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Mία ξεκαρδιστική παράσταση παρακο-
λουθήσαµε το βράδι του Σαββάτου 
στο Μαντουρίδειο Θέατρο του Μά-

ρικβιλ. Το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας µας 
πρόσφερε ένα κωµικό δίωρο, γεµάτο γέλιο 
κι εξαιρετικές ερµηνείες, σε µία συνάντηση 
µε το παγκόσµιο θέατρο. Μετά την τραγω-
δία του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» 
του περασµένου Οκτωβρίου-Νοεµβρίου, 
το Θέατρο Τέχνης συναντά αυτές τις ηµέρες 
τον «πατέρα του σύγχρονου θεάτρου», τον 
Ρώσο Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχωφ, και µας 
παρουσιάζει δύο κωµικά µονόπρακτα. Την 
«Πρόταση γάµου» και την «Αρκούδα». Σε 
κάθε µονόπρακτο συµµετέχουν δύο άνδρες 
και µία γυναίκα, η οποία καταφέρνει να πε-
ριπλέκει και να ανατρέπει τις καταστάσεις, 
άλλοτε ηθεληµένα κι άλλοτε όχι. Άλλωστε, 
το στοιχείο που ενώνει τα δύο µονόπρακτα 
είναι η γυναίκα. Η συµπεριφορά της, αλλά 
κι οι αντιλήψεις γι’ αυτήν της αστικής Ρωσί-
ας του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα.

Την «Πρόταση γάµου» την έχει σκηνο-
θετήσει ο Σταύρος Οικονοµίδης και την 
«Αρκούδα» ο Άκης Καστελλορίου, ο οποί-
ος πρωταγωνιστεί στο πρώτο µονόπρακτο, 
µαζί µε τον ∆ιονύση Μεσσάρη και τη Να-
τάσα Καστελορίου. Στο δεύτερο µονόπρα-
κτο τον ρόλο της «αρκούδας» έχει ο Ζήσης 
Κουστούλης, πλαισιωµένος από την Μι-

µίκα Βαλαρή και τον Κώστα Ρόρρη. Στην 
επίσηµη πρεµιέρα του Σαββάτου το Μα-
ντουρίδειο Θέατρο ήταν γεµάτο και το κοι-
νό γέλασε µε την καρδιά του. Αποµένουν 
τρεις µόνο παραστάσεις (την Παρασκευή, 
το Σάββατο και την Κυριακή) κι είναι µία 
καλή ευκαιρία για γέλιο. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
Στο πρώτο µονόπρακτο ο Άκης Καστελλο-

ρίου υποδύεται τον Ιβάν Βασίλιεβιτς Λόοφ, 
έναν καλοθρεµένο και υποχόνδριο κτηµα-
τία της Ρωσίας του 19ου αιώνα. Επισκέ-
πτεται τον γείτονά του, τον κτηµατία Στεπάν 
Στεπάνοβιτς Τσιουπούκοφ (∆ιονύσης Μεσ-
σάρης), για να ζητήσει το χέρι της 25χρονης 
κόρης του Ναταλίας Στεπάνοβνα (Νατάσα 
Καστελλορίου). Όταν µένει µόνος µαζί της 
η συζήτηση ξεφεύγει κι αρχίζουν οι κωµικές 
καταστάσεις κι ανατροπές.

Ο Άκης Καστελλορίου είναι εξαιρετικός 
στον δύσκολο ρόλο του υποχόνδριου κτη-
µατία κι οι ∆ιονύσης Μεσσάρης και Νατάσα 
Καστελλορίου καταφέρνουν να αποδώσουν 
µε πειστικότητα τις εναλλαγές στα συναι-
σθήµατα και την συµπεριφορά τους. Το 
αποτέλεσµα είναι διασκεδαστικότατο.

Η ΑΡΚΟΥ∆Α
Στο δεύτερο µονόπρακτο µεταφερόµαστε 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ...

∆ύο ώρες γέλιου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


