Μουςικό χολείο Αργολίδασ
Δελτίο τφπου

[…] δεν ζχω ζναν άνκρωπο
ν’ ακοφςει απ’ το ςτόμα μου τθ μζςα δικαιοςφνθ
[…]
Μεγάλο δικαςτιριο θ ορμι και τθν ακοφω κεζ μου
ςε δφςκολουσ χυμοφσ ω νφχτεσ
[…]
αν ίςωσ θ φωνι δεν άρκεςε ποτζ να λάμψει θ μοίρα —
πόςεσ, αλικεια, θλιαχτίδεσ είν’ ακόμθ ωσ το τζλοσ,
θ Μιδεια λζει
κακϊσ αφρίηει ο νουσ τθσ άςπρθ ςυμφορά
ςτο μανιαςμζνο ςτικοσ θ εκδίκθςθ
ςαν αικάλθ.
[…]
κάποτε είχα κι εγϊ τα όνειρά μου
με πόνο τραγουδιςετε,
θ Μιδεια κλαίει.
Τρίπτυχο δεφτερο, Νίκοσ Καροφηοσ

Ποια είναι θ Μιδεια; Ή τι είναι θ Μιδεια για εμάσ;
Με αφετθρία αυτά τα ερωτιματα και με αφορμι τον κεατρικό διαγωνιςμό Παίζοντας Μήδεια
(Playing Medea), που προκθρφχτθκε από το Θζατρο Out of Chaos, το Κζντρο Ελλθνικών πουδών ςτισ
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, με τθν υποςτιριξθ του Κζντρου Ελλθνικών πουδών ςτθν Ελλάδα και το Σμιμα
Θεατρικών πουδών - χολι Καλών Σεχνών - Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου, θ κεατρικι ομάδα μασ
«Carpe Theatro» του Μουςικοφ χολείου Αργολίδασ «αναμετρικθκε» με τθν τραγωδία Μήδεια του
Ευριπίδθ. Επιλζξαμε τθ ςκθνι που μασ ενζπνευςε …παίξαμε, πειραματιςτικαμε, δθμιουργιςαμε και
παρουςιάςαμε τθ δικι μασ Μιδεια/Μιδειεσ ι μάλλον μια ςκθνι τθσ, «Μια μζρα μόνο» ….
Παίηοντασ Μιδεια (Playing Medea) - Music School of Argolida
https://www.youtube.com/watch?v=wlmDiNubgdQ
με τθν οποία κερδίςαμε το 1o (πρώτο) βραβείο ςτθν μακθτικι κατθγορία.

https://www.out-of-chaos.co.uk/playingmedea
Η "Μιδεια" του Ευριπίδθ, όπωσ όλα τα μεγάλα ζργα, κζτει ηθτιματα που επιδζχονται πολλαπλζσ
ερμθνείεσ και αναπαραςτάςεισ. Η αρχετυπικι φιγοφρα τθσ Μιδειασ φζρει εντόσ τθσ μια οξφμωρα χαϊδθ
ιςορροπία θκικϊν, ςυναιςκθματικϊν, πολιτιςτικϊν και άλλων αντικζςεων : Άρρεν vs Θιλυ, Ξζνοσ vs
Ζλλθνασ, Αγάπθ vs Μίςοσ , Λογικι vs Ζνςτικτο, Ιερό vs Ανίερο, Νόςοσ vs Καςθ, Ανκρϊπινο vs Θεϊκό,
Βαρβαρότθτα vs Πολιτιςμόσ, Δικαιοςφνθ vs Αδικία, Φβρισ vs Τίςισ, Οίκοσ vs Πόλθ….. Η «ζρισ» των
παραπάνω αντίπαλων πόλων ταλανίηει τθν Μιδεια, τθν διχάηει και τθν οδθγεί ςτον αναπόφευκτο παιδικό
ςπαραγμό …….
Ξεκινϊντασ από τοφτθ τθν εγγενι αμφιςθμία τθσ ευριπίδειασ θρωίδασ αποτυπϊςαμε δφο
κεατρικζσ Μιδειεσ. Τθν μια ωσ αντικατοπτριςμό τθσ άλλθσ…. Ξετυλίγοντασ το κουβάρι από τον μφκο ςτθ
τελετουργία νιϊςαμε πωσ θ ιςτορία τθσ Μιδειασ «διαλζγεται» τόςο με το μθτρικό ζνςτικτο όςο και με
τον τελετουργικό ρόλο τθσ γυναίκασ ςτο «Άςτυ», που αφορά ςτθν διατιρθςθ τθσ Εςτίασ και του Οίκου.
Προςπακιςαμε ςτθν διαδικτυακι «ςκθνικι» παράςταςθ του ζργου να εγγράψουμε τθν
προςωπικι μασ «ανάγνωςθ», θ οποία μασ ενζπλεκε ςυναιςκθματικά ςε ζνα κυτταρικό επίπεδο
ανθρώπινων ςχζςεων…. Ανακαλφψαμε μζςα ςε αυτιν τθν διαδρομι πωσ, αν και φαινομενικά ο μφκοσ
αποτελεί μια απλι διιγθςθ/ ιςτορία, παρόλα αυτά, είναι μζροσ τθσ κοςμικισ ιςτορίασ και ωσ τζτοια μασ
περιζχει…. Υπό αυτό το πρίςμα ζγινε μζροσ τθσ προςωπικισ μασ ιςτορίασ, ςαν φόβοσ, πλθγι, κλίψθ ι
νόςοσ αρχζγονθ αλλά και τόςο υπαρκτι! Αντιλθφκικαμε εν τζλει πωσ θ ερμθνεία και θ κατανόθςθ του
μφκου εμπεριζχει ςτοιχεία από το ςυλλογικό και το ατομικό ςυνάμα.
Ήταν ζνα ςυναρπαςτικό κεατρικό ταξίδι ςε τόςο δφςκολουσ καιροφσ, που «zoom-αρε» ςε
δρόμουσ «εντόσ» μασ αναπάντεχουσ…..
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Μουςικοφ Σχολείου Αργολίδασ
ταματοποφλου Ντίνα : Σκθνοκζτθσ – Ηκοποιόσ, ςυνεργάτθσ Εκνικοφ κεάτρου , κεατρικι εμψφχωςθ
ομάδασ
Ηλιόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ντίνθ Χριςτιάνα , Ρζντα - Βάλβθ Ζλλθ , χοινοχωρίτθ Μαρκζλλα - Μαρία,
Σαραβίρα τζλλα : μακθτζσ/τριεσ ΜΣΑ, θκοποιοί
Μπάτασ Κωςταντίνοσ : μακθτισ ΜΣΑ, Μοντάη
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