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Ο ακάματος καλλιτεχνικά
Ornela
Ένκε Φεζολλάρι θα...Vorpsi
χτυπήσει από τις 11 Νοεμβρίου
και εξασφάλισα
στο «Θέατρο
αποκλειστικό
Σταθμό

Το μεταφρασμένο σε πολλές
Ornela γλώσσες βραβευμένο
Vorpsiβιβλίο της

, της εικαστικού-συγγραφέα πο

Στο κέντρο του βιβλίου συναντάμε την Ορνέλα , η οποία διηγείται άλλοτε πικρά και άλλοτε με χιούμ

Στην Αλβανία του Ενβέρ Χότζα μέσα από τις υπαρκτές βιωματικές εμπειρίες της
συγγραφέως Ornela Vorpsi και των οικείων της διεισδύουμε στο σύμπαν της καταπίεσης,
της ανέχειας, του συντηρητισμού γεμάτο από κομματικές ιδεοληψίες . Ένα καθαρά
γυναικείο σύμπαν που αμύνεται, ονειρεύεται, θλίβεται και επιβιώνει σε καθεστώς τρόμου.
Γυναίκες που ανοίγουν τα φτερά τους, λένε τα μυστικά τους και παλεύουν για να
επιβιώσουν. Ένα Βαλκάνιο αφήγημα για την ταπείνωση της γυναίκας και την εξύψωση της
σκληρότητας .Υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Ένκε Φεζολλάρι , την συγγραφέα
υποδύεται η Αμαλία Αρσένη και τα οικεία καθώς και τα εφιαλτικά πρόσωπα γύρω της η
Αθηνά Καραγιώτη και η
Vefi Redhi. Ένα χρονικό ταξίδι σε μια
χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις, παρα μαθαίνεις να ανασαίνεις, να κρύβεσαι, να συμφωνείς
ακούσια, να μοιράζεσαι τον λιγοστό σου φαγητό, να σηκώνεις το κεφάλι περιμένοντας
καλύτερες μέρες και αν είσαι τυχερός να μπεις σε ένα αεροπλάνο να την αποχαιρετήσεις
και να γράψεις χρόνια μετά ένα μυθιστόρημα για το τι έζησες...

Σκηνοθετικό σημείωμα

Αρκούν δύο ώρες για να αποτυπώσεις μία ζωή, ένα σώμα, μία χώρα, τα ίδια τα Βαλκάνια;
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Ποιό το χρέος, ποιό το καθήκον και ποιό το ανάμεσά τους, αναρωτιέμαι, παραφράζοντας
έναν στίχο του Σεφέρη. Ποια ταυτότητα κοινωνική και πολιτική φοράμε; Γιατί και για ποιόν;
Ποια ιδανικά και ποιες αυταπάτες θρέφουμε; Με ποιες αυταπάτες γεννιόμαστε και ποιες
μας γεννώνται, μεγαλώνοντας; Δύσκολο να μιλήσεις για την ιστορία του τόπου σου. Να
χωρέσεις το αμόλυντο σώμα μιας ηρωίδας στη σκηνή σε δύο ώρες. Να επικοινωνήσεις
ιστορίες με τσακισμένες ζωές, ματαιώσεις, πόλεις που έχουν τους δικούς τους νόμους. Ο
θεατής έρχεται αντιμέτωπος με την ενηλικίωση ενός κοριτσιού εγκλωβισμένου σε κανόνες,
σε οροπέδια κοινωνικοπολιτικά, σε μια χώρα που ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι όμως κάτι
παραπάνω από τον αγώνα σε ένα βίαιο ανδρικό κόσμο και σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς .
Είναι ο αγώνας του ίδιου ανθρώπου να σηκώσει το λάβαρο της ανεξαρτησίας και της
αξιοπρέπειας, να απελευθερωθεί από τα δεσμά του «είναι» του και εν τέλει να βαδίσει στο
δρόμο της προσωπικής του πραγμάτωσης. Η «Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις » είναι μία
παράσταση που έχει το χάρτη της δικής μου χώρας που αιμορραγεί και γεννιέται από τις
στάχτες της. Ποιας χώρας; Αυτής που ποτέ δεν πεθαίνει»

Μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου
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Παίζουν : Αμαλία Αρσένη ,Vefi Redhi ,Αθηνά Καραγιώτη

Βασίλης Μπουζιώτης: enikos.grÂ
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