Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει

Βαγγέλη Ηλιόπουλου
«Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει...»
Σε μία παράσταση «μαύρου θεάτρου»
από την Παιδική Σκηνή
του «Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης».
Παραστάσεις για τα σχολεία στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
«Ο Τριγωνοψαρούλης επιστρέφει...», ένα θεατρικό έργο γραμμένο, μετά από ειδική
παραγγελία του Νέου Θεάτρου, από το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο, με πρωταγωνιστή
το πιο γνωστό έλληνα ήρωα της παιδικής λογοτεχνίας, θα παρουσιάσει η Παιδική Σκηνή του
Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης στις 9 και 10 Δεκεμβρίου σε πρωινές ώρες για τους μαθητές
των σχολείων του νομού Ημαθίας.
Ο Τριγωνοψαρούλης, το διαφορετικό ψάρι που όλοι αγαπούν, έδειξε στα παιδιά την
αποδοχή του «άλλου» και το σεβασμό στο διαφορετικό μέσα από τα έξι βιβλία του.
Έρχεται τώρα – για πρώτη φορά – και στο θέατρο για να σχολιάσει τις «αξίες» σε
αντιδιαστολή με την αξία της αληθινής ζωής, αναδεικνύοντας ως μεγαλύτερη αρετή την
«ενσυναίσθηση», δηλαδή το να μπορεί ο ένας να μπαίνει στη θέση του άλλου και να τον
κατανοεί.
“Η Μπέτυ μας διδάσκει την πίστη και την ελπίδα, ο Τριγωνοψαρούλης το όραμα και η παρέα
τους στο βυθό τη δύναμη της συλλογικότητας. Όλοι μαζί μας θυμίζουν πως η αληθινή ζωή
είναι αυτή που ζούμε, με τις χαρές και τις λύπες της, με τις συγκρούσεις και τις αγάπες
της, με τους φόβους και τις αγωνίες της και πως, ευτυχώς, κανείς δεν έχει τη δύναμη ούτε
να την ελέγξει ούτε να την σκηνοθετήσει. Ένα θεατρικό έργο για όσους νιώθουν ή είναι
παιδιά, αλλά και για όσους μεγάλους ξέχασαν ότι υπήρξαν παιδιά...”
Μπετίνα Ντάβου, Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το έργο σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Αργυρόπουλος με την τεχνική του «μαύρου θεάτρου»
δημιουργώντας ένα μαγικό βυθό στον οποίο δρα ο Τριγωνοψαρούλης.
Δέκα τραγούδια που συμπυκνώνουν τα νοήματα του έργου γράφτηκαν ειδικά για την
παράσταση στην οποία τα παιδιά δε θα είναι παθητικοί θεατές αλλά συνεργάτες του
Τριγωνοψαρούλη, ο οποίος επιστρέφει για να σώσει το βυθό.
Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κυριάκου Αργυρόπουλου, μουσική Γιώργου Χριστιανάκη,
σκηνικά – κοστούμια Svila Velichkova και χορογραφίες Κατερίνας Αντωνιάδου.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Απόλλων Δρικούδης, Νίκος Νικολαίδης, Λουκία Ορφανίδου, Χρήστος
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Μαστρογιαννίδης, Βασίλης Ισσόπουλος.
Ο συγγραφέας σε σημείωμά του για το έργο αναφέρει:
Είχα δηλώσει ότι με το έκτο βιβλίο, Τα γενέθλια του Τριγωνοψαρούλη, ολοκληρωνόταν η
ιστορία του Τριγωνοψαρούλη και δεν θα έγραφα άλλη. Πέρασαν από τότε σχεδόν πέντε
χρόνια, όταν το Νέο Θέατρο μου ζήτησε να μεταγράψω την ιστορία του ως θεατρικό.
Ξεκίνησα να το κάνω αλλά ο ήρωάς μου επαναστάτησε εντός μου και διεκδίκησε μια νέα
περιπέτειά του ώστε να αποκτήσει και πάλι τη δική του φωνή. Ήμουν σίγουρος πως είχε
λόγους που ήθελε να επιστρέψει … Ήθελε να ακουστεί η άποψή του σε όλους, παιδιά,
μεγαλύτερα παιδιά αλλά και μεγάλους, για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ήθελε να σχολιάσει
τα σημεία των καιρών, αυτά που μόνο οι ποιητές αντιλαμβάνονται έγκαιρα, όπως ο
Μανόλης Αναγνωστάκης όταν το 1986 σημείωνε … Θα ‘ρθει ένας καιρός, που σε
ζωολογικούς κήπους, σε τσίρκα και σε κέντρα παιδικής χαράς θα συντηρούνται σε ειδικούς
στεγανούς κλωβούς, άνθρωποι – δείγματα μιας περασμένης εποχής, προς ικανοποίησιν της
περιεργείας του κοινού*
Ευχαριστώ το Νέο Θέατρο για την εμπιστοσύνη αλλά και για την υπομονή να περιμένει
μέχρι την ολοκληρωτική επιστροφή του!
Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου
Κρατήσεις για παραστάσεις
με σχολεία στα τηλέφωνα:
6977 445161 και 2310 222299
Ισχύουν εισιτήρια του Ο.Γ.Α.
(χορηγούνται από τα Κ.Ε.Π.)
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