Ο κύκλοσ με την κιμωλύα
Εργαςτόριο για το λιμπρϋτο θεατρικόσ παρϊςταςησ
ςτιχουργού για τα τραγούδια του ϋργου
(…θα τραγουδοποιόςουμε τον κύκλο)

περύ τύνοσ πρόκειται
▪ Σο ςεμινϊριο απευθύνεται ςε ςτιχουργούσ που θϋλουν να
μελετόςουν το ϋργο του Μπϋρτολτ Μπρϋχτ και να γρϊψουν τα
τραγούδια τησ παρϊςταςησ «Ο Κύκλοσ με την κιμωλύα» που
ςκηνοθετεύ ο Δημότρησ Κανϋλλοσ και θα ανεβϊςει με τη θεατρικό
του ομϊδα του Μικρού Πολυτεχνεύου τον Ιούνιο του 2018 ςτο
Θϋατρο OLVIO.
▪ Ση μουςικό των τραγουδιών θα γρϊψει ο ςυνθϋτησ Νύκοσ Κολλϊροσ
που ειςηγεύται το ςεμινϊριο. www.nikoskollaros.com

Οριςμού
θϋατρο

λιμπρϋτο

Σο θϋατρο εύναι αυτό η τϋχνη που αναφϋρεται

Ο όροσ λιμπρϋτο (ό λιβρϋτο) προϋρχεται εκ τησ Ιταλικόσ

ςτην απόδοςη ιςτοριών μπροςτϊ ςε κοινό, με τη

libretto (ουςιαςτικό) που αποτελεύ υποκοριςτικό του libro

χρόςη κυρύωσ του λόγου, αλλϊ και τησ μουςικόσ

(= βιβλύο) και περιγρϊφει το βιβλύο που περιϋχει το κεύμενο

και του χορού. Πρόκειται για την παραγωγό

ενόσ δραματικού ϋργου. Μπορεύ να αποτελεύται από

ζωντανών απεικονύςεων πραγματικών ό
φανταςτικών ςυμβϊντων με ςκοπό την τϋρψη
και την επιμόρφωςη των θεατών. Σο θϋατρο
μπορεύ να ϋχει διϊφορεσ μορφϋσ, όπωσ εύναι ο

μονόλογοσ, η όπερα, το μπαλϋτο, η παντομύμα
κ.ϊ.

ςτύχουσ ό πρόζα. Σο πρώτο γνωςτό λιμπρϋτο εύναι αυτό

που γρϊφτηκε από τον Οττϊβιο Ρινουτςύνι (Ottavio
Rinuccini) για την όπερα Δϊφνη, ςε μουςικό του Σζϊκοπο
Πϋρι, η οπούα παρουςιϊςτηκε το 1598. Οι ςυγγραφεύσ
λιμπρϋτων ονομϊζονται λιμπρετύςτεσ. τα ελληνικϊ
αποδύδεται ςυνόθωσ και με τον όρο "ποιητικό κεύμενο".

Δηλώνει ο Κούρτ Βϊιλ για τη μουςικό ςτο
ϋργο του Μπρϋχτ:
«Σε κϊθε μουςικό ϋργο προοριςμϋνο για τη

θεατρικό ςκηνό προβϊλλει πϊντα η
ερώτηςη: ποια εύναι η θϋςη τησ μουςικόσ,
ιδιαύτερα του τραγουδιού, ςτο ϋργο; Εδώ η
ερώτηςη επιλύθηκε με τον πιο εύκολο
τρόπο. Εύτε η δρϊςη διακόπηκε εκ τούτου,
προκειμϋνου να ειςαχθεύ η μουςικό, εύτε η
δρϊςη οδηγόθηκε ςκόπιμα ςε ϋνα ςημεύο

όπου δεν υπόρξε καμύα ϊλλη εναλλακτικό
λύςη από το να υπϊρξει τραγούδι…»

Μπϋρτολτ Μπρεχτ, η ζωό του

Ο Μπϋρτολτ Μπρεχτ, Γερμανόσ ςτην καταγωγό, δραματουργόσ, ςκηνοθϋτησ,
λιμπρετύςτασ, ποιητόσ και θεωρητικόσ του θεϊτρου. Γεννόθηκε 10
Φεβρουαρύου του 1898 ςτο Αουγκςμπούργκ τησ Βαυαρύασ. Η μητϋρα του,
οφύα Μπρεχτ, Προτεςτϊντιςςα ςτο θρόςκευμα, καταγόταν απ’ το Μϋλανα
Δρυμό. Ο πατϋρασ του, Μπερτχολντ-Φριντριχ, Καθολικόσ ςτο θρόςκευμα,
όταν διευθυντόσ τησ εταιρύασ χϊρτου.
πούδαςε Ιατρικό ςτο Πανεπιςτόμιο του Μονϊχου, επιςτρατεύεται ςαν
νοςοκόμοσ, υπηρετεύ ςτον 1ο Παγκόςμιο πόλεμο και αρχύζει να γρϊφει
ποιόματα και θεατρικϊ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ Δημοκρατύασ τησ ΒαΪμϊρησ,
ςυνϊντηςε και δούλεψε με τον ςυνθϋτη Χανσ Έιςλερ και ανϋπτυξαν φιλύα
ζωόσ.

Σο 1922 παντρεύτηκε την τραγουδύςτρια τησ όπερασ Μαριϊν Σςοφ. Η
κόρη τουσ Άννα Χϊννε γεννόθηκε ϋνα χρόνο μετϊ. Σο 1923 προςλόφθηκε
βοηθόσ ςκηνοθϋτη ςτο Γερμανικό θϋατρο του Βερολύνου υπό τη
διεύθυνςη του Μαξ Ρϊινχαρτ. Άρχιςε να φοιτϊ ςτη Μαρξιςτικό
Εργατικό χολό και μελϋτηςε διαλεκτικό υλιςμό. Έπειτα, γνώριςε την
Έλεν Βϋιγγελ, τη δεύτερη γυναύκα του που τον ςυνόδεψε αργότερα ςτην
εξορύα μϋχρι το τϋλοσ τησ ζωόσ του. Σο 1930 την παντρεύτηκε και του
χϊριςε ϋνα γιο, το τϋφανο και μύα κόρη.
Μετϊ την ϊνοδο του ναζιςμού αυτοεξορύςτηκε μϋχρι το ϋτοσ 1948.
Έζηςε ςτην Ελβετύα, τη Δανύα, τη ουηδύα, τη Φινλανδύα και τισ ΗΠΑ.
τη Μόςχα εξϋδωςε το περιοδικό «Ντασ Βορτ». την Αμερικό δϋχτηκε
ϋντονεσ διώξεισ από το Μακαρθικό καθεςτώσ.
Μετϊ το τϋλοσ του πολϋμου εγκαταςτϊθηκε ςτη Λαώκό Δημοκρατύα τησ
Γερμανύασ και μαζύ με την Ε. Βϋιγγελ ύδρυςαν το Μπερλύνερ Ανςϊμπλ. Σο
1950 εκλϋχτηκε μϋλοσ τησ Ακαδημύασ Σεχνών. Σιμόθηκε με το Εθνικό
Βραβεύο τησ ΛΔΓ το 1951 και με το Βραβεύο Λϋνιν για την Ειρόνη το 1954.
Πϋθανε 10 Αυγούςτου του 1956 από ϋμφραγμα του μυοκαρδύου ςτο
Βερολύνο.

“...Tο κοινό δεν καλεύται να πϋςει
μϋςα ςτο μύθο όπωσ μϋςα ςε ϋνα
ποτϊμι, για να παραςυρθεύ ϊςκοπα

πότε δω και πότε κει, πρϋπει τα
γεγονότα να ςυνδεθούν ϋτςι μεταξύ
τουσ ώςτε οι κόμποι να εύναι
φανερού. Δεν πρϋπει τα γεγονότα να
περνούν απαρατόρητα το ϋνα πύςω
από το ϊλλο, μα να μπορεύ να
παρεμβϊλλεται ο θεατόσ ανϊμεςϊ
τουσ με την κρύςη του...”
Jiro yoshihara, white circle

“Μικρό όργανο για το θϋατρο”

Το τραγούδι ςτον Μπρϋχτ
Ο Μπρεχτ εύναι ϋνασ από τουσ μεγαλύτερουσ
Γερμανούσ ςτιχουργούσ και ποιητϋσ του 20ού αιώνα.
Αυτό εύναι ϋνα γεγονόσ που ςυχνϊ δεν τονύζεται
αρκετϊ και τεύνει να υποβαθμιςτεύ, τη ςτιγμό που η
ϋμμετρη πούηςη ςε παραδοςιακϊ ςτιχουργικϊ
ςχόματα ϋχει εξαφανιςτεύ ςχεδόν ολότελα από τη
γερμανικό μεταπολεμικό λογοτεχνύα.
Άλλωςτε ο Μπρεχτ ξεκύνηςε την καριϋρα του
γρϊφοντασ τραγούδια και μπαλϊντεσ, που
τραγουδούςε με την υπόκρουςη τησ κιθϊρασ του. Η
ςημαςύα του ςτιχουργού Μπρεχτ ϋχει επικαλυφθεύ
από τον θεατρϊνθρωπο και τον θεωρητικό, αν και τα
εμβόλιμα τραγούδια παύζουν ςπουδαύο ρόλο ςχεδόν
ςε ολόκληρη τη δραματουργύα του, ωσ ϋνα από τα
μϋςα τησ αποςταςιοπούηςησ.

πωσ θα δουλϋψουμε
Συνάντηση Α - Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
• Σο τραγούδι ωσ δομικό θεατρικό ςτοιχεύο
• Σο τραγούδι ςτο ελληνικό θϋατρο
• Σο αποςταςιοποιημϋνο θϋατρο, το θϋατρο για τον Μπρϋχτ
• Ο μελοποιημϋνοσ Μπϋρτολτ Μπρεχτ
• Ο Κύκλοσ με την κιμωλύα – αφορμϋσ, θεματικϋσ ϋρευνασ
• (Στουσ ςυμμετϋχοντεσ θα δοθεύ το θεατρικό κεύμενο ςε μετϊφραςό Οδυςςϋα Ελύτη, το οπούο οφεύλουν να ϋχουν μελετόςει μϋχρι την επόμενη ςυνϊντηςη)

Συνάντηση Β - Σάββατο 21 Απριλίου 2018
• υνϊντηςη με το ςκηνοθϋτη Δημότρη Κανϋλλο – ανϊλυςη του ϋργου – ο πολιτιςμόσ του κειμϋνου – ο ρόλοσ του τραγουδιού ςτο ϋργο – επιλογό
ςτιγμιότυπων/τραγουδιών
• Ο Κύκλοσ με την Κιμωλύα – κηνικό μουςικό και τραγούδια από τον Μϊνο Χατζιδϊκι που γρϊφτηκε τα ϋτη 1956-1957 για το ομώνυμο ϋργο του Bertolt
Brecht ςε μετϊφραςη και απόδοςη ςτύχων Οδυςςϋα Ελύτη και παρουςιϊςτηκε από το Θϋατρο Σϋχνησ ςε ςκηνοθεςύα Καρόλου Κουν.
• (Θα γύνει επύςκεψη τησ ομϊδασ ςτην πρόβα των ηθοποιών για κατανόηςη του ύφουσ τησ παρϊςταςησ και ςυζότηςη για τα ςημεύα τησ πλοκόσ )

Συνάντηση Γ - Σάββατο 19 Μαΐου 2018
• Επεξεργαςύα - επιλογό των ςτύχων
• Πρώτο ςχεδύαςμα των τραγουδιών
• Ενςωμϊτωςη τραγουδιών ςτη δρϊςη
• (Θα γύνει επύςκεψη ςτην πρόβα των ηθοποιών, πρακτικό εφαρμογό ςε ςυνεργαςύα με το ςκηνοθϋτη, εκμϊθηςη τραγουδιών, τελευταύεσ τροποποιόςεισ)

Η

φρϊςη

ςολομώντεια

λύςη

ςημαύνει λύςη ςε κϊποιο δύςκολο
πρόβλημα ό δύλημμα, που θεωρεύται
ςοφό, δύκαιη αλλϊ και ενδεχομϋνωσ
ςκληρό.

την

Αγύα

Γραφό

και

ςυγκεκριμϋνα ςτο 3ο κεφϊλαιο του
βιβλύου Βαςιλειών Γ' (3, 16-28)
πρωτοαναφϋρεται
ιςτορύα

του

η

αλληγορικό

ςοφού

βαςιλιϊ

ολομώντα, ο οπούοσ χρηςιμοποιεύ
ϋνα ςτρατόγημα, προκειμϋνου να
βρει την αλόθεια και να ξεγελϊςει τισ

διαδύκουσ, ώςτε να αποκαλύψουν τισ
αληθινϋσ

τουσ

ςυναιςθόματα.

ςκϋψεισ

και

υπόθεςη του ϋργου

ε μια δύκη δύο γυναικών, που διεκδικούςαν το ύδιο παιδύ. Η
κρύςη του ολομώντα όταν να δώςει διαταγό να
τεμαχύςουν ςτη μϋςη το μωρό και να πϊρει η καθεμιϊ από

ϋνα κομμϊτι. Σότε, η μύα από τισ δύο φοβόθηκε τόςο πολύ
για τη ζωό του παιδιού τησ, ώςτε προτύμηςε να το δώςει
ςτην ϊλλη, αρκεύ να μην το ςκότωναν. Έτςι ο ολομώντασ
κατϊλαβε ότι αυτό όταν η πραγματικό μητϋρα και τησ
ϋδωςε το παιδύ τησ.
Η ςοφύα εύναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η ςοφύα και η
δικαιοςύνη πηγαύνουν μαζύ. Εύναι καλό να εύναι κανεύσ
ςοφόσ και εύναι ςοφό να εύναι κανεύσ καλόσ.

υπόθεςη του ϋργου
Από τα διαςημότερα ϋργα του Μπρεχτ -ύςωσ το πιο γνωςτό μαζύ με την «Όπερα τησ πεντϊρασ»- ςύγουρα
κρατϊ τον τύτλο του πλϋον πολυπαιγμϋνου ϋργου του Γερμανού δραματουργού. «Ο Κύκλοσ με την κιμωλύα»
γρϊφτηκε το 1944 τη χρονιϊ που ο Β’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, αν και ςε οριςμϋνεσ χώρεσ εύχε τυπικϊ
τελειώςει, ακόμα μϊςτιζε τον κόςμο, ςτη διϊρκεια τησ αυτοεξορύασ του Μπρεχτ ςτισ ΗΠΑ. Σο αντιπολεμικό
πνεύμα του ςυγγραφϋα εύναι εμφανϋςτατο, ϋςτω κι αν η υπόθεςη δεν προδύδει εξαρχόσ κϊτι τϋτοιο.
Η Γρούςα που εύναι υπηρϋτρια ςε αρχοντικό, παύρνει κοντϊ τησ τον γιο τού ϊρχοντα, όταν αυτόσ
δολοφονεύται από επαναςτϊτεσ και η μητϋρα του τον εγκαταλεύπει κυνηγημϋνη. Με θυςύεσ κρατϊει το παιδύ
κοντϊ τησ, μϋχρι την ημϋρα που η βιολογικό μητϋρα του επιςτρϋφει και το διεκδικεύ δικαςτικϊ,
κατηγορώντασ τη Γρούςα, ότι τησ
το ϋκλεψε. Ο Αζντϊκ, ϋνασ λαώκόσ,
μϋθυςοσ
και
κουτοπόνηροσ
ϊνθρωποσ που όλωσ τυχαύωσ,
χρύζεται δικαςτόσ καλεύται να
αποφαςύςει για την τύχη του
παιδιού,
επιλϋγοντασ
μύα
ςολομώντεια λύςη.

υπόθεςη του ϋργου
Σοποθετεύ το παιδύ μϋςα ς’ ϋναν κύκλο και ζητϊ από τισ δύο
γυναύκεσ να το τραβόξουν από τα χερϊκια του με δύναμη, η κϊθε
μια προσ το μϋροσ τησ. Όποια καταφϋρει να το βγϊλει από τον
κύκλο, θα το κρατόςει δικό τησ για πϊντα. Η βιολογικό μητϋρα το
τραβϊ με δύναμη, ενώ η Γρούςα που δεν θϋλει να το πονϋςει, το
αφόνει.

Η υπόθεςη αφορϊ ςε κϊθε διαμϊχη που εκτεύνεται από το
προςωπικό ϋωσ το παγκόςμιο επύπεδο, ςε κϊθε διεκδύκηςη και
αντιδικύα, με αντικεύμενο υλικϊ ό -ακόμα χειρότερα- ϊυλα αγαθϊ.
Σο ϋργο δεν εύναι μανιφϋςτο υπϋρ τησ μιασ ό τησ ϊλλησ
περύπτωςησ, εύναι απλώσ μια μελϋτη πϊνω ςτισ ανθρώπινεσ
ςχϋςεισ και μϊλιςτα την πιο προςωπικό αυτών, τη ςχϋςη μητϋρασ
και παιδιού.

«Ο Καυκαςιανόσ κύκλοσ με την κιμωλύα»

του

Μπϋρτολτ Μπρεχτ («Der kaukasische Kreidekreis»)

Πρόκειται για ϋνα γοητευτικό, λαώκό παραμύθι, από τα πιο διϊςημα, πιο ςημαντικϊ και
πιο πολυπαιγμϋνα ϋργα του Μπρεχτ παγκοςμύωσ. Σο παραμύθι αυτό, αιςθαντικό και
καθϊριο, τοποθετεύται από τον ςυγγραφϋα, μπροςτϊ από το ιςτορικό φόντο που εύναι
-όπωσ πϊντα- ϊγριο, αδύςτακτο και ςκοτεινό.
Σο ϋργο ανόκει ςτο μπρεχτικό, λαώκό, ψυχαγωγικό και διδακτικό θϋατρο, με επικϋσ
αφηγητικϋσ αποχρώςεισ, και κυριαρχεύται από το αντιπολεμικό πνεύμα του
ςυγγραφϋα. Εύναι μια αλληγορύα, μια παραβολό «για τον πειραςμό τησ καλοςύνησ»,
ςύμφωνα με τα λόγια του Μπρεχτ.

Ο Μπϋρτολτ Μπρεχτ ςυνδυϊζει τη ςκληρό κριτικό ςτην εξουςύα με την ελπύδα του για

τον ϊνθρωπο, αρχικϊ το κριτόριο επιλογόσ εύναι η δύναμη, ςτο τϋλοσ θα νικόςει η αγνό
αγϊπη. ΄ ϋναν κόςμο, όπου θριαμβεύει η αδικύα, η αλαζονεύα τησ εξουςύασ και του
πλούτου, ςε μια εποχό ςκληρό και δύςκολη όπωσ αυτό που ζούμε ςόμερα, ο Μπρεχτ,
παραμϋνει ποιητόσ - οραματιςτόσ και μϋςα από τη θεατρικό πρϊξη μεταφϋρει την πύςτη
του ςτον θρύαμβο τησ Δικαιοςύνησ και ϊρα τησ Ανθρωπότητασ.

«Η δοκιμαςύα του κύκλου με την κιμωλύα του παλιού κινϋζικου μυθιςτορόματοσ και
θεατρικού ϋργου καθώσ και το βιβλικό αντύςτοιχό τουσ, η δοκιμαςύα του Σολομώντα,

παραμϋνουν πολύτιμεσ ςαν δοκιμαςύεσ τησ μητρότητασ για την εξεύρεςη τησ αληθινόσ
μητρικόσ ςτοργόσ, ακόμα κι όταν η μητρότητα ορύζεται πια κοινωνικϊ αντύ βιολογικϊ».
Μπϋρτολτ Μπρεχτ.

Σο ϋργο εύναι μια τρυφερό ιςτορύα μητρότητασ αλλϊ και μια ςαρκαςτικό κωμωδύα
πϊνω ςτη δικαιοςύνη και ςτην εξουςύα. Αςκεύ κριτικό ςτουσ λειτουργούσ των θεςμών,

ςτουσ πολιτικούσ, ςτουσ ςτρατιωτικούσ, ςτουσ δικηγόρουσ, ςτουσ γιατρούσ, ςτουσ
ιερωμϋνουσ. Εύναι αυτό που λϋμε «λαώκό θϋατρο». Με το πεύραμα του κύκλου με την
κιμωλύα, περνϊει το μόνυμα:
«Το κϊθε τι πρϋπει να ανόκει ςε εκεύνον που εύναι ϊξιοσ,
τα παιδιϊ ςε εκεύνουσ που με αγϊπη και φροντύδα τα ανατρϋφουν,

τα χωρϊφια ςτουσ καλούσ γεωργούσ, που μϋρα νύχτα με ιδρώτα και μόχθο
παςχύζουν να δώςουν γλυκούσ καρπούσ».

ϋχουν
γρϊψει
μουςικό
για το
ϋργο

Σον Γενϊρη του 1957 ο Κϊρολοσ Κούν ανϋβαςε για
πρώτη φορϊ θεατρικό ϋργο του Μπϋρτολτ
Μπρϋχτ ςτην Ελλϊδα, ςε μετϊφραςη Οδυςςϋα
Ελύτη, μουςικό Μϊνου Χατζιδϊκι και ςκηνικϊ κοςτούμια Γιώργου Βακαλό.

Δώδεκα κομμϊτια από τον "Κύκλο με την κιμωλύα"
του Μπρεχτ, 1977, ςε μετϊφραςη - διαςκευό του
Ιϊκωβου Καμπανϋλλη

πηγϋσ
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