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Υπερπαραγωγή αξιώσεων το «Cabaret»
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ
Εν αρχήν ην η παραγωγή στα µιούζικαλ. Κι αν δεν πρόκειται για υπερπαραγωγή κι έχεις να κάνεις
µε...εκπτώσεις, άστα να πάνε -το έχουµε δει το «έργο» πολλές φορές. Στην περίπτωση του «Cabaret» ευτυχώς- έχουµε να κάνουµε όχι µόνο µε µια υπερπαραγωγή, αλλά µε µια εντυπωσιακότατη υπερπαραγωγή
από αυτές που σπάνια έχουµε απολαύσει στη χώρα µας! Ένα το κρατούµενο! Για το ανέβασµα του
θρυλικού «Cabaret» οι Θεατρικές Σκηνές έχουν βάλει –για άλλη µια φορά- βαθιά το χέρι στην τσέπη µε το
αποτέλεσµα να επιτύχουν µια από τις µεγαλύτερες «νίκες» τους. Το ιστορικό Παλλάς που πήραν στα χέρια
τους κερδίζοντας το πρώτο ισχυρότατο στοίχηµά τους µε την σαρωτική Μαντάµ Σουσού τους –µιλάµε για
το απόλυτο sold out της χρονιάς- αγκαλιάζει µια ακόµα υπερπαραγωγή τους που κερδίζει και τον πιο
απαιτητικό θεατή. Οι άσσοι της εύρυθµης, ατµοσφαιρικής παράστασης που έφτιαξε ο άξιος Σωτήρης
Χατζάκης -στο ντεµπούτο του στο µιούζικαλ επιτυγχάνει ένα ζηλευτό αποτέλεσµα- είναι πολλοί. Το
«Cabaret» του Joe Masteroff ευτυχεί στα χέρια του µια και ο έµπειρος σκηνοθέτης «φωτίζει» όλες τις πτυχές
του.

ΜΕΓΑΛΟΙ αρωγοί του υπήρξαν ο «µαιτρ» Δηµήτρης Παπάζογλου που έκανε για άλλη µια φορά τα «µαγικά»
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του στις χορογραφίες, ο ευφάνταστος Μανόλης Παντελιδάκης που υπογράφει το εντυπωσιακότατο
σκηνικό, ο καίριος Αντώνης Γαλλέος που υπέγραψε την δυνατή µετάφραση, αλλά και η πολύτιµη και για το
θέατρο Αφροδίτη Μάνου που έγραψε στίχους που...κλέβουν παράσταση. Θαυµάσια τα κοστούµια που
έφτιαξε ο Άγγελος Μέντης –ειδικά αυτά του Τάκη Ζαχαράτου αξίζουν ξεχωριστή µνεία, µια και είναι από
τα πιο άρτια που έχουµε δει τα τελευταία χρόνια στο θέατρο-. Έξοχοι οι φωτισµοί του Λευτέρη
Παυλόπουλου και µοναδική η δουλειά που έχει κάνει ο ικανός Αλέξιος Πρίφτης στην ενορχήστρωση,
διευθύνοντας την ζωντανή ορχήστρα που κάνει εξαιρετική δουλειά.
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ για τον ρόλο του Κοµπέρ ο πολυσχιδής και πολυτάλαντος Τάκης Ζαχαράτος, βγαίνει στη
σκηνή «σαν έτοιµος από καιρό» για το «στοίχηµά» του αυτό. Ήθελε πάντα να αναµετρηθεί µε το ρόλο και
τώρα που αναµετριέται µε αυτόν δίνει τον καλύτερο εαυτό του, πετυχαίνοντας ένα αξιοζήλευτο
αποτέλεσµα. Ο Ζαχαράτος δεν παίζει τον Κοµπέρ ως...Ζαχαράτος- θα ήταν εύκολο αυτό και δεν του
αρέσουν διόλου οι ευκολίες. Ο Ζαχαράτος «γίνεται» ο Κοµπέρ µε υποκριτική δεινότητα, διατρέχοντας όλη
την παράσταση παίζοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας τα απαιτητικά κοµµάτια µε ακρίβεια. Μια
µεγάλη προσωπική του «νίκη» -ίσως η πιο σηµαντική της καριέρας του για την οποία δικαίως αποθεώνεται
από τους θεατές! Ο Ζαχαράτος αγαπάει τα µιούζικαλ και ναι, ναι τα µιούζικαλ αγαπούν τον Ζαχαράτο.
ΠΑΜΕ Τάµτα. Την είχα πρωτοδεί στη σκηνή και στην πρώτη δειλή «βουτιά» της στο θέατρο µε το µιούζικαλ
«Rent» και είχα µυριστεί πως µέσα από σκληρή δουλειά µπορεί να σταθεί στο είδος σωστά. Άρεσε κι εκεί,
αλλά έµοιαζε «άγουρη» ακόµα. Όταν έµαθα -και έγραψα πρώτος- πως θα παίξει τη Σάλλυ Μπόουλς στο
«Cabaret» άρχισαν να αναρωτιούνται όλοι αν θα µπορέσει να τα βγάλει πέρα µε ένα τόσο απαιτητικό
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ίδια σιώπησε τότε κι ετοιµαζόταν να δώσει την απάντησή της από σκηνής.
Χορευτικά και τραγουδιστικά –µε τους καλύτερους δασκάλους- η Τάµτα «τα σπάει» .Μοιάζει να έχει
µακριά θητεία στο είδος. Άψογη. Όσο για την ερµηνεία; Φαίνεται πως έχει σκύψει µε πολύ προσοχή και
ευθύνη στη Σάλλυ Μπόουλς κι έχει καταφέρει να την προσεγγίσει σωστά. Στις δραµατικές νότες της
ηρωίδας συγκινεί και στο τελευταίο της τραγούδι το «Cabaret» που έχει αποχαιρετήσει έναν έρωτα για να
µείνει στη σκηνή είναι εξαιρετική. Η επίµονη και επίπονη δουλειά της έφερε τελικά καρπούς!

http://www.enikos.gr/
Publication date: 05/02/2018 11:57
Alexa ranking (Greece): 134
http://www.enikos.gr/mpouz/558968/yperparagogi-axioseon-to-cabaret

ΠΛΑΙ τους έξοχη ερµηνεία επιτυγχάνει ο Ευθύµης Ζησάκης στον Κλιφ του, τον συγγραφέα που βρίσκεται
στη Γερµανία και «περνά» από την αθωότητά του στην κατανόηση της αλήθεια για τη ζωή, την πολιτική,
την εξουσία, τον έρωτα. Είναι ζηλευτός ο τρόπος που «µεταµορφώνεται» ο Ζησάκης από την πρώτη σκηνή
που φτάνει µε το τραίνο στη Γερµανία, στην τελευταία που φεύγει από αυτή πληγωµένος. Από «άγραφο
χαρτί», «φέρει» τις πληγές που αφήνει η σκληρή αλήθεια της ζωής και του ρατσισµού. Έχει αµεσότητα,
εσωτερικότητα και ακρίβεια. Μια προσωπική γερή «νίκη».
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ ο Βασίλης Μπισµπίκης «φέρει» όλη την «παράνοια» και την σκληρότητα του ναζισµού.
Κυρίαρχος των µέσων του αποδεικνύει πως µπορεί να «κεντήσει» σε κάθε ρόλο που αναµετριέται. Ζηλευτά
γοητευτικός ξέρει τον τρόπο να κερδίζει τις καλύτερες εντυπώσεις. ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ο έµπειρος Τάσος
Νούσιας έχει κύρος και δυναµική στον «κόντρα ρόλο» που παίζει. Στον ώριµο Εβραίο µανάβη που πέφτει
θύµα του ναζισµού φτιάχνει µια λεπτοδουλειά που κερδίζει ξεχωριστό χειροκρότηµα. Στην «έκρηξή» του,
κατανοείς απόλυτα τον λόγο που...πέφτει το θέατρο από το χειροκρότηµα. Ευθύβολη, αποτελεσµατική η
Κατερίνα Διδασκάλου, καίρια η Δήµητρα Ληµνιού. Ο Σωτήρης Χατζάκης φρόντισε να «δέσει την ισχυρή»
οµάδα του και να πετύχει ένα σύνολο που δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

