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Μπορώ να πάρω οποιονδήποτε άδειο χώρο και να τον ονομάσω γυμνή σκηνή. Ένας 
άνθρωπος διασχίζει αυτόν τον άδειο χώρο, ενώ ένας άλλος τον παρακολουθεί. Αυτά είναι 
όλα όσα χρειάζομαι για να έχω μια θεατρική πράξη.
I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst 
someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged.

Το θέατρο είναι μια ζωντανή εμπειρία. Έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε τη φλόγα να σβήσει.
Theatre is a living experience, We have a responsibility to not let the flame go out.

Peter Brook
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France

Théâtre Des Bouffes du Nord / Paris - Attiki Cultural Society / Athens

Tempest Project
William  Shakespeare, Peter Brook
Διασκευή και σκηνοθεσία / Adaptation and stage direction:
Peter Brook and Marie-Hélène Estienne
after Jean Claude Carriere’s French Version

Φωτισμοί / Lighting: Philippe Vialatte 
Τραγούδια / Songs: Harué Momoyama 
Σκηνικά αντικείμενα και κοστούμια / Scenic elements and costumes: 
Peter Brook, Marie-Hélène Estienne
Τεχνικός Διευθυντής / Technical Director: Philippe Vialatte
Βοηθός διευθυντή σκηνής / Stage director assistant: Marta Tkaczuk

Με τους / With: Sylvain Levitte, Paula Luna, Fabio Maniglio, Luca Maniglio 
Marilù Marini, Ery Nzaramba

Αττική Πολιτιστική Εταιρεία / Attiki Cultural Society: Ελένη Μουσταΐρα / Eleni Moustaira, 
Λένα Αργύρη / Lena Argiris
Βοηθός παραγωγής / Production assistant: Μαργκό Καραγιάννη / Margaux Karayanni
Μετάφραση - Υπέρτιτλοι / Translation - Surtitles: Ζωή Σιαπαντά / Zoi Siapanta
Πρεμιέρα / Premiered: 25 + 26/06/2021 at Printemps des comédiens / Montepellier

Διάρκεια / Duration: 75΄ | Age  12+  
13 & 14 October 2022, Lefkosia Municipal Theatre, 20.30

O Peter Brook ο καταξιωμένος εξερευνητής του παγκόσμιου θεάτρου επιστρέφει ξανά στο 
Σαιξπηρικό άπειρο / Le Monde

 Ο Peter Brook μας χάρισε μια ζωντανή παραμυθένια ‘’Τρικυμία’’ τσέπης / Le Figaro

Peter Brook the acclaimed explorer of the world theatre returns once more to Shakespeare’s 
infinity / Le Monde

Peter Brook has given us a ‘pocket’ version of The Tempest in a lively fairy tale rendering of the 
play / Le Figaro.

Παραγωγή / Production: Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes 
du Nord
Συμπαραγωγή / Coproduction: Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis 
Scène nationale Carré-Colonnes Bordeaux Métropole,  Le Théâtre de Saint - Quentin - en - 
Yvelines - Scène Nationale, Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, Teatro 
Stabile del Veneto, Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. 

The text “Tempest project”, adapted by Peter Brook and Marie-Hélène Estienne from 
Jean-Claude Carrière’s French version of The Tempest by William Shakespeare, was published 
in November 2020 by Actes Sud-Papiers.
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«Η συγκεκριμένη εκδοχή της ‘‘Τρικυμίας’’ του Σαίξπηρ είναι το  αποτέλεσμα  δουλειάς  αρκετών 
workshops  από όπου αναδύθηκε ένα πιο σύντομο και πιο προσιτό  έργο....
Η μαγεία του κενού είναι ίσως ένας από τους λόγους που θελήσαμε να ζήσουμε την εμπειρία 
μιας συμπυκνωμένης ‘‘Τρικυμίας’’ με τίτλο Tempest Project. Ελπίζω να αποδειχθεί εξίσου 
συγκινητική.» τονίζει ο Peter Brook. 

Όμως το κύριο θέμα του έργου είναι η Ελευθερία... Έννοια που αντηχεί διαμέσου των 
αιώνων...

Ευτυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν ο Σαίξπηρ!...
Peter Brook

“This version of Shakespeare’s ‘The Tempest’ arose from several workshops from which 
emerged a shorter, more accessible work. 
The magic of the void is perhaps one of the reasons we wanted to ride this reduced ‘Tempest’ 
titled ‘‘Tempest Project” Ι hope it is just as moving” points out Peter Brook.

But the main theme of the play is freedom. A theme that resonates throughout the ages. 

Fortunately we will never know who was Shakespeare!...
Peter Brook

z

>>
Φωτογραφίες / Photos: Pascal Victor, Marie Clauzade, Pascal Gely, Philippe Vialette
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Η Τρικυμία είναι ένα έργο που το γνωρίζουμε καλά - αλλά δουλεύοντάς το με μια μικρή ομάδα 
ηθοποιών το Φεβρουάριο στο Bouffes du Nord ανακαλύψαμε ξανά πως αυτό το έργο περιέχει 
τόσα πλούσια επίπεδα κρυμμένων μηνυμάτων - πρόκειται για το τελευταίο έργο του Σαίξπηρ 
- τα οποία αντηχούν τόσο βαθιά μέσα από όλα του τα έργα.

Θα δουλέψουμε ξανά από την αρχή όλα αυτά που ψάξαμε και μοιραστήκαμε με το κοινό στο
θέατρο Bouffes du Nord σε 3 πολύ έντονες βραδιές - θα εξερευνήσουμε ξανά όλοι μαζί.
Η βάρκα μας περιμένει!

Peter Brook και Marie-Hélène Estienne

The Tempest is a play we know well - but in working together with a small group of actors in
February at the Bouffes du Nord we rediscovered how this play contains so many rich levels of
hidden meanings – it is Shakespeare’s last play - and resonates so deeply through all his plays.
We are going to rework on what we searched and shared with an audience in the Bouffes du 
Nord. in 3 very intense evenings - we’ll search again together.
The boat is waiting for us!

Peter Brook and Marie-Hélène Estienne

q
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Την πρώτη φορά που προσέγγισα την «Τρικυμία», πριν από πολλά χρόνια στο Stratford, 
το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό. Ένιωθα το έργο να γλιστρά μέσα από τα 
δάκτυλά μου. 

Η δυσκολία μου ήταν να μπορέσω να εκφράσω, με πειστικό τρόπο, τον υπερφυσικό κόσμο του. 
Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω όλα τα εφέ που προσφέρει το θέατρο, αλλά το ένστικτό μου 
μου έλεγε ότι ακολουθούσα λάθος πορεία.

Αργότερα, το 1968, στο Παρίσι, αποφάσισα να το προσεγγίσω ξανά με ηθοποιούς από διάφορα 
μέρη του κόσμου. Μου φάνηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να πάρω ορισμένες σκηνές από το 
έργο ως βάση και να δω πώς θα μπορούσαμε μαζί να το ανακαλύψουμε ξανά. Το αποτέλεσμα 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στην ελισαβετιανή Αγγλία δεν είχε ακόμα αποκοπεί ο δεσμός με τη φύση. Ήταν παρούσες οι
αρχαίες δοξασίες, υπήρχε ακόμα η αίσθηση του θαύματος.

Σήμερα, οι ηθοποιοί της Δύσης έχουν όλες τις απαραίτητες ιδιότητες για να εξερευνήσουν μέσα 
από τα έργα του Σαίξπηρ όλα όσα αφορούν στο θυμό, την πολιτική βία, τη σεξουαλικότητα, 
την ενδοσκόπηση. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να αγγίξουν τον αόρατο κόσμο. 
Στις κουλτούρες που αποκαλούμε «παραδοσιακές», οι εικόνες των θεών, των μάγων, των 
μαγισσών, έρχονται απόλυτα φυσιολογικά.

Για να υποδυθεί ένας ηθοποιός από τη Δύση ένα χαρακτήρα που δεν είναι αληθινός, 
απαιτούνται πραγματικές ακροβατικές ικανότητες. Για τον ηθοποιό που μεγάλωσε σε έναν 
κόσμο τελετών και τελετουργιών, ο δρόμος που οδηγεί στο αόρατο είναι συχνά άμεσος και 
φυσιολογικός.

Η «Τρικυμία» είναι ένα αίνιγμα, ένα παραμύθι όπου δεν μπορούμε να εκλάβουμε τίποτα 
στην κυριολεξία, επειδή αν παραμείνουμε στην επιφάνεια του έργου, θα μας διαφύγει η 
εσωτερική του ουσία.

Από όλους μας,      
Peter Brook
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NOTE OF INTENT 

The first time I approached “The Tempest”, a long time ago, in Stratford, the result was far from 
being satisfactory. I felt that the play slipped between my fingers. 

To be able to express, in a convincing way, its supernatural world, was the difficulty. I tried to use 
all the effects that the theatre offers, but I felt instinctively that I was following a wrong track. 

Then, later, in 1968, in Paris, I decided to approach it again with actors coming from many
 different parts of the world. I found interesting to take some scenes from the play as a basis and 
see how we could together rediscover it. The result was beyond all expectations. 
In Elizabethan England the link to nature had not yet been broken. Ancient beliefs were present, 
a sense of wonder was still there. 

For the actors as well as for the audience, it is a play that reveals itself by playing it. It’s like 
Music.

Today, Western actors have all the qualities necessary to explore in Shakespeare’s plays all that 
concerns anger, political violence, sexuality, introspection. But for them it is almost impossible 
to touch the invisible world. In the cultures that we call ‘‘traditional’’, images of Gods, 
magicians, witches, come quite naturally. 

To play a character who is not real, for a Western actor, requires real acrobatics. For the actor 
who has been raised in a world of ceremonies and rituals, the way that leads to the invisible is 
often direct and natural. 

“The Tempest” is an enigma. It is a fable where nothing can be taken literally, because if we stay 
on the surface of the play its inner quality escapes us. 

For the actors as well as for the audience, it is a play that reveals itself by playing it. It’s like 
music.

From us all,                           
Peter Brookq
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Για τον δικό μας Peter

Συναντηθήκαμε στο  θέατρό του στο Παρίσι, στο Bouffes Du Nord και από εκεί άρχισε η μαγική 
περιπέτεια της συνεργασίας από το 2004  μέχρι σήμερα. Γίναμε συμπαραστάτες  και ζήσαμε 
την εμπειρία του Θεού των Μικρών Πραγμάτων που τα έκανε Μέγιστα.

Η Αττική Πολιτιστική Εταιρεία συμπαραγωγός των έργων του, σήμερα τον ευχαριστεί για την 
πίστη στη συνεργασία μας και τον ευγνωμονεί γιατί μέσα από την έκπληξη, τη συγκίνηση, τη 
χαρά και το ελάχιστο, μας έδειχνε την αλήθεια.  
Γιατί μας Άνοιξε τις Πόρτες της ζωής μέσα από την Τέχνη του.  
Γιατί είδαμε ότι το Θέατρο των Λαών κινείται με σιγουριά πάνω στην κινούμενη άμμο της 
μνήμης και της ευαισθησίας....
Γιατί το Θέατρο δεν αφήνει τη σκέψη να αφανίσει τα πράγματα....
Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος ο Peter Brook, «το Θέατρο μοιάζει με μεγεθυντικό φακό. Είναι 
διαφορετικό από τη ζωή, έτσι μπορεί εύκολα να χάσει κάθε σχέση με αυτή. Συγχρόνως όμως, 
το Θέατρο εντοπίζει τη ζωή. Την εντοπίζει με πολλούς τρόπους. Γιατί στο Θέατρο μπορείς 
πάντα να ξαναρχίσεις...» 

Κι έτσι  ξαναρχίζουμε...

Για την Αττική Πολιτιστική Εταιρεία
Ελένη Μουσταΐρα

For our Peter

We met in Paris, at his Théâtre des Bouffes du Nord, in 2004; that was the starting point of the 
magical adventure of our collaboration which continued to this day. By supporting his works we 
lived the experience of the “God of Small things” who made them Great.

As his co-producers , we would like to express our thankfulness for Peter Brook’s faith and 
loyalty in our collaboration, as well as our gratitude, because through amazement, emotion, 
joy and minimal elements, he would always lead us to the Truth; because through his art, he 
Opened the Doors of the real life; because we discovered, that the theatre of the people will 
always slide with confidence on the quicksand of memory and sensitivity….
Because  theatre will never let the mind to eradicate things....

Because as Peter Brook himself has stated, the theatre is like “a magnifying glass”. It is “different 
from everyday life so it can easily be divorced from life”. However, at the same time, “the 
theatre narrows life down. It narrows it down in many ways because in the theatre you can 
always start again ...”.

So here we are, starting again.
 
Eleni Moustaira
Attiki Cultural Society
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