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Οι ερµηνείες διακρίνονταν από έντονη σωµατικότητα που τόνιζε στα 
σωστά σηµεία το κείµενο και απαιτούσε από τον θεατή διαρκή 
αποκωδικοποίηση µηνυµάτων. 

Με εξπρεσιονιστικό τρόπο και ιδιαίτερη έµφαση στην σωµατικότητα 
ανέβασε µε την «Κανιγκούντα» ο Γιάννης Λεοντάρης το ιδιαίτερο έργο 
του Ζοέλ Ποµµερά «Κύκλοι/Ιστορίες», που απέσπασε το βραβείο 
Μολιέρος το 2010 και παίχτηκε µε µεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Πίτερ 
Μπρουκ «Bouffes du Nord». Το σπονδυλωτό έργο αποτελείται από 
πολλά µικρά επεισόδια, στιγµές της καθηµερινής ζωής που 
τοποθετούνται χωρίς κάποια συνοχή διάσπαρτα µέσα στους αιώνες. 
Όλες τους στο βάθος µιλούν για το τέλος του ανθρωπισµού, και την 
διάβρωση του από τον καπιταλισµό. 

Ο Ποµµερά προτείνει να διαβάσουµε το σύνολο αυτών των ιστοριών ως 
ένα συλλογικό δράµα. Όλοι οι ηθοποιοί της οµάδας (Γιάννης 
Αναστασάκης, Ανθή Ευστρατιάδου, Ευθύµης Θέου, Μαρία Μαγκανάρη, 
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου και Γιώργος 
Φριντζήλας) ως ακούραστοι εργάτες συµµετείχαν σχεδόν όλοι σε κάθε 
επεισόδιο. Τα ρούχα των περισσότερων ήταν ολόσωµες φόρµες 
εργασίας σε όποια εποχή κι αν αναφερόταν. Ήταν εκείνοι που έπαιζαν 
τους απλούς πολίτες, τον λαό. Ενώ, ένας χιτώνας για τον αυτοκράτορα, 
ένα φαντεζί φόρεµα για την βασίλισσα ή ένα σηµερινό κοστούµι για το 
αφεντικό- γιάπη, αναλάµβαναν να «φωτίσουν»  το πρόσωπο που 
κατέχει την εξουσία σε κάθε επεισόδιο. 

Μοναδικό σκηνικό ένα ταµπλό που αναφέρει σκόρπιες ηµεροµηνίες και 
πιθανότατα αφορούν την σειρά παρουσίασης του κάθε σύντοµου 
επεισοδίου. Και µια εικόνα δάσους σε βιντεοπροβολή. Πολλές φορές τα 
επεισόδια σκηνοθετούνταν σε κυκλική διάταξη, δικαιώνοντας έτσι και 



τον αµφίσηµο τίτλο του έργου «Κύκλοι/ Ιστορίες». 

Οι ερµηνείες διακρίνονταν από έντονη σωµατικότητα που τόνιζε στα 
σωστά σηµεία το κείµενο και απαιτούσε από τον θεατή διαρκή 
αποκωδικοποίηση µηνυµάτων. Είναι προφανές πως η οµάδα 
Κανιγκούντα επιχειρεί να εφεύρει µια νέα σκηνική γλώσσα επί σκηνής 
που έχει πράγµατι ενδιαφέρον. 

Από τα πιο ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά σηµεία, εκείνα στα οποία 
µεταφερόµαστε στο σήµερα και ένας κοµπέρ (απολαυστικός στον ρόλο 
αυτό ο Θέµης Πάνου) µε προβολείς και γαρύφαλλο στο πέτο που 
παραπέµπει σε λαϊκό τροβαδούρο, υπό τους φωτισµούς µιας 
ντισκοµπάλας απευθύνεται σήµερα, σε εµάς, στο κοινό. 

Η µεγάλη διάρκεια της παράστασης που αγγίζει σχεδόν τις δυόµιση 
ώρες, σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες (δεν είναι απαραίτητα κακό πάντα 
αυτό) πρόσληψης που εκθέσαµε παραπάνω, ενδεχοµένως να 
κουράσουν µερίδα του κοινού. Το έργο που ενθουσίασε το γαλλικό 
κοινό τρία χρόνια πριν, έχει βεβαίως ενδιαφέρον και για εµάς. Δεν ξέρω 
όµως εάν µπορεί να ενθουσιάσει το κοινό της Αθήνας που βιώνει 
ζητήµατα στην καθηµερινότητα του πιο «επείγοντα» και φλέγοντα από 
αυτά που αναπτύσσονται. Είναι αυτά που είχε µε µεγάλη επιτυχία 
χειριστεί η ίδια οµάδα, η «Κανιγκούντα» δύο χρόνια πριν στον ίδιο 
χώρο, στην Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραµµάτων & Τεχνών, µιλώντας 
για τα δικά µας «οικεία δεινά» µέσα από την παράσταση «Πόλη- 
Κράτος». Τέτοιες δουλειές περιµένουµε ανυπόµονα να µας χαρίσουν 
και στο µέλλον. 
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