, πυραμίδες, ��ελί-
σκ�υς κλπ, στ� �άθ�ς, και κτίρια α-
ναγεννησιακής μ�ρ%ής εμπρ�ς, ε-
νώ η κωμική σκηνή, αντί για σπίτια
ιδιωτών, παρ�υσιά!ει τ� εσωτερικ�
μιάς π�λης alla moderna, �πως ή-
σαν ακ�μη �ι π�λεις με κτίρια με-
σαιωνικά, γ�τθικά αν�ίγματα κλπ. H
αλλαγή �%είλεται στη διάδ�ση π�υ
εί�ε η θεωρία τ�υ Alberti περί ιδανι-
κής π�λης και η απ� πλευράς
decorum διάκριση των ιδιωτικών
κατ�ικιών σε ’κείνες των πρ�ε��-
ντων π�λιτών και �λες τις άλλες.
Eτσι, πρ��πτικές παραστάσεις μιας
π�λης ή της ε"��ής απ�τελ�ύν τη
σκην�γρα%ία των πρώτων δεκαε-
τιών τ�υ αναγεννησιακ�ύ θεάτρ�υ,
με α"ι�λ�γ�τερ� δημι�υργ� τ�ν
αρ�ιτέκτ�να Bald. Peruzzi, δάσκαλ�
τ�υ Serlio στην αρ�ιτεκτ�νική.

Eίναι, ίσως, � μαθητής π�υ σύ-
ντ�μα θα πρ��ωρήσει στ� επ�μεν�
�ήμα, τα «apparati» ή «casamenti»,
την πρ��πτική απ�δ�ση τ�υ �γκ�υ
των κτιρίων πάνω σε δύ� δια%�ρε-
τικά επίπεδα, μετωπικ� και πλάγι�.
Yπ� τ�ν τύπ� αυτ�, καθιερώνει �
Serlio τρία είδη σκηνής, την τραγι-
κή, κωμική και σατυρική, τα �π�ία
πιστεύω πως ακ�λ�υθεί και τ� Kρη-
τικ� θεάτρ� τ�υ 16�υ–17�υ αι. Mια
πρ�ταση τ�υ Serlio για ένα πι� «αρ-
�αι�πρεπές» θέατρ� μέσα σε αί-

θ�υσα, με πρ�εδρίες και κυκλ�τε-
ρείς κερκίδες, δεί�νει σε κάτ�ψη
την τρισδιάστατη αυτή σκην�γρα-
%ία π�υ τείνει πλέ�ν να γίνει ένα
σκηνικ�, υπ� την π�λύ πι� νε�τερη
ένν�ια.

Kλειστ� αμ�ιθέατρ�

Mε %�ρέα έναν �μιλ� ευγενών
και αστών της Bιτσέντσας π�υ, με
ήρωά τ�υς τ�ν μυθικ� Hρακλή, εν-
δια%έρ�νται κυρίως για την επιστη-
μ�νική γνώση αλλά και �ργανώ-
ν�υν θεατρικές παραστάσεις ή και
αρματ�δρ�μίες, την Accademia
Olimpica (1555), και απ�κλειστικ�
συντελεστή ένα μέλ�ς της, τ�ν αρ-
�ιτέκτ�να Andrea Palladio (1508–
1580), ύστατ� των μεγάλων δημι-
�υργών της Aναγέννησης, � θεα-
τρικ�ς �ώρ�ς μεταμ�ρ%ώνεται
στην αρ�ιτεκτ�νημένη αίθ�υσα ε-
ν�ς κλειστ�ύ θεάτρ�υ των νε�τέ-
ρων �ρ�νων.

Σαν να πρ�ετ�ιμά!εται απ� καιρ�,
� Palladio θα κατασκευάσει δύ�
πρ�σωρινά θέατρα, θα πρ�σεγγίσει
τα αρ�αία με ακρί�εια άγνωστη
πριν και θα συνεργασθεί με τ�ν
Barbaro, τ�υ �π�ί�υ η μετά%ραση
τ�υ Bιτρ�υ�ί�υ (1567) περιέ�ει δικά
τ�υ σ�έδια. Έτσι, �ταν �ι συνάδελ-
%�ί τ�υ στην Aκαδημία, λίγ� πριν
πεθάνει, τ�υ αναθέτ�υν να τ�υς
κατασκευάσει ένα μ�νιμ� θέατρ�,
τ� Teatro Olimpico (1580–1584),
σύμ%ωνα με τα ρωμαϊκά πρ�τυπα,
εκείν�ς είναι πρ�ετ�ιμασμέν�ς.
Διάδ���ς τ�υ γίνεται άλλωστε ένας
��ηθ�ς τ�υ, � Scamozzi, η πρωτ�-
τυπία τ�υ �π�ί�υ παραμένει αμ%ί-
��λη.

Συνέ�εια απ� την  19η σελίδα

Σκην�γρα"ία για παράσταση κωμω-
δίας, π�υ αναπαριστά κέντρ� «αρ-
�αίας» π�λης (διαστάσεις
1,09x3,82, Oυρμπίν�, Galleria
Nazionalle delle Marche. Eδώ, απ�
τ�ν κατάλ�γ� της έκθεσης «Mια
σκηνή για τ� Δι�νυσ�»).
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Kατά τα αρ�αία πρ�τυπα, ένα απ� τα
πρώτα θέατρα της Aναγέννησης: τ�
περί"ημ� Tεάτρ� Oλύμπικ� της Bι-
τσέντσας, έργ� (1580–1585) τ�υ
Aντρέα Παλάντι�. Eικ�νί&εται τ� κ�ί-
λ� και η περιμετρική κι�ν�στ�ι�ία (α-
ριστερά) και (κάτω) η σκηνή με την
�ρ�ήστρα (απ� τ�ν κατάλ�γ� της έκ-
θεσης «Mια σκηνή για τ� Δι�νυσ�»).

H σπ�υδαι�τερη καιν�τ�μία τ�υ
Palladio είναι � μνημειακ�ύ �αρα-
κτήρα τ�ί��ς της σκηνής. E�ει σ�ή-
μα Π με τα άκρα τ�υ να κάμπτ�νται
πρ�ς τ� κ�ίλ�, �πως ανα%έρει � Bι-
τρ�ύ�ι�ς για τα ρωμαϊκά θέατρα. O
Palladio μ�ρ%ώνει τ� Π τ�υ τ�ί��υ
με τρεις επάλληλες !ώνες, μια πρ�-
έ��υσα κι�ν�στ�ι�ία επί �άθρων,
κάτω, μια μισ��υθισμένη στ�ν τ�ί-
��, πι� πάνω, και, τέλ�ς, μιά ρη�ή
σειρά ψευδ�παραστάδων. T� ύψ�ς
τ�υς �αίνει μει�ύμεν� πρ�ς τα άνω
�σ� μειώνεται και η πρ�ε"��ή τ�υς
απ� τ�ν τ�ί��. Aνάμεσά τ�υς, α%ή-
ν�νται πέντε θύρες στ� ισ�γει�,
�αθιές κ�γ�ες στ�ν μεσαί� �ρ�%�
και ακ�μη ρη��τερες εσ��ές στ� α-
νώτατ� τμήμα. 

T� κ�ίλ�, πάνω σε podium, είναι,
ε"αιτίας τ�υ σ�ήματ�ς τ�υ �ικ�πέ-
δ�υ, ημιελλειπτικ� αλλά και απλ�,
τ� αντίθετ� τ�υ τ�ί��υ της σκηνής,
�π�υ μέσα απ� τα πέντε ισ�γεια α-
ν�ίγματα τ� μάτι �δηγείται σε δια-
%�ρετικής κατεύθυνσης «δρ�μ�υς
π�λης» π�υ �λ�ι συγκλίν�υν πρ�ς
τη σκηνή, μια τρισδιάστατη σκην�-
γρα%ία σκαλισμένη σε "ύλ�, �πως
είναι �λα άλλωστε, πλην των αθρ�-
ων γλυπτών. Mιά ημιελλειπτική κι�-
ν�στ�ι�ία περι�άλλει την τελευταία
σειρά των εδωλίων, συνδέ�ντας τα
πάντα σ’ ένα σύν�λ� απ� απλές αλ-
λά και σύνθετες μ�ρ%ές, συνται-
ριασμένες σε μια εν�τητα, τελικά έ-
να �ώρ� ανείπωτης γ�ητείας με τ�
κέντρ� �άρ�υς επάνω στην υπέρ�-
�η σκηνή και �,τι συντελείται εκεί.
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Aνα�ίωση έργων και �ώρων
Iστ�ρικές παραστάσεις αρ�αί�υ δράματ�ς στα νε�τερα �ρ�νια και η επανα�ρησιμ�π�ίηση των αρ�αίων αμ�ιθεάτρων

T�υ Πλάτων�ς Mαυρ�μ�ύστακ�υ

Eπίκ�υρ�υ Kαθηγητή Tμήματ�ς 
Θεατρικών Σπ�υδών Πανεπιστημί�υ Aθηνών

OI OPOI παράστασης τ�υ αρ�αί�υ
ελληνικ�ύ δράματ�ς στη νε�τερη
Eλλάδα σ�ετί��νται άμεσα με τ�υς
�ρ�υς δημι�υργίας και ανάπτυ�ης
τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς. Xαρακτηρι-
στικ� ίσως παράδειγμα για τη στάση
των Eλλήνων θεατών και δημι�υρ-
γών τ�υ 19�υ αιώνα μας δίνει η πρώ-
τη εντ�πισμένη, συστηματικά μελε-
τημένη απ� τ�ν Δ. Σπάθη, παράστα-
ση αρ�αί�υ ελληνικ�ύ δράματ�ς στη
νε�τερη επ��ή. H παράσταση τ�υ Φι-
λ�κτήτη στη διασκευή τ�υ Nικ�λά�υ
Πίκκ�λ�υ με μαθητές τ� 1818 στην
Oδησσ� τ�π�θετεί τα πράγματα σε
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: «T�
θέατρ� θερμαίνει των �μ�γενών τα
στήθη δια την ανάστασιν της πατρί-
δ�ς». H �ρήση τ�υ αρ�αί�υ δράμα-
τ�ς για ιδε�λ�γικ�ύς σκ�π�ύς καθ�-
ρισε την πρ�σέγγισή τ�υ σε �λη τη
διάρκεια τ�υ 19�υ αιώνα, και ά"ησε
εμ"ανή ί�νη τ�σ� σε ένα σημαντικ�
αριθμ� παραστάσεων �σ� και στ�
�ώρ� της νε�ελληνικής παιδείας.

H ειδική αυτή διάσταση, συνέ#αλε
στη δημι�υργία μιας σημαντικής πα-
ράδ�σης. H π�λύ�ρ�νη και συνε�ής
παρ�υσία τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς
στις νε�ελληνικές σκηνές, είναι κα-
θώς "αίνεται, μ�ναδική στ�ν κ�σμ�.
Σύμ"ωνα με τις πι� πρ�σ"ατες, ε�α-
ντλητικές καταγρα"ές, εντ�πί��νται
περισσ�τερες απ� ε�ακ�σιες πενή-
ντα παραγωγές αρ�αί�υ δράματ�ς
στ�ν ελλαδικ� �ώρ�, απ� επαγγελ-

ματικ�ύς θιάσ�υς απ� τ� 1818 ώς τις
μέρες μας. H μελέτη της σκηνικής
παρ�υσίασης αρ�αί�υ δράματ�ς
στην Eλλάδα απ�τελεί ένα απ� τα
σημαντικά �ητ�ύμενα της θεατρ�λ�-
γίας, α"�ύ �ι παραστάσεις αυτές συ-
νιστ�ύν ένα απ� τα πι� σημαντικά
κε"άλαια της ιστ�ρίας τ�υ νε�ελλη-
νικ�ύ θεάτρ�υ. H μ�ναδικ�τητα π�λ-
λών απ� τις πρ�σεγγίσεις, η συ�νά
με μ�ρ"ή εμμ�νής αντιμετώπιση

των αρ�αίων κειμένων και η π�λυ-
μ�ρ"ία των παραστάσεων δημι�ύρ-
γησαν ένα corpus π�υ επιτρέπει να
εντ�πίσ�υμε ιδι�μ�ρ"ίες της ελλη-
νικής θεατρικής ιστ�ρίας. Tαυτ��ρ�-
να με α"�ρμή �ρισμένες απ� τις πα-
ραστάσεις να διαπιστώσ�υμε καιν�-
τ�μίες και πρωτ�τυπες λύσεις σε
πρ�#λήματα π�υ εγείρει τ� ανέ#α-
σμα των έργων της αρ�αίας δραμα-
τ�υργίας. Aνάμεσα τ�υς αναμ"ισ#ή-

τητα �ε�ωριστή θέση κατέ�ει τ�
πρ�#λημα τ�υ σκηνικ�ύ �ώρ�υ*.

Στ�ν 20� αιώνα

H είσ�δ�ς στ�ν εικ�στ� αιώνα ση-
ματ�δ�τησε την αρ�ή μιας νέας ε-
π��ής για τη θεατρική δραστηρι�-
τητα στην Eλλάδα· η νέα αντίληψη
ταυτίστηκε με την πρ�#�λή μιας άλ-
λης �πτικής και τη δημι�υργία άλ-
λων �ρων για τη σκηνική πρά�η. Oι
πρώτες ρωγμές στη μ�ν�διάστατη
–ιδε�λ�γικά και π�λιτικά "�ρτισμέ-
νη– αντιμετώπιση τ�υ 19�υ αιώνα,
εμ"ανί��νται απ� τ� γύρισμα τ�υ
αιώνα και με την εμ"άνιση τ�υ σκη-
ν�θέτη στην ελληνική θεατρική
πρακτική και ιδιαίτερα με τ�ν Kων-
σταντίν� Xρηστ�μάν�. O Xρηστ�μά-
ν�ς με τις «αισθητικές πρ�σπάθει-
ες» τ�υ, �πως τις �αρακτηρί�ει �
Bάλτερ Π�ύ�νερ, άν�ι�ε τ� δρ�μ�
για μια νέα πρ�σέγγιση τ�υ αρ�αί�υ
δράματ�ς, σύμ"ωνα με την �π�ία �
σκην�θέτης ανάγεται σε κυρίαρ��
παράγ�ντα της σκηνικής πρά�ης. H
παράσταση της Aλκηστης τ� N�έμ-
#ρι� τ�υ 1901, π�υ εγκαινίασε τη
λειτ�υργία τ�υ θιάσ�υ τ�υ, απ�τέ-
λεσε την πρώτη έκ"ραση αυτής της
νέας τάσης, σύμ"ωνα με την �π�ία
�λα τα στ�ι�εία της παράστασης,
μέ�ρι την τελευταία λεπτ�μέρεια,
πρέπει να εκπ�ρεύ�νται απ� τη
#�ύληση τ�υ σκην�θέτη. H δικαίω-
ση αυτής της τάσης, η �π�ία �δήγη-
σε τελικά στην εναρμ�νιση της ελ-
ληνικής θεατρικής πρακτικής με τις
ε�ελί�εις της ευρωπαϊκής, άργησε
να κατακτήσει την απ�λυτη κυριαρ-
�ία της ελληνικής σκηνής.

H πληρέστερη έκ"ρασή της συνα-
ντάται στις διαδ��ικές πρ�σεγγίσεις
τ�υ Φώτ�υ Π�λίτη: Oιδίπ�υς Tύραν-

«Oιδίπ�υς Tύρανν�ς» τ�υ Σ���κλή, σε σκην�θεσία Φώτ�υ Π�λίτη, 1933 (απ� τ� λεύκωμα «60 �ρ�νια Eθνικ� Θέατρ�»,
Kέδρ�ς 1992).

Σκηνή απ� την «Aλκηστη» τ�υ Eυριπίδη, �πως την ανέ!ασε � Kωνσταντίν�ς Xρηστ�μάν�ς τ� 1901 στη Nέα Σκηνή τ�υ
(Γ. Σιδέρη: «Iστ�ρία τ�υ Nέ�υ Eλληνικ�ύ Θεάτρ�υ» A΄ τ�μ., Kαστανιώτης, 1990).
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Oι «Iκέτιδες» τ�υ Aισ�ύλ�υ στις Δελ�ικές Γι�ρτές τ�υ %εύγ�υς Σικελιαν�ύ, τ� 1930 (Aρ�εί� M�υσεί�υ Mπενάκη).

ν�ς (1919 και 1933), Eκά�η (1927),
Aγαμέμνων (1932), Πέρσες και Kύ-
κλωπας (1934). Στηρί��ντας την αρ-
�ική τ�υ θεώρηση σε λύσεις π�υ ήδη
αναγνωρί��νται στις παραστάσεις
τ�υ Mα� Pάιν�αρτ, � Φώτ�ς Π�λίτης
θα αναδημι�υργήσει τ� σημαντικ�
πρ�τυπ� π�υ καθιέρωσε � Pάιν�αρτ
εμπλ�υτί��ντάς τ� κατά τρ�π� τέ-
τ�ι� π�υ να απ�τελέσει τη «δημι�υρ-
γική ανταπ�κριση τ�υ ελληνικ�ύ θε-
άτρ�υ» σε πρ�#λήματα και αιτήματα
π�υ πρώτ�ς διατύπωσε με τις παρα-
στάσεις τ�υ � Aυστριακ�ς σκην�θέ-
της. H #ρα�ύ#ια παρ�υσία τ�υ Φώ-
τ�υ Π�λίτη στ� νε�ϊδρυ�μεν� (1932)
Eθνικ� Θέατρ� έθεσε παράλληλα και
τ�υς �ρ�υς λειτ�υργίας της κρατι-
κής σκηνής. O Δημήτρης P�ντήρης
π�υ θα αναλά#ει στη συνέ�εια την
καλλιτε�νική διεύθυνση τ�υ Eθνικ�ύ
Θεάτρ�υ θα συνε�ίσει την π�ρεία
π�υ άν�ι�ε με την πρακτική τ�υ �
Π�λίτης.

T� �ήτημα τ�υ �ώρ�υ

Aνάμεσα στα �αρακτηριστικά της
αντίληψης τ�υ Pάιν�αρτ θα πρέπει
να συμπεριλά#�υμε την πεπ�ίθηση
πως τ� θεατρικ� ύ"�ς περικλείει και
τη "υσική διευθέτηση τ�υ θεατρι-
κ�ύ �ώρ�υ, καθώς και τη σ�έση κ�ι-
ν�ύ και ηθ�π�ιών. O"είλ�υμε να α-
ναγνωρίσ�υμε �τι α"ετηρία της τά-
σης αυτής στάθηκαν �ι σκην�θετι-
κές λύσεις π�υ εί�αν δ�κιμαστεί
στις θεατρικές σκηνές ήδη απ� τ�ν

19� αιώνα στη Γερμανία. H διάσημη
παράσταση της Aντιγ�νης τ�υ Σ�-
"�κλή σε σκην�θεσία Λ�ύντ#ι� Tικ
τ� 1841, με τη μεγάλη της επιτυ�ία
εισήγαγε απ� π�λύ νωρίς νέα αιτή-
ματα για τη θεατρική πρακτική, ανα-
�ωπυρών�ντας ταυτ��ρ�να τ� εν-
δια"έρ�ν για τ� αρ�αί� ελληνικ�
δράμα.

Tα γεγ�ν�τα γύρω απ� τη διάσημη
αυτή παράσταση είναι λίγ� ώς π�λύ
γνωστά. O Γ�υλιέλμ�ς IV της Πρω-
σίας απ�"άσισε να παρα�ωρήσει
στ�ν Tικ, π�υ για αρκετά �ρ�νια πα-
ρέμενε στ� περιθώρι� της γερμανι-
κής θεατρικής �ωής, τ� αυλικ� τ�υ
θέατρ� στ� Π�τσνταμ για πειραματι-
κές παραστάσεις. H παρ�υσίαση της
Aντιγ�νης τ�υ Σ�"�κλή, ήταν ένα
γεγ�ν�ς π�υ απ�τέλεσε καιν�τ�μία,
α"�ύ �ι επαγγελματικές παραστά-
σεις αρ�αίων τραγωδιών ήταν στην
�υσία άγνωστες ώς εκείνη την επ�-
�ή. Στ�ν Tικ παρα�ωρήθηκε απ�λυ-
τη δικαι�δ�σία σε �λ�κληρη την πα-
ραγωγή, και εκείν�ς διεύρυνε τη
σκηνή με ένα  ημικύκλι� π�υ κάλυ-
πτε την τά"ρ� της �ρ�ήστρας δημι-
�υργώντας ένα σκηνικ� �ώρ� αντί-
στ�ι�� τ�υ ελληνικ�ύ αμ"ιθεάτρ�υ
και της αρ�αίας σκηνής τ� �π�ί� και
απ�τέλεσε και τ� μ�ναδικ� "�ντ�
της δράσης. H λύση στα πρ�#λήμα-
τα τ�υ σκηνικ�ύ �ώρ�υ π�υ επέλε�ε
� Π�λίτης στην παράσταση τ�υ Oιδί-
π�δα τ�υ 1919 απ�τελεί σα"ή ανα-
λ�γία της λύσης π�υ πρ�τάθηκε απ�
τ�ν Tικ.

Oπως � Π�λίτης έτσι και � Pάιν-
�αρτ έ�ει πρ�"ανώς υπ�ψη τ�υ τ�
πείραμα τ�υ Tικ �ταν παρ�υσιά�ει
τ�ν Oιδίπ�δα Tύρανν� τ�υ Σ�"�κλή
τ� 1910 στ� M�να�� μέσα στη σκηνή
εν�ς τσίρκ�υ, και θα πρέπει να υπ�-
θέσ�υμε �τι η άπ�ψή τ�υ για τ� ανέ-
#ασμα της τραγωδίας πηγά�ει απ�
την κριτική αντιμετώπιση της εμπει-
ρίας της παράστασης της Aντιγ�νης.
Για την παράσταση τ�υ Oιδίπ�δ�ς

Tυράνν�υ τ� 1910 � Mα� Pάιν�αρτ α-
να"έρει:

«Σημαντικ� για μένα ήταν να �ανα-
!ωντανέψω την τραγωδία τ�υ Σ�#�-
κλή στ� πνεύμα των καιρών μας, να
την πρ�σαρμ�σω στις συνθήκες και
στις καταστάσεις της σημερινής επ�-
$ής. Δεν πέρασε π�τέ απ� τ� ν�υ
μ�υ να �αναστήσω την αρ$αία σκη-
νή, για την �π�ία �ι πρ�ϋπ�θέσεις
είναι τ� ύπαιθρ� και η πρ�σωπίδα.
T� �υσιαστικ� στ� συσ$ετισμ� της
σημερινής σκηνής με την αρ$αία τ�
είδα στ� αν πέτυ$α να �αναδημι�υρ-
γήσω τις διαστάσεις απ� τις �π�ίες
ε�αρτι�ταν τα απ�τελέσματα τ�υ αρ-
$αί�υ θεάτρ�υ».

Aλλωστε απ� αυτή την παράσταση
τ�υ Pάιν�αρτ (και ιδιαίτερα απ� τις
λύσεις για την αντιμετώπιση τ�υ ��-
ρ�ύ) "αίνεται πως επηρεάστηκε �
Φώτ�ς Π�λίτης για τ� δεύτερ� ανέ-
#ασμα τ�υ Oιδίπ�δ�ς Tυράνν�υ π�υ
ανέ#ασε στην κλειστή σκηνή τ�υ
Eθνικ�ύ Θεάτρ�υ τ� 1933.

Σε αν�ι�τ�ύς �ώρ�υς

Ως τ� 1927 �ι παραστάσεις αρ�αί-
�υ ελληνικ�ύ δράματ�ς μάλλ�ν πε-
ριστασιακά παρ�υσιά��νται σε αν�ι-
�τ�ύς �ώρ�υς, σε αρ�αία ή ρωμαϊκά
θέατρα, �ωρίς δηλαδή ιδιαίτερ�
πρ�#ληματισμ� σ�ετικά με τις ιδι�-
μ�ρ"ίες τ�υς. Στην ελληνική θεατρι-
κή �ωή η πρώτη �λ�κληρωμένη πρ�-
σπάθεια �ρήσης αρ�αί�υ θεάτρ�υ

Συνέ�εια στην 24η σελίδα

H α�ίσα για τ�ν «Aγαμέμν�να» τ�υ
Aισ�ύλ�υ στ� αρ�αί� Eλληνικ� Θέα-
τρ� των Συρακ�υσών, τ� 1914 (απ�
τ�ν κατάλ�γ� της έκθεσης «Mια
σκηνή για τ� Δι�νυσ�»).
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O «Oιδίπ�υς Tύρανν�ς» τ�υ Σ���κλή με τ�ν M�υνέ–Σ�υλί, τ� 1881 (Γ. Σιδέρη: «T� αρ�αί� θέατρ� στη νέα ελληνική σκηνή», Iκαρ�ς, 1976).

εμ"ανί�εται στα 1927 με τις Δελ"ι-
κές E�ρτές. H �ρ�νιά είναι σημαδια-
κή για τη νε�ελληνική πρ�σέγγιση
τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς: �υσιαστικά

καθιερώνει τις παραμέτρ�υς π�υ κα-
θ�ρί��υν τις παραστάσεις μέ�ρι τις
μέρες μας. H παράσταση τ�υ Πρ�μη-
θέα Δεσμώτη είναι η πρώτη παρά-
σταση αρ�αί�υ δράματ�ς στη νε�τε-

ρη επ��ή π�υ θέτει, επί της �υσίας,
τ� μεγάλ� �ήτημα της εκ νέ�υ �ρή-
σης των αρ�αίων ελληνικών αμ"ιθε-
άτρων. Tαυτ��ρ�να η παράσταση
τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς μετα"έρεται

στ� πρ�σκήνι� της πνευματικής ανα-
�ήτησης και διεκδικεί μια �ε�ωριστή
θέση στην ελληνική θεατρική πρα-
κτική. Tη σημαντικ�τερη �μως θέση
ανάμεσα στα μεγάλα πρ�#λήματα
πρ�ς διερεύνηση κατέ�ει τ� �ήτημα
τ�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ. Oι Δελ"ικές
E�ρτές πρ�καλ�ύν μια πνευματική
διαμά�η π�υ θα καταλή�ει στην επι-
#ε#αίωση της �ρθ�τητας μιας θέσης
π�υ θεωρεί αναγκαία την παράσταση
τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς σε αν�ι�τ�
�ώρ�, και μάλιστα στα σω��μενα αρ-
�αία θέατρα.

H �ρήση των αρ�αίων αμ"ιθεά-
τρων για την παρ�υσίαση τραγωδίας
έ�ει πρ�#άλει ως αναγκαι�τητα στην
ευρωπαϊκή πρακτική απ� τ� τέλ�ς
τ�υ 19�υ αιώνα. H καθιέρωσή τ�υς
�εκινά απ� τις παραστάσεις π�υ έ-
δωσε � M�υνέ – Σ�υλύ τ� 1888 στ�
θέατρ� της Oράγγης με τ�ν Oιδίπ�-
δα Tύρανν� τ�υ Σ�"�κλή. Oι Δελ"ι-
κές E�ρτές θα ανακινήσ�υν �υσια-
στικά τ� �ήτημα και στην Eλλάδα, και
ήδη τ� 1930 θα διατυπωθεί απ� τ�ν
κριτικ� Gabriel Boissy (π�υ εί�ε πα-
ρακ�λ�υθήσει τ�σ� τις παραστάσεις
με τ�ν M�υνέ – Σ�υλύ, �σ� και τις
Δεύτερες Δελ"ικές E�ρτές τ�υ
1930) τ� αίτημα �ρήσης τ�υ θεάτρ�υ
της Eπιδαύρ�υ.

T� αίτημα θα υλ�π�ιήσει λίγα �ρ�-
νια μετά � P�ντήρης με τ� Eθνικ�
Θέατρ�. Oι απ�ψεις τ�υ P�ντήρη
για την ερμηνεία τ�υ τραγικ�ύ ύ-
"�υς επικεντρώθηκαν στην ανα-
γνώριση της «τελετ�υργικής #ύ-
σης», σε «περιπαθείς και �γκώδεις
κινήσεις τ�υ $�ρ�ύ» με σκ�π� τη
διατήρηση εν�ς «πανηγυρικ�ύ $α-
ρακτήρα» π�υ θα μπ�ρ�ύσε να δώ-
σει «έκ#ραση στ� θρησκευτικ� και
�αθιά ανθρώπιν� πνεύμα της τρα-

Σκηνή απ� την πρώτη παράσταση στ� Θέατρ� της Eπιδαύρ�υ: 1938, η «Hλέκτρα» τ�υ Σ���κλή, σε σκην�θεσία Δημή-
τρη P�ντήρη, με την Kατίνα Πα'ιν�ύ. (Λεύκωμα Mινωτή – Πα'ιν�ύ, MIET 1997)

Συνέ�εια απ� την  23η σελίδα
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γωδίας». Kαθ�ριστική ήταν επίσης η
πεπ�ίθηση τ�υ P�ντήρη πως η τρα-
γωδία θα πρέπει να απ�δεσμευτεί,
�πως καίρια επισημαίνει � Kώστας
Γεωργ�υσ�π�υλ�ς, απ� μια αντίλη-
ψη ρεπερτ�ρί�υ. Στ� σημεί� αυτ� �
P�ντήρης δια"�ρ�π�ιείται και απ�
τ�ν Φώτ� Π�λίτη, � �π�ί�ς, �πως και
τ� σύν�λ� σ�εδ�ν των Eυρωπαίων
σκην�θετών ενέτασσε �υσιαστικά
την τραγωδία στη λ�γική εν�ς θεά-
τρ�υ ρεπερτ�ρί�υ.

H σκηνική υλ�π�ίηση μιας τέτ�ιας
άπ�ψης �δήγησε στην αναγκαι�τητα
της �ρήσης τ�υ ελληνικ�ύ αμ"ιθεά-
τρ�υ – �υσιαστικά στην αναγκαι�τη-
τα επιστρ�"ής τ�υ λ�γ�υ στ�ν τ�π�
για τ�ν �π�ί� γρά"τηκε.

Στην Eπίδαυρ�

O P�ντήρης ήδη απ� τ� 1936 π�υ
σκην�θετεί την Hλέκτρα τ�υ Σ�"�-
κλή �ρησιμ�π�ιεί για την πρώτη πα-
ράσταση τ� Ωδεί� Hρώδ�υ Aττικ�ύ.
H παράσταση αυτή τ� 1938 παί�τηκε
στ� αρ�αί� θεάτρ� της Eπιδαύρ�υ
στις 10 Σεπτεμ#ρί�υ με �ργανωμένη
μετά#αση των θεατών απ� την Πε-
ριηγητική Λέσ�η. Πρ�κειται για την
πρώτη επαγγελματική παράσταση
αρ�αί�υ δράματ�ς στ� θέατρ� της
Eπιδαύρ�υ κατά τη νε�τερη επ��ή,
και καθώς �αρακτηρίστηκε απ� ση-
μαντική επιτυ�ία ανακίνησε τ� �ήτη-
μα της σύγ�ρ�νης �ρήσης τ�υ θεά-
τρ�υ της Eπιδαύρ�υ. Eτσι απ�"ασί-
στηκε η αναστήλωση της δε�ιάς κερ-
κίδας π�υ εί�ε καταρρεύσει, ενώ εί-
ναι πια �ρατή η απ�"αση συστηματι-
κής α�ι�π�ίησης τ�υ θεάτρ�υ για
παραστάσεις αρ�αί�υ δράματ�ς.

H Eπίδαυρ�ς απ�τέλεσε για τ�ν
P�ντήρη τ�ν ιδανικ� τ�π� �π�υ θα
μπ�ρ�ύσε να υλ�π�ιήσει τ� �ραμά
τ�υ για την τραγωδία. Oραμα π�υ �
ίδι�ς διατυπώνει με τα ακ�λ�υθα
λ�για:

«Σωστ�ς τρ�π�ς, κατά τη γνώμη
μ�υ, για να μεταδ�θή στ� σύγ$ρ�ν�
θεατή τ� τραγικ� ρίγ�ς, τ� ιερ� δέ-
�ς, η πραγματική αισθητική συγκίνη-
ση π�υ έν�ιωθαν �ι αρ$αί�ι θεατές
απ’ τα ανεπανάληπτα κλασικά αρι-
στ�υργήματα είναι: να παραιτηθ�ύ-
με –κι αν ακ�μα εί$αμε αρκετά ιστ�-
ρικά δεδ�μένα– απ� κάθε πρ�σπά-
θεια μ�υσειακής αναπαράστασης
και να επιδιώ��με την άμεση συγκί-
νηση τ�υ θεατή, ερμηνεύ�ντας σω-
στά, τ�νί!�ντας τις αθάνατες, αιώ-
νιες, ανθρώπινες αλήθειες, τ� �αθύ-
τερ� ανθρώπιν� στ�ι$εί�, π�υ κλεί-
νει μέσα της η αρ$αία δραματική
π�ίηση και να δώσ�με μια σύμ#ωνη
με την �υσία τ�υ λύση στ� λυρικ�
στ�ι$εί� τ�υ αρ$αί�υ δράματ�ς,
παίρν�ντας στ�ι$εία απ� τη σύγ$ρ�-
νη ελληνική πραγματικ�τητα, π�υ να
δεί$ν�υν την εν�τητα της ελληνικής
παράδ�σης απ’ την αρ$αι�τητα μέ-
$ρι σήμερα».

H επ�μενη παράσταση π�υ παρ�υ-
σίασε � Δημήτρης P�ντήρης στην
Eπίδαυρ� ήταν η παράσταση τ�υ
Iππ�λυτ�υ τ�υ Eυριπίδη π�υ παί�τη-
κε τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1954. H παρά-
σταση αυτή εγκανιά�ει τ� Φεστι#άλ
Eπιδαύρ�υ. Aπ� την επ�μενη �ρ�νιά,
κάθε �ρ�ν� στην Eπίδαυρ� θα πα-
ρ�υσιά��νται παραστάσεις τ�υ αρ-
�αί�υ δράματ�ς π�υ εμπλ�ύτισαν
�υσιαστικά τη σύγ�ρ�νη ελληνική
θεατρική πρακτική.

H �ρήση �μως τ�υ θεάτρ�υ της
Eπιδαύρ�υ θα δημι�υργήσει για
τ�υς σκην�θέτες της μεταπ�λεμικής
περι�δ�υ νέα αιτήματα. T� �ήτημα
τ�υ αν�ι�τ�ύ �ώρ�υ θα παραμείνει
στ� επίκεντρ� τ�υ πρ�#ληματισμ�ύ
τ�υς και θα καθ�ρίσει ��ι μ�ν� τ� ύ-

"�ς, αλλά και την τε�νική των παρα-
στάσεων. Eίναι �αρακτηριστικές για
τ� πρ�#λημα �ι απ�ψεις τ�υ Kαρ�-
λ�υ K�υν:

«T� αν�ι$τ� θέατρ� π�υ $αρακτη-
ρί!ει την ε�έλι�η της θεατρικής μας
!ωής τα τελευταία $ρ�νια, έ$ει π�λ-

λά πλε�νεκτήματα, αλλά και ένα με-
γάλ� μει�νέκτημα: απαιτεί ένα δικ�
τ�υ �ε$ωριστ� δραματ�λ�γι�!

[...] T� αν�ι$τ� θέατρ�, ας τ� π�ύ-
με έτσι, απαιτεί την δημι�υργία α-
τμ�σ#αιρας. O$ι �έ�αια της ατμ�-
σ#αιρας τ�υ κλειστ�ύ θεάτρ�υ π�υ
�λ�ι �έρ�υμε, αλλά της δικής τ�υ,
των μεγάλων διαστάσεων με τ�ν ε-
�ρταστικ� $αρακτήρα τ�υ πανηγυ-
ρι�ύ. H μεγάλη και στενή επα#ή θε-
ατών και ηθ�π�ιών καθώς και η πει-
στικ�τητα τ�υ #υσικ�ύ και αληθι-
ν�ύ περι�άλλ�ντ�ς, δημι�υργ�ύν
τις απαραίτητες πρ�ϋπ�θέσεις για
την !ωντανή θεατρική λειτ�υργία.
Aλλά αν δεν γίνει αντιληπτή η δια-
#�ρά αυτή, μετα�ύ τ�υ κλειστ�ύ και
τ�υ αν�ι$τ�ύ θεάτρ�υ, δια#�ρά �υ-
σίας, τ�τε θ’ ακ�λ�υθήσει η ρ�υτι-
νιέρικη μετα#�ρά τ�υ δραματ�λ�γί-
�υ της κλειστής σκηνής στ� ύπαι-
θρ�, π�υ π�λύ γρήγ�ρα θα $άσει
την πλ�ύσια πελατεία τ�υ και θα $α-
θεί έτσι μια π�λύτιμη ανανεωτική
ευκαιρία. Xρειά!εται λ�ιπ�ν μεγάλη
πρ�σ�$ή στ� δραματ�λ�γι� και �$ι
πρ�$ειρ�τητες και ευκ�λίες...»

Tα αιτήματα της θεατρικής πρα-
κτικής π�υ διατυπών�νται απ� τα
μέσα τ�υ εικ�στ�ύ αιώνα διαμ�ρ-
"ών�υν έναν κ�ιν�, σύγ�ρ�ν� σκη-
νικ� πρ�#ληματισμ� στην Eλλάδα
και τελικά �δηγ�ύν την ελληνική
θεατρική πρακτική στ� σύν�λ� της
να συμ#άλει στην ανανέωση της πα-
γκ�σμιας σκηνικής εμπειρίας με έ-
ναν πλ�ύτ� παραστάσεων αρ�αί�υ
δράματ�ς π�υ παρά τ�ν άνισ� �α-
ρακτήρα τ�υ συνιστά μια μ�ναδική
κατάκτηση. Tα τελευταία λ�για �-
μως τ�υ Kαρ�λ�υ K�υν παραμέ-
ν�υν επίκαιρα.

Σημειώσεις:
* T� άρθρ� απ�τελεί μέρ�ς ευρύτερης εργασίας

εν ε�ελί�ει με αντικείμεν� τις παραστάσεις αρ�αί�υ
ελληνικ�ύ δράματ�ς στην νε�ελληνική σκηνή με α-
��ρμή τη συστηματική καταγρα�ή των παραστά-
σεων π�υ �λ�κληρώθηκε τ� 1992 και ενσωματώθη-
κε με �ωτ�γρα�ικ! παράρτημα στη σειρά «Aρ�αί�
ελληνικ! θέατρ�» των εκδ!σεων «Eπικαιρ!τητα».

Aπ� την «Oρέστεια» τ�υ Aισ�ύλ�υ �πως την ανέ!ασε � Kάρ�λ�ς K�υν με τ� Θέατρ� Tέ�νης τ� 1982 στην Eπίδαυρ�
(�ωτ.: Nτίμης Aργυρ�π�υλ�ς).

1954, η πρώτη παράσταση αρ�αί�υ δράματ�ς στ� Φεστι!άλ της Eπιδαύρ�υ:
«Iππ�λυτ�ς» τ�υ Eυριπίδη, σε σκην�θεσία Δημήτρη P�ντήρη.
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T�υ Mι�άλη Πιτένη

Aρ�ιτέκτ�ν�ς

XAPAKTHPIΣTIKA στ�ι�εία π�υ συν-
θέτ�υν την αναγεννησιακή θεατρική
αρ�ιτεκτ�νική είναι μετα�ύ άλλων η
υπ�μνηση και αναγωγή στ� αρ�αί�
αμ�ιθεατρικ� κ�ίλ� της αίθ�υσας
τ�υ Teatro Olimpico της Vicenza
(1585) των Andrea Palladio και
Vincenzo Scamozzi και η εισαγωγή
των καν�νων της σκην�γρα�ικής
πρ��πτικής στ� ίδι� θέατρ�, καθώς
και στ� �ι�λί� τ�υ Sebastiano Serlio
(Δεύτερ� Bι�λί� της πρ��πτικής,
1545).

Στ�υς επ�μεν�υς αιώνες ανα-
πτύσσεται και κυριαρ�εί τ� μ�ντέλ�
των σκην�γρα�ικών καν�νων της ι-
ταλικής σκηνής, �πως αυτή παρ�υ-
σιά"εται στ� Teatro Farnese της Πάρ-
μας απ� τ�ν Gian Battista Aleotti
(1628) και �πως περιγρά�εται απ�
τ�ν Niccola Sabbattini στ� �ι�λί� τ�υ
«Πρακτική για την κατασκευή θεα-
τρικών σκηνών και μη�ανών» (1637).
H ιταλική σκηνή, ένας κ�σμ�ς κλει-
στ�ς και μία πηγή ψευδαισθήσεων,
αν�ίγει μέσω τ�υ κάδρ�υ και πρ�-
σ�έρει την π�ι�τητα και την π�σ�τη-
τα των εικ�νων της στ�υς θεατές, α-
νάλ�γα με την κ�ινωνική και �ικ�ν�-
μική τά�η π�υ ανήκ�υν. 

Tα θέατρα αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ σημα-
τ�δ�τ�ύν έως τ� 19� αιώνα τις ευ-
ρωπαϊκές π�λεις και απ�τελ�ύν τη
μ�ναδική μ�ρ�ή αρ�ιτεκτ�νικής δια-
μ�ρ�ωσης τ�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ. Oι
ελά�ιστες ε�αιρέσεις ανεκτέλεστων
κυρίως αρ�ιτεκτ�νικών πρ�τάσεων
κατά τ� 18� και στις αρ�ές τ�υ 19�υ
αιώνα παραμέν�υν απ�σπασματικές
και �αρακτηρί"�υν πρ�σωπικές ανα-
"ητήσεις και κριτικές στις ιταλικές
αίθ�υσες. O Claude Nicolas Ledoux
στ� Θέατρ� της Besancon τ� 1778
καταργεί τα ιταλικά θεωρεία και η α-
νατρ�πή της ιεράρ�ησης των θέσε-
ων εμπεριέ�ει μία έστω και έμμεση
επίδραση τ�υ αρ�αί�υ αμ�ιθεάτρ�υ
και πρ�αναγγέλλει τις επερ��μενες
κ�ινωνικές ανατρ�πές της Γαλλικής
Eπανάστασης. 

T� ανεκτέλεστ� σ�έδι� τ�υ
Friedrich Gilly για τ� Eθνικ� Θέατρ�
τ�υ Bερ�λίν�υ (1798) διερευνά, αρ-
κετές δεκαετίες πριν απ� τ�
Festspielhaus τ�υ Bayreuth, τη σ�έ-
ση ανάμεσα στην αμ�ιθεατρική αί-
θ�υσα, τ� �ώρ� �ρ�ήστρας και τη
σκηνή. O Louis Catel, ένας αρ�ιτέ-
κτ�νας έντ�να επηρεασμέν�ς στα
κείμενα και τα σ�έδιά τ�υ απ� τ�ν
Bιτρ�ύ�ι�, σ�εδιά"ει τ� 1802 μία
πρ�ταση θεάτρ�υ, �π�υ συνδυά"ει
τη ρωμαϊκ�ύ τύπ�υ αμ�ιθεατρική
κάτ�ψη με την ιταλική σκηνή με πρ�-
σκήνι�. O Karl Friedrich Schinkel, ε-
κτ�ς απ� τα μνημειακά νε�κλασικά
αριστ�υργήματά τ�υ π�υ απετέλε-
σαν σταθμ�ύς στην αρ�ιτεκτ�νική
τ�υ 19�υ αιώνα, με τα ανεκτέλεστα
σκίτσα τ�υ συνε�ί"ει τις ανα"ητήσεις
τ�υ �ίλ�υ τ�υ F. Gilly σ�ετικά με την
τ�π�θέτηση μιας αμ�ιθεατρικά δ�-
μημένης αίθ�υσας απέναντι σε μια
κλασική σκηνή.

T� αμ�ιθέατρ�
τ�υ P. Bάγκνερ

T� γεγ�ν�ς �μως π�υ σημάδεψε
την π�ρεία της θεατρικής αρ�ιτεκτ�-

νικής και δημι�ύργησε νέα δεδ�μέ-
να στ� σ�εδιασμ� των αιθ�υσών τ�υ
19�υ και κυρίως τ�υ 20�ύ αιώνα, ή-
ταν η ανάθεση απ� τ�ν �ασιλιά της
Bαυαρίας Λ�υδ��ίκ� B΄ στ� Γερμαν�
αρ�ιτέκτ�να Gottfried Semper εν�ς
πρ�σωριν�ύ αρ�ικά και μ�νιμ�υ αρ-
γ�τερα θεάτρ�υ στ� M�να��, πρ�-
κειμέν�υ να στεγαστ�ύν �ι παραστά-
σεις τ�υ Richard Wagner. T� θέατρ�
τ�υ M�νά��υ μπ�ρεί να μην κτίστη-
κε π�τέ αλλά λειτ�ύργησε ως πρ�τυ-
π� για την υλ�π�ίηση της �αγκνερι-
κής αισθητικής στ� Festspielhaus
τ�υ Bayreuth. Mε ά��να την αρ�αία
ελληνική τραγωδία, � Wagner εισά-
γει την Gesamtkunstwerk, τ� �λ�-
κληρωτικ� έργ� τέ�νης, μία σύνθεση
της μ�υσικής, της π�ίησης, τ�υ ��-
ρ�ύ, της σκηνικής πλαστικής, της
αρ�ιτεκτ�νικής κλπ. και γρά�ει τ�
Δα�τυλίδι των Nιμπελ�ύνγκεν καθ�-
δηγ�ύμεν�ς απ� τη ��ρμα της τρι-
λ�γίας τ�υ Πρ�μηθέα τ�υ Aισ�ύλ�υ. 

Aνα"ητώντας τ�ν κατάλληλ� �ώρ�
για να στεγάσει τις δημι�υργίες τ�υ
και μετά την αδυναμία κατασκευής
τ�υ Θεάτρ�υ τ�υ M�νά��υ τ�υ G.
Semper, o R. Wagner συνεργά"εται
με τ�ν αρ�ιτέκτ�να Otto Bruckwald
στην κατασκευή τ�υ Festspielhaus
στ� Bayreuth (1876). Στ� θέατρ� αυ-

τ� αντικαθιστά τ�υς ε�ώστες και τα
θεωρεία, τ�υς «κατ�ικημέν�υς τ�ί-
��υς» της ιταλικής αίθ�υσας, με τ�
αμ�ιθέατρ� ανα"ητώντας τ�ν �αρα-
κτήρα της αρμ�νίας και την αίσθηση
της κ�ιν�τητας και της ισ�τητας τ�υ
αρ�αί�υ κ�ίλ�υ, πρ�σ�έρ�ντας ισ�-
τιμες συνθήκες �ρατ�τητας σε �-
λ�υς τ�υς θεατές. Για να επιτείνει
την απρ�σκ�πτη συγκέντρωση των
θεατών στη σκηνική δράση, σ�ήνει
για πρώτη ��ρά τα �ώτα της αίθ�υ-
σας κατά τη διάρκεια της παράστα-
σης και �υθί"ει την �ρ�ήστρα στ�
�ώρ� τ�υ πρ�σκηνί�υ ώστε �ι μ�υσι-
κ�ί, η ε�έλι�η �πως πιστεύει �
Wagner τ�υ ��ρ�ύ της αρ�αίας τρα-
γωδίας, να μην απ�τελ�ύν εμπ�δι�
στ�υς θεατές. O θαυμασμ�ς τ�υ R.
Wagner για τ� αρ�αί� δράμα και τ�ν
μετασ�ηματισμ� τ�υ κ�ιν�ύ τ�υ αρ-
�αί�υ θεάτρ�υ σε μία αδιάσπαστη ε-
ν�τητα, σηματ�δ�τησε τις ανα"ητή-
σεις στ� σ�εδιασμ� των θεατρικών
�ώρων τ�υ 20�ύ αιώνα. 

H πρώτη σημαντική επίδραση τ�υ
�αγκνερικ�ύ αμ�ιθεατρικ�ύ σ�εδια-
σμ�ύ σημειώνεται κατά την πρώτη
δεκαετία τ�υ 20�ύ αιώνα στ� έργ�
τ�υ επίσης γερμαν�ύ αρ�ιτέκτ�να
Max Littmann, τ�υ �π�ί�υ τ�
Prinzregentheater τ�υ M�νά��υ

(1901), τ� Schillertheater τ�υ Bερ�λί-
ν�υ (1906), τ� Hoftheater της Bαϊμά-
ρης (1907), απ�τελ�ύν υλ�π�ίηση
των αρ�ιτεκτ�νικών τ�υ ανα"ητήσε-
ων για τη σύνδεση της θεατρικής
��ρμας της αρ�αι�τητας με τις ιδέ-
ες τ�υ Schinkel, τ�υ Semper και τ�υ
Wagner. Tην ίδια επ��ή � θεωρητι-
κ�ς και σκην�θέτης Georg Fuchs πε-
ριγρά�ει στ� �ι�λί� τ�υ «H Σκηνή
τ�υ Mέλλ�ντ�ς» ένα νέ� θέατρ�, τ�
�π�ί� θα απ�τελείται απ� ένα αμ�ι-
θέατρ�, ιδανικ� �ώρ� συλλ�γικ�τη-
τας των θεατών, και μία σκηνή-ανά-
γλυ��. T� απ�τέλεσμα της συνεργα-
σίας και της σύγκλισης των κ�ινών
απ�ψεων τ�υ M. Littmann και τ�υ G.
Fuchs είναι τ� Kunstlertheater τ�υ
M�νά��υ (1908), ένα θέατρ� με συ-
νε�είς, αμ�ιθεατρικά τ�π�θετημέ-
νες, σειρές θέσεων και μία σκηνή α-
π�τελ�ύμενη απ� τρία τμήματα, η �-
π�ία αναδεικνύει τ�ν τρισδιάστατ�
ηθ�π�ι� και ��ι την ψευδαισθητική
πρ��πτική. 

T� θέατρ�
τ�υ μεσ�π�λέμ�υ

Στην ανήσυ�η και γεμάτη ανα"η-
τήσεις περί�δ� τ�υ μεσ�π�λέμ�υ, �
σκην�θέτης Erwin Piscator πρ�τεινε

Στ� «Φεστπιλ�ά�υς» τ�υ Mπαϊρ�ιτ (1876), � Pί�αρντ Bάγκνερ σε συνεργασία με τ�ν αρ�ιτέκτ�να Oτ� Mπρίκ�αλντ α-
ντικαθιστά τ�υς ε�ώστες και τα θεωρεία τ�υ θεάτρ�υ της επ��ής με τ� κ�ίλ�ν εν�ς αρ�αί�υ θεάτρ�υ (σ�εδιαστική α-
πεικ�νιση της εναρκτήριας παράστασης Theatre/Public, No 27/1979).

Aρ�αία πρ�τυπα και
σύγ�ρ�ν�ς σ�εδιασμ�ς
Eπιδράσεις τ�υ αρ�αί�υ θεάτρ�υ στη σύγ�ρ�νη θεατρική αρ�ιτεκτ�νική
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T� θέατρ� τ�υ Λυκα�ηττ�ύ, έργ� τ�υ Tάκη Zενέτ�υ, 1964 ($ωτ.: T. Zενέτ�ς).

στ�ν αρ�ιτέκτ�να Walter Gropius,
τ�τε διευθυντή τ�υ Bauhaus τ�υ
Dessau, τη δημι�υργία εν�ς θεάτρ�υ
σ�εδιασμέν�υ �πως μια μη�ανή, α-
κρι�έστερα �πως μια γρα��μη�ανή,
η �π�ία θα μπ�ρ�ύσε να ικαν�π�ιή-
σει �λες τις ανάγκες απ� τ�ν Aισ�ύ-
λ� ή τ�ν Σαί�πηρ μέ�ρι τ�ν Tσέ�ω�
και τ�ν Mπρε�τ. Δυστυ�ώς τ� σ�έδι�
τ�υ Totaltheater (1927) δεν πραγμα-
τ�π�ιήθηκε π�τέ λ�γω των δυσεπί-
λυτων για την επ��ή τε�νικών πρ�-
�λημάτων, αλλά η μακέτα, τα σ�έδια
και τα κείμενα τ�υ Gropius μας δί-
ν�υν μία έστω και απ�σπασματική ει-
κ�να αυτής της θεατρικής «γρα��-
μη�ανής». 

H α�ετηρία τ�υ Gropius για την
πρ�ταση τ�υ «Oλ�κληρωτικ�ύ Θεά-
τρ�υ» ήταν �ι τρεις �ασικές γι’ αυ-
τ�ν μ�ρ�ές τ�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ:
τ� ελληνικ� και ρωμαϊκ� αμ�ιθέα-
τρ�, η ιταλική σκηνή και η αρένα. T�
σ�έδι� τ�υ ήταν η κατασκευή εν�ς
τε�νικά άρτι�υ �ργάν�υ, π�υ θα επέ-
τρεπε σε κάθε σκην�θέτη να περνά-
ει, στην ίδια παράσταση, απ� την μία
θεατρική διαμ�ρ�ωση στην άλλη. T�
Totaltheater εικ�ν�γρά�ησε τις έ-
ρευνες τ�υ Bauhaus για τη σ�έση
της μ�ντέρνας αρ�ιτεκτ�νικής με τ�
�ώρ� και τ� �ρ�ν�, αλλά και με τις
πρ��λεπ�μενες κινήσεις τ�υ �ώρ�υ
της δράσης και τ�υ κ�ιν�ύ με τη
��ήθεια υψηλής σκηνικής τε�ν�λ�-
γίας και πρ�τεινε παράλληλα μία
διαρκή «κίνηση» στην ιστ�ρία τ�υ
θεατρικ�ύ �ώρ�υ (αρ�αί� θέατρ�, ι-
ταλική σκηνή, κυκλικές διαμ�ρ�ώ-
σεις κ.λπ.).

Mία εντυπωσιακή συνύπαρ�η των
ιδεών της ρωσικής πρωτ�π�ρίας τ�υ
μεσ�π�λέμ�υ με τις μ�ρ�ές τ�υ αρ-
�αί�υ θεάτρ�υ απ�τελεί η άπ�ψη
τ�υ κ�νστρ�υκτι�ιστή σκην�θέτη
Vsevolod Meyerhold �πως καταγρά-
�εται στ� �ι�λί� τ�υ «Για τ� Θέα-
τρ�» (1913): «T� Aρ�αί� Θέατρ� με
την αρ�ιτεκτ�νική τ�υ είναι ακρι�ώς
τ� θέατρ� π�υ διαθέτει �λα �σα
�ρειά"�νται στ� σημεριν� μας θέα-
τρ�: δεν έ�ει σκηνικά, � �ώρ�ς τ�υ
είναι τρισδιάστατ�ς, απαιτεί ανάγλυ-
�η πλαστικ�τητα... τ� αρ�αί� θέα-

τρ�, με την απλ�τητά τ�υ, με την η-
μικυκλική διάτα�η των θέσεων για τ�
κ�ιν�, με την �ρ�ήστρα τ�υ, είναι τ�
μ�ν� θέατρ� π�υ είναι ικαν� να δε-
�τεί στ�υς κ�λπ�υς τ�υ την π�θητή
π�ικιλία τ�υ ρεπερτ�ρί�υ...». Στην
πρ�τασή τ�υ για ένα θέατρ� στη M�-
σ�α (1932), σε συνεργασία με τ�υς
αρ�ιτέκτ�νες M. Barkhine και S.
Vakhtangov, η αμ�ιθεατρική διάτα�η
της αίθ�υσας, �ι δύ� περιστρε��με-
νες και κιν�ύμενες σε κατακ�ρυ-
��υς ά��νες �ρ�ήστρες, η απλ�τητα
τ�υ σκηνικ�ύ �ώρ�υ, συγκλίν�υν
στην ανάδει�η τ�υ σωματικ�ύ δυνα-
μισμ�ύ τ�υ ηθ�π�ι�ύ (σύμ�ωνα με
τη θεωρία τ�υ Meyerhold για τη �ι�-
μη�ανική) μέσω εν�ς τε�ν�λ�γικ�ύ
δυναμισμ�ύ τ�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ, �
�π�ί�ς �μως απ�τελεί σα�ή ε�έλι�η
της θεατρικ�τητας τ�υ κύκλ�υ-αρ-
�έτυπ�υ τ�υ αρ�αί�υ θεάτρ�υ.

Kατά την περί�δ� αυτή τ�υ μεσ�-
π�λέμ�υ, η μ�ναδική απ�πειρα δημι-
�υργίας σύγ�ρ�ν�υ θεάτρ�υ στην
Aθήνα στα πρ�τυπα των αρ�αίων ελ-
ληνικών και ρωμαϊκών ανήκει στ�ν
αρ�ιτέκτ�να-π�λε�δ�μ� Kων. Δ��ιά-
δη, � �π�ί�ς ήταν αντίθετ�ς στην α-
ναστήλωση και �ρήση των αρ�αίων
θεάτρων. H κατασκευή της Yπαί-
θριας Σκηνής στην αρ�αία K�ίλη άρ-
�ισε τ� 1939, αλλά σταμάτησε τ�ν ε-
π�μεν� �ρ�ν�, έπειτα απ� τις έντ�-
νες και δικαι�λ�γημένες διαμαρτυ-
ρίες των ειδικών για την καταστρ�-
�ή αρ�αίων ερειπίων, λα�ευμάτων
και τά�ων στ�ν αρ�αι�λ�γικ� �ώρ�.

H μεταπ�λεμική
έκρη�η

Mετά τ�ν B΄ Παγκ�σμι� Π�λεμ�, η
έκρη�η της κατασκευής θεατρικών
κτιρίων και π�λιτιστικών κέντρων
στην Eυρώπη και την Aμερική συν�-
δεύτηκε απ� μία μεγάλη π�ικιλία θε-
ατρικών μ�ρ�ών π�υ �δήγησαν στην
κατάργηση της μέ�ρι τ�τε κυριαρ-
�ίας μίας μ�ναδικής, αναμ�ισ�ήτη-
της και αντιπρ�σωπευτικής για κάθε
επ��ή θεατρικής διαμ�ρ�ωσης (αρ-
�αία αμ�ιθέατρα, μεσαιωνικ� και ε-
λισα�ετιαν� θέατρ�, ιταλική αίθ�υ-

σα). Oι άνθρωπ�ι τ�υ θεάτρ�υ σε συ-
νεργασία με τ�υς αρ�ιτέκτ�νες με-
τασ�ηματί"�υν παλι�τερες ��ρμες
και δημι�υργ�ύν νέες, ανάλ�γα με
τις ανάγκες τ�υ ρεπερτ�ρί�υ τ�υς
και των σκην�θετικών τ�υς στ��ων. 

Aνάμεσα στις π�λύμ�ρ�ες αυτές
δημι�υργίες, σημαντική θέση κατέ-
��υν τα θέατρα αν�ικτής σκηνής,
των �π�ίων τ� σύν�λ� τ�υ σκηνικ�ύ
�ώρ�υ ευρίσκεται «μέσα στην αί-
θ�υσα», ανάμεσα στ� ημικυκλικά
τ�π�θετημέν� κ�ιν�. Mερικές απ�
τις γνωστ�τερες διεθνώς θεατρικές
αίθ�υσες ανήκ�υν σε αυτή την πρ�-
�ανώς επηρεασμένη απ� τ� αρ�αί�
θέατρ� κατηγ�ρία, μετα�ύ των �-
π�ίων τ� Vivian Beaumont Theater
(αρ�. Eero Saarinen) στ� Lincoln
Center της N. Y�ρκης, τ� Olivier
Theatre (αρ�. Denys Lasdun) στ�
Royal National Theatre τ�υ Λ�νδί-
ν�υ, τ� Δημ�τικ� Θέατρ� τ�υ
Malmo (αρ�. Lallerstedt, Lewerentz,
Hellden) κ.ά.

Στ�ν αντίπ�δα της κατασκευής ε-
ν�ς θεάτρ�υ-μνημεί�υ κινήθηκε έ-
νας απ� τ�υς μεγαλύτερ�υς σκην�-
θέτες τ�υ 20�ύ αιώνα, � Peter Brook,
� �π�ί�ς με �δηγ� την ανα"ήτηση
της ε�ήμερης θεατρικής εμπειρίας,
εγκαταστάθηκε στ� ερειπωμέν� Θέ-
ατρ� Bouffes du Nord στ� Παρίσι και
�ωρίς να τ� ανακατασκευάσει, επέ-
λε�ε την ανάδει�η των κατεστραμ-
μένων στ�ι�είων τ�υ. H αντικατά-
σταση της κλασικής πλατείας με ένα
�ύλιν� ημικυκλικ� αμ�ιθέατρ� σε ά-
μεση επα�ή με τη σκηνή αλλά και η
παράλληλη διατήρηση των ε�ωστών
δημι�ύργησε ένα νέ� �ώρ�-άθρ�ι-
σμα υπ�μνήσεων, �π�υ τα επιμέ-
ρ�υς στ�ι�εία �ρησιμ�π�ι�ύνται ��ι
ως ν�σταλγικ� άλλ�θι αλλά ως δυνα-
μική συνύπαρ�η με μ�ναδικ� στ���
την θεατρική δημι�υργία και επικ�ι-
νωνία. 

Bασι"�μεν�ς στην ίδια αρ�ή α�ή-
γησης μιας θεατρικής ιστ�ρίας μέ-
σω της α�ήγησης της ιστ�ρίας των
θεατρικών �ώρων, διασκεύασε τ�
κλασικ� θέατρ� Bam Majestic στη
Nέα Y�ρκη και δημι�ύργησε τ�
1985 στην Aθήνα, στ� πλαίσι� των

εκδηλώσεων της Π�λιτιστικής Πρω-
τεύ�υσας, ένα πρ�σωριν� �ύλιν�
αμ�ιθέατρ� στα νταμάρια της Πε-
τρ�ύπ�λης, αν�ικτ� ��ι πρ�ς τ� τ�-
πί� αλλά πρ�ς τ�ν επι�λητικ� λατ�-
μημέν� �ρά��. Oι ανα��ρές στ�
αρ�αί� θέατρ� (ημικύκλι�-�ώρ�ς
θεατών, πατημέν� �ώμα-�ώρ�ς η-
θ�π�ιών) υπ�κεινται σε μία ρι"ική
επε�εργασία αντίστ�ι�η με την με-
τασκευή των κειμένων π�υ πρ�έρ-
��νται απ� μια ισ�υρή θεατρική ή
λ�γ�τε�νική παράδ�ση.

T� υπαίθρι� Θέατρ� τ�υ Λυκα-
�ηττ�ύ τ�υ αρ�ιτέκτ�να Tάκη Zε-
νέτ�υ παραπέμπει στη μ�ρ�ή και
στις διαστάσεις αρ�αίων κ�ίλων,
αλλά κυρίως με τη μεταλλική «δια-
�ανή» κατασκευή τ�υ τ�π�θετημέ-
νη ανάμεσα στα αδρά �ρα�ώδη
στ�ι�εία τ�υ εγκαταλελειμμέν�υ
λατ�μεί�υ τ�υ Λυκα�ηττ�ύ συν-
δυά"ει με θαυμαστ� τρ�π� την υ-
ψηλή τε�ν�λ�γία και δυναμική μ�ρ-
�ή εν�ς ραδι�τηλεσκ�πί�υ με τ� ι-
δανικ� τ�πί� για θέατρ� ένα απ�-
μακρυσμέν�, ήσυ��, �νειρικ� μέ-
ρ�ς ευπρ�σιτ� για τ�υς κατ�ίκ�υς
της π�λης, �πως �ι μεγάλες τ�π�-
θεσίες τ�υ κλασικ�ύ παρελθ�ντ�ς,
�πως σημειώνει � ίδι�ς � Zενέτ�ς.
T� θέατρ� αυτ�, π�υ απ�τελεί τ�ν
πλέ�ν ενδια�έρ�ντα σύγ�ρ�ν� υ-
παίθρι� θεατρικ� �ώρ� της Aθήνας,
συνυπάρ�ει με τ� γεμάτ� σημάδια
απ� πρ�ηγ�ύμενες επεμ�άσεις �υ-
σικ� τ�πί� και � διάλ�γ�ς αυτ�ς της
πέτρας με τ� μέταλλ� σηματ�δ�τεί
την «ιστ�ρικ�τητα» τ�υ θεατρικ�ύ
τ�π�υ.

O ιαπωνικ�ς
μινιμαλισμ�ς

H σύντ�μη αυτή και συνειδητά α-
π�σπασματική παρ�υσίαση σύγ�ρ�-
νων θεατρικών �ώρων-σταθμών
στην π�ρεία μετε�έλι�ης και «μετά-
�ρασης» των αρ�αίων κωδίκων κλεί-
νει με δύ� παραδείγματα υπαίθριων
θεάτρων π�υ εμπεριέ��υν τη δύνα-
μη των διδαγμάτων τ�υ παρελθ�-
ντ�ς και συνδέ�υν δύ� εντελώς δια-

Συνέ�εια στην 28η σελίδα
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O σπ�υδαί�ς σκην�θέτης Πίτερ Mπρ�υκ, �ταν εγκαταστάθηκε στ� ερειπωμέν� θέατρ� Mπ�υ$ ντι N�ρ στ� Παρίσι (1974) αντικατέστησε την κλασική πλατεία
με ένα �ύλιν� ημικυκλικ� αμ$ιθέατρ� (Aρ�εί� P. Brook).

T� υπαίθρι� θέατρ� T�γκα στην Iαπωνία, έργ� τ�υ Aράτα Iσ�%άκι, 1982 ($ωτ�γρα$ία K. Furudate, Aρ�εί� A. Isozaki).

��ρετικές αρ�ιτεκτ�νικές και θεα-
τρικές παραδ�σεις.

Eντυπωσιακή σ�έση με τ� τ�πί�
συναντάμε στ� Θέατρ� Toga της Iα-
πωνίας, τ� �π�ί� δημι�υργήθηκε τ�
1982 για να �ιλ��ενήσει τις παρα-
στάσεις τ�υ πρωτ�π�ριακ�ύ σκην�-
θέτη Tadashi Suzuki και ένα ετήσι�
διεθνές �εστι�άλ θεάτρ�υ. H μέθ�-
δ�ς διδασκαλίας και σκην�θεσίας
τ�υ T. Suzuki συνθέτει τ� αρ�αί� ελ-
ληνικ� θέατρ� τ�υ κειμέν�υ με τ�
παραδ�σιακ� ιαπωνικ� θέατρ� N� ή
τ� Kabuki μιας ιδι�τυπης σωματικής
γλώσσας τ�υ ηθ�π�ι�ύ. Tη δημι�υρ-
γική συνύπαρ�η των δύ� αρ�ετυπι-
κών αυτών παραδ�σεων μετασ�ημά-
τισε σε θεατρικ� �ώρ� � αρ�ιτέκτων
Arata Isozaki, σ�εδιά"�ντας ένα ημι-
κυκλικ� αμ�ιθέατρ� αν�ικτ� σε ένα
�υσικ� τ�πί�-ανα��ρά στην αισθητι-
κή των γιαπωνέ"ικων κήπων. T� νερ�
της λίμνης, �ασικ� στ�ι�εί� τ�υ Zεν,
έ�ει ενσωματωθεί στη σκηνή-�ώρ�
τ�υ αρ�αί�υ ελληνικ�ύ μύθ�υ και τ�
σύν�λ� τ�υ θεατρικ�ύ τ�π�υ απ�τε-
λεί ιδανικ� �ώρ� ανάπτυ�ης μιας
διεθν�ύς θεατρικής γλώσσας.

Σε μία άλλη περι��ή της Iαπω-
νίας, στην πεδιάδα τ�υ Hokkaido, �
αρ�ιτέκτων Tadao Ando σ�εδίασε
ένα σύν�λ�-τ�πί� απ�τελ�ύμεν� α-
π� μία εκκλησία και ένα υπαίθρι�
θέατρ� σε άμεση σ�έση με δύ� τε-

Συνέ�εια απ� την  27η σελίδα
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«Θέατρ� στ� νερ�», X�κάιντ� Iαπωνίας, έργ� τ�υ Tαντά� Aντ�, 1988 ($ωτ�γρα$ία μακέτας απ� τ� Aρ�εί� τ�υ T. Ando).

Tαντά� Aντ�, «Θέατρ� και εκκλησία στ� νερ�», X�κάιντ� Iαπωνία, 1988 ($ωτ�γρα$ία μακέτας απ� τ� Aρ�εί� T. Ando).

�νητές λίμνες. T� σ�ήμα τ�υ «Θεά-
τρ�υ στ� Nερ�», η γειτνίαση και
σύνδεσή τ�υ με τ� ιερ�, η ελεύθε-
ρη κι�ν�στ�ι�ία π�υ «διασ�ί"ει» τ�
θέατρ� ως υπ�μνηση τ�υ αρ�αί�υ
πρ�σκηνί�υ απ�τελ�ύν ιδι��υείς
ανα��ρές στις πηγές τ�υ δυτικ�ύ
θεατρικ�ύ �ώρ�υ. Παράλληλα η �υ-
θισμένη στ� νερ� �ρ�ήστρα και η
διαγώνια πασαρέλα-παραπ�μπή
στ� «δρ�μ� των λ�υλ�υδιών» τ�υ
παραδ�σιακ�ύ γιαπωνέ"ικ�υ θεά-
τρ�υ Kabuki διασταυρών�υν κυ-
ρίαρ�α στ�ι�εία της ανατ�λικής πα-
ράδ�σης με αυτά της αρ�αίας ελλη-
νικής δημι�υργώντας μια συγκλ�νι-
στική π�λιτισμική σύνθεση εν�ς
σύγ�ρ�ν�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ.

Tα ενδεικτικά αυτά παραδείγμα-
τα απ� διά��ρες �ώρες της Eυρώ-
πης, της Aμερικής, της Aσίας, με έ-
ντ�νες δια��ρ�π�ιήσεις στις π�λι-
τισμικές παραδ�σεις τ�υς, απ�δει-
κνύ�υν την κ�ινή θεατρική καταγω-
γή και τη διαρκή ανα"ήτηση επι-
στρ��ής, μέσα απ� σύγ�ρ�νες
μ�ρ�ές θεατρικής έκ�ρασης και
αρ�ιτεκτ�νικ�ύ σ�εδιασμ�ύ, στην
παγκ�σμι�τητα των στ�ι�είων τ�υ
αρ�αί�υ θεάτρ�υ.
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Eυρώπη και αρ
αία θέατρα
Oι –περι�ρισμένες– ενέργειες της Eυρωπαϊκής Eνωσης και τ�υ Συμ��υλί�υ της Eυρώπης

T�υ Γεωργί�υ Λι�ντ�υ

Πρ�ϊσταμέν�υ της Διεύθυνσης Σ�έσεων
Eλλάδας–Eυρωπαϊκής Eνωσης στ� YΠΠO

H ΠOΛITIΣTIKH π�λιτική στην Eυρώ-
πη δεν διακρίνεται για τη �ωηρ�τητά
της, ακ�μη λιγ�τερ� για τις �ρηματ�-
δ�τικές της δυνατ�τητες. Mέσα �-
μως απ� τη δραστηρι�π�ίηση για την
πρ�στασία και την ανάδει�η της π�λι-
τιστικής κληρ�ν�μιάς, δίν�νται �ρι-
σμένες ευκαιρίες και για την ανάδει-
�η των αρ�αίων θεάτρων και ωδείων.

Στ� πλαίσι� της Eυρωπαϊκής Eνω-
σης, η Δέκατη Γενική Διεύθυνση κί-
νησε στη δεκαετία τ�υ ’90 τ� Πρ�-
γραμμα Raphael, με αντικείμεν� την
πρ�στασία της π�λιτιστικής κληρ�-
ν�μιάς. Oι δυνατ�τητες �μως τ�υ
Raphael υπήρ�αν μικρές σε σ�έση με
τ�  κ�στ�ς αναστήλωσης μνημείων
�πως τα αρ�αία θέατρα: 250.00 ευρώ
απ�τελ�ύν την �ρ�%ή για κάθε πρ�-
γραμμα–σ�έδι�, δηλαδή περίπ�υ
750.000.000 δρ�. Στ� πρ�γραμμα έ�ει
εντα�θεί τ� θέατρ� των Φιλίππων.

Aπ� τ� 2000 διαδέ�εται τα μέ�ρι
σήμερα κ�ιν�τικά πρ�γράμματα
στ�ν π�λιτιστικ� τ�μέα τ� Πρ�γραμ-
μα «Π�λιτισμ�ς 2000», τ� �π�ί� για
μια πενταετία πρ�'λέπεται να έ�ει
συν�λικά πρ�ϋπ�λ�γισμ� μετα�ύ
140 και 167 εκατ. ευρώ. Oμως, η πρ�-
τεραι�τητα και η έμ%αση μετακιν�ύ-
νται 'αθμιαία πρ�ς τα μεγάλα π�λιτι-
στικά «γεγ�ν�τα», εκδηλώσεις και
διευρωπαϊκά δίκτυα �πτικ�ακ�υστι-
κά, σύνδεση τ�υ π�λιτισμ�ύ με τη
σ��λική διαδικασία (Connert), σε συ-
νεργασία με τη 10η Γενική Διεύθυν-
ση και την 22α Γενική Διεύθυνση, και
πρ�ώθηση τ�υ 'ι'λί�υ (μετά%ραση).

Eτσι, �ι ευκαιρίες για ανάδει�η των
μνημείων της π�λιτιστικής κληρ�ν�-
μιάς περι�ρί��νται. Δυνατ�τητες πα-
ρέμ'ασης, π�λύ μεγαλύτερης κλίμα-
κας, παρέ��υν τα διαδ��ικά K�ιν�τι-
κά Πλαίσια Στήρι�ης. Hδη τ� 1996 εί-
�αν επιλεγεί 25 αρ�αία θέατρα και
ρωμαϊκά ωδεία (απ� τα 120 και πλέ�ν
π�υ 'ρίσκ�νται ανά την Eλλάδα), π�υ
εντά�θηκαν απ� τ� YΠΠO σε ένα %ι-
λ�δ��� 10ετές πρ�γραμμα συντήρη-
σης, απ�κατάστασης και ανάδει�ης
τ�σ� των ίδιων των μνημείων �σ� και
τ�υ περι'άλλ�ντ�ς �ώρ�υ. Aνακ�ι-
νώθηκε η έντα�η στ� πρ�γραμμα των
παρακάτω 25 αρ�αίων θεάτρων και
ρωμαϊκών ωδείων:

A. Tα αρ�αία θέατρα των Oινιαδών
Aιτωλ�ακαρνανίας, Στράτ�υ Aιτωλ�-
ακαρνανίας, Eπιδαύρ�υ, Φιλίππων
και Δημητριάδ�ς, καθώς και τα ω-
δεία Πατρών, Aσκληπί�υ Iθώμης και
Kω π�υ εί�αν εντα�θεί στ� Περι%ε-
ρειακ� σκέλ�ς τ�υ B΄ KΠΣ, με πρ�ϋ-
π�λ�γισμ� 550 εκατ. δρ�.

B. Tα αρ�αία θέατρα Θάσ�υ, Mε-
γαλ�π�λης, Δωδώνης, Θ�ρικ�ύ και
Eρέτριας π�υ εί�αν εντα�θεί στ� ε-
θνικ� σκέλ�ς τ�υ B΄ KΠΣ, με πρ�ϋπ�-
λ�γισμ� 2,5 δισ. δρ�.

Tελικά (με στ�ι�εία 8.4.1999) στ� ε-
θνικ� σκέλ�ς B΄ KΠΣ εντά�θηκαν τα

θέατρα Θάσ�υ (424.000.000 δρ�.),
Mεγαλ�π�λης (820.000.000 δρ�.), Δη-
μητριάδ�ς (270.000.000 δρ�.) και
Aργ�υς (200.000.000 δρ�.), καθώς και
� αρ�αι�λ�γικ�ς �ώρ�ς Φιλίππων.

Γ. Tα αρ�αία θέατρα Δι�νύσ�υ,
Σπάρτης, Aιγείρας, Aργ�υς, Mυτιλή-
νης, Φθιωτίδων, Θη'ών, Oρ��μεν�ύ
B�ιωτίας, Δήλ�υ και Mαρώνειας, τ�
μικρ� θέατρ� της Eπιδαύρ�υ, καθώς
και τα ωδεία Nικ�π�λης και Γ�ρτυ-
νας π�υ πρ�'λεπ�ταν να �ρηματ�-
δ�τηθ�ύν απ� εθνικ�ύς π�ρ�υς.

Eλπίδα 'έ'αια για τη συνέ�ιση των
εργασιών στα αρ�αία θέατρα είναι τ�
Γ΄ KΠΣ τ�σ� στ� εθνικ� �σ� και στ�
περι%ερειακ� τ�υ σκέλ�ς.

T� Συμ��ύλι�

της Eυρώπης

T� Συμ'�ύλι� της Eυρώπης, �ρ-
γανισμ�ς μεγαλ�πν�ων πρ�θέσεων
αλλά ε�αρ�ής περι�ρισμένων πρα-
κτικών δυνατ�τήτων, δεν απ�τελεί
πηγή �ρηματ�δ�τησης με υπ�λ�γί-
σιμη συνεισ%�ρά στ� �ώρ� τ�υ π�-
λιτισμ�ύ.

Eκείν� π�υ πρ�ωθεί τ� Συμ'�ύλι�
της Eυρώπης είναι �ι πρωτ�'�υλίες

για π�λιτιστικές δραστηρι�τητες,
π�υ κρίνεται �τι έ��υν συμ'�λικ� ή
και �υσιαστικ� �αρακτήρα· θέτει δη-
λαδή υπ� την αιγίδα τ�υ πρ�γράμμα-
τα ή εκδηλώσεις.

Aυτή η «σ%ραγίδα» είναι γενικά υ-
π�λ�γίσιμη και '�ηθά, με τη σειρά
της, στην ανεύρεση π�ρων απ� την
Eυρωπαϊκή Eνωση, απ� συντ�νι��-
μεν�υς εθνικ�ύς και περι%ερεια-
κ�ύς π�ρ�υς, απ� ��ρηγίες, δωρεές
και συμμετ��ές τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�μέα
(απ�λ�γιστικά στ�ι�εία 1997: 51%
δημ�σι�ι π�ρ�ι, 47% ιδιωτικ�ί, 2%
τρίτ�ς τ�μέας).

Yπ� την αιγίδα της Aρ�αι�λ�γικής
Eπιτρ�πής τ�υ Συμ'�υλί�υ της Eυ-
ρώπης παρ�υσιάστηκε, στ� πλαίσι�
τ�υ Eυρωπαϊκ�ύ Δικτύ�υ Aρ�αίων
Xώρων Θεατρικής και Kαλλιτε�νικής
Δημι�υργίας (περιλαμ'άν�νται εδώ
θέατρα, αμ%ιθέατρα, ωδεία κ.λπ.)
π�υ �εκίνησε τ� 1998 με πρωτ�'�υ-
λία τ�υ Συμ'�υλί�υ της Eυρώπης, η
έκθεση «Mια σκηνή για τ�ν Δι�νυ-
σ�». H έκθεση, π�υ περιελάμ'ανε υ-
λικ� απ� την Eυρώπη, τις HΠA, την
Iαπωνία και τη Pωσία, �ργανώθηκε
απ� την π�λη της Θεσσαλ�νίκης, τ�
Iδρυμα Mελίνα Mερκ�ύρη, τ� EΛIA,

τ� δήμ� τ�υ Πλ�'ντι' της B�υλγα-
ρίας, τ� Πανεπιστήμι� τ�υ Παλέρμ�,
τ� δήμ� Συρακ�υσών και τ� Θεατρι-
κ� M�υσεί� τ�υ Λ�νδίν�υ.

Eνταγμένη στ� πλαίσι� των εκδη-
λώσεων «Θεσσαλ�νίκη – Π�λιτιστική
Πρωτεύ�υσα της Eυρώπης 1997», η
έκθεση παρ�υσιάστηκε επίσης στις
Συρακ�ύσες, στ� Λ�νδίν� και τ�
Πλ�'ντι' (με πρ��πτική να παρ�υ-
σιαστεί ακ�μη στ� Bερ�λίν�, τ� Λί-
'ερπ�υλ και τ� Mπίγκαμ, HΠA) ανα-
δεικνύ�ντας τη σημασία τ�υ αρ�αί�υ
ελληνικ�ύ δράματ�ς στ�ν ευρωπαϊ-
κ� π�λιτισμ� και την επίδρασή τ�υ
στις σημερινές π�λιτιστικές και καλ-
λιτε�νικές τάσεις. H έκθεση �ρημα-
τ�δ�τήθηκε απ� τα  K�ιν�τικά Πρ�-
γράμμματα «Kαλειδ�σκ�πι�» και
Raphael.

T� Συμ'�ύλι� της Eυρώπης, σε
θέματα π�λιτιστικής κληρ�ν�μιάς
θεάτρ�υ, τ� υπ�στηρί�ει η Fondation
Européenne pour les Meciers du
Partimoine FEMP, με ενθάρρυνση
της �π�ίας δι�ργανώθηκε Διεθνές
Συμπ�σι� στη Bερ�να για τη �ρήση
των Aρ�αίων Θεατρικών T�πων. T�
Συμπ�σι� �δήγησε στη Διακήρυ�η
τ�υ Παλέρμ� π�υ καθ�ρί�ει τ�υς �-

T� Θέατρ� τ�υ Mεγαλ�π�λης έ�ει εντα�θεί στ� εθνικ� σκέλ�ς τ�υ B΄  KΠΣ (με 820 εκατ. δρ�.), για ένα δεκαετές πρ�-
γραμμα συντήρησης και απ�κατάστασης (!ωτ.: «Iταν�ς»).
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ρ�υς της �ρησιμ�π�ίησης των αρ-
�αίων θεάτρων. H FEMP πρ�ωθεί ε-
πίσης σειρά άλλων δραστηρι�τήτων,
πρ�γραμμα–πιλ�τ� για την πλαισίω-
ση των τε�νικών των εργ�τα�ίων,
πρ�γραμμα επαγγελματικής δια�εί-
ρισης αρ�αι�λ�γικών �ώρων/AGESA,
πρ�γραμμα �ρήσης αρ�αί�υ θεά-
τρ�υ/MINOTEC, πρ�γραμμα ανάδει-
�ης αρ�αι�λ�γικών �ώρων π�υ απ�-
καλύπτ�νται απ� δημ�σια
έργα/HERCULES, αρ�εία συντήρη-
σης και αναστήλωσης κτιρίων/ARCH,
πρ�γράμματα ευαισθητ�π�ίησης
των νέων στις τε�νικές της τήρησης
της π�λιτιστικής κληρ�ν�μιάς/CA-

RAVELA. Στα πρ�γράμματα AGESA
και MINOTEC απ� ελληνικής πλευ-
ράς συμμετέ��υν τ� Πανεπιστήμι�
Kρήτης, τ� Iνστιτ�ύτ� Π�λιτιστικών
Σπ�υδών Eυρώπης και Mεσ�γεί�υ
και �ι υπεύθυν�ι για την ανάδει�η
τ�υ αρ�αι�λ�γικ�ύ �ώρ�υ της Mεσ-
σήνης.

Tέλ�ς, εντ�ς τ�υ 1999, τ� �ρηματ�-
δ�τ�ύμεν� απ� την 10η Γενική Διεύ-
θυνση Πρ�γραμμα Συνεργασίας της
Eυρωπαϊκής Eνωσης και τ�υ Συμ'�υ-
λί�υ της Eυρώπης θα επιτρέψει πι�
�υσιαστική πρ�ώθηση πρωτ�'�υλιών
με τις ε�ής πέντε δραστηρι�τητες.

— Δι�ργάνωση διαγωνισμ�ύ %ω-

τ�γρα%ίας, π�υ έ�ει στ��� την �πτι-
κ�π�ίηση �λων των μ�ρ%ών π�λιτι-
στικής κληρ�ν�μιάς, �εκινώντας απ�
την αρ�ιτεκτ�νική κληρ�ν�μιά, δη-
λαδή τα μνημεία αλλά ενταγμένα
στ�ν περι'άλλ�ντα �ώρ� τ�υς, και
%θάν�ντας έως τα μ�υσεία και τις
συλλ�γές ή τ�υς θησαυρ�ύς των 'ι-
'λι�θηκών και των πανεπιστημίων
(πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς 50.000 ευρώ).

— Συστηματική δι�ργάνωση των
«Eυρωπαϊκών Hμερών Π�λιτιστικής
Kληρ�ν�μιάς» κάθε Σεπτέμ'ρι� για
την ε��ικείωση των Eυρωπαίων π�-
λιτών με την π�λιτιστική κληρ�ν�μιά
(πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς 170.000 ευρώ).

— Δημι�υργία Δικτύ�υ των μεγά-
λων εργαστηρίων/εργ�στασίων των
διακ�σμητικών τε�νών στην Eυρώπη
– υ%αντ�υργίας, π�ρσελάνης, γυαλι-
�ύ/κρυστάλλ�υ, επίπλων, κ.λπ. (πρ�-
ϋπ�λ�γισμ�ς 115.000 ευρώ).

— Παν�ραμα της ευρωπαϊκής μ�υ-
σικής κληρ�ν�μιάς, με συλλ�γή πλη-
ρ�%�ριών σε γραπτή, %ωτ�γρα%ική
και %ωνητική μ�ρ%ή (πρ�ϋπ�λ�γι-
σμ�ς 150.000 ευρώ).

— Περιδιά'αση των παλαιών πανε-
πιστημίων, δημι�υργία δικτύ�υ και ε-
πίσκεψη της κληρ�ν�μιάς τ�υ πανε-
πιστημιακ�ύ κ�σμ�υ (πρ�ϋπ�λ�γι-
σμ�ς 116.000 ευρώ).

«Mια σκηνή για τ�ν Δι�νυσ�»
Mια ελληνική έκθεση π�υ περι�δεύει ανά τ�ν κ�σμ�

T�υ Σπύρ�υ Mερκ�ύρη 

Γενικ�ύ συντ�νιστή της έκθεσης

TO ΣYMBOYΛIO της Eυρώπης �ργά-
νωσε τ� Σεπτέμ'ρι� τ�υ 1995, στ�
Παλέρμ�, ένα Συμπ�σι� με θέμα τη
«Συντήρηση και Xρήση των Eλλην�-
ρωμαϊκών Θεάτρων».

Eπειδή πρωταρ�ική α�ία έ�ει η ευ-
αισθητ�π�ίηση των λαών της Eυρώ-
πης αλλά και τ�υ ευρύτερ�υ μεσ�-
γειακ�ύ �ώρ�υ, για την κ�ινή π�λιτι-
στική κληρ�ν�μιά, τέθηκε για πρώτη
%�ρά σε τέτ�ια κλίμακα μια συλλ�γι-
κή '�ύληση για την πρ�στασία των
αρ�αίων θεάτρων.

Σε �λα τα ενδια%ερ�μενα κράτη,
στάλθηκε τ�τε μια διακήρυ�η π�υ �-
ν�μάστηκε «Διακήρυ�η της Eγέ-
στας» για τ�ν τρ�π� π�υ θα έπρεπε
να συντηρ�ύνται και να �ρησιμ�π�ι-
�ύνται τα θέατρα.

H πρωτ�'�υλία τ�υ Συμ'�υλί�υ
της Eυρώπης μας έδωσε τ� ερέθι-
σμα και μας έκανε σαν Eλληνες, να
αισθανθ�ύμε την υπ��ρέωση να �ρ-
γανώσ�υμε και να παρ�υσιάσ�υμε
μια έκθεση με τίτλ� «Mια Σκηνή για
τ� Δι�νυσ� – Θεατρικ�ς Xώρ�ς και
Aρ�αί� Δράμα».

H έκθεση ε�ελίσσεται σε δύ� κα-
τευθύνσεις. H μία α%�ρά στην αρ�ι-
τεκτ�νική των αρ�αίων θεάτρων και
η άλλη τ� αρ�αί� δράμα.

Στην έκθεση έ��υν πρ�σδι�ριστεί
�ι ε�ής 'ασικ�ί ά��νες:

� H συστηματική καταγρα%ή των
αρ�αίων θεάτρων και ωδείων τ�υ ευ-
ρύτερ�υ μεσ�γειακ�ύ �ώρ�υ.

� O �αρακτήρας και η ε�άπλωση
των αρ�αίων θεάτρων.

� Oι ιστ�ρικ�ί μετασ�ηματισμ�ί
τ�υ αρ�αί�υ θεατρικ�ύ �ώρ�υ.

� Παρ�υσίαση θεατρικών μη�ανι-
σμών και σκηνικών στ�ι�είων.

� T� αρ�αί� δράμα ως δια�ρ�νική
μ�ρ%ή θεάτρ�υ και π�λιτισμική α�ία.

� H αρ�αι�λ�γική απ�κατάσταση
και ανα'ίωση των αρ�αίων θεατρι-
κών �ώρων.

� «H παρ�υσία» της αρ�αι�τητας
στην Aναγέννηση.

� Tα κλασικά αρ�έτυπα και � σύγ-
�ρ�ν�ς σ�εδιασμ�ς.

� Oι ιστ�ρικές και σύγ�ρ�νες πα-
ραστάσεις τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς.

Για πρώτη %�ρά στ� διεθνή �ώρ�,

δημι�υργήθηκε και παρ�υσιά�εται έ-
νας �άρτης διαστάσεων 6 μ. X 3.25
μ., π�υ καταγρά%ει �λα τα αρ�αία
θέατρα και ωδεία π�υ υπήρ�αν στ�ν
αρ�αί� κ�σμ� και επισημαίνει τ�
�ρ�ν� κατασκευής και λειτ�υργίας
τ�υς, ελληνικής, ρωμαϊκής καθώς
και τη σημερινή �ρήση τ�υς. O �άρ-
της αυτ�ς δεί�νει εντυπωσιακά την
ε�άπλωση τ�υ ελληνικ�ύ πνεύματ�ς
και τ�υ ελλην�ρωμαϊκ�ύ π�λιτισμ�ύ.

Παράλληλα, παρ�υσιά�εται η π�-
ρεία και η ε�έλι�η τ�υ αρ�αί�υ δρά-
ματ�ς, �π�υ τ�νί�εται η δια�ρ�νικ�-
τητα και η επικαιρ�τητά τ�υ. Στις τε-
λευταίες δεκαετίες, μεγάλ� ρ�λ�
παί��υν �ι σκην�θέτες, Eλληνες και
�έν�ι, π�υ �ε�ωρί��υν �ρισμένες
πλευρές των τραγωδιών και τις ανα-
δεικνύ�υν σκηνικά, θέλ�ντας να
πρ�'άλ�υν ��ύτατα πρ�'λήματα, ε-
θν�λ�γικά, κ�ινωνικά, π�λιτικά, %ε-
μινιστικά, ψυ�ικά. Παρ�υσιά��υν τα

πάθη των ηρώων της τραγωδίας και
τα συσ�ετί��υν με τα αδιέ��δα και
τα πρ�'λήματα της επ��ής μας. Aυ-
τή η επικαιρ�τητα τ�υ αρ�αί�υ δρά-
ματ�ς, δημι�υργεί τ� παγκ�σμι� εν-
δια%έρ�ν.

H παρ�υσίαση γίνεται με αντίγρα-
%α αγγείων π�υ απεικ�νί��υν παρα-
στάσεις τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς στην
αρ�αι�τητα. Mε μακέτες αρ�αίων
θεάτρων, με γιγαντ�%ωτ�γρα%ίες,
με επε�ηγηματικά κείμενα και θεα-
τρικά κ�στ�ύμια κ�ρυ%αίων Eλλή-
νων και �ένων σκην�γρά%ων και εν-
δυματ�λ�γων απ� παραστάσεις αρ-
�αί�υ δράματ�ς π�υ έ��υν πραγμα-
τ�π�ιηθεί στην Eλλάδα, Iταλία,
Aγγλία, Iσπανία, Σ�υηδία, B�υλγα-
ρία, κ.ά.

Σε πρ�'�λές 'ίντε� παρ�υσιά��-
νται απ�σπάσματα απ� παραστάσεις
αρ�αί�υ δράματ�ς στην Eλλάδα και
στ� ε�ωτερικ�.

H ε�ελικτική π�ρεία της έκθεσης
καθώς και � εκπαιδευτικ�ς της �α-
ρακτήρας τ�νί��νται απ� �πτικ�α-
κ�υστική κάλυψη.

Στ� πλαίσι� της έκθεσης έ�ει εκ-
δ�θεί απ� τις Eκδ�σεις Kαπ�ν, ένα
ε�αιρετικ� 'ι'λί� – κατάλ�γ�ς με
%ωτ�γρα%ικ� υλικ� και κείμενα ειδι-
κών απ� την Eλλάδα και τ� ε�ωτερι-
κ� π�υ περιγρά%ει και αναλύει την ε-
�έλι�η τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς και της
αρ�ιτεκτ�νικής των αρ�αίων θεά-
τρων. Eνα τμήμα της έκθεσης πρω-
τ�παρ�υσιάστηκε απ� τ� Eυρωπαϊκ�
Π�λιτιστικ� Kέντρ� Δελ%ών σε συ-
μπ�σι� τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς στ�υς
Δελ%�ύς.

Στα τέλη N�εμ'ρί�υ 1997 παρ�υ-
σιάστηκε στη Θεσσαλ�νίκη στ� πλαί-
σι� της Π�λιτιστικής Πρωτεύ�υσας
της Eυρώπης.

Tην άν�ι�η τ�υ 1998, η έκθεση πα-

Tμήμα τ�υ μεγάλ�υ (6x3,20) �άρτη των αρ�αίων θεάτρων, � �π�ί�ς περιλαμ#άνεται στην έκθεση «Mια σκηνή για τ�ν
Δι�νυσ� – Θεατρικ�ς �ώρ�ς και αρ�αί� δράμα» π�υ περι�δεύει ανά τ�ν κ�σμ�. (Oλ�κληρ�ς � �άρτης δημ�σιεύθηκε
στ� πρ�ηγ�ύμεν� α!ιέρωμα των «Eπτά Hμερών», τα Aρ�αία Eλληνικά Θέατρα)

Συνέ�εια στην 32η σελίδα
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Στην Eγέστα της Kάτω Iταλίας (στη !ωτ�γρα!ία τ� αρ�αί� θέατρ� της π�λης) ψη!ίστηκε τ� 1995 η γνωστή «Διακήρυ'η της Eγέστας» απ� τ� Συμ#�ύλι� της
Eυρώπης, η �π�ία ανα!έρεται στ�ν τρ�π� με τ�ν �π�ί� πρέπει να συντηρ�ύνται και να �ρησιμ�π�ι�ύνται τα αρ�αία θέατρα (!ωτ.: Iταν�ς»).

ρ�υσιάστηκε στις Συρακ�ύσες κατά
τη διάρκεια τ�υ Φεστι'άλ Aρ�αί�υ
Δράματ�ς, ενώ � γιγαντιαί�ς �άρτης
τ�π�θετήθηκε στην είσ�δ� τ�υ αρ-
�αί�υ θεάτρ�υ των Συρακ�υσών �-
π�υ εί�αν την ευκαιρία να τ�ν δ�υν
περισσ�τερ�ι απ� 200.000 θεατές
π�υ παρακ�λ�ύθησαν τις 44 παρα-
στάσεις τ�υ αρ�αί�υ δράματ�ς.

Aπ� τ� N�έμ'ρι� τ�υ 1998 έως τ�ν
Mάι� τ�υ 1999, η έκθεση παρ�υσιά-
στηκε στ� Θεατρικ� M�υσεί� τ�υ
Λ�νδίν�υ. Π�λλά σ��λεία επισκέ-
%θηκαν την έκθεση για να παρακ�-
λ�υθήσ�υν ειδικά εκπαιδευτικά πρ�-
γράμματα για τ� αρ�αί� δράμα.

T�ν I�ύνι� τ�υ 1999, η έκθεση πα-
ρ�υσιάστηκε στη Φιλιππ�ύπ�λη της
B�υλγαρίας, στ� πλαίσι� των εκδη-
λώσεων Π�λιτιστικ�ς Mήνας της Eυ-
ρώπης και απ�τέλεσε τ� πι� σημα-
ντικ� καλλιτε�νικ� γεγ�ν�ς.

H έκθεση εί�ε τεράστια απή�ηση
�π�υ παρ�υσιάστηκε. Eνώ � τύπ�ς

στην Eλλάδα και τ� ε�ωτερικ�, έκα-
νε ευν�ϊκ�τατα σ��λια. Oι Times τ�υ
Λ�νδίν�υ, α%ιέρωσαν 3 σελίδες και
τα περι�δικά πληρ�%�ρησης τ�υ
κ�ιν�ύ για τις καλλιτε�νικές εκδη-
λώσεις στην π�λη τ�υ Λ�νδίν�υ, κα-
τα�ώρησαν την έκθεση σε ειδικ�
πλαίσι�.

Θέλω να τ�νίσω �τι αυτή η έκθεση
απ�τελεί μια συλλ�γική πρ�σπάθεια.
Σε κάθε �ώρα, σε κάθε καιν�ύργι�
�ώρ� π�υ παρ�υσιά�εται είναι σαν
μια καιν�ύργια έκθεση. Oι συντελε-
στές της έκθεσης: η Mαίρη K�υμα-
νταρ�π�ύλ�υ π�υ έ�ει τ�ν σ�εδια-
σμ� και την καλλιτε�νική επιμέλεια,
� Mι�άλης Πιτένης και � Kωνσταντί-
ν�ς Mπ�λέτης π�υ έ��υν κάνει την
επιστημ�νική έρευνα, � Aλέ�ανδρ�ς
Φασ�ης και η Kατερίνα Aλε��π�ύλ�υ
π�υ έ��υν κάνει τις τε�ν�λ�γικές
πρ�σαρμ�γές, η Tίνα Παραλή π�υ ε-
πιμελείται τις θεατρικές μάσκες, �
Παναγιώτης Σκ�ρδάς π�υ έ�ει την
τε�νική επιμέλεια και �ι Aντώνης και

Mάν�ς Λιγν�ς π�υ με τα συνεργεία
τ�υς κάν�υν τις κατασκευές και τις
τ�π�θετήσεις της έκθεσης, εργά-
στηκαν με �λες τ�υς τις δυνάμεις με
ε�αιρετικ� απ�τέλεσμα.

Για πρώτη %�ρά, μ�υσεία τ�υ κύ-
ρ�υς τ�υ Θεατρικ�ύ M�υσεί�υ τ�υ
Λ�νδίν�υ και τ�υ Victoria & Albert
Museum, ��ι μ�ν�, μας επέτρεψαν
να �ρησιμ�π�ιήσ�υμε δικά μας συ-
νεργεία, αλλά μας τ� �ήτησαν.

O Δι�νύσης Φωτ�π�υλ�ς, με τις
γνώσεις, συμ'�υλές και υπ�δεί�εις
τ�υ συνέ'αλε ιδιαίτερα, στην επιτυ-
�ία της έκθεσης. Eνώ τ� κ�στ�ύμι
π�υ έ%τια�ε για τη Mελίνα Mερκ�ύ-
ρη, η ενδυματ�λ�γ�ς Nτένη Bα�λιώ-
τη, στην παράσταση της Mήδειας,
δωρήθηκε στ� Θεατρικ� M�υσεί�
τ�υ Λ�νδίν�υ, π�υ ετ�ιμά�εται να
κάνει μια μ�νιμη παρ�υσίαση για τ�
αρ�αί� δράμα.

H έκθεση πρ�γραμματί�εται να πα-
ρ�υσιαστεί στις αρ�ές Oκτω'ρί�υ
τ�υ 1999, στ� Kρατικ� Πανεπιστήμι�

Binghamton της Π�λιτείας της Nέας
Y�ρκης, στ� πλαίσι� εκδηλώσεων ε-
�ρτασμ�ύ με τίτλ� «Tιμή πρ�ς την
Eλλάδα» π�υ �ργανών�υν �λα τα
κρατικά πανεπιστήμια της Π�λιτείας
της Nέας Y�ρκης π�υ απ�τελ�ύνται
απ� 64 κ�λέγια και �π�υ %�ιτ�ύν
400.000 %�ιτητές.

T�ν Iαν�υάρι� τ�υ 2000, έ�ει πρ�-
γραμματιστεί η παρ�υσίαση της έκ-
θεσης στ� M�υσεί� τ�υ Λί'ερπ�υλ
(National Museums & Galleries on
Merseyside).

T�ν I�ύνι� τ�υ 2000, η έκθεση θα
παρ�υσιαστεί, στη Λειψία της Γερμα-
νίας κατά τη διάρκεια της Παγκ�-
σμιας Eκθεσης.

H έκθεση είναι υπ� την αιγίδα τ�υ
Συμ'�υλί�υ της Eυρώπης και τ�υ υ-
π�υργεί�υ Π�λιτισμ�ύ της Eλλάδας
και πρ�γραμματί�εται να παρ�υσια-
στεί στην Aθήνα, τ� %θιν�πωρ� τ�υ
2000, εμπλ�υτισμένη με αυθεντικά
αγγεία και κ�στ�ύμια απ� �λες τις
�ώρες π�υ θα έ�ει περι�δεύσει.

Συνέ�εια απ� την  31η σελίδα


