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Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού με αφορμή το νεό του βιβλίο

«Ο άνθρωποσ χωρίσ όνειρα»
Στισ 14 ∆εκεµβρίου 2008
στον χώρο του ∆ηµοτικού
Θεάτρου τησ Αλεξανδρούπολησ παρουσιάστηκε το
νέο βιβλίο του κ. Νίκου
Λυγερού µε τίτλο Ο Άνθρωποσ χωρίσ όνειρα. ∆εν ήταν
όµωσ µια απλή βιβλιοπαρουσίαση. ∆εν ξέρω καν αν
ήταν βιβλιοπαρουσίαση…
Για την ακρίβεια, όπωσ ο
ίδιοσ ο συγγραφέασ ανέφερε, ουσιαστικά αυτό που το
κοινό είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει ήταν µία
Ρεπορτάζ - Συνέντευξη
Αννα Κιόρογλου

πρόβα ενόσ θιάσου ανοιχτή
στο κοινό. Οι ηθοποιοί
κρατούσαν το κείµενο στα
χέρια τουσ, ο σκηνοθέτησ
επενέβαινε, σχολίαζε,
διέκοπτε και έδινε οδηγίεσ
όπου το θεωρούσε απαραίτητο. Μερικά ξύλινα
κιβώτια, δύο καπέλα, µία
σκάλα και ένα νέι ήταν
αρκετά για να κάνουν όλουσ
εµάσ να ζηλέψουµε που
τα πρόσωπα αυτά δεν τα
έχουµε δίπλα µασ. Ή µήπωσ
τα έχουµε;
Οι ήρωεσ του βιβλίου, η
Αγαθή, ο Άγγελοσ, η Μυρσίνη, ο Μιχάλησ, ο Luis και
η Lus ζωντάνεψαν µπροσ
στα µάτια των θεατών. Πιο
σωστά, οι άνθρωποι αυτοί
επέτρεψαν στο κοινό να
παρακολουθήσει µερικέσ
από τισ προσωπικέσ τουσ
στιγµέσ…
Έχετε δει ποτέ τισ πρόβεσ
µιασ παράστασησ που δεν
ανέβηκε ακόµα;
Μερικοί από εµάσ είχαµε
αυτήν την ευκαιρία. Τα
ερωτηµατικά που µασ δηµιουργήθηκαν ήταν πολλά,
γι’ αυτό και ζητήσαµε από
τον συγγραφέα του βιβλίου
κ. Νίκο Λυγερό να µασ απαντήσει σε µερικά από αυτά.
Κύριε Λυγερέ, µπορείτε να
µασ µιλήσετε για εκείνη την
βραδιά;
Το βιβλίο είναι σχετικά σύντοµο. Ξέρετε τα θεατρικά
είναι πάντα σύντοµα γιατί
ανεβάζονται στη σκηνή, άρα
ένασ πολύ αποτελεσµατικόσ
τρόποσ θα ήταν απλώσ η
ανάγνωση του κειµένου. Αν
οι θεατέσ όµωσ είχαν µόνο
την ανάγνωση του κειµένου
µάλλον θα είχαν κάποιεσ
δυσκολίεσ στην πρώτη
φάση, διότι δεν θα υπήρχαν
όλα τα σκηνοθετικά που
βοηθούν την αναπαράστα-

ση τησ παράστασησ. Κατά
συνέπεια, αποφασίσαµε
να δείξουµε την πρόβα.
∆ηλαδή, χρησιµοποιήσαµε
άτοµα που έπαιξαν µερικέσ
σκηνέσ, αλλά δεν το έπαιξαν
όπωσ θα το έπαιζε ο ηθοποιόσ την ώρα που ξέρει
ήδη και έχει το σκηνικό,
αλλά ακριβώσ όπωσ κάνουµε στην πρόβα µε παρατηρήσεισ τουσ σκηνοθέτη,
έτσι ώστε να είναι ζωντανό,
µε ανοιχτή ακρόαση. Άρα
ήταν µια ανοιχτή πρόβα που
πρότεινα να κάνουµε µαζί
µε τουσ θεατέσ. Βέβαια,
τουσ έδωσα το δικαίωµα να
συµµετέχουν, να κάνουν
παρατηρήσεισ, να λένε πώσ
τουσ φαίνεται, αν θα έκανα
κάτι διαφορετικά ή γιατί θα
το έκαναν έτσι. Η ιδέα είναι
ότι σπάνια έχουµε πρόσβαση στο ζωντανό θέατρο,
αλλά µην το βλέπετε σαν
κάτι το τεχνητό. ∆ηλαδή,
ήταν ένασ τρόποσ µαιευτικήσ. Προσπαθήσαµε να
µυήσουµε τουσ θεατέσ στο
κείµενο, όχι όµωσ τεχνητά
όπωσ κάνουµε µε µία βιβλιοπαρουσίαση, που εξηγούµε το κείµενο και στο τέλοσ
το κοινό έχει την όρεξη να
ρωτήσει τι τελικά έλεγε το
κείµενο. Εµείσ µιλήσαµε
για το κείµενο σαν να ήταν
ένα µετακείµενο. ∆ηλαδή,
σαν να ήταν µια ερµηνεία
του κειµένου την ώρα που
παράγεται το κείµενο. Σε
όλη αυτή τη διαδικασία το
κοινό, µετατράπηκε από
κοινό µιασ βιβλιοπαρουσίασησ σε κοινό µιασ πρόβασ.
Τι δηµιούργησε την ανάγκη
για την συγγραφή αυτού
του βιβλίου;
Η ανάγκη τησ διευκρίνησησ
όσον αφορά στην έννοια
του ονείρου. Η τραγωδία
µου: Προµηθέασ και Αθηνά,
ωσ λιµπρέτο ορατόριου
δεν µπορούσε ν’ αγγίξει το
λαό µασ µε τον ίδιο τρόπο.
Ήθελα ένα πλαίσιο πιο εύκολα προσβάσιµο δίχωσ να
εκφυλιστεί το θέµα και το
νοητικό σχήµα. Έτσι επέλεξα τη θεατρική µορφή του
δράµατοσ. Όµωσ η ανάγκη
µου είναι διαχρονική µέσα
στο πλαίσιο τησ ανθρωπότητασ, το οποίο είναι το
µόνο µέσα στο οποίο ζω.
Εκτόσ κοινωνικών περιορισµών, έπρεπε ν’ αναδείξω
το πρέπον τησ ανθρώπινησ
αξιοπρέπειασ.
Η ελληνική σονάτα του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου είναι
ένα έργο που παίζει σηµα-

Όπωσ ένασ από τουσ ήρωεσ
σασ λέει µέσα στο κείµενο,
ο τίτλοσ δίνει το στίγµα του
βιβλίου. Είναι παράξενο σε
µία κοινωνία που λέει ότι
έχει ανάγκη από τα όνειρα,
να γράφεται ένα βιβλίο µε
τίτλο Ο Άνθρωποσ χωρίσ
Όνειρα. Η δική σασ νοηµατοδότηση για έναν άνθρωπο που δεν ονειρεύεται
ποια είναι; Θέλετε να µασ
εξηγήσετε την επιλογή του
τίτλου;

ντικό ρόλο στην εξέλιξη του
έργου. Αν µου επιτρέπετε,
δείχνει να είναι αυτή που
προωθεί την εξέλιξη του
µύθου και να λειτουργεί
αρχικά ωσ το πρώτο σηµείο
που συνδέει τα πρόσωπα
τησ ιστορίασ. Μιλήστε µασ
για αυτήν την σονάτα που
είναι άγνωστη στο ευρύ
κοινό.
Μέσα στο βιβλίο θέλησα να κάνω µια άµεση
αναφορά στον ∆ηµήτρη
Μητρόπουλο. Όλο το έργο
είναι βασισµένο πιο δοµικά
στην Ελληνική Σονάτα του
Μητρόπουλου. Ο ∆ηµήτρησ
Μητρόπουλοσ είναι ένασ
µεγάλοσ ∆ιευθυντήσ Ορχήστρασ, απεβίωσε τώρα βέβαια. Όταν λέω µεγάλοσ, εννοώ πραγµατικά διάσηµοσ.
Σπάνια όµωσ γνωρίζουµε
ότι έχει και συνθέσεισ. Μία
από αυτέσ είναι η ελληνική
σονάτα, eine griechische
sonate, είναι στα γερµανικά. Έχει λοιπόν, µέσα ένα
κείµενο, µία παρτιτούρα
θα έλεγα, που δεν είναι
εύκολη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι κρίµα που
δεν είναι πολύ γνωστή στην
Ελλάδα και το αρχικό στίγµα
του έργου, το υπόβαθρο
είναι αυτή η παρτιτούρα.
Άρα ο Άγγελοσ, ο ήρωασ
του βιβλίου, είναι πιανίστασ και θέλει να ανεβάσει
αυτό το έργο, διότι θεωρεί
ότι στην Ελλάδα πρέπει
να ανεβάζουµε και έργα
Ελλήνων συνθετών τέτοιασ
µεγάλησ αξίασ. Όλη, λοιπόν,
η παρουσία του έργου είναι
µια αναπαράσταση στο πώσ
κάποιοσ που είναι πιανίστασ

µπορεί να σκέφτεται για
να προσεγγίσει αυτό το
έργο. Η ιδέα είναι ότι όλο
το θεατρικό βασίζεται στην
προετοιµασία τησ συναυλίασ. Τελικά η πρόβα αποτελεί
έργο από µόνη τησ.

Ξέρετε, ζούµε σε κοινωνίεσ
που ζουν µέσα στα όνειρά
τουσ. Όταν η κοινωνία δεν
το καταλαβαίνει, τουσ φτιάχνουν και µία Ονειρούπολη.
Όταν η κοινωνία ζει µέσα
στην Ονειρούπολη βρίσκει
ότι η κοινωνία είναι σκληρή. Όταν η κοινωνία είναι
σκληρή, γίνεται θέαµα.
Όταν είναι θέαµα, γίνεται
ψεύτικη. Όταν γίνεται ψεύτικη, γίνεται θέατρο. Άρα
εγώ αποφάσισα να αρχίσω
κατ’ ευθείαν µε την αλήθεια
του θεάτρου, που οµολογεί
σε όλουσ ότι είναι θέατρο.

∆εν είµαστε στον χώρο του
ονείρου, αλλά στον χώρο
του οράµατοσ. Στην ουσία,
αν το σκεφτείτε καλά, όταν
σασ προτείνουν να ονειρεύεστε, στην πραγµατικότητα
σασ προτείνουν να κοιµάστε. Γιατί µόνο όταν κοιµάστε ονειρεύεστε. Άρα θα
ήταν καλό όταν σασ πουλάν
όνειρα, να µην ξεχνάτε ότι
σασ πουλάν ύπνο. Και όπωσ
ξέρετε, η λέξη έξυπνοσ
σηµαίνει αυτόν που βγαίνει
από τον ύπνο. Κατά συνέπεια είναι λίγο δύσκολο να
ονειρευτεί.
Σκοπεύετε να παρουσιάσετε
το βιβλίο σασ και στην πόλη
µασ;
Πώσ να µην παρουσιάσω
αυτό το ανθρώπινο δράµα
χωρίσ όνειρα στην Ονειρούπολη τησ ∆ράµασ;
Αν κάποιοι από τουσ αναγνώστεσ µασ θελήσουν να
αγοράσουν το βιβλίο, πού
µπορούν να το βρουν ;
http://www.lygeros.org/
Books/hommessrev.html

