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Μια πενταώροφη πολυκατοικία στο Μεταξουργείο έχει γίνει τις τελευταίες ηµέρες η θεατρική σκηνή, όπου πέντε µετανάστες από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και
το Αφγανιστάν µας διηγούνται στιγµές από τη ζωή στη χώρα τους και πώς ο δρόµος τους, τους έβγαλε στην Ελλάδα
Ελλάδα.. Τίτλος της παράστασης «Έ_φυγα. Αληθινές
ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν από πολύ µακριά».
Ο Αϊντίµ, ο Χαλίλ, ο Λευτέρης, ο Χασάν, ο Τζαβάντ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Γιολάντας Μαρκοπούλου έχουν διαµορφώσει τους δικούς τους προσωπικούς,
θεατρικούς χώρους, στο Συνεργείο, όπου υποδέχονται τους θεατές, µυώντας τους στην ιστορία τους, εξοµολογούµενοι τα όνειρά τους. Το πιο σηµαντικό είναι ότι,
παρότι είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, που έχουν κάνει µόνο κάποια εργαστήρια θεάτρου, επιτυγχάνουν να κλέψουν τις εντυπώσεις όλων µας, χάρις στην ειλικρίνεια,
την αµεσότητα, τη δύναµη των ερµηνειών τους. Πρόκειται πραγµατικά για µια ασυνήθιστη, αλλά ουσιαστική γνωριµία µε ανθρώπους που ζουν δίπλα µας, που δεν
έχουµε ποτέ σταµατήσει για να τους µιλήσουµε και δεν ξέρουµε πώς έφτασαν στη χώρα µας.
Οι άνθρωποι αυτοί µιλούν για τον πόλεµο, για τους Ταλιµπάν, για τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιµετώπιζαν αυτοί και οι οικογένειές τους στην πατρίδα τους και
το πώς αναγκάστηκαν από τις συνθήκες να φύγουν προς αναζήτηση µιας νέας ζωής στη Δύση. Όλα αυτά γίνονται µε έναν τρόπο λιτό, ουσιαστικό, άµεσο που σε
καµιά στιγµή δεν κυνηγά τη συµπόνια, την λύπη του θεατή. Το αντίθετο µάλιστα, αισθάνεσαι θαυµασµό, χαρά, ανακούφιση που αυτοί οι άνθρωποι τα κατάφεραν,
χαίρεσαι που µπόρεσαν και βρήκαν µια νέα ζωή στη χώρα µας. Θέλεις, µετά το τέλος της παράστασης να συζητήσεις µαζί τους, να µοιραστείτε ακόµη περισσότερα
πράγµατα, από όσα σου εξοµολογήθηκαν. Και δεν είναι µόνο αυτό. Εντυπωσιάζεσαι από το γεγονός ότι παρά τον πόνο που κουβαλούν και τις δυσκολίες που
συναντούν καθηµερινά, αποφάσισαν να ασχοληθούν µε το θέατρο και να µιλήσουν για τα προσωπικά τους τραύµατα, ανεβαίνοντας µε τον δικό τους τρόπο πάνω
στο σανίδι.
Ζητήσαµε λοιπόν από τη σκηνοθέτιδα Γιολάντα Μαρκοπούλου να µας εξηγήσει πώς έστησε αυτό το εξαιρετικό θεατρικό εγχείρηµα στο Συνεργείο, που λειτούργησε
σχεδόν λυτρωτικά για πολλούς από τους θεατές.
-Γιολάντα πώς προέκυψε η φετινή παράσταση; Τι περιλαµβάνει;
Η παράσταση είναι αποτέλεσµα του εργαστηρίου θεάτρου, βίντεο και εικαστικών Station Athens που οργανώνει η ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ µαζί µε το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ τα
τελευταία 5 χρόνια. Η οµάδα των µεταναστών που συµµετέχει στο εργαστήριο θεάτρου δεν είναι σταθερή και κάθε χρόνο αλλάζει. Κάποιοι φεύγουν και κάποιοι νέοι
έρχονται. Είµαστε ανοιχτοί σε όλους όσους θέλουν να λάβουν µέρος στο εργαστήριο και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κάποιοι «ηθοποιοί» της οµάδας να είναι
περισσότερο έµπειροι και κάποιοι λιγότερο.
Πέρυσι παρουσιάσαµε την παράσταση «Είµαστε οι Πέρσες!», βασισµένη στους «Πέρσες» του Αισχύλου. Στην αρχή αυτής της χρονιάς σκεφτήκαµε να
εµβαθύνουµε στο θέµα των «Περσών» ξεκινώντας από µία έρευνα γύρω από τους Πέρσες «πολεµιστές». Όταν λοιπόν ζητήσαµε να παρουσιάσει ο καθένας τον
«πολεµιστή» του, όλοι παρουσίασαν κοµµάτια της δικής τους βιογραφίας βγαλµένα µέσα από τον δικό τους πόλεµο. Αυτό αµέσως γέννησε µια ανάγκη να
µοιραστούµε τις ιστορίες αυτές, να δουλέψουµε µε αυτό το προσωπικό υλικό του καθενός και να παρουσιάσουµε µία παράσταση σε ένα πιο επαγγελµατικό
επίπεδο, που να έχει διάρκεια στο χρόνο και να δοκιµαστούµε όλοι µαζί σε κάτι νέο. Καταλήξαµε σε 5 πρωτότυπες ιστορίες µε αφορµή το θέµα του πολέµου, που
απαντούν στην ερώτηση «Γιατί έφυγες;»
-Πώς δουλέψατε µε τους πρωταγωνιστές της παράστασης; Ήταν δύσκολο για σας, καθώς δεν είναι ηθοποιοί;
Η δουλειά είχε πολλά και διαφορετικά στάδια. Το ένα κοµµάτι είναι το κοµµάτι της πρόβας, του παιχνιδιού και το άλλο είναι ένα κοµµάτι πιο θεραπευτικό. Ο
συνδυασµός και των δύο κατάφερε να φέρει ισορροπία και µε αργά αλλά µεθοδικά βήµατα να µας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσµα. Την µια µέρα είχαµε ελεύθερες
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παρουσιάσεις µε θέµατα που θα θέλαµε να ερευνήσουµε, την
άλλη κάναµε συνεντεύξεις. Η δυσκολία ήταν πιο πολύ στην
διαχείριση του υλικού, στην λεπτότητα µε την οποία έπρεπε και
θέλαµε να αντιµετωπίσουµε τον καθένα για να νιώσει ασφάλεια
και να µοιραστεί µαζί µας-και αργότερα µε το κοινό- κάτι τόσο
πολύτιµο και προσωπικό. Δεν πρόκειται για επαγγελµατίες
ηθοποιούς, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι τους αντιµετωπίζω
διαφορετικά. Οι παρατηρήσεις, οι στόχοι και ο τρόπος δουλειάς
ήταν κατά βάση ακριβώς ο ίδιος.
-Η προσωπική ιστορία του κάθε µετανάστη ενώ έχει
απίστευτη δύναµη και συγκίνηση δεν σου προκαλεί καµιά
λύπη ή συµπόνια για αυτούς. Αντιθέτως, αισθάνεσαι
θαυµασµό που αυτοί οι άνθρωποι τα κατάφεραν. Πώς τις
διαµορφώσατε;
Στόχος µας ήταν να χτίσουµε µια εµπειρία γνωριµίας µε αυτούς
τους ανθρώπους ακριβώς όπως νιώσαµε και εµείς όταν
ακούσαµε για πρώτη φορά τις ιστορίες αυτές. Νοµίζω ότι είναι
πολύ εύκολο να προκαλέσεις λύπη µε οποιαδήποτε από τις
ιστορίες τους και αυτό αµέσως να δηµιουργήσει ένα τοίχο του
«εµείς οι τυχεροί και αυτοί οι καηµένοι». Όλα ξεκινούν από τον
τρόπο που εµείς βλέπουµε τους µετανάστες. Έχουν όνειρα,
θέλουν να σπουδάσουν και να ζήσουν ισάξια στον τόπο µας.
Πρέπει να σταθούµε µια στιγµή και να τους ακούσουµε σαν να
ακούµε την ιστορία ενός φίλου µας.
-Η παράσταση αναπτύσσεται σε διαφορετικούς χώρους, σε
διαφορετικούς ορόφους του Συνεργείου. Ο κάθε µετανάστης
έχει το δικό του προσωπικό, υποκριτικό χώρο. Για ποιο
λόγο στήσατε µε αυτόν τον τρόπο την παράσταση;
Η ιδέα ξεκινάει από το πως θα ήταν αν πηγαίναµε επίσκεψη στο
σπίτι του καθενός στην χώρα του για λίγο, έχοντας την ευκαιρία
να γνωρίσουµε τις ρίζες του, τον τρόπο ζωής του, την οικογένεια
του. Ο Αϊντίµ, ο Χαλίλ, ο Λευτέρης, ο Χασάν, ο Τζαβάντ, ο
καθένας τους είναι τόσο ξεχωριστός, και ήθελα να το τονίσω αυτό
και µε τον τρόπο αφήγησης κάθε ιστορίας που είναι τελείως
διαφορετικός και βασίζεται στην ιδιοσυγκρασία του καθένα, αλλά
και από την ιδιαιτερότητα του κάθε «δωµατίου» του κτιρίου.
Πολλά χρόνια τώρα µε γοητεύει αυτή η ιδέα. Με το που µπαίνεις
σε έναν χώρο αµέσως να µεταφέρεσαι αλλού… Ένα είδος
ταξιδιού µέσα στην ίδια σου την πόλη µε οδηγό το θέατρο.
-Ένα από τα βασικά προτερήµατα του έργου είναι η
αµεσότητά του. Είσαι δίπλα στους πρωταγωνιστές, τους
ακουµπάς. Μιλάς µαζί τους. Δεν υπάρχει µια
αποστασιοποιηµένη παρακολούθηση του έργου,
καµιά ωραιοποίηση. Αυτή ήταν η πρόθεσή σας;
Ναι 100%. Όπως ανέφερα και πριν, το θέµα της
«γνωριµίας» των µεταναστών µε τους «επισκέπτες» µας
ήταν το ζητούµενο. Θέλω οι θεατές να νιώσουν ότι
πραγµατικά γνώρισαν 5 ανθρώπους που ζουν στην
Αθήνα και που ίσως δεν θα είχαν την ευκαιρία να τους
µιλήσουν στο δρόµο ή θα πέρναγαν γρήγορα δίπλα
τους.
-Ποιος είναι ο στόχος σου µε αυτό το έργο; Για ποιο
λόγο ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια µε αυτές τις
οµάδες;
Στόχος όλης της οµάδας µας, της Μαργαρίτας
Παπαδοπούλου στην οργάνωση και στο art therapy
κοµµάτι, της Δάφνης Καλαφάτη και της Νιόβης
Σταυροπούλου στο βίντεο-ντοκιµαντέρ, της
Κωνσταντίνας Ράπτη και του Άγγελου Τσαπέκου στο community theater και της Pauline Huguet στην κίνηση, είναι να µπορέσουµε να ανοίξουµε τα µάτια και την
ψυχή των ανθρώπων απέναντι σε κάτι άγνωστο. Όλοι µας συναναστρεφόµαστε καθηµερινά µε µετανάστες, το θέµα είναι ως που φτάνει η σχέση µας µαζί τους;
Από το να πω ένα τυπικό ευχαριστώ στον Πακιστανό που δουλεύει στο βενζινάδικο µέχρι να καταλάβω για ποιο λόγο ζει στην πόλη µου και τι µπορώ να
προσφέρω για να συµβιώνουµε καλύτερα, υπάρχει απόσταση. Προσωπικά, όλη µου την ζωή έχω µάθει να ‘µπαίνω στα παπούτσια του άλλου’. Αυτό µου συµβαίνει
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σε όλα τα πράγµατα, έτσι κρίνω την ζωή και τις πράξεις
µου. Το θέµα της µετανάστευσης µε συγκινεί βαθιά. Δεν
πιστεύω στα σύνορα. Έχω τροµερή περιέργεια και
θεωρώ ίσως ότι το πιο µαγικό είναι να γνωρίζω
διαφορετικές πλευρές των ανθρώπων και πόσο µάλλον
να έρχοµαι σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς. Το βλέπω
σαν µια µοναδική ευκαιρία, ένα δώρο το να ζεις σε µια
κοινωνία όπου συνυπάρχουν άνθρωποι από όλον τον
κόσµο. Το θέατρο σου δίνει αυτή την δυνατότητα, να
χτίσεις έναν ‘ιδανικό’ µεγάλο µικρόκοσµο.
-Τι είναι το Station Athens; Μπορούν να βοηθήσουν
αυτά τα προγράµµατα στην ουσιαστικότερη ένταξη
µεταναστών στην ελληνική κοινωνία;
Ένα χαρακτηριστικό του Μεταξουργείου είναι η
πολυπολιτισµικότητά του και µε αφετηρία αυτό
δηµιουργήθηκε από την ΜΚΟ ΑΜΑΚΑ το καλλιτεχνικό
εργαστήρι θεάτρου, φωτογραφίας, βίντεο και εικαστικών
για νέους µετανάστες και πρόσφυγες, µε βάση τις
µεθόδους art therapy. Ξεκινώντας από τη θεµατική του
ταξιδιού µε την παράσταση «Station Athens» το 2011,
περάσαµε στο εδώ και τώρα δουλεύοντας την έννοια
του νέου «σταθµού» µε την ανοιχτή πρόβα/παράσταση
«Είµαστε σπίτι» το 2012 και συνεχίσαµε µε την έννοια
του πολέµου και την θεατρική performance, «Είµαστε οι Πέρσες!». Το εργαστήρι ορίζεται σαν «Εργαστήρι Art Therapy» και διαφοροποιείται από ένα απλό
εργαστήρι Τέχνης, όπου απλά µεταδίδονται συγκεκριµένες τεχνικές, χωρίς όµως να είναι χώρος ψυχοθεραπείας. Τα εργαλεία του Art Therapy είναι οι εικαστικές και
παραστατικές τέχνες και το θεραπευτικό στοιχείο έγκειται στην συνειδητοποίηση του ότι µέσα από την καλλιτεχνική δηµιουργία ευνοείται η προφορική επικοινωνία,
η συνοχή της οµάδας και η προσωπική έκφραση.
Βέβαια µπορούν και είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν
και άλλα αντίστοιχα καλλιτεχνικά εργαστήρια. Μέσα από
την τέχνη κάθε µορφής δηµιουργείται εύφορο έδαφος
για ουσιαστική επικοινωνία αλλά και εκπαίδευση. Για
παράδειγµα, εκτός από την παράσταση µας στον χώρο
του Συνεργείου, παράλληλα λειτουργεί η έκθεση
«Είµαστε οι Πέρσες» από την περσινή µας δουλειά µε
ηµερολόγια προβών, τον χώρο εργασίας, εικαστικά και
βίντεο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα µικρού µήκους
ντοκιµαντέρ για την διαδικασία της πρόβας µας από την
οµάδα ΑΜΑΚΑ και κάποιους από τους µαθητές του
εργαστηρίου. Μέσα από την επαφή που έχουν µε τόσα
διαφορετικά είδη τέχνης αλλά και την συναναστροφή
τους µε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, τους
δίνεται η ευκαιρία να ενταχθούν σε µια οµάδα, σε έναν
τρόπο δουλειάς µε τους δικούς της νόµους. Όταν πας σε
µια νέα χώρα να ζήσεις κάποιος σου µιλάει και σε
βοηθάει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις εκεί. Δεν
οφείλει κάποιος να το γνωρίζει από πριν, πόσο µάλλον
όταν έχει µεγαλώσει κάτω από τελείως διαφορετικές
συνθήκες. Ο τρόπος ένταξης σε µια κοινωνία είναι το Α
και το Ω. Από µας εξαρτάται..
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Σύλληψη ‐ Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου
Δραµατουργία ‐ Art Therapy: Μαργαρίτα
Παπαδοπούλου
Κίνηση: Pauline Huguet
Σκηνογραφία: Αλεξάνδρα Σιάφκου, Αριστοτέλης Καρανάνος
Community Drama: Κωνσταντίνα Ράπτη, Άγγελος Τσαπέκος
Βίντεο: Δάφνη Καλαφάτη, Νιόβη Σταυροπούλου
Σχεδιασµός Ήχου: Δηµήτρης Τζιµέας
Βοηθοί Παραγωγής: Zarif Bakhtyari, Κατερίνα Σακαρέλλου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Με τους: Chaljl Ali Zada, Ramzan Mohammad, Javad Rezai, Hossain Amiri, Aidim Joyimal
Συνεργείο
Κολωνού 31, Μεταξουργείο (µετρό ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)
www.synergyo.gr, info@synergyo.gr +30 6981 802544
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Ηµέρες παραστάσεων (Τετάρτη-Παρασκευή): 4, 5, 6, 11, 12, 13 Ιουνίου
Ώρα έναρξης: 21.00 Διάρκεια: 90 λεπτά
Είσοδος ελεύθερη µε σειρά προτεραιότητας (µέγιστος αριθµός θεατών: 20)
Πληροφορίες & Κρατήσεις: 6981802544
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Ακολουθήστε το euronews στα Ελληνικά στο Facebook και στο Twitter
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