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«Είσαι ευτυχισµένος τώρα, 
νεκρέ Αγαµέµνων;»
MMοοννόόλλοογγοοςς  ττηηςς  CChhrriissttiinnee  BBrrüücckknneerr
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Χαρά Μπακονικόλα
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

Ευχαριστίες
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα όλους τους 
παραπάνω συντελεστές της παράστασης καθώς και τους: 
ΜΜααρρίίαα  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ,, ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΚΚοοττσσιιώώρρηη  που 
πρόσφεραν στον έργο µας µε την προσωπική τους συµµετοχή 
και τον φίλο µας art director ΗΗλλίίαα  ΝΝττααλλαακκίίδδηη για την 
καλλιτεχνική επιµέλεια του προγράµµατος.

Για το έργο:              
ΟΟ  µµοοννόόλλοογγοοςς  ττηηςς  ΚΚλλυυττααιιµµννήήσσττρρααςς  ««ΕΕίίσσααιι  εευυττυυχχιισσµµέέννοοςς  ττώώρραα,,

ννεεκκρρέέ  ΑΑγγααµµέέµµννωωνν;;»»  ((ΟΟ  ααννέέκκδδοοττοοςς  λλόόγγοοςς  ττηηςς  ΚΚλλυυττααιιµµννήήσσττρρααςς  µµππρροοσσττάά
ααππόό  ττοο  ννεεκκρροοκκρρέέββααττοο  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλιιάά  ττωωνν  ΜΜυυκκηηννώώνν)),,  έέρργγοο  ττηηςς  CChhrriissttiinnee  BBrrüücckknneerr..  

«Ο µονόλογος της Κλυταιµνήστρας εείίννααιι  έέννααςς  ααννττιι--εεππιιττάάφφιιοοςς  ::  έένναα  χχεειιµµααρρώώδδεεςς  κκααττηηγγοορρηηττήήρριιοο
εεννάάννττιιαα  σσ’’έένναανν  άάννττρραα  σσκκλληηρρόό,,  φφιιλλοοππόόλλεεµµοο  κκααιι  ττυυφφλλόό  µµππρροοσσττάά  σσττιιςς  ααπποολλααύύσσεειιςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εειιρρηηννιικκήήςς

ζζωωήήςς..  ΗΗ  ΚΚλλυυττααιιµµννήήσσττρραα  ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίδδααςς  σσυυγγγγρρααφφέέωωςς  εείίννααιι  µµιιαα  πποολλύύππααθθηη  γγυυννααίίκκαα  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  γγεευυττεείί  ττηηνν  ααδδιικκίίαα,,
ττηηνν  ττααππεείίννωωσσηη,,  ττηηνν  κκααττααππίίεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ββίίαα  πποουυ  ττηηςς  έέχχεειι  ««  ππρροοσσφφέέρρεειι  »»  οο  µµιισσααλλλλόόδδοοξξοοςς  ααρρσσεεννιικκόόςς  δδυυννάάσσττηηςς..  ΕΕππίίσσηηςς  εείίννααιι

µµίίαα  γγυυννααίίκκαα  πποουυ  δδεενν  κκααττααδδέέχχεεττααιι  νναα  ααπποοδδώώσσεειι  σσττοουυςς  ΘΘεεοούύςς  ττιιςς  ππρράάξξεειιςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν..  ΤΤέέλλοοςς,,  εείίννααιι  µµίίαα  γγυυννααίίκκαα  πποουυ,,
σσυυννοοψψίίζζοοννττααςς  ττιιςς  δδυυσσττυυχχιισσµµέέννεεςς  σσττιιγγµµέέςς  ττηηςς  ππλλάάιι  σσ’’ έένναανν  άάννττρραα--θθύύττηη,,  δδεενν  µµπποορρεείί  ππααρράά  νναα  ννοοιιώώθθεειι  ππιικκρρίίαα,,  οορργγήή  κκααιι  µµίίσσοοςς,,

έέσσττωω  κκααιι  αανν  ααυυττόόςς  εείίννααιι  ππιιαα  ννεεκκρρόόςς..  ΩΩσσττόόσσοο  ηη  εεκκδδίίκκηησσηη  ττηηςς  ΚΚλλυυττααιιµµννήήσσττρρααςς  σσηηµµααττοοδδοοττεείί  ααννααππόόφφεευυκκτταα  κκααιι  ττοο  δδιικκόό  ττηηςς  ττέέλλοοςς,,
ααφφοούύ  µµεεττάά  ττοο  µµίίσσοοςς  ττηηςς,,  δδεενν  κκεερρδδίίζζεειι  ττίίπποοτταα  άάλλλλοο  ααππόό  µµίίαα  ιισσόόττιιµµηη  θθέέσσηη  σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττοουυ  ννεεκκρροούύ  ΑΑγγααµµέέµµννοονναα..»»  

ΤΕΧΝΗ - ΠΑΤΜΟΣ
∆/νση: ΤΚ 85500, Χώρα - Πάτµος

Τηλ.: 2247031097/6977929792 & 6944108003
Email: b.hoffmann@otenet.gr & evavals@yahoo.gr 

Ιστοσελίδα : www.technipatmos.com



Barbara Hoffmann
ΣΣκκηηννοοθθέέττηηςς

Η Barbara Hoffmann σπού-
δασε στην περίφηµη σχολή

υποκριτικής του Μονάχου Otto-
Falckenberg Schule. Eρµήνευσε

πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στη
Γερµανία. Οι πιο σηµαντικοί ρόλοι ήταν:

Vertu, “Οι Νέγροι” του Ζαν Ζενέ, "Καίσαρ και
Κλεοπάτρα " του G.B. Shaw - Corrie, "Ξυπόλυτοι στο

πάρκο” του Νήλ Σάιµον - Ada, “Tango” του Mrozeck - Βέρα
και Ελένης, “La Colombe” και “Abysses” της Djuna Barnes στο

Παρίσι – Λάουρα, "Les Gouttes" του Regis Jauffret. Παράλ-
ληλα, σπούδασε υποκριτική στην σχολή της Tania Balachova στο
Παρίσι και έγινε µέλος του Actor Studio του Ανδρέα Βουτσινά. Το
1972, ίδρυσε την εταιρεία θεάτρου «Compagnie de l’ Araignee»
& οργάνωνε ευρωπαϊκά θεατρικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς
υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας των Βερσαλλιών, Créteil και Sοr-
bonne. Στη συνέχεια ίδρυσε την «Compagnie Barbara Hoffmann»,
µε στόχο να κάνει γνωστούς τους µέχρι τότε άγνωστους θεατρικούς
συγγραφείς. Το έργο της υποστηρίχτηκε από το Υπουργείο Πο-
λιτισµού, το Υπουργείο Παιδείας και το Departement Hautes -

des Seine, την DRAC
και ADAMI. Σκηνοθέτησε

συνολικά 25 έργα στη Γαλ-
λία, στα οποία έπαιζε και η ίδια.
Tο 1992 εγκαταστάθηκε στη Πάτµο
και από το 1994 σκηνοθετεί θεατρικές
παραστάσεις κάθε χρόνο. Μεταξύ των ση-

µαντικότερων παραγωγών της στην Ελλάδα
ήταν το «Όραµα της Πάτµου», αποσπάσµατα από

το Βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννη. Η παρά-
σταση πραγµατοποιήθηκε στο νησί της Πάτµου, στα πλαίσια
των εορτασµών της επετείου των 1900 χρόνων του βιβλίου της
Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννη, και παίχτηκε το 1995 και το
1997. Το 2011 και 2012 επαναλήφθηκε η παράσταση του έρ-
γου της «Αποκάλυψης» στο αµφιθέατρο που βρίσκεται δίπλα από
το σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτµο, σε νέα διασκευή εµ-
πλουτισµένη µε σύγχρονα οπτικοακουστικά εφέ, όπου γνώρισε
διεθνή επιτυχία. Από το 1994 έως σήµερα έχει σκηνοθετήσει
στην Ελλάδα 20 έργα και από το 2005 συνεργάζεται µε τον Till
Sterzenbach. Η προσωπική συνάντηση της µε τον Peter Brook και
J.L. Barrault άσκησε σηµαντική επιρροή στην µετέπειτα θεατρική
της καριέρα.

Till Sterzenbach --  ΣΣκκηηννοοθθέέττηηςς

O Till Sterzenbach γιός του διάσηµου ηθοποιού του
θεάτρου και του κινηµατογράφου Benno Sterzen-
bach και της Kaethe Dietrich τραγουδίστριας της
όπερας, συνέχισε την καλλιτεχνική πορεία της οικο-
γένειας του φοιτώντας στη περίφηµη θεατρική σχολή
του Μονάχου Otto Falckenberg Schule. Από  το

1962  ως  το  2005  έπαιξε  σε µεγάλες θεατρικές
σκηνές στη Γερµανία, ερµηνεύοντας σηµαντικούς ρόλους

του θεατρικού ρεπερτορίου όπως:  Κρέων (“Αντιγόνη” Σο-
φοκλή) - Αγαµέµνονας (“Ιφιγένεια στο Αυλίδι”, Ευριπί-

δης ) 2003 στην Πάτµο, συµπαραγωγή  µε το Κρατικό
Θέατρο Darmstadt, Γερµανία - Faust-Mephisto-

Faust (“Faust I”, Goethe) - Adolf Eichmann
(“Brother Eichmann”, Heinar Kipphardt, Θέ-

ατρο Schauspielhaus, Νυρεµβέργη) -
Woyzeck (Georg Buechner) - Shy-

lock  (“Ο έµπορος της Βενετίας”, Shakespeare) - Onkel
(“Kannibalen”, George Tabori, 1990, στο «German
Theater Goettingen» και στο Θέατρο Καλλιτεχνών της
Μόσχας ΜΧΑΤ) – παράσταση «Michael Kohlhaas»
έργο του James Saunders, 1971, διεύθυνση George

Tabori, παραγωγή του Θεάτρου της πόλης της Βόν-
νης, για το ∆ιεθνές Θέατρο BITEF στο Βελιγράδι. 

Το 1983, στη Νυρεµβέργη χαρακτηρίστηκε ως ηθο-
ποιός της χρονιάς. Έχει εµφανιστεί σε τηλεοπτικές και ρα-
διοφωνικές παραγωγές. Ο τελευταίος του µεγάλος ρό-
λος στο θέατρο ήταν στο έργο του Πασκάλ Βρεµπώ,
Crime Magistral, στο Κρατικό θέατρο της Γερµανίας
Staatstheater Darmstadt, σε σκηνοθεσία Bar-
bara Hoffmann. Από το 2005 και µετά έχει εγ-
κατασταθεί στην Πάτµο και συνεργάζεται µε
την Barbara Hoffmann σαν ηθοποιός
και σαν σκηνοθέτης.   

Η Christine Brückner,
γεννηµένη το 1921, ήταν

µια από τις πιο πετυχηµέ-
νες συγγραφείς στη Γερµα-
νία µε χιλιάδες αντίγραφα των
βιβλίων της να έχουν πουληθεί
ανά τον κόσµο. Σπούδασε οικο-

νοµικά, φιλολογία, ιστορία τέχνης
και ψυχολογία και ασχολήθηκε κυρίως

µε τη συγγραφή µυθιστορηµάτων, διηγηµά-
των και θεατρικών έργων, τα οποία έχουν λάβει
διεθνή βραβεία. Κάποια από τα θέµατα που ανέ-
λυσε ήταν ο έρωτας, ο γάµος, οι διαπροσωπικές
σχέσεις και οι αγωνίες των ανθρώπων, ιδωµένα
κυρίως από τη θέση της γυναίκας, µε µια δόση χι-
ούµορ, που αντικατοπτρίζει άλλωστε την προτε-
σταντική κοσµοθεωρία της συγγραφέα. 

Christine Brückner
ΣΣυυγγγγρρααφφέέααςς ΗΗθθοοπποοιιόόςς

Γεννήθηκε και µεγάλωσε
στην Αθήνα. Eισήχθη στην

Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή
Θεσσαλονίκης αλλά η αγάπη της
για την υποκριτική τέχνη την

οδήγησε στο Θέατρο Τέχνης του
Κάρολου Κούν. Καθώς σπουδάζει,

ταυτόχρονα ξεκινά την θεατρική και
τηλεοπτική καριέρα της µε διαφόρους

πρωταγωνιστικούς ρόλους : 
“H Πόλη”, “Μυρτώ”, “Βαµµένα κόκκινα

µαλλιά ”, “Στην κόψη του Ξυραφιού ” κά.
Ως παρουσιάστρια συµµετείχε σε Φεστιβάλ

∆ήµων, απαγγελίες ποιηµάτων, παρουσιάσεις
βιβλίων, αφηγήσεις παραµυθιών. Ασχολείται
µε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά διαφηµιστικά
σπικάζ, αφηγήσεις σε ντοκιµαντέρ καθώς
και µε µεταγλωτίσεις ξένων σειρών.
∆ραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της
γλυπτικής και µε την ιδιότητα του εικαστικού
καλλιτέχνη έχει λάβει µέρος σε ∆ιεθνείς
και Πανελλήνιες εκθέσεις γλυπτικής.
Η προϋπηρεσία και η εµπειρία της στην
υποκριτική τέχνη της έδωσε τη δυνατότητα
να διδάξει και να σκηνοθετεί θεατρικές
οµάδες εφήβων - νέων σε ∆ήµους.

Συντελεστές της παράστασης :

Έφη Funck ––  ΜΜεεττάάφφρραασσηη
Μαρία Καλαµαρά --  ΒΒοοηηθθόόςς  ΣΣκκηηννοοθθέέττηη            

Francoise Dangon --  KKοοσσττοούύµµιιαα
Χρυσηϊς Stroghoff --  ΣΣκκηηννοογγρράάφφοοςς

Παναγιώτης Καλαµαράς --  ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  ΦΦωωττιισσµµοούύ
Μηνάς Εµµανουήλ --  ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  ΉΉχχοουυ

Claudia Loeblein --  ΤΤεεχχννιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη

Σάββας Σπυρίδωνος --  ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα

Ευαγγελία Βαλσαµά 


