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Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, Σεπτ. 2013 

ΒΡΥΣΑΚΙ 
9  &  10 Σεπτεµβρίου 2013 

«Post Hamlet ή µετά-Άµλετ» - µια νέα εκδοχή 

Μια ιδιότυπη «ανάγνωση» του σαιξπηρικού έργου «Άµλετ». 

Mια παράσταση που δανείζεται το διαχρονικό και παγκόσµιο αρχέτυπο 
του αναποφάσιστου, προδοµένου και συνεχώς σε (αυτο)διάψευση Άµλετ 

για να µιλήσει για το σήµερα.	  
 

- «Ο κόσµος γέρνει, γκρεµίζεται, γιατί να γεννηθώ εγώ για να τον στερεώσω;» 
- «Σώπα.  Αρχινά και φαίνεται η ψυχή µου».   

 
 

Το έργο «Post Hamlet ή µετά-Άµλετ»-µια νέα εκδοχή, µετά από τις εξαιρετικά 
επιτυχηµένες παραστάσεις στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης τον περασµένο Ιούνιο, παρουσιάζεται στο 
ΒΡΥΣΑΚΙ (Βρυσακίου 17, Πλάκα, τηλ. κρατήσεων: 210-3390.447), για 2 παραστάσεις τη Δευτέρα 9 και 
την Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου 2013, ώρα 9:30 µ.µ. Η παράσταση «Post Hamlet ή µετά-Άµλετ» είναι 
βασισµένη στον «Άµλετ» του Ουίλλιαµ Σαίξπηρ, σε µετάφραση Γιώργου Χειµωνά και στο Σονέτο 
Νο 92 του Σαίξπηρ.  Παρουσιάζεται σε δραµατουργική σύνθεση και σκηνοθεσία της Στέλλας Μαρή και 
πολυµελή θίασο ηθοποιών, από την οµάδα Minus [two], η οποία συνεχίζει και φέτος την ερευνητική 
της προσέγγιση πάνω στο έργο. 
 

Μικρό Οδοιπορικό του Έργου: 
Η θεατρική οµάδα Minus [two], ξεκίνησε την περασµένη χρονιά (2012) µε το έργο «Ο Άµλετ 
αυτοκτόνησε», µια παράσταση θεάτρου δρόµου µε έξη διαφορετικούς Άµλετ επί σκηνής, που 
προσφέρθηκε αφιλοκερδώς ως απάντηση στην κρίση που ήρθε (και) στη χώρα µας. 
Το έργο έτυχε εξαιρετικής υποδοχής και ενώ ξεκίνησε για 9 παραστάσεις, τελικά ξεπέρασε τις 30.  
Παίχτηκε σε Πανεπιστηµιακά και άλλα Ιδρύµατα (Νοµική, Παιδαγωγικό, Γαλλικό Ινστιτούτο, ΤΕΙ Πειραιά, 
ΤΕΙ Αθηνών-Εβδοµάδα ΚΕΘΕΑ για την Απεξάρτηση), αυτοδιαχειριζόµενα πάρκα (Ναυαρίνου, Ακαδηµίας 
Πλάτωνος), διαφορετικούς Δήµους (Περιστερίου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Νέας Σµύρνης), γειτονιές και 
πλατείες (Εξαρχείων, Μοναστηρακίου, Κολωνακίου, Κεραµεικού, Πλατεία Βικτωρίας, Πλατεία 
Συντάγµατος), Πεζόδροµους (Απ. Παύλου & Ηρακλειδών, Διον. Αρεοπ. & Μακρυγιάννη, Πεζόδροµος της 
Τοσίτσα-«7 µέρες πολιτισµού στην Τοσίτσα»), στη Χαλυβουργία κ.α., για να καταλήξει στο θέατρο Επί 
Κολωνώ στα πλαίσια του Athens Fringe Festival. 
«Ο Άµλετ αυτοκτόνησε» αντιµετωπίστηκε από την αρχή ως έργο εν εξελίξει.   

Φέτος η οµάδα συνέχισε δουλεύοντας στην ουσία ένα νέο έργο, µε νέο τίτλο, «Post Hamlet ή µετά-
Άµλετ», και νέο στοίχηµα.  Δεν είναι πια µια performance µισής ώρας, αλλά µια παράσταση περίπου 90 
λεπτών- και επιπλέον προέκυψε η ανάγκη να στεγαστεί σε συγκεκριµένο χώρο, αφού η χρήση 
τεχνολογίας ήταν επιτακτική.  Επιπλέον, το έργο δεν περιορίζεται πια στον πολιτικο/κοινωνικό στόχο 
που είχε πέρυσι, αλλά τον ξεπερνά, καθώς επικεντρώνεται ακόµα πιο άµεσα στον αγώνα για 
(αυτο)κριτική.  Στη φράση «ο κόσµος γέρνει, γκρεµίζεται, γιατί να γεννηθώ εγώ για να τον 
στερεώσω;», που είχε οριστεί ως «µότο» της παράστασης «Ο Άµλετ αυτοκτόνησε», συµπληρώνουµε 
πλέον φέτος και άλλη µια φράση από τον Άµλετ-σε µτφρ. Γιώργου Χειµωνά: «Σώπα. Αρχινά και 
φαίνεται η ψυχή µου».  Έτσι, σε αυτή την εκδοχή και µε τον νέο τίτλο (Post Hamlet ή µετά-Άµλετ»), 
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το έργο παρουσιάστηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης τον περασµένο Ιούνιο 
(2013). 

Από το Σηµείωµα Σκηνοθέτη 

«Ονοµάσαµε φέτος την παράσταση «Post Hamlet ή µετά-Άµλετ», γνωρίζοντας ότι παραπέµπουµε 
αναπόφευκτα στον µεταµοντερνισµό.  Αντιδρώντας στην κριτική, που θέλει τον µεταµοντερνισµό 
συνώνυµο της ασάφειας και της σύγχυσης, του κιτς και της παρωδίας, επιλέγουµε να εµπνευστούµε από 
το ευγενές κοµµάτι του, που αντέδρασε στον ελιτισµό και επιχείρησε να µικρύνει την απόσταση 
µεταξύ «υψηλής» και µαζικής κουλτούρας.  Τα κλασικά έργα γράφτηκαν για τους τότε συγχρόνους 
τους.  Αυτή τη σχέση µε το σύγχρονο πρέπει να ξαναβρούµε, για να τιµήσουµε πραγµατικά το «κλασικό» 
του τίτλου.  Αυτή τη σµίκρυνση της πολιτισµικής ψαλίδας και την ποίηση, που αυτό µπορεί να εµπεριέχει 
και να προτείνει, επιζητάµε». 

Η παράσταση στο ΒΡΥΣΑΚΙ 

Πιστοί στην έµπρακτη δήλωσή µας, ως οµάδα, ότι αντιµετωπίζουµε το όλο έργο σαν έργο εν εξελίξει, 
κάτι που το καθιστά έντονα ερευνητικής φύσης, και µετά την επιτυχηµένη εκδοχή του στο Ίδρυµα 
Μιχάλης Κακογιάννης, τώρα προτείνουµε την «ανάγνωσή» µας σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, το 
ΒΡΥΣΑΚΙ, γνωρίζοντας ότι αυτό οδηγεί σε µια νέα δοκιµασία της φόρµας.  Προχωρήσαµε σε µια νέα 
πύκνωση του Σαιξπηρικού λόγου, µε ό,τι ποιητικό ρίσκο αυτή εµπεριέχει.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, αποδεχτήκαµε την πρόκληση να στεγάσουµε τη δράση του κατ ’επιλογήν 
άχρονου και άτοπου έργου µας, στην Αθηναϊκή αυτή οικία του 19ου αιώνα, ένα χώρο γεµάτο µνήµες 
και δικό του προσωπικό στίγµα. Το κτίριο και η αρχιτεκτονική του, αποτελεί και το σκηνικό της 
παράστασης. 

Ταυτόχρονα, παραπέµπουµε στη σύνδεση του έργου µε τον πρότερο «Post Hamlet ή µετά Άµλετ», καθώς 
και µε το έργο «Ο Άµλετ Αυτοκτόνησε», µε την έκθεση φωτογραφιών 7 διαφορετικών 
καλλιτεχνών, που κάλυψαν το έργο στη διαδροµή του µέχρι τώρα.  

Στα δωµάτια στο ΒΡΥΣΑΚΙ, µια οµάδα ηθοποιών «µονολογούν» µε κείµενα από τον Άµλετ, 
στοιχειώνοντας το χώρο ως σωµατικές εγκαταστάσεις, φλερτάροντας µε την ιδιάζουσα τρέλα του ρόλου. 

Στην προηγούµενη εκδοχή της παράστασης, οι ηθοποιοί περίµεναν µε αγωνία την εξέτασή τους στο ρόλο 
του Άµλετ, από τον καταξιωµένο σκηνοθέτη που θαύµαζαν.  Όσοι στην προηγούµενη εκδοχή 
απορρίφθηκαν στην οντισιόν, τώρα επιλέγουν και συνεχίζουν την εµµονή τους µε το ρόλο του Άµλετ.  
Τελικά εγκλωβίζονται στην έρευνά τους και καταλήγουν να µονολογούν, παγιδευµένοι στα δωµάτια, 
παγιδευµένοι στην ‘τρέλα’ του Άµλετ, δηλ. ενός προσώπου αναποφάσιστου και µπερδεµένου, στα όρια 
του µύθου και της ιστορίας.   

Από την άλλη, η οµάδα των ηθοποιών που είχε κερδίσει στην οντισιόν, σχεδόν ψυχρά καθοδηγεί… Οι 
Πέντε Άµλετ επί σκηνής έχουν τώρα περισσότερα να πουν για την κρίση που βιώνουν. 

 
ΠΕΡΣΙ: «Ο κόσµος γέρνει, γκρεµίζεται, γιατί να γεννηθώ εγώ για να τον στερεώσω» 
ΦΕΤΟΣ: «Σώπα. Αρχινά και φαίνεται η ψυχή µου». 

Το κάλεσµα που βιώσαµε πέρσι στις προηγούµενες εκδοχές του έργου, ως πολιτικό/κοινωνικό, 
εξελίσσεται πια ως κάλεσµα πιο τολµηρής αυτογνωσίας.  

Οι Πέντε Άµλετ είναι αυτή τη φορά όλες γυναίκες, αρχικά µε διάθεση αστεϊσµού, απαντώντας στην 
πρακτική του Σαίξπηρ που ήθελε τους ηθοποιούς µόνον άντρες, αλλά και στοχεύοντας στην πρόκληση 
να παίξουµε πέρα από τα κλισέ του φύλου µας και να πλησιάσουµε το πανανθρώπινο αρχέτυπο του 
συνεχώς ανικανοποίητου και αναποφάσιστου ‘Άµλετ.  Επίσης, ελπίζοντας να ακουστεί και µια 
γυναικεία κραυγή διαµαρτυρίας, σε έναν κόσµο που ακόµα αναζητά τη θέση του θηλυκού στοιχείου 
του ανθρώπου, καθώς αυτό ζει ακόµα κατ’ ουσίαν εξόριστο…».  

Ταυτότητα της παράστασης 
«Post Hamlet ή µετά-Άµλετ» 
Από τη µη Κερδοσκοπική Εταιρεία Minus [two] 
Κείµενα: Από τον «Άµλετ» του Ουίλλιαµ Σαίξπηρ σε µετάφραση Γιώργου Χειµωνά.  Επίσης, το 
Σονέτο Νο 92 του Σαίξπηρ. 

Σύλληψη, Δραµατουργική Σύνθεση, Σκηνοθεσία, Σχεδιασµός κίνησης: Στέλλα Μαρή 

Επιµέλεια Κίνησης: Ιωάννα Πάραλη 
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Σκηνογραφική επιµέλεια: Γιώργος Σταµατάκης 

Ενδυµατολογική επιµέλεια: Χαρά Κονταξάκη 

Σχεδιασµός φωτισµού: Εβίνα Βασιλακοπούλου 

Μουσική επιµέλεια: Στέλλα Μαρή 

Τραγουδά ζωντανά η Γεωργία Αχιλλεοπούλου 

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Γεωργία Αχιλλεοπούλου, Κατερίνα Γκατζόγια, Χαρά 
Κονταξάκη, Στέλλα Μαρή, Αγγελική Μπίνη. 
Παίζουν οι εκπαιδευόµενοι ηθοποιοί (αλφαβητικά, σε διδασκαλία Στέλλας Μαρή): Μπέτυ 
Γιαννούλη, Αλίκη Κανέλη, Χριστίνα Πανταζή, Δηµήτρης Σπυρόπουλος, Μιχάλης Χατίρης. 

Επεξεργασία ήχου, slide show φωτογραφιών: Δηµήτρης Σπυρόπουλος 
Δηµιουργικό αφίσας: Κώστας Σταµατάκης, Γιώργος Σταµατάκης 
Banner designer: Έλενα Αχιλλεοπούλου 
Φωτογράφηση παράστασης: Κώστας Δρίµτζιας 
Βοηθοί σκηνοθέτη και παραγωγής: Η Οµάδα 
Εκτίθενται φωτογραφίες των: Κυριάκος Αζαδέλης, Κώστας Δρίµτζιας, Νίκος Κατσαρός, Νίκος 
Κουτσόπουλος, Μάνος Μεγαλούδης, Άρτεµις Τσίπη, Φίλιππος Φραγκούλης 
 
Χώρος: ΒΡΥΣΑΚΙ (Βρυσακίου 17, Πλάκα, τηλ. κρατήσεων: 210-3390.447) 
Θέσεις: 35 
Παραστάσεις: Δευτέρα 9/9 και Τρίτη 10/9/2013, ώρα 9:30 µµ. 
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά (χωρίς διάλειµµα). 

Εισιτήρια: 10 ευρώ (ενιαίο), 5 Ευρώ (µειωµένο: άνεργοι και ατέλεια). 
 

Για την Minus [two] 
Στέλλα Μαρή, τηλ: 6937-38.28.85, mar_stel@yahoo.gr 

 
Επικοινωνία: Δέσποινα Ερρίκου, τηλ:6944-613.607, errikou@eexi.gr 


