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«Είναι εμπνευσμένο από
τις επιπτώσεις της παγ-
κόσμιας κρίσης» εξηγεί

ο ηθοποιός Γιάννης Σαρακατσάνης
για το βραβευμένο έργο του Ισπα-
νού συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθεράν
«Το δάνειο», το οποίο παρουσιάζε-
ται σε σκηνοθεσία των Βαγγέλη Θε-
οδωρόπουλου και Παντελή Δεντά-
κη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο
Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αντι-
σθένους 7 & Θαρύπου), από τις 5
Οκτωβρίου.
Μιλήστε μας για αυτήν την εξαιρε-
τικά επίκαιρη κωμωδία.
«Το “Δάνειο” είναι, προφανώς, εμ-
πνευσμένο από τις επιπτώσεις της
παγκόσμιας κρίσης. Αυτό που κα-
τορθώνει όμως με μοναδικό τρόπο
είναι να μιλήσει πολιτικά, χωρίς να
κάνει ούτε μία πολιτική αναφορά!
Εμείς παρακολουθούμε την απέλ-
πιδα προσπάθεια ενός επίδοξου
δανειολήπτη να πείσει τον διευ-
θυντή ενός τραπεζικού καταστή-
ματος να του δώσει ένα δάνειο. Ο
δανειολήπτης παρακαλεί για το δά-
νειο, επιμένοντας ότι το έχει μεγά-
λη ανάγκη. Ο διευθυντής, όμως,
δεν μπορεί να του το δώσει, γιατί ο
δανειολήπτης δεν πληροί καμία
προϋπόθεση, για να του εγκριθεί.
Με αυτόν τον τρόπο, ο συγγραφέας
Τζόρντι Γκαλθεράν καταφέρνει να
ενσαρκώσει τις δύο αντιμαχόμενες
“τάσεις” της κρίσης σε δύο κανο-
νικούς και καθημερινούς ανθρώ-
πους. Από τη μία, τις φτωχές χώ-
ρες που έχουν ανάγκη τα χρήμα-
τα και, από την άλλη, τις πλούσιες
χώρες που χρειάζονται εγγυήσεις,
για να δανείσουν».
Ποια θέματα θίγει ο Τζόρντι Γκαλ-
θεράν στο έργο;
«Οι δύο χαρακτήρες έχουν πρόθε-
ση να επικοινωνήσουν ο ένας με
τον άλλον, αλλά μιλούν διαφορετι-
κή γλώσσα. Ο δανειολήπτης μιλά-
ει τη γλώσσα της ανάγκης και του
φιλότιμου και ο διευθυντής τη γλώσ-
σα των χρημάτων και των εγγυή-
σεων. Έτσι, δεν μπορούν να συ-
νεννοηθούν. Νομίζω πως αυτό το
πρόβλημα επικοινωνίας είναι ένα
παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο
οδήγησε και στην κρίση. Το χρη-
ματοοικονομικό σύστημα, ενώ απε-
λευθέρωσε τον άνθρωπο πριν από
έναν - δύο αιώνες, τώρα πια έχει
αποβάλει τελείως τον ανθρώπινο
παράγοντα και, έτσι, αποτυγχάνει.
Έτσι και στην παράσταση, ο διευ-

θυντής θέλει να βοηθήσει τον δα-
νειολήπτη, αλλά η “ανάγκη” δεν εί-
ναι κάτι που το σύστημα (και άρα,
ο ίδιος) μπορεί να αντιληφθεί».
Ποιον από τους δύο ήρωες ενσαρ-
κώνετε και ποια είναι τα χαρακτη-
ριστικά του;
«Ο χαρακτήρας μου είναι ο Αντό-
νιο, ο δανειολήπτης. Το κείμενο δεν
αποκαλύπτει και πολλές λεπτομέ-
ρειες για το βιογραφικό του και,
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο
θεατής αναρωτιέται αν η ανάγκη
είναι πραγματική ή αν ο Αντόνιο
είναι ένας απατεωνάκος. Το μεγά-
λο χαρτί που παίζει μάλιστα, προ-
κειμένου να πάρει το δάνειο, είναι
μια “απειλή”. Αν ο διευθυντής δεν
του το δώσει, τότε αυτός θα του ξε-
λογιάσει τη γυναίκα! Όμως, πάλι
δεν καταλαβαίνουμε κατά πόσο εί-
ναι ικανός να υλοποιήσει την απει-

λή του. Ούτε ο διευθυντής, όμως,
μπορεί να καταλάβει αν πρέπει να
πιστέψει την απειλή, γιατί ο Αντό-
νιο δεν του γεμίζει το μάτι για “ερα-
στής”. Όμως, ο Αντόνιο του λέει ότι
η κρίση τον αναγκάζει να κάνει
πράγματα που υπό κανονικές συν-
θήκες δεν θα έκανε και αυτό είναι
και ένα από τα βασικά νοήματα του
έργου: ότι η κρίση μάς έχει βγάλει
εκτός ισορροπίας και, πλέον, φο-
βόμαστε. Φοβόμαστε και για πράγ-
ματα που μπορεί να συμβούν, αλ-
λά και για πράγματα που δεν πρό-
κειται να συμβούν με τίποτα».
Τι συναισθήματα σας προκαλεί η
σημερινή Ελλάδα;
«Κατ’ αρχάς, χαίρομαι που η κατά-
σταση, τον τελευταίο χρόνο περί-
που, είναι τουλάχιστον σχετικά στα-
θερή, μετά το τραγικό περσινό κα-
λοκαίρι. Κατά βάθος, όμως, νιώθω
μια απογοήτευση και αναρωτιέμαι
πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν
ακόμα μέχρι να καταλάβουμε όλοι
-ή τουλάχιστον μια κρίσιμη πλει-
οψηφία- πως δεν υπάρχουν ούτε
κάποιοι “κακοί” που θέλουν την
καταστροφή μας, αλλά ούτε και μα-
γικές λύσεις. Η ευθύνη είναι απο-
κλειστικά δική μας και η λύση στα
χέρια μας».
Υπάρχει χώρος για αισιοδοξία;
«Όλο και λιγότερος… Όμως, είμαι
από τη φύση μου αισιόδοξος και
η απογοήτευση δεν κρατάει πολύ.
Πραγματικά, πιστεύω πως κάποια
στιγμή θα φτάσουμε στον πάτο που
πρέπει να φτάσουμε και μετά θα
αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγ-
ματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άν-
θρωποι -και θα μου επιτρέψετε να
βάλω και τον εαυτό μου σε αυτήν
την κατηγορία- που έχουν όρεξη
να δημιουργήσουν και να δουλέ-
ψουν και να εμπνεύσουν τους υπό-
λοιπους και κάποια στιγμή θα απε-
λευθερωθούν και θα παρασύρουν
και τους υπόλοιπους».[SID:10533357]

Χαμένες ισορροπίες
στη δίνη της κρίσης

[συνέντευξη] Ο Γιάννης Σαρακατσάνης μιλά για «Το δάνειο» [Βυζαντινό Μουσείο]

Έργα από
την Κρατική
Πινακοθήκη
Τρετιακόφ
Εικόνες από την 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ

Δίνοντας έμφαση στη στενή σχέ-
ση της ρωσικής θρησκευτι-

κής τέχνης με τη βυζαντινή πα-
ράδοση, αλλά και στα σημεία δια-
φοροποίησης από τις βυζαντινές ρί-
ζες, που αναδεικνύουν τον μονα-
δικό χαρακτήρα της, η έκθεση «Ει-
κόνες από την Πινακοθήκη Τρε-
τιακόφ. Η ρωσική ζωγραφική ει-
κόνων μετά την Άλωση της Κων-
σταντινούπολης» πραγματοποιεί-
ται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο. Ενταγμένη στο πλαίσιο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
αφιερωματικού έτους «Ρωσία - Ελ-
λάδα 2016», η έκθεση θα εγκαι-
νιαστεί από τον υπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Αριστείδη
Μπαλτά σήμερα, στις 7.30 το από-
γευμα, και θα διαρκέσει έως τις 25
Οκτωβρίου (Βασ. Σοφίας 22 - Αθή-
να). Η έκθεση έρχεται να ενισχύσει
τη γνωριμία των επισκεπτών του Βυ-
ζαντινού και Χριστιανικού Μου-
σείου με τη ρωσική θρησκευτική
ζωγραφική, σε συνέχεια της συν-

δεόμενης με τον Andrej Rublev ει-
κόνας της Ανάληψης που φιλοξε-
νείται στο Βυζαντινό Μουσείο, την
παρουσίαση της οποίας εγκαι-
νίασε, μαζί με τον Έλληνα πρω-
θυπουργό, ο πρόεδρος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν
τον περασμένο Μάιο. Τα νέα έργα,
που έρχονται από την Κρατική Πι-
νακοθήκη Τρετιακόφ, είναι δεκα-
τέσσερις φορητές εικόνες, ορι-
σμένες εντυπωσιακού μεγέθους,
δύο ξυλόγλυπτα, ένα ζεύγος βη-
μόθυρων και μία σύνθεση τμή-
ματος εικονοστασίου σε μικρή κλί-
μακα.  Ωράριο λειτουργίας έκθε-
σης: Δευτέρα - Κυριακή: 08:00 -
20:00. [SID:10533591]

>Συντελεστές 
Μετάφραση: Els de Paros,
σκηνοθεσία: Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος - Παντελής
Δεντάκης, μουσική: Φοίβος
Δεληβοριάς, σκηνικά - κοστούμια:
Μαγδαληνή Αυγερινού,
σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης
Μπριμπίλης, βοηθοί σκηνοθέτη:
Κατερίνα Λυπηρίδου - Κατερίνα
Παναγιωτάκη. Παίζουν: Μιχάλης
Οικονόμου, Γιάννης
Σαρακατσάνης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Με μια αγκαλιά για 30.000 παιδιά, η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη και ο Στέφανος Κορκολής γιορτάζουν
τα 20 χρόνια του «Μαζί για το Παιδί», χρόνια που
αποτυπώθηκαν με πρόσημο την παιδική ευτυχία. 
Η επέτειος αυτή θα εορταστεί με τον πιο μελωδικό
τρόπο από τους δύο καλλιτέχνες, με ένα μοναδικό
ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή, απόψε στις 9, στο
Ηρώδειο (Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη, Αθήνα).

Ρεσιτάλ για
30.000 παιδιά


Αντλώντας έμπνευση από εκ-
θέματα της μόνιμης συλλογής
του Εβραϊκού Μουσείου της Ελ-
λάδος και αποτυπώνοντας την

ερμηνεία που
εκείνη δίνει
στα απτά υλικά
τεκμήρια του
δύο χιλιάδων
ετών πολιτι-
σμού των
Εβραίων της
Ελλάδας, η ει-
καστικός Μα-
ρία Φραγκου-

δάκη παρουσιάζει τα νέα της έρ-
γα, στην έκθεση «Form / Less».
Σε επιμέλεια της Saranna Biel -
Cohen, η έκθεση, η οποία περι-
λαμβάνει ζωγραφική και αντικεί-
μενα από γύψο, ξύλο, χαρτί και
ύφασμα, πραγματοποιείται στο
Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος,
από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις
14 Νοεμβρίου (Νίκης 39 - Αθή-
να).
Η Μαρία Φραγκουδάκη, τα τε-
λευταία χρόνια, διατηρεί το βασι-
κό της ατελιέ στο Μανχάταν της
Νέας Υόρκης και εστιάζει στην
ποικιλία οπτικών γλωσσών: ζω-
γραφική, γλυπτική, χορός, περ-
φόρμανς. Δημιουργεί αφηγήσεις
που ζωντανεύουν, χρησιμοποι-
ώντας υλικά όπως λάστιχα, γύψο,
μονωτική ταινία, κλωστές, σχοινιά
και χρώμα. H έκθεση περιλαμβά-
νει έργα από την ολοκαίνουρια
ενότητα της Μαρίας Φραγκου-
δάκη, με τίτλο «Bed sheets». Η
κίνηση του υφάσματος παγώνει
και η καλλιτέχνις «ξαπλώνει» τον
θεατή σε διαφορετικούς τύπους
κρεβατιών, ανθρώπινων επαφών,
εμπειριών. Τι κρύβεται, τελικά,

κάτω από τα σεντόνια; Ο ύπνος;
Ή μια αποθήκη συναισθημάτων; 
Η εικαστικός αλληλεπιδρά με
διάφορα υλικά, αναζητώντας
μορφές ή ιδέες, οι οποίες συνδέ-
ονται έμμεσα με τις συνήθεις
χρήσεις τους. Διερευνά την έν-
νοια του υλισμού, θέτοντας ερω-
τήσεις για το τι βλέπουμε, τι νιώ-
θουμε και τι είμαστε ικανοί να αν-
τιληφθούμε. 
Εμπνεόμενη από τη Θεωρία των
Ιδεών του Πλάτωνα, η καλλιτέ-
χνις εξερευνά την ικανότητα των
αισθήσεων να μεταδώσουν Ιδέ-
ες. Ενώ στον διάλογό του «Φαί-
δων» ο Πλάτων θεωρεί πως οι
αισθήσεις αποτελούν εμπόδιο για
την κατανόηση της αλήθειας, η
παρούσα έκθεση μελετά την ικα-
νότητά μας να αντιλαμβανόμα-
στε έννοιες μέσω των αισθήσε-
ων. Με τον τρόπο αυτόν, η αι-
σθητηριακή αντίληψη γίνεται όρ-
γανο κατανόησης, ενώ τα απτά
υλικά αντικείμενα ανάγονται σε
απεικονίσεις αφηρημένων ιδεών.
Όπως λέει χαρακτηριστικά η
Μαρία Φραγκουδάκη: «Μια πέ-
τρα μπορεί να είναι σκληρή, αλλά
δεν είναι πάντα δυνατή. Μπορεί
να είναι εύθραυστη, να σπάει σε
χίλια κομμάτια. Δουλεύοντας μαζί
με τα υλικά, αποκαλύπτονται δια-
φορετικά χαρακτηριστικά και συ-
ναισθήματα - άλλες φορές προ-
φανή κι άλλες φορές απροσδό-
κητα. 
Το σχοινί, για παράδειγμα, βγάζει
ένα πείσμα, έχει τη δική του προ-
σωπικότητα. Δουλεύοντας μαζί
του, νιώθω ότι ανακαλύπτω τον
χαρακτήρα του. Μπορεί να τυλι-
χτεί ή να τραβηχτεί. Μπορεί να
μείνει μαλακό, αλλά και να τεν-
τωθεί, να γίνει σκληρό σαν ατσά-
λι. Συχνά, χρειάζεται δύναμη για
να αλληλεπιδράσει κανείς μαζί
του και η εργασία με αυτό γίνεται
πολύ άμεση, σωματική. Συνεπώς,
όλες οι αλληλεπιδράσεις με τα
υλικά γίνονται μια άμεση δυνατή
βιωματική εμπειρία».
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: κα-
θημερινές: 09:00 - 14:30, Κυ-
ριακή: 10:00 - 14:00, Σάββατο:
κλειστό. [SID:10533065]

[έκθε
-ση] 

Εικαστική ερμηνεία του πολιτισμού
των Εβραίων της Ελλάδας

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Εκθεση «Form / Less»

«H Σταύρωση» του Dionisy.


