1956 - 2016:

60 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ
Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από το θάνατο του
Μπ.Μπρέχτ , του αντάρτη ποιητή της σκηνής και του στίχου, του
ανανεωτή της θεατρικής θεωρίας και πράξης του επικού της
ταξικής πάλης που μαχόταν για την αλλαγή της, κοινωνίας και
των ατόμων με όλους τους εκφραστικούς τρόπους. Ο Μπρέχτ
μέσα από το έργο του δεν επεδίωκε απλώς να διασκεδάσει
αλλά να συγκινήσει και να φυτέψει τον σπόρο της σκέψης
και της αμφισβήτησης στον θεατή-ακροατή-αναγνώστη του.
Το έργο του συνεχίζει να συγκινεί και να σπέρνει τον
σπόρο την αμφισβήτησης ακόμα και σήμερα, καθώς
αντανακλά τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής του,
που διατρέχουν και την δική μας εποχή.
Ο Μπρέχτ αποτυπώνει την κατάσταση της εποχής του υπό
το πρίσμα του φιλοσοφικού ρεύματος του διαλεκτικού
υλισμού, αντιλαμβανόμενος ότι η νόηση κι η συνείδηση
αντανακλούν την πραγματικότητα, έτσι όπως αυτή υπάρχει.
Η πραγματικότητα της περιόδου που έζησε ήταν ο πόλεμος
(1ος-2ος Παγκόσμιος Πόλεμος), η κρίση του μεσοπολέμου,
η άνοδος του φασισμού-ναζισμού, οι μεγάλες κοινωνικές
επαναστάσεις ( Οκτωβριανή Επανάσταση, Ισπανικός Εμφύλιος)
και ο αγώνας για την οικοδόμηση μιας διαφορετικής κοινωνίας.
Οι εμπειρίες και τα βιώματα του- η φρίκη του πολέμου,
η φτώχεια, οι ανισότητες, η εξορία- καθόρισαν τα έργα
του, τα οποία αρχικά χαρακτηρίζονται από το πνεύμα της
καταδίκης του πολέμου και του μιλιταρισμού, ενώ αργότερα
εμπνεόμενος από την μαρξιστική ιδεολογία αναδεικνύει
το κύμα της μαζικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης της
Γερμανίας μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
και την ορμητική ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην
Γερμανία. Μετά την εξορία του από την ναζιστική Γερμανία,
καταπιάνεται με την νοσταλγία και τις δυσκολίες της ζωής του
ως μετανάστης. 					
			

Αν όμως ο Μπρέχτ μιλούσε για ένα μακρινό παρελθόν
γιατί αξίζει να τον μελετάμε στο σήμερα;
Αξίζει να τον μελετάμε για τους ίδιους λόγους που άξιζε
να τον μελετάει κάποιος και τότε. Γιατί ο Μπρέχτ μέσα από
το έργο του δεν κατάφερνε απλώς να περιγράψει την
εξαθλίωση της εποχής του (και της δικιάς μας σε μεγάλο
βαθμό) αλλά μπορούσε να περιγράφει την ελπίδα, τη διέξοδο
από αυτήν την εξαθλίωση, είτε όταν μίλαγε για την χαμένη
του πατρίδα είτε όταν οραματιζόταν τις επαναστάσεις και
μια άλλη κοινωνία. Γιατί στο σήμερα, σε καιρό παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης, τα ‘’μαθήματα’’ του Μπρέχτ παίρνουν
σάρκα και οστά εν έτει 2016 μπροστά στην εξαθλίωση και
την κοινωνική καταστροφή, την ανεργία, τη μετανάστευση
και την παντελή απουσία οράματος για τη γενιά μας. Δε θα
μπορούσαμε να μην αναζητάμε απαντήσεις από το έργο ενός
τέτοιου κοινωνικού συγγραφέα σε μια εποχή που ο πόλεμος
έρχεται όλο και πιο κοντά μας και ήδη κοστίζει τις ζωές
χιλιάδων αθώων στη Μ. Ανατολή, όταν σύσσωμη η κυρίαρχη
τάξη και οι απανταχού εκπρόσωποί της έρχονται αντιμέτωποι
με τα προσφυγικά κύματα που οι δικοί τους πόλεμοι γεννούν.
Γι’αυτό ο Μπρέχτ είναι επίκαιρος στο σήμερα, δεν αξίζει απλά
σαν ανάγνωσμα, είναι απαραίτητος.
Στις 14 Αυγούστου του 1956 ο Μπέρτολτ Μπρέχτ θα αφήσει
την τελευταία του πνοή στο Ανατολικό Βερολίνο. Παρόλα
αυτά η αδιαμφισβήτητη αξία της προσφοράς του σε όλα τα
επίπεδα και η διαχρονικότητα του έργου του επηρεάζουν και
συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ακόμα
και σήμερα και συνεχίζουν να εμπνέουν και να δίνουν δύναμη
στον αγώνα των καταπιεσμένων για την απελευθέρωσή
τους, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Γιατί «Αυτός που αγωνίζεται μπορεί και να χάσει,
αυτός που όμως δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει».

ΜΠΡΕΧΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
« Το πιο σημαντικό μάθημα που έμαθα ήταν πως το
μέλλον της ανθρωπότητας μπορεί να ειδωθεί μόνο
‘’από τα κάτω’’ , από τη σκοπιά των καταπιεσμένων
και εκμεταλλευόμενων. Μόνο όποιος αγωνίζεται μαζί
τους, αγωνίζεται για την ανθρωπότητα».

Ο
Μπέρτολτ Μπρέχτ ήταν ένας από τους
σημαντικότερους κοινωνικούς συγγραφείς του
περασμένου αιώνα. Η σημαντικότερη προσφορά του
στο θέατρο είναι το «επικό θέατρο», μια τομή στις
μέχρι τότε παραδοσιακές θεατρικές φόρμες, που
εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στο θίασο «Μπερλίνερ
Ανσάμπλ» που δημιούργησε με την γυναίκα του, όταν
ξαναγύρισε στην Γερμανία.
Θεμελιώδης αρχή στο μπρεχτικό θέατρο αποτελεί
η δέσμευση στην κοινωνική μεταβολή: πρέπει να
υποδεικνύονται ως ευμετάβολες η κοινωνία και η
ανθρώπινη φύση. Ο Μπρεχτ έβλεπε το παλιό δραματικό
θέατρο ως έναν ασφυκτικό περιορισμό που παρουσίαζε
τα γεγονότα προκαθορισμένα και χωρίς περιθώριο
αλλαγών. Ο ίδιος δεν αποσκοπούσε να ειρηνεύσει το
κοινό: τα έργα του προορίζονταν να αφυπνίσουν, να
σοκάρουν και να «κάνουν πάταγο». Η θεματική ύλη
των έργων του Μπρεχτ πάντα βασίζεται στην ιστορία:
δίνει έμφαση στο παρελθόν με σκοπό να θέσει το παρόν
σε μια σειρά. Ο Μπρεχτ πίστευε πως το κοινό έπρεπε
να δει το παρόν μέσα από το παρελθόν. Μ’ αυτόν τον

τρόπο το κοινό μπορεί να δει παρατηρητικά παρόν και
παρελθόν, χωρίς συναισθηματισμό και προσκόλληση.
Τότε το παρόν προσφέρει τις εναλλακτικές για θετική
δράση. Ο Μπρεχτ ονόμασε αυτή τη φιλοσοφία ή
τεχνική «ιστοριοποίηση», μια ιδέα βασισμένη στην
ψυχολογική συμπεριφορά. Το πρωταρχικό θέμα στα
έργα του Μπρεχτ είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων.
Αντί να παρακολουθούμε τον μοντέρνο άνθρωπο
σχετισμένο με το παρόν, μελετούμε τη συμπεριφορά
του καθώς αντιδρά στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, η
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι ανεστραμμένη, οπότε
βλέπουμε ιστορικές φιγούρες να αντιδρούν στο παρόν
(π.χ. ο Χίτλερ σε ένα γκανγκστερικό περιβάλλον).
Ως αποτέλεσμα, η «ιστοριοποίηση» είναι ένα είδος
προπαγάνδας φτιαγμένη ευχάριστα με ποιοτική
θεατρικότητα.
Αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας της
«ιστοριοποίησης» είναι η ιδέα του verfremdangseffekt
ή αλλιώς αποξένωσης (αποεξοικειοποίησης). Η
λογοτεχνική ερμηνεία της αποξένωσης είναι «να
καθιστάς κάτι παράξενο». Έρχεται να απαλλάξει το
άτομο από την αλλοτριωμένη ματιά του και να το
βοηθήσει να δει το γεγονός όχι σαν ένα φυσικό,
καθημερινό γεγονός αλλά σαν κάτι αφύσικο, σαν
αποτέλεσμα διαδικασιών που πηγάζουν από μια
ταξική κοινωνία. Δηλαδή παράλογο και αφύσικο
στο βαθμό που η κυρίαρχη τάξη και η ιδεολογία της
προκαθορίζουν το γεγονός και το ατευθύνουν.

Η ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΠΡΕΧΤ

		
			
Η
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Ο Μπρεχτ επιστράτευσε έναν αριθμό σοκαριστικών
επινοήσεων: θεατρικά μηχανήματα, ανυψώσεις
ηθοποιών και οθόνες στις οποίες προβάλλονταν
ντοκουμέντα, αλλαγή σκηνικού στη θέα του κοινού,
μουσικοί που συμμετέχουν σε σκηνικά γεγονότα,
αποσπασματικά και πρακτικά σκηνικά σχεδιασμένα
να υποδηλώνουν το μέρος της σκηνής. Τα σχέδια των
επικών σκηνικών μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα
και δεν περιορίζουν τη δράση της ιστορίας ή την κίνηση
των ηθοποιών επί σκηνής. Στα έργα του Μπρεχτ η
μουσική βοηθά στην εξόντωση νοημάτων από τη
σκιαγράφηση ηθικής συμπεριφοράς. Τα τραγούδια
επιδρούν στην υπόθεση: γίνονται μέσο έπαρσης της
κοινωνικής συνείδησης. Ο Μπρεχτ χρησιμοποίησε τη
σάτιρα, τον κωμικό χορό και την παντομίμα στα έργα
του για διδακτικούς σκοπούς. Ο Μπρεχτ πρόσθεσε
την κωμωδία στα έργα του για να τονίσει την χωρίς
νόημα και αβοήθητη φύση του ανθρώπου σε έναν
καπιταλιστικό κόσμο. Σοκαριστικές και παράξενες
επινοήσεις χρησιμοποιούνται σε κάθε αλλαγή: ένας
άντρας στέκεται με επαγγελματικό σακάκι του 1930 να
μιλάει με προφορά από το Σικάγο, ενώ ένα φιλμ δείχνει
τον Χίτλερ να μιλάει με τον ίδιο τρόπο, έναν ηθοποιό να
πετά μακριά ένα μουστάκι και τα κοστούμια του και να
προτιμά να μιλάει ως ο εαυτός του παρά ως δραματικός
χαρακτήρας.

Ο ηθοποιός δεν είναι απλό εκτελεστικό όργανο αλλά
έχει ευθύνη σχετικά με το τι παίζει, πώς παίζει και σε
ποιο κοινό απευθύνεται. Το παίξιμό του εμπλουτίζεται
από τις προσωπικές απόψεις του ερμηνευτή για τον
κόσμο και την παρατηρητικότητα στις κοινωνικές
σχέσεις. Ο ηθοποιός δεν μπορεί να αδιαφορεί για τους
μηχανισμούς μέσα από τους οποίους παράγεται και
διατίθεται στην αγορά το θεατρικό προϊόν. Η υποκριτική
δημιουργία δεν είναι μια «έκλαμψη» εκτός τόπου και
χρόνου, γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και περνάει
μέσα από συγκεκριμένους αγωγούς: το μηχανισμό
παραγωγής και διάθεσης του καλλιτεχνικού προϊόντος.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ
Ως συγγραφέας και σκηνοθέτης ο Μπρεχτ τόνισε ότι
αυτό που ενδιαφέρει σ’ ένα θεατρικό πρόσωπο δεν είναι
η ενότητα αλλά οι αντιφάσεις του. Οι άνθρωποι δεν είναι
καλοί ή κακοί, οι συνθήκες καθορίζουν την αντιφατική
συμπεριφορά τους (βλ. Μάνα Κουράγιο, Γαλιλαίος, Σεντε /Σούι-τα). Δεν υπάρχουν θετικοί ή αρνητικοί ήρωες.
Ζητούσε από τον καλλιτέχνη να αγωνιστεί σε δυο
μέτωπα: να φωτίζει τις κοινωνικές σχέσεις δείχνοντας
πως δεν είναι φυσικές και αιώνιες, αλλά ιστορικές και
μεταβλητές και ταυτόχρονα να τελειοποιεί τα εκφραστικά
του εργαλεία.
Μια, τέλος, κρίσιμη πλευρά των αντιλήψεων του Μπρεχτ
γύρω από την ηθοποιία είναι ότι αποτελεί συλλογική
διαδικασία· προϋποθέτει τη συνεργασία για έναν κοινό
στόχο, την ενιαίου στυλ παράσταση, μετά από πρόβες
αλληλεπίδρασης, όπου δεν προέχει η ιεραρχική δομή
στη σύνθεση του θιάσου, ούτε επιβάλλεται η καλή
εμφάνιση κατά τη διανομή των ρόλων.

