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Πρόλογος

Η καθιέρωση αυτής της δράσης στο 
πανεπιστήμιό μας συνάδει απόλυτα 

με την επιθυμία για νέες συναντήσεις που 
το φεστιβάλ κατάφερε να αφυπνίσει σε 
όλους εκείνους που κάθε καλοκαίρι έρχο-
νται στην πόλη μας για το ετήσιο θεα-
τρικό ραντεβού. Αυτό όμως που εμείς από 
τη δική μας πλευρά θελήσαμε ήταν αυτές  
οι συναντήσεις να ικανοποιούν τις προσδοκίες 
του κοινού που χρόνο με τον χρόνο καθίστα-
νται ολοένα και πιο σαφείς. Αναφέρομαι στη 
μετάδοση του πάθους για τη θεατρική τέχνη, 
που σήμερα περισσότερο από ποτέ ενώνει 
στην Αβινιόν διαφορετικές γενιές καλλιτε-
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χνών και θεατών. Είμαι σε θέση να γνωρίζω 
πως οι αρμόδιοι του φεστιβάλ ονειρεύονταν 
από χρόνια να δουν τον Μπέργκμαν στην 
Αβινιόν· το όνειρο όμως αυτό δεν έλαβε ποτέ 
σάρκα και οστά.

Αυτό διπλασιάζει τη χαρά που αισθανόμαστε 
καθώς σήμερα έχουμε κοντά μας τον δεινό-
τερο ερμηνευτή του, Mαξ φον Σίντοφ. Όλοι 
όσοι ήρθαν κάποια στιγμή σε επαφή μαζί 
του γνωρίζουν όχι μόνο την αξιοθαύμαστη 
αίσθηση επαγγελματισμού που τον διακρί-
νει αλλά και τη μετριοφροσύνη του, αρετές 
για τις οποίες αξίζει να τον ακούσουμε με 
μεγάλη προσοχή. Σε κάποιο από τα σημειω-
ματάρια του 1954, ο Ζαν Βιλάρ αναφέρεται 
στον Ζεράρ Φιλίπ όταν ενσάρκωσε τον Ρουί 
Μπλα1, όπου δεν αρκούνταν στο να υποδυθεί 
έναν χαρακτήρα αλλά επιπλέον, μέσα από 

1. Από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Βίκτορ 
Ουγκό, 1838. [ΣτΜ.] 

MΑΞ ΦΟΝ ΣΙΝΤΟΦ
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τον ρόλο, πρόβαινε σε διάφορες υποδείξεις.  
Το έργο κέρδιζε χάρη στην ομορφιά που προερ-
χόταν από το πρόσωπο [παραθέτω], το παρά-
στημα και τις κινήσεις του μεγάλου ηθοποιού,  
ο οποίος αντιλαμβανόταν το ευτύχημα που 
συνίστατο στην αναμέτρηση με ένα έργο 
τέτοιου κύρους και μέσω μιας ερμηνείας απο-
γυμνωμένης από την επέρειση, έχοντας πίστη 
και αυτοπεποίθηση άφηνε να τον καθοδηγή-
σουν οι αρετές και η ανθρωπιά ενός εμπνευ-
σμένου κειμένου. Θεωρώ πως τα λόγια του 
Βιλάρ αποτελούν τον πλέον απλό και κατάλ-
ληλο τρόπο για να υποδεχτούμε τον Mαξ φον 
Σίντοφ. Κύριε Σίντοφ, ο λόγος σε εσάς.

EΜΜΑΝΟυΕλ ΕΤΙ

Πρύτανης του Πανεπιστημίου  
της Αβινιόν και της Βωκλύζ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Μαξ φον Σίντοφ

ΑΙΣθΑΝΟΜΑΙ ΜΕΓΑλη ΣυΓΚΙΝηΣη 

που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, 
εδώ στην Αβινιόν, στη μυθική αυτήν πόλη 
του θεάτρου. Προς μεγάλη μου λύπη, δεν 
είχα ποτέ την τύχη να παρακολουθήσω 
τον Ζαν Βιλάρ εν ώρα εργασίας ή έστω να 
δω ζωντανά κάποια από τις παραστάσεις 
του. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό και σεβα-
σμό για όλα όσα έκανε, και το σύγχρονο 
γαλλικό θεάτρο μαζί με το φεστιβάλ της 
Αβινιόν κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά μου. η συγκίνησή μου που βρί-
σκομαι εδώ, στον χώρο του Πανεπιστη-
μίου της Αβινιόν και της Βωκλύζ, είναι 
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ακόμα μεγαλύτερη εφόσον και ο ίδιος 
έχω ανδρωθεί στον χώρο του πανεπιστη-
μίου. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο λουντ της Σουηδίας.  
η ειδικότητά του ήταν το σκανδιναβικό 
και το ιρλανδικό φολκλόρ. Όταν ήμουν 
παιδί, μου διηγιόταν τους θρύλους, τους 
μύθους και τις περιπέτειες των λαών του 
κόσμου τούτου. Κι ευχαριστώ το πανε-
πιστήμιο και ειδικότερα τον κοινωνιο-
λόγο Eμμανουέλ Ετί που με παρότρυναν 
να διεξάγω αυτό το masterclass για την 
έναρξη του 59ου Φεστιβάλ της Αβινιόν. 
Ζω εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία 
και είχα την τιμή να αποκτήσω τη γαλ-
λική υπηκοότητα, πράγμα για το οποίο 
είμαι ιδιαιτέρως υπερήφανος, όπως υπε-
ρήφανος είμαι και για την ευρωπαϊκή 
καταγωγή μου. Δυστυχώς, δεν μιλάω 
τη γαλλική γλώσσα άπταιστα, επιθυμώ 
όμως να μιλήσω στα γαλλικά. Ελπίζω 
πως θα έχω την επιείκειά σας.
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ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟύΣ

λοιπόν… Τι είναι η υποκριτική τέχνη; 
η αλήθεια είναι πως για ένα πραγματικό 
masterclass πάνω στην τέχνη του ηθο-
ποιού θα χρειαζόμουν σκηνή, ηθοποιούς 
και κείμενο. Καιασφαλώς κάποιο χρόνο 
προετοιμασίας! Καθώς τίποτα από τα 
παραπάνω δεν είναι εφικτό την παρούσα 
στιγμή, θα επιχειρήσω να κάνω κάτι άλλο: 
θα σας παραθέσω τη γνώμη μου σχετικά 
με το επάγγελμά μου – τη γνώμη ενός 
ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματο-
γράφου για το επάγγελμά του. Ή μήπως 
θα έπρεπε να πω για την κλίση του; Διότι 
δεν πρόκειται περί απλού επαγγέλματος 
αλλά περί κλίσης, τρόπου ζωής, ίσως και 
επιβίωσης. Είναι η υπέρτατη φυγή από 
την πραγματικότητα αλλά και ένα είδος 
ψυχοθεραπείας, ενίοτε μια σανίδα σωτη-
ρίας. Είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης, ένα 
ταξίδι προς την αναζήτηση της ταυτότη-
τας, της ζωής… της μεγάλης έμπνευσης. 
Κάθε ηθοποιός έχει τη δική του γνώμη 
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για την τέχνη του. Εγώ θα προσπαθήσω 
να σας μεταφέρω τη δική μου. Φοβάμαι 
πως προτού ξεκινήσω πρέπει να προειδο-
ποιήσω το γυναικείο κοινό πως πρόκειται 
να ακούσει μια θέση αυστηρά ανδρική… 
και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι 
άλλωστε!

Είμαι ηθοποιός. Δεν παίζω όμως μόνο 
στο θέατρο, αλλά και στον κινηματο-
γράφο. Την επαγγελματική μου κατάρ-
τιση την έλαβα στη Σουηδία κυρίως μέσα 
από το θέατρο. Προσωπικά πιστεύω πως  
ο ηθοποιός του θεάτρου δεν διαφέρει 
σημαντικά από τον ηθοποιό του κινηματο-
γράφου· μοναχά σε μερικές λεπτομέρειες. 
Για παράδειγμα, στο θέατρο ο ηθοποιός 
οφείλει να γίνεται αντιληπτός ακόμα και 
απ’ τους θεατές που κάθονται στο τελευ-
ταίο θεωρείο, ενώ στον κινηματογράφο 
υπάρχουν τα κοντινά πλάνα. Στο θέατρο, 
η επικοινωνία με το κοινό είναι άμεση. 
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Μπορεί κανείς να «δουλέψει» με το κοινό 
του, ενδεχομένως να πάρει από αυτό νέα 
ερεθίσματα, να γίνει πηγή έμπνευσης ή 
δυσφορίας. Στον κινηματογράφο, από την 
άλλη, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη τον 
τεχνικό εξοπλισμό –κάμερες, μικρόφωνα 
κ.λπ.– και κυρίως να έχει κατά νου ότι 
δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση· γιατί 
παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός βρίσκε-
ται απέναντι από την κάμερα, μετά το 
γύρισμα θα υπάρξει μοντάζ, ενδεχομένως 
να γίνουν αλλαγές στη σκηνή, να κοπεί 
μέρος της ή ολόκληρη. Αν το αποτέλεσμα 
δεν είναι ικανοποιητικό, υπάρχει πάντα  
η δυνατότητα το γύρισμα να επαναλη-
φθεί, άρα εσείς, ως ηθοποιοί θα προσπα-
θήσετε να βελτιώσετε την ερμηνεία σας. 
Αντιθέτως, στο θέατρο έχετε μία και 
μοναδική ευκαιρία να δείξετε τις ερμηνευ-
τικές σας ικανότητες κι αυτή είναι η ίδια  
η παράσταση. Οι ταινίες θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν και μετά από εσάς· η δουλειά 
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σας όμως στο θέατρο παύει να υφίσταται 
μόλις η αυλαία πέσει. Είναι η εμπειρία 
της παρούσας στιγμής, του εφήμερου.  
Οι ταινίες είναι αναμφίβολα συναρπαστι-
κές, εγώ όμως προτιμώ το θέατρο.

Τα περισσότερα καλλιτεχνικά επαγγέλ-
ματα είναι μάλλον απλά στον ορισμό τους. 
η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική,  
η τέχνη του χορού, η ποίηση, η πεζο-
γραφία, η δραματική ποίηση, η τέχνη 
της σκηνοθεσίας κ.λπ. Σε τι συνίσταται 
όμως η τέχνη του ηθοποιού; Είναι άραγε 
τέχνη η υπόδυση ενός ρόλου; Ή μήπως 
πρόκειται απλά για έναν τρόπο ερμηνείας 
ενός χαρακτήρα που προϋπάρχει; Οι ηθο-
ποιοί που γράφουν οι ίδιοι τους ρόλους 
τους είναι ελάχιστοι. Προφανώς δεν 
υπάρχουν πολλοί Σαίξπηρ και Μολιέροι. 
Οι περισσότεροι καλούμαστε να ερμη-
νεύσουμε αυτό που έχει γράψει κάποιος 
άλλος. Στο θέατρο, ένας ηθοποιός χωρίς 
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ρόλο δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
ένα βουβό μουσικό όργανο. Μοιάζει με 
βιολί ακουμπισμένο στο τραπέζι. Ένα… 
Στραντιβάριους είναι πάντα θαυμάσιο, 
στο τραπέζι όμως είναι καταδικασμένο 
στη σιωπή. Δεν νοείται ηθοποιός που δεν 
βρίσκεται πάνω στη σκηνή! Κι αυτό που 
διαφοροποιεί την τέχνη του ηθοποιού από 
όλες τις υπόλοιπες είναι πως το όργανο 
που διαθέτει δεν είναι άλλο από το σώμα 
του, τη φωνή του, τον ίδιο του τον εαυτό.  
Το αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν είναι 
αυτό που αποφασίζουμε να παράξουμε 
με το σώμα και τη φωνή μας, στο πλαί-
σιο του έργου στο οποίο κάθε φορά παί-
ζουμε. Σε αντίθεση με τον ζωγράφο, τον 
συνθέτη, τον συγγραφέα, ο ηθοποιός του 
θεάτρου δεν μπορεί να παρουσιάσει την 
ερμηνεία του σαν κάτι αποκομμένο από 
τον ίδιο. Το κοινό δεν θα μπορέσει ποτέ 
να διακρίνει το όριο μεταξύ εμού και του 
ρόλου, όπως αντίστοιχα οι κριτικοί δεν 
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θα καταφέρουν ποτέ να αποφανθούν αν 
η παρουσία μου στη σκηνή είναι αμιγώς 
δικό μου δημιούργημα ή αν επηρεάστηκα 
σε σημαντικό βαθμό από τον σκηνοθέτη. 
Αν υποθέσουμε πως η δουλειά του ηθο-
ποιού είναι τέχνη, τότε η τέχνη αυτή είναι 
υπόθεση αυστηρά προσωπική κι αυτό 
διότι ο βαθμός εμπλοκής που απαιτείται 
είναι πολύ μεγάλος, τόσο σε σωματικό 
όσο και σε ψυχικό επίπεδο.

Όταν μιλάει κανείς για τη δουλειά στο 
θέατρο, έρχεται αντιμέτωπος με ένα μικρό 
πρόβλημα: δεν υπάρχει η κατάλληλη 
ορολογία. θέλω να πω πως δεν υπάρχει 
ειδικό λεξιλόγιο για να περιγράψει κανείς 
τη δουλειά του ηθοποιού κατά τρόπο 
ώστε να γίνεται από όλους αντιληπτό περί 
τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει καμιά λέξη 
που να αναλύει το τελικό αποτέλεσμα. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
οι ηθοποιοί σπάνια μένουν ικανοποιημένοι  
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από τα σχόλια των κριτικών – είτε είναι 
θετικά είτε αρνητικά. Επιπλέον, ως ηθο-
ποιοί ο βαθμός εμπλοκής μας σε αυτό 
που κάνουμε είναι τόσο μεγάλος, που μας 
είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να διαβάσουμε 
τις κριτικές, ειδικά τις θεατρικές· διότι 
ό,τι κι αν γραφτεί, κάθε βράδυ είμαστε 
υποχρεωμένοι να ξαναβγούμε στη σκηνή, 
έχοντας γνώση της άποψης του τάδε ή 
του δείνα κριτικού. Εξ ου και πολλοί ηθο-
ποιοί διαβάζουν τις κριτικές μόνο αφού 
το έργο κατέβει. Προσωπικά ανήκω σε 
αυτήν την κατηγορία. Στον κινηματο-
γράφο τα πράγματα είναι διαφορετικά: τα 
γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί ήδη από 
μήνες. Οι κριτικές λοιπόν… 

Εννοείται ότι υπάρχουν διαφορετικές μέθο-
δοι και «σχολές» υποκριτικής. Ενδεχομέ-
νως η γνωστότερη να είναι το The Actor’s 
Studio στη Νέα υόρκη. Δεν έχω προσω-
πική εμπειρία της σχολής, γνωρίζω όμως 
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ότι από εκεί αποφοίτησαν πολλοί αξιόλο-
γοι ηθοποιοί του θεάτρου και του κινημα-
τογράφου. Οι δάσκαλοι της σχολής είναι 
πολύ σπουδαίοι· παραδείγματος χάριν ο λι 
Στράσμπεργκ, η Στέλλα Άντλερ, ο Ντά-
ριο Φο, η Aριάν Μνούσκιν, χωρίς φυσικά 
να ξεχνάμε εκείνον που ενέπνευσε όλους 
τους παραπάνω: τον μεγάλο Κονσταντίν 
Στανισλάφσκι. Στα νιάτα μου διάβασα 
το εγχειρίδιο που έγραψε για τη δουλειά 
του ηθοποιού2 και πρόσφατα, που επισκέ-
φθηκα για πρώτη φορά τη Μόσχα, δεν 
παρέλειψα να πάω στο σπίτι και το στού-
ντιό του. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια 
από τη συγκίνηση. Πολλές φορές οι κρι-
τικοί βάζουν ταμπέλες στους ηθοποιούς. 
Καταφεύγουν σε χαρακτηρισμούς και 
μεταχειρίζονται λέξεις όπως «εγκεφαλική 
ερμηνεία» ή «συναισθηματική ερμηνεία». 

2. Ένας ηθοποιός δημιουργείται, εκδ. Δαμιανός, 
Αθήνα, 2002. [ΣτΜ.] 




