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Το σκηνικό του Στέφανου Λαζαρίδη για το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη Η αρχή της ζωής θέατρο Αμόρε
1995 από τις ελάχιστες φορές στην 40χρονη καριέρα του που ανέλαβε και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης

Ο κυνικός ρομαντικός
Στέφανος Λαζαρίδης
Αφιέρωμα στον διεθνή σκηνογράφο από τη Λυρική Σκηνή
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Γης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝ ΑΚΗ

Φανταστείτε να αναδύονται οι
χορωδοί μέσα από το νερό και να
τραγουδούν το Va pensiero λέει
ο Avucbvns BoXavàKns στην ομάδα

των πρωτοετών φοιτητών ms
Αρχιτεκτονικήε που ξεναγεί και
επιχειρεί να επαναλάβει χαμηλόφωνα

ένα από τα δημοφιλέστερα
χορωδιακά όχι μόνο του Βέρντι

Ναμπούκο αλλά του λυρικού
θεάτρου εν γένει Μπροστά μαε
το πλωτό σκηνικό του Στέφανου
Λαζαρίδη που είχε σχεδιάσει για
το Φεστιβάλ ins Μπρέγκεντβ
1991 Αλλά πριν προλάβουμε να

χορτάσουμε το υποβλητικό κομψοτέχνημα

πίσω από την προθήκη
ο επιμελητήε ms έκθεσηε

έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον
των νεαρών επισκεπτών στα διπλανά

σχέδια και φωτογραφίεβ
Ctycos η αγαπημένη του όπερα

ήταν τα Ελληνικά Πάθη του
Μπόχουσλαφ Μάρτινου βασισμένη

στο Ο Xpioms ξανασταυρώ
νεται του Καζαντζάκη εξηγεί

Σάββατο μεσημέρι ο τέταρτοε
öpo(pos ras Εθνικήβ Βιβλιοθήκη
στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύροε Niàpxos είναι γεμάτοε
από véous Kupicos avOpconous
αλλά και οικογένειεε με παιδιά
ένα κοινό πολυπληθέ5 και πολύμορφο

Για τον εικαστικό και επιμελητή

Αντώνη Βολανάκη που
μαθήτευσε δίπλα στον Στέφανο
Λαζαρίδη επί περίπου μία δεκαετία
στο Λονδίνο και ειδικότερα στην
Εθνική Οπερα ms Αγγλία5 ήταν
η τέταρτη ξενάγηση ms ημέραβ
Η έκθεση-αφιέρωμα στον διεθνή
σκηνογράφο 1942 2010 που
παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή

εκτόε από αισθητική απόλαυση
και συγκίνηση προσφέρει μια καλειδοσκοπική

προσέγγιση του έργου

αυτού του κυνικού ρομαντικού
öncos περιέγραφε ο iôios

τον εαυτό του xcopis να αποφεύγει
κανεί5 μελαγχολικέε σκέψειε

Δημόσια αναγνώριση
Η θητεία του πολύ σύντομη

cos καλλιτεχνικό5 διευθυντή ms
ΕΛΣ 2006-2007 ήρθε στην Ελλάδα

aqmvovcas μια διεθνή καριέρα

και ολόκληρη ζωή στο Λονδίνο

η θυελλώδηε απομάκρυνσή
του δεν τον άφησαν να προχωρήσει

αυτό που ήδη είχε αρχίσει
την ανανέωση εξωστρέφεια εκτίναξη

ms Aupuais στον 21ο αιώνα
Γι αυτό και η πρωτοβουλία του
νυν καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου

Κουμεντάκη δίνει εκτό5 από
τα 40 χρόνια δημιουργία5 του Στέ

Ο επιμελητής της έκθεσης Αντώνης

Βολανάκης ξεναγεί φοιτητές

Δεν ήταν δύσκολος
ήταν απαιτητικός
κυρίως από τον εαυτό
του Είχε πάθος
και βαθύ ένστικτο
για το αντικείμενο
της εργασίας του

φανού Λαζαρίδη και το μέτρο ms
δημόσιαβ αναγνώρισα και εμμέ
acos οφειλόμενα συγγνώμα
Ηταν δύσκολθ5 συνεργάτηβ ο

Λαζαρίδηε öncos διαδιδόταν ρωτάμε

τον κ Βολανάκη Δεν ήταν
δύσκολθ5 ήταν anarcmiKös κυ
picüs από τον εαυτό του Είχε πάθοε
και βαθύ ένστικτο για το αντικείμενο

ms εργασία3 του
Η παρουσίαση στον τέταρτο

όροφο με τα περίπου 1 000 εκθέματα

έχει μια κεντρική ιδέα τον
κύβο Δωμάτια κύβοι μέσα στα
οποία ο επισκέπτηβ μπορεί να
παρακολουθήσει βίντεο από όπε
pzs ή να συνθέσει το παζλ μια5
εντυπωσιακή5 Kapiépas με συ
νεργασίεε που άφησαν εποχή με
σκηνοθέτεε ôncos ο Γιούρι Λιουμ
πίμοφ ο Ντέιβιντ Πάουντνι ο
Στίβεν Πίμλοτ

Σε έναν κύβο διαπιστώνουμε
ότι το 1993 ο Λαζαρίδηε σκηνοθέτησε

και σχεδίασε την αμερικανική

περιοδεία του non συγ
κροτήματο5 Duran Duran Ο Νικ
Pöouvrs παρακολουθούσε όλεε
τΐ5 παραγωγέ5 του Λαζαρίδη
στην Εθνική Οπερα ms Αγγλίαε
και ήταν cpavaTiKôs onaôôs του
Γι αυτό τον λόγο του ζήτησε να
συνεργαστεί μαζί mus Πανο
πτική θέση είχε στη σκηνογραφία

του μια τεράστια στρογγυλή
οθόνη προβολή5 που λειτουργούσε

cos μάτι με διαρκώε εναλλασσόμενα

βίντεο

Και θα πρέπει να ήταν μάλλον
από xis λίγεε cpopés που πρωταγωνίστησε

το στρογγυλό και
όχι ο Küßos σε σκηνογραφική
σύλληψή του Ο xüßos έχει λειτουργήσει

αναλόγου cos οικία
φυλακή του μυαλού πλοίο τάφοε
τρισδιάστατη παγίδα θανάτου
Oncos έχει πει ο iôios Το αντικείμενο

που δίνει απαντήσει για
πολλά πράγματα σ εμένα για
μένα ο Küßos τι είναι μεταφυσικά

πόσο μεγάλοε είναι τι περιέχει

τι αποκλείει όταν θέλειε
να παρουσιάσει τον κύβο cos

πράγμα cos δυναμική αλλά ποτέ
δεν αποκαλύπτει τι έχει μέσα
Ή το αποκαλύπτε είναι ένα δοχείο

πραγμάτων του μέλλοντοβ
του παρελθόντοβ του napövcos

Ο επιμελητήε ms έκθεσηβ και
μαθητήβ του βλέποντα5 μια εικόνα
από ριγμένα στη θάλασσα βράχια

στα δυτικά Χανιά ανακάλεσε
στη μνήμη tous Küßous Σκέφτηκα

ότι έρχεται ένα χέρι και ρίχνει
tous Küßous από ψηλά και öncos
σταθούν στο éôacpos Oùtcos ή
άλλω5 ο xcopos για τον Λαζαρίδη
ήταν η σύγκλιση οράματοβ και
ôpaans φαντασιακού και πραγματικού

πνευματικότητα5 και
σωματικότητα5 η εστία ενό3 πολυμορφικού

ασυνειδήτου

Στην Αγγλία
Η έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη

στηρίζεται κατά 95 στο αρχείο

ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ και περιλαμβάνει
υλικό από μακέτεβ και σχέδια κοστουμιών

φωτογραφίε5 παραστάσεων

αλληλογραφία μακέτεΒ μικρά

αντικείμενα υπό κλίμακα από
διάφορε5 μακέτεε σκηνοθέτη
και φωτιστικέ5 οδηγίεε αποκόμματα

Τύπου κ.ο.κ Στο Μουσείο
Victoria Albert έχουν τεράστιο
αρχείο ενώ στο Εθνικό Θέατρο
ms Αγγλίαε είναι όλη η βιβλιοθήκη
του Στέφανου Λαζαρίδη Ο άνθρω
nos αυτόβ είναι η ιστορία ms ευ
pconanais öapas Η έκθεση θα
έπρεπε να ταξιδέψει τουλάχιστον
στην Αγγλία προσθέτει ο κ Βολανάκη

Θεωρεί αναγκαίο να αναφερθούν

τα ονόματα τριών γυναικών

για την καθοριστική συμβολή
tous στην έκθεση ms Opoias Σο
φρά ms Τζένα Νομικού και ms
Mapias Αλεξίου

Φεύγοντα5 ρίχνω μια ματιά
στο βιβλίο των επισκεπτών Ξεχωρίζω

ένα σχόλιο που αποτυπώνει

και τη δική μου διάθεση
Πρέπει να ξανάρθω οπωσδήποτε

Δεν τη χόρτασα Eumxcos που
παρατείνεται Ελπίζουμε cos το
τέλθ5 ms άνοιξηε
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