
 

  

                                                                                         
 

 
       

 
 

Ρρεςβεία Ρολωνμικισ Δθμοκρατίασ 

 
Ακινα, 8/9/2010 

 

 
Δελτίο Τφπου 

 

Τετάρτθ 15 & Πζμπτθ 16 Σεπτεμβρίου 2010 
Αίκουςεσ Θζατρο ςτισ 21:00 & Black Box ςτισ 23:00 

Θεατρικζσ Παραςτάςεισ από τθν Πολωνία 
ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ Πρεςβείασ τθσ Πολωνίασ 

ςτθν Ακινα 
 

 

Το Μδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ Ρρεςβείασ 
τθσ Ρολωνικισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα, φιλοξενεί δφο κεατρικζσ και μία 
μουςικοχορευτικι  παράςταςθ με το Κζατρο Witkacy, τθν Τετάρτθ 15 και τθν Πζμπτθ 
16 Σεπτεμβρίου, ςτισ αίκουςζσ του: Θζατρο & Black Box. 
 
Με ελλθνικοφσ υπζρτιτλουσ οι Ρολωνοί θκοποιοί κα παρουςιάςουν τα κεατρικά 
ζργα: 
 
Τετάρτθ 15/9, ςτισ 21:00  "Caligula" του Α. Καμφ (Αικ. Θζατρο)  
  
Πζμπτθ  16/9, ςτισ  21:00  CCY -Witkacy (Αικ. Θζατρο)  
  
 και τθ μουςικοκεατρικι παράςταςθ: 
 
Τετάρτθ 15/9 ςτισ 23.15,  PANOPTICUM μζροσ Α΄  
και Πζμπτθ 16/9,  ςτισ 23.00,  PANOPTICUM μζροσ Β΄ 
ςτθν αίκουςα Black Box 
(μετά τισ παραςτάςεισ ςτο Θζατρο)   
 
Τιμζσ ειςιτθρίων: 
Για τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ: 15 €  
Για τθ μουςικοκεατρικι: 10 € 



 
Witkacy 
  
Ο Stanislaw Ignacy Witkiewicz, ι Witkacy,  γιόσ του St. Witkiewicz, γεννικθκε ςτισ 
24 Φεβρουαρίου του 1885 ςτθν Βαρςοβία. Ιταν κεατρικόσ ςυγγραφζασ, ηωγράφοσ, 
φωτογράφοσ και φιλόςοφοσ, ζγραψε αιςκθτικά δοκίμια και ιςτορικο-φιλοςοφικζσ 
κεωρίεσ, κεατρικά ζργα και νουβζλεσ. Το 1917 μπικε ςτθν υπθρεςία του τςάρου 
και ζγινε μάρτυρασ τθσ επανάςταςθσ ςτθν ωςία.                      

Σφμφωνα με τθν άποψθ του κεατρολόγου, δθμοςιογράφου και εκδότθ  Konstanty 
Puzyna, θ εμπειρία αυτι ζπαιξε αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν καταςτροφολογικι εικόνα 
για τον κόςμο του Witkacy. Ζβλεπε τθν επερχόμενθ κοινωνία ωσ ζνα ςφνολο από 
χαροφμενα αυτόματα – ρομπότ – που δεν κα ςκζφτονταν και κα χρειάηονταν 
ολοζνα και περιςςότερα ναρκωτικά ωσ αντίδοτο για να ξεπεράςουν τισ άλυτεσ 
αντικζςεισ του 20ου αιϊνα.          

Σφνδεςε τθν παραίτθςθ από τθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ με 
μεταφυςικζσ κατθγορίεσ που ζκλιναν προσ τθν κρθςκεία, τθν φιλοςοφία και τθν 
τζχνθ.   

Ζηθςε πολλά χρόνια ςτο Zakopane, που εκείνθ τθν εποχι αποτελοφςε πόλο ζλξθσ 
ενόσ πολφχρωμου κφκλου διανοοφμενων και καλλιτεχνϊν, κερδίηοντασ τθν φιμθ 
πολιτιςτικοφ κζντρου κατά τθν ΛΛ Ρολωνικι Δθμοκρατία. Αυτοκτόνθςε  τθν επόμενθ 
μζρα από τθν ειςβολι του ςοβιετικοφ ςτρατοφ ςτθν Ρολωνία.  

 
Η Ιςτορία του κεάτρου Witkacy 

Θ ιδζα για τθν δθμιουργία του κεάτρου Witkacy γεννικθκε κατά τθν διάρκεια των 
ςπουδϊν των Julia Wernio και Andrzej Dziuk ςτθν ςχολι κεάτρου τθσ Κρακοβίασ. 
Εκεί ςυνάντθςαν και τουσ κατοπινοφσ ςυνεργάτεσ τουσ – θκοποιοφσ: Dorota Ficon, 
Karina Krzywicka, Piotr Dabrowski, Andrzej Jesionek, Krzysztof Lakomik, Krzysztof 
Najbor και Piotr Sambor. Ξεκίνθςαν να δουλεφουν μαηί ςε πειραματικό επίπεδο. Το 
αποτζλεςμα ιταν θ παράςταςθ "Ρραγματιςτζσ" του St. I. Witkiewicz. Το ζργο αυτό 
αποτζλεςε ζνα από τα βαςικά επιχειριματα για τθν δθμιουργία ενόσ μόνιμου 
κεάτρου ςτθν περιοχι Zakopane. 

Τον Αφγουςτο του 1984 οι απόφοιτοι τθσ δραματικισ ςχολισ τθσ Κρακοβίασ 
παρουςίαςαν τουσ  "Ρραγματιςτζσ" ςτο κοινό του Zakopane. Οι 10 παραςτάςεισ 
που ζδωςαν είχαν τεράςτια ανταπόκριςθ και ςυγκζντρωςαν μεγάλο ακροατιριο. 
Ιταν κεατζσ που βαριόντουςαν; που ζψαχναν για τθν αλικεια; που ενδιαφζρονταν; 

Στθν αρχι το κζατρο εγκαταςτάκθκε ςτθν περιοχι χωρίσ κάποια άδεια – ο 
μοναδικόσ και ουςιαςτικόσ λόγοσ φπαρξισ του ιταν θ ςυνάντθςθ των θκοποιϊν με 
το κοινό. Σφντομα όμωσ και χάρθ ςτθν ευγενικι βοικεια του Σωματείου των Φίλων 
του Κεάτρου, το γκρουπ αυτοαποκαλζςτθκε "ανεξάρτθτοσ επαγγελματικόσ τομζασ" 
του ίδιου Σωματείου και απζκτθςε ζτςι ζναν πιο μόνιμο χαρακτιρα. 



Στθν πραγματικότθτα, θ επανάςταςθ ενάντια ςτα "κεατρικά ιδρφματα" ιταν ζνα 
από τα βαςικά κίνθτρα τθσ ομάδασ, που λειτουργοφςε αυτόνομα και όριηε το δικό 
τθσ πρωτότυπο πρόγραμμα. 

Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία που διζπουν τθν κεματικι και τθν δουλειά τθσ ομάδασ 
είναι θ αναφορά ςτθν πολφτιμθ πολιτιςμικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ Zakopane 
που υπάρχει και είναι ηωντανι από τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα. 

 Ρρωταρχικό υλικό δουλειάσ του κιάςου είναι το ζργο και θ ςκζψθ του Witkacy (St. 
I. Witkiewicz). Δεν είναι όμωσ το μοναδικό. Με τθν κυριολεκτικι ςθμαςία τθσ λζξθσ, 
υλικό για το κίαςο είναι και οι χϊροι που επζλεξε για τθν μόνιμθ εγκατάςταςθ του 
ςτθν περιοχι. Ρρόκειται για το παλιό Υδροκεραπευτιριο – Σανατόριο του Δόκτορα 
Chramiec χτιςμζνο το 1910, τθν λαμπρι εποχι, όταν θ περιοχι ιταν πόλοσ ζλξθσ 
καλλιτεχνϊν και διανοοφμενων. Θ δθμιουργία ενόσ κεάτρου ςε αυτό το χϊρο, 
επζτρεψε ςε αυτι τθν πλοφςια κλθρονομιά να αναγεννθκεί και να αποτελζςει το 
κζντρο τθσ πολιτιςτικισ ηωισ του τόπου. Οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και 
ανακαταςκευισ του ςανατόριου ςε κεατρικό χϊρο γίνονταν παράλλθλα με τισ 
πρόβεσ για τθν εναρκτιρια παράςταςθ του κεάτρου Witkacy. Ο νζοσ χϊροσ 
εγκαινιάςτθκε ςτισ 24 Φεβρουαρίου του 1985 με τθν παράςταςθ που 
παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςτο κοινό: "Witkacy – Autoparody - the Crude 
Highlander`s and Dude Sketch, dedicated to (true?) Natives of Zakopane". Θ 
θμερομθνία αυτι ςυνζπεςε ακριβϊσ με τα 100α γενζκλια από τθν θμζρα γζννθςθσ 
του ςυγγραφζα. Από αυτό  το ςθμείο και ζπειτα ο St.I.Witkiewicz κεωρικθκε 
πάτρωνασ του νζου κεάτρου ςτο Zakopane. 

Θ "Αυτοπαρωδία" αποτζλεςε ζνα κοινωνικό γεγονόσ. Οι κεατζσ δεν ιταν απλά 
καλεςμζνοι ςε μια παράςταςθ. Ιταν ταυτόχρονα και επιςκζπτεσ του νζου κεάτρου. 
Και για τουσ δυο αυτοφσ λόγουσ ο κίαςοσ τουσ επεφφλαξε μια ιδιαίτερθ υποδοχι, 
που ζδωςε τελικά ςτο ςχιμα τθ φιμθ ενόσ μοναδικοφ και ιδιαίτερου χϊρου.  Θ 
αποδοχι του κοινοφ ιταν ηιτθμα πρωταρχικισ ςθμαςίασ. Οι κεατζσ ιταν οι 
επικυμθτοί επιςκζπτεσ και όχι ανεπικφμθτοι ειςβολείσ μζςα ςτθν καλλιτεχνικι 
πράξθ.  

Από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ και φπαρξθσ του κεάτρου St.I.Witkiewicz, ο χϊροσ 
αποτελεί "καταφφγιο" για το κοινό, ζναν τόπο οργανικό και ηωντανό όπου οι 
άνκρωποι μποροφν να ςυναντιοφνται μεταξφ τουσ και να ςυνυπάρχουν με τθν 
τζχνθ. Σε μια εποχι που δεςπόηουν θ τεχνολογία, θ μθχανοποιθμζνθ και υλικι 
φπαρξθ, θ αςχιμια και θ λικθ, θ προςοχι ςε ότι είναι όμορφο και άδολο αποτελεί 
διαμαρτυρία. Θ ηωι ακολουκεί τουσ δικοφσ τθσ ρυκμοφσ που ορίηονται από τθν 
αρχι του καλοκαιριοφ, τισ χειμωνιάτικεσ περιόδουσ, τθν πρϊτθ νφχτα, το "Carnival 
at Witkacy`s" ι τα "γενζκλια" του κεάτρου τον Φεβρουάριο. Κατά τθ διάρκεια 
αυτϊν των ιδιαίτερων περιόδων ςυγκεντρϊνονται ςτο κζατρο πολλοί διακεκριμζνοι 
καλλιτζχνεσ και κεωρθτικοί από διαφορετικά πεδία τθσ τζχνθσ. Επίςθσ 
παρουςιάηονται πολλά μονόπρακτα ζργα που εμπλουτίηουν το ρεπερτόριο του 
κεάτρου. 



Ρολλαπλζσ παρουςιάςεισ, όπου διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ εντελϊσ 
διαφορετικζσ καλλιτεχνικζσ πρακτικζσ και πεδία τθσ τζχνθσ, δίνουν ζναυςμα για 
δθμιουργικι ςκζψθ πάνω ςτθν υποκριτικι και το κζατρο. Στα 25 και πλζον χρόνια 
τθσ λειτουργίασ του κεάτρου ζχουν ανζβει πάνω από εκατό παραςτάςεισ. 

Το κζατρο St.I.Witkiewicz κεωρεί ότι ζχει χρζοσ απζναντι ςτο κοινό να δθμιουργιςει 
ζνα νζο καλλιτεχνικό μοντζλο που πυροδοτεί τθν επικοινωνία και τθν δυνατότθτα 
διαλόγου. Ακολουκϊντασ αυτι τθν πορεία ςε ςυνεργαςία με το Καλλιτεχνικό 
Μδρυμα Tatra, που ιδρφκθκε το 1990, το κζατρο ζχει ςαν ςτόχο να αποκαταςτιςει  
τθν περιοχι Zakopane ωσ ζνα από τα πιο δθμιουργικά κζντρα καλλιτεχνικισ και 
πνευματικισ ηωισ ςτθν Ρολωνία και να ξαναδϊςει ςτθν περιοχι τθν φιμθ που είχε 
τθν εποχι του St.Witkiewicz και του γιοφ του, Witkacy.  

 
Τα ζργα και οι παραςτάςεισ που κα παρουςιαςτοφν ςτο ακθναϊκό κοινό:  
 

"CCY-WITKACY  Θθριοτρoφείο" 
 

Βαςιςμζνο ςτα νεανικά ζργα του Witkacy: "Θθριοτροφείο ι Φάρςα του 
Ελζφαντα", "Οικογενειακζσ κωμωδίεσ", "Θαρραλζα Πριγκίπιςςα", "Οι 
Κατςαρίδεσ" και "Φτωχό Αγόρι" 
 
Διαςκευι και ςκθνοκεςία - ANDRZEJ DZIUK 
Μουςικι - Włodzimierz Kiniorski 
Σκθνογραφία - Rafał Zawistowski 
Χορογραφία - Anita Podkowa-Braoka 
 
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ  - Dorota Ficoo, Krzysztof Najbor 
Βοθκόσ ςκθνογράφου - Jolanta Solska 
 
Παίηουν οι θκοποιοί: 
ALICJA DĄBROWSKA 
DOROTA FICOŃ 
ŁUKASZ CHOJĘTA 
KRZYSZTOF ŁAKOMIK 
KRZYSZTOF NAJBOR 
DOMINIK PIEJKO 
  
Το ζργο παρουςιάςκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ρολωνία ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2009 και 
ζχει χρθματοδοτικει από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Εκνικισ Κλθρονομιάσ τθσ 
Ρολωνίασ. 
 
Ο διαςκευαςτισ και ςκθνοκζτθσ τθσ παράςταςθσ ANDRZEJ DZIUK λζει 
χαρακτθριςτικά για τθν παράςταςθ: Ρρόκειται για ζνα κεατρικό δρϊμενο που 
αναφζρεται ταυτόχρονα ςτισ επετείουσ από τθν γζννθςθ και τον κάνατό του 
Witkacy (1885 – 18.09.1939). Τα νεανικά, ςχεδόν παιδικά κείμενα του Witkacy 



(χρονολογθμζνα από το 1893) αποτζλεςαν αφορμι για ζνα κεατρικό παιχνίδι 
(κεατρικι δθμιουργία, ςυηιτθςθ). 
 
Αυτά τα πρωτόλεια του Witkacy αποτζλεςαν επίςθσ τθν αφορμι για να αναδειχκεί 
θ διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ εκφραςτικισ ι προφθτικισ - όπωσ κεωροφν μερικοί -, 
φανταςίασ του ςυγγραφζα του «Ανϊνυμου ζργου». Ι μιπωσ τθσ πακολογικισ 
προςωπικότθτασ, τθσ μελλοντικισ ιδιοφυίασ; Μιασ προςωπικότθτασ που 
διαμορφϊκθκε με μεγάλθ ελευκερία από τουσ «τρομεροφσ εκπαιδευτζσ» του.     
 

 

«Καλιγοφλασ»  του Αλμπζρ Καμφ 
 
Μετάφραςθ ςτα πολωνικά:  Wojciech Natanson 
Σκθνοκεςία:          Andrzej Dziuk 
Μουςικι: Τomasz Stanko 
Σκθνογραφία: Jerzy Skarzynski  
 
Ηκοποιοί: 
Krzysztof Lakomik - Καλιγοφλασ 
Joanna Banasik - Καιηωνία 
Adrianna Jerzmanowska - Ελικϊνιοσ 
Marek Wrona – ο νεαρόσ Σκιπίων 
Krzysztof Wnuk - Χαιρζασ 
Katarzyna Pietrzyk - Σφηυγοσ 
Οι Ρατρίκιοι: 
Andrzej Bienias, Lukasz Chojeta, Bartłomiej Chowaniec, Krzysztof Najbor 

Μετά τον κάνατο τθσ αγαπθμζνθσ του αδερφισ – ςυηφγου Δρουςίλα, ο Καλιγοφλασ 
εξαφανίηεται για 3 μζρεσ. Επιςτρζφοντασ είναι εντελϊσ αλλαγμζνοσ. Θ προςωπικι 
τραγωδία που βίωςε τον ζκανε να ςυνειδθτοποιιςει το παράλογο τθσ ανκρϊπινθσ 
φπαρξθσ, το αναπόφευκτο του κανάτου και το γεγονόσ ότι ο κάνατοσ, ο πόνοσ και 
κάκε "ςυνθκιςμζνθ" ανκρϊπινθ εμπειρία δεν είναι ικανι να αναπλθρϊςει το κενό 
που νιϊκει. Κζλει να καταςτρζψει τα πάντα γφρω του, να βυκίςει ςτο αίμα τα 
ανκρϊπινα όνειρα, να διαλφςει τον προβλζψιμο κόςμο που τον περιβάλει, να 
ςκοτϊςει τισ αξίεσ που οι άνκρωποι κεωροφν ςθμαντικζσ, να βιάςει τθ δικαιοςφνθ. 
Πμωσ αυτι θ μεταφυςικι πείνα δεν ικανοποιείται.  

Θ παράςταςθ αναφζρεται ςτθν μοναξιά του αυτοκράτορα, ςτο κυνιγι του 
απλθςίαςτου ιδανικοφ, ςτισ ελλείψεισ του ανκρϊπινου νου, ςτθν ψευδαίςκθςθ τθν 
δφναμθσ. Συναιςκθματικά ςυγκρατθμζνο, ςκοτεινό και ςιωπθλό ςκθνικό ποίθμα με 
μοναδικά ςκθνικά του Jerzy Skarżyoski, γνωςτοφ Ρολωνοφ ηωγράφου και κεατρικοφ 
ςκθνογράφου, ςυνεργάτθ διάςθμων ςκθνοκετϊν όπωσ ο Grotowski, Kantor, Wajda 
και Polanski. Θ δυναμικι μουςικι είναι δθμιουργία του φθμιςμζνου τρομπετίςτα 
και ςυνκζτθ τθσ τηαη – Tomasz Stanko.    

 
 



«Panopticum» 
 
«Η ποικιλία των εμπειριών ποτζ δεν βλάπτει» 
(collage) 
 

Ηκοποιοί 
Joanna Banasik 
Alicja Dabrowska 

Dorota Ficoń 

Adrianna Jerzmanowska 
Katarzyna Pietrzyk 
Andrzej Bienias 
Lukasz Chojeta 
Bartlomiej Chowaniec 
Krzysztof Najbor 
Krzysztof Lakomik 
Dominik Piejko 

Krzysztof Wnuk 

Marek Wrona 

 

Ρρωτότυπθ μουςικι και διαςκευι τραγουδιϊν του μεςοπολζμου : Jerzy Chruściński 
Σκθνικά: Andrzej Dziuk, Ewa Dyakowska-Berbeka 
Σενάριο και ςκθνοκεςία:  Andrzej Dziuk 
 

Το „Panopticum” είναι μια ςυλλογι παράδοξων και αλλόκοτων εικόνων (curiosities) 
– περίεργοι χαρακτιρεσ θρϊων εμπνευςμζνοι από τουσ ςατιρικοφσ ποιθτζσ του 
μεςοπολζμου και τον ίδιο τον Βιτκιζβιτσ. Είναι ζνα καλλιτεχνικό ςαλόνι, όπου 
αναμιγνφονται ςτίχοι – γεγονότα – καταςτάςεισ – τραγοφδια. Μία βραδιά με 
αςτεία, ανζκδοτα άλλα και φιλοςοφικζσ ςκζψεισ από το ρεπερτόριο του Κεάτρου 
από το Ηακοπάνε. Θ ιδιαίτερθ ατμόςφαιρα των παλιϊν αυλϊν, τα μικρά οικοδομικά 
τετράγωνα και τα προπολεμικά καφζ με τουσ μόνιμουσ επιςκζπτεσ τουσ 
ηωντανεφουν κατά τθν διάρκεια του ζργου.   

Μπροςτά ςασ εμφανίηεται όλοσ ο κίαςοσ του Κεάτρου «Witkacy», ερμθνεφοντασ 
γνωςτζσ πολωνικζσ επιτυχίεσ από τθν εποχι του μεςοπολζμου, τον κινθματογράφο 
και τθν 25ετι παρουςία του Κεάτρου.        

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ειςιτιρια προπωλοφνται ςτα ταμεία του Ιδρφματοσ (Πειραιώσ 206, Ταφροσ) 
Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και τα απογεφματα μία ώρα πριν τθν παράςταςθ 
Αγορά με πιςτωτικι κάρτα: 210 3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 13:00 και ςτθν 
Iςτοςελίδα του Ιδρφματοσ www.mcf.gr  
 
Ειςιτιρια προπωλοφνται και ςτα PUBLIC:  
- Συντάγματοσ, Καραγεώργθ Σερβίασ 1, Πλ. Συντάγματοσ, Ακινα  
Τθλ. 210 324 6210, 210 324 6210       
- Πειραιά, Γρθγορίου Λαμπράκθ 152-154, Πειραιάσ  
Τθλ. 210 412 6400,  210 412 6400       
Ωράριο λειτουργίασ PUBLIC: Σάββατο, 09:00 – 20:00 Κακθμερινζσ, 09:00 – 21:00 
 
 

Κδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ 
Ρειραιϊσ 206, Ταφροσ, Ακινα 117 78,  τθλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570 
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Λςτοςελίδα:  www.mcf.gr  
 
 Υποςτθρικτζσ Λδρφματοσ Μ. Κακογιάννθσ 
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Christian Dior 

Playground Productions 
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ελculture.gr 

www.kidsquide.gr Παιδί & Πολιτιςμόσ 
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