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O Υμπύ και η Επιτροπή της Αλήθειας είναι μία 
συνεργασία του  Ουίλλιαμ Κέντριτζ με τη 
δραματουργό Τζέην Τέυλορ και τη διεθνούς 
φήμης νοτιοαφρικανική ομάδα κουκλοθεά-
τρου Handspring Puppet Company. Σημείο 
εκκίνησης αποτελεί ο Βασιλιάς Υμπύ (1896), η 
περίφημη φάρσα του Alfred Jarry, το έργο που 
έριξε το σπόρο για το Νταντά, τον υπερρεαλι-
σμό και το θέατρο του παραλόγου. Μόνο που 
εδώ, ο άπληστος αντιήρωας του 19ου αιώνα 
διακτινίζεται στη Νότιο Αφρική της δεκαετίας 
του ’90 με τη μορφή ενός έκπτωτου καταπιε-
στή. Έχοντας διαπράξει στυγερά εγκλήματα 
κατά την περίοδο του απαρτχάιντ, ο Νοτιοαφρι-
κανός αυτός Υμπύ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη 
δικαιοσύνη – συγκεκριμένα, με τις ανακρίσεις 
της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης που 
συγκρότησε ο Nelson Mandela.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα το 1997 στο 
Γιοχάνεσμπουργκ και περιόδευσε κατόπιν 
σε άλλες πόλεις της Νότιας Αφρικής, στην 
Ευρώπη και στη Αμερική, για να καταλήξει στο 
Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Λονδίνου το 
1999. Έχουν πλέον περάσει 17 χρόνια από την 
πρεμιέρα του έργου και σε αυτό το διάστημα η 
ομάδα Handspring απολαμβάνει πλέον διεθνή 
αναγνώριση για το επικό αντιπολεμικό θέαμα 
War Horse (Το Άλογο του Πολέμου), ενώ η Νότια 
Αφρική γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ανακή-
ρυξη της δημοκρατίας. 
Το έργο Ο Υμπύ και η Επιτροπή της Αλήθειας 
ήταν η τρίτη συνεργασία του Κέντριτζ με 
την ομάδα Handspring, μετά τις διασκευές 
τους στα έργα Φάουστ και Βόυτσεκ, οπότε το 
κουκλοθέατρο ήταν πλέον ένα δεδομένο μέσο 
για τη διασκευή ενός έργου. Όταν μάλιστα ο 
Κέντριτζ ανακάλυψε ότι στο αρχικό ανέβασμα 
του Βασιλιά Υμπύ, το 1896, είχαν χρησιμοποι-
ηθεί κούκλες, η προσέγγιση του ίδιου και της 
Handspring έμοιαζε πλέον δικαιολογημένη.

Ο σκηνοθέτης εξηγεί γιατί η ιστορία του Υμπύ 
συναντάται επί σκηνής με ντοκουμέντα από την 
Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης...

«Αρχικά, δούλεψα πάνω σε μια σειρά από χα-
ρακτικά του Υμπύ.
Εκείνη την εποχή, ήταν η επέτειος των εκατό 
χρόνων από το πρώτο ανέβασμα του Βασιλιά 
Υμπύ και είχα την ιδέα να δουλέψω με έναν 
χορευτή και κινούμενα σχέδια βασισμένα στα 
χαρακτικά αυτά. Ταυτόχρονα, συνομιλούσα με 
την ομάδα Handspring για ένα έργο που θα 
συνδεόταν με την αναμονή. Θέλαμε να κάνου-
με το Περιμένοντας τον Γκοντό, αλλά οι κληρο-
νόμοι του Samuel Beckett δεν έδιναν άδεια για 
μια διασκευή του έργου με κούκλες.
Και τότε, κάποια στιγμή, συνειδητοποίησα ότι 
είχα δεσμευτεί τόσο για το πρότζεκτ με τον 
Υμπύ όσο και γι’ αυτό με τη Handspring για 
την αναμονή, στο οποίο είχαμε αποφασίσει να 
συμπεριλάβουμε υλικό από την Επιτροπή Αλή-
θειας και Συμφιλίωσης. Ο μόνος τρόπος για 
να φανώ συνεπής σε αυτό το διπλό ραντεβού 
ήταν να συνδυάσω και τα δύο και να δούμε τι 
θα έβγαινε από τη συνάντηση του Βασιλιά Υμπύ 
με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης.
Τελικά, ταίριαξαν πολύ γρήγορα, και μάλιστα με 
έναν ισχυρό δεσμό, υπό την έννοια ότι η Επι-
τροπή έδωσε ένα ειδικό βάρος στη φάρσα του 
Ζαρρύ και ο Ζαρρύ, από την πλευρά του, έδωσε 
μια πιο τυπική γλώσσα στο δύσκολο υλικό της 
Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης.
Το στοίχημα ήταν πόσο κοντά θα μπορούσαμε 
να φέρουμε τις αρχειακές εικόνες και τα αρχει-
ακά κείμενα από τις καταθέσεις των μαρτύρων 
με τη φάρσα και τα ακατέργαστα σκίτσα από 
τον κόσμο του Υμπύ.
Είδαμε λοιπόν ότι όσο πιο κοντά έρχονταν με-
ταξύ τους, τόσο πιο ισχυρά γίνονταν, καθώς και 
ότι τα ακατέργαστα σχέδια βίας είχαν μια πραγ-
ματική βία μέσα τους όταν έρχονταν σε αντιπα-
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ράθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις. Νομίζω 
επίσης ότι σε έκαναν να δεις το αρχειακό υλικό 
με έναν τρόπο που ήταν λιγότερο κουραστικός 
απ’ ό,τι όταν βλέπεις συνήθως αρχειακό υλικό, 
για παράδειγμα στην τηλεόραση.
Το ζήτημα του πώς θα χειριζόμασταν τις 
πραγματικές φωνές που είχαν μιλήσει [στην 
Επιτροπή] λύθηκε με τη χρήση της κατεξοχήν 
τεχνητής γλώσσας μιας κούκλας που υποδύεται 
έναν μάρτυρα, οπότε καταλάβαινε κανείς ότι 
ήταν μια άλλη φωνή, αντί να έχεις ηθοποιούς 
να υποδύονται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι 
ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό, δηλαδή η σχέση 
μεταξύ του αρχειακού υλικού από πραγματικά 
περιστατικά και της θεατρικότητας, καθώς και 
αυτό το διπλό παιχνίδι που παίζει κανείς όταν 
παρακολουθεί το έργο, να πιστέψει ή να μην 
πιστέψει όσα βλέπει και ακούει.»

…για την πρόσβαση των ερμηνευτών και των 
υπόλοιπων συντελεστών στο αρχειακό υλικό 
της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης…

«Υπήρξε άμεση πρόσβαση, προκειμένου να 
γνωρίσουν από πρώτο χέρι τη θεατρικότητα της 
όλης διαδικασίας, να παρακολουθήσουν τους 
μάρτυρες, να ακούσουν τους μεταφραστές και 
να σχηματίσουν άποψη για το ανεπεξέργαστο 
υλικό πάνω στο οποίο δουλεύαμε.»

…και για την αποδοχή του έργου από το κοινό.

«Την εποχή εκείνη [το 1997], ορισμένοι θεώ-
ρησαν ότι ήταν πολύ νωπά τα γεγονότα για να 
μεταφερθούν στη σκηνή, αλλά ένα πράγμα 
που αισθανθήκαμε εμείς είχε να κάνει με το 
γεγονός ότι κανένας καλλιτέχνης δεν είχε προ-
σκληθεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Αλή-
θειας και Συμφιλίωσης. Είχαν καλέσει ιερείς, 
δασκάλους, πολιτικούς, αλλά κανέναν καλλιτέ-
χνη. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ένα κενό, 

δεδομένου ότι ο θρήνος, η θλίψη, η ευθύνη και 
η ενοχή αποτελούν τη μαγιά ή την πρώτη ύλη 
με την οποία δουλεύουν οι καλλιτέχνες.
Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρέασε την 
απόφασή μας ήταν το γεγονός ότι όλες αυτές 
οι ιδιαίτερες πληροφορίες και μαρτυρίες που 
έρχονταν στο φως κάθε μέρα προφανώς θα 
εξαφανίζονταν διά παντός στη συνέχεια σε 
κάποιο αρχείο. Ένα από τα πράγματα που θα 
μπορούσε να κάνει αυτό το έργο ήταν να δώσει 
τη δυνατότητα να ακουστούν με μεγαλύτερη 
συχνότητα αυτές οι ιστορίες, κι αυτό τελικά 
συμβαίνει εδώ και 17 χρόνια: υπενθυμίζει σε κά-
ποιους πόσο πρόσφατα είναι κάποια γεγονότα 
του απώτερου παρελθόντος.  
Μια από τις πιο συνταρακτικές διαπιστώσεις 
είναι το πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα 
μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια και πώς η απληστία 
του Βασιλιά Υμπύ και της κυρίας του που 
παρουσιάζονται στο έργο επιβεβαιώνεται από 
τόσο πολλούς, παλαιότερους και σύγχρονους, 
πολιτικούς στη Νότια Αφρική.
Έτσι λοιπόν, έχει μια διαφορετική ηχώ, νομίζω, 
και οι διαφορετικές εικόνες θα κάνουν κάποιον 
να σκεφτεί διαφορετικά πρόσωπα της πολιτικής 
σκηνής, αλλά για μένα εξακολουθεί να είναι 
μια φωνή που αξίζει να ξανακούσει κανείς. 
Εγώ προσωπικά, ακούγοντας αυτές τις 
ιστορίες, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι και 
τόσο παλιές.»

Αποσπάσματα από συνέντευξη
του Ουίλλιαμ Κέντριτζ στον Neil Cooper

για τη σκωτσέζικη εφημερίδα Herald στις 25 Αυγού-
στου 2014, στο πλαίσιο της παρουσίασης της παρά-

στασης στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. 



Σκηνοθεσία: William Kentridge
Βοηθός Σκηνοθέτη: Janni Younge
Κείμενα: Jane Taylor
Σχεδιασμός κουκλών: Adrian Kohler
Βοηθός σχεδιαστή κουκλών: Tau Qwelane
Σχεδιασμός κινούμενων εικόνων: 
William Kentridge
Βοηθοί σχεδιασμού κινούμενων εικόνων: 
Tau Qwelane, Suzie Gable
Σχεδιασμός σκηνικών: Adrian Kohler, 
William Kentridge
Σχεδιασμός κοστουμιών: Adrian Kohler
Ενδυματολόγοι: Phyllis Midlane, Sue Steele
Σχεδιασμός φωτισμών: Wesley France
Σχεδιασμός ήχου: Wilbert Schubel
Μουσική: Warrick Sony και Brendan Jury
Χορογραφία: Robyn Orlin
Μοντάζ κινούμενων εικόνων: 
Catherine Meyburgh
Έρευνα στα αρχεία της Επιτροπής Αλήθειας 
και Συμφιλίωσης: Antjie Krog
Έρευνα ταινιών και βίντεο: Gail Berhmann

Με τους: 
Πατέρας Υμπύ: Dawid Minnaar 
Μητέρα Υμπύ: Busi Zokufa
Κουκλοπαίκτες: Gabriel Marchand, 
Mandiseli Maseti και Mongi Mthombeni

Διεύθυνση σκηνής: Jessica Mias-Jones
Τεχνικός ήχου: Simon Mahoney
Διεύθυνση περιοδείας: Wesley France

Μετάφραση κειμένου: Βασίλης Κιμούλης

Παραγωγή: Handspring Puppet Company 
Σε συνεργασία με την Quaternaire

Συμπαραγωγή: Διεθνές Φεστιβάλ Εδιμβούργου 
(Μεγάλη Βρετανία), Φεστιβάλ Τεχνών Ταϊπέι 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα Ταϊπέι (Ταϊβάν), Festival 
de Marseille _ danse et arts multiples (Γαλλία), 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Ελλάδα), Cal 
Performances Berkeley (ΗΠΑ), BOZAR Brussels 
(Βέλγιο)

Με την υποστήριξη: Εθνικό Φεστιβάλ Τεχνών 
(Νότια Αφρική)

Η Handspring Puppet Company εκπροσωπείται 
διεθνώς από την Quaternaire / Sarah Ford.

www.quaternaire.org 

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
 
Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 14 ετών

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014
Μετά την παράσταση, συζήτηση του κοινού 
με τους συντελεστές

Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014
Workshop από τους Handspring Puppet 
Company: Εργαστήριο χειρισμού κουκλών, 
κουκλοθεάτρου και σωματικής ερμηνείας
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William Kentridge
Σκηνοθέτης

Ο Ουίλλιαμ Κέντριτζ είναι ένας από τους 
κορυφαίους Νοτιοαφρικανούς καλλιτέχνες, πα-
γκοσμίως καταξιωμένος για τα σχέδιά του, τις 
ταινίες του, καθώς και για τις πολυσυζητημένες 
παραγωγές του στους χώρους του θεάτρου 
και της όπερας. Γόνος λευκών δικηγόρων με 
δράση κατά του απαρτχάιντ, γεννήθηκε στο 
Γιοχάνεσμπουργκ και τη δεκαετία του 1970 
σπούδασε Πολιτικές και Αφρικανικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο του Witwatersrand. Συνίδρυσε 
τη θεατρική ομάδα Junction Avenue Theatre 
Company και κατόπιν πήγε να φοιτήσει στην 
περίφημη δραματική σχολή του Jacques Lecoq, 
στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στο Γιοχάνε-
σμπουργκ, εργάστηκε στην τηλεόραση, στον 
κινηματογράφο και στο θέατρο και συνεργά-
στηκε με τη Handspring Puppet Company σε 
διάφορα πρότζεκτ.
Το έργο του Κέντριτζ αντλεί από διάφορες 
πηγές, όπως τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τον 
πρώιμο κινηματογράφο, το θέατρο και την 
όπερα, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει 
ένα σύνθετο σύμπαν, όπου το Καλό και το Κακό 
αποτελούν συμπληρωματικές και αδιαχώριστες 
δυνάμεις. Αν και μετακινείται διαρκώς από το 
ένα μέσο στο άλλο, η κύρια δραστηριότητά του 
εξακολουθεί να είναι το σκίτσο και, μάλιστα, 
πολλές από τις κινηματογραφικές και θεατρικές 
παραγωγές του αποτελούν στην πραγματικότη-
τα προέκταση των σκίτσων του.
Ο καλλιτέχνης έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο 
μέρος της σταδιοδρομίας του διερευνώντας 
διεξοδικά θέματα που απηχούν τις δικές του 
εμπειρίες ζωής, καθώς και πολιτικά ζητήματα 
που τον απασχολούν. Όπως έχει δηλώσει ο 
ίδιος: «Με ενδιαφέρει η πολιτική τέχνη, δηλαδή 
μια τέχνη της ασάφειας, της αντίφασης, των 
ανολοκλήρωτων χειρονομιών και των αβέβαιων 
καταλήξεων». 

Το έργο του μεταμορφώνει κάποια θλιβερά 
πολιτικά γεγονότα σε πολύ δυνατές ποιητικές 
αλληγορίες, ενώ εξελίσσεται διαρκώς όσο το 
αντικείμενό του απομακρύνεται από το στενό 
νοτιοαφρικανικό περιβάλλον για να έρθει 
αντιμέτωπο με γενικότερα ζητήματα κοινωνικής 
αδικίας, επαναστατικής πολιτικής και ανάδειξης 
της δημιουργικής έκφρασης.
Το 2010 ο Κέντριτζ τιμήθηκε με το βραβείο 
Kyoto, σε αναγνώριση της συμβολής του στα 
πεδία των τεχνών και της φιλοσοφίας. 
Το 2011 εξελέγη επίτιμο μέλος της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων και του απο-
νεμήθηκε, τιμής ένεκεν, ο τίτλος του Διδάκτορα 
Λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδί-
νου. Το 2012 προσκλήθηκε από το Πανεπιστή-
μιο του Χάρβαρντ να δώσει έξι διαλέξεις, στο 
πλαίσιο των περίφημων Norton Lectures που 
πραγματοποιεί το πανεπιστήμιο, επιλέγοντας 
έναν κορυφαίο διανοούμενο κάθε χρόνο. 
Το 2012 είχε παρουσιάσει στην Κεντρική Σκηνή 
της Στέγης, σε συμπαραγωγή με τη Στέγη, το 
Refuse the Hour, μια παράσταση για το χαμένο 
Χρόνο με σημείο εκκίνησης τον αρχαιοελληνικό 
μύθο του Περσέα και της Μέδουσας, τον οποίο 
είχε διαβάσει στον οκτάχρονο Κέντριτζ ο πατέ-
ρας του, συγκλονίζοντάς τον για πάντα. 
Έργα του έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα στην 
Tate Modern του Λονδίνου, στο Jeu de Paume 
και στο Λούβρο του Παρισιού, στη Σκάλα του 
Μιλάνου, στο μουσείο Albertina της Βιέννης, 
στη Metropolitan Opera και στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, καθώς 
και στην Πινακοθήκη του Σάο Πάουλο της 
Βραζιλίας.
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Handspring Puppet Company 

Η Handspring Puppet Company θεωρείται η 
κορυφαία ομάδα κουκλοθεάτρου στη Νότια 
Αφρική. Έχουν στο ενεργητικό τους τρεις 
δεκαετίες δημιουργίας θεάτρου για ενήλικες 
και παιδιά. Η ομάδα αυτή βρίσκεται πίσω από 
τη σκηνοθεσία, το σχεδιασμό και τις κατασκευ-
ές κουκλών του έργου War Horse (Άλογο του 
πολέμου), σε παραγωγή του Βασιλικού Εθνι-
κού Θεάτρου του Λονδίνου, που ανέδειξε τη 
Handspring Puppet Company σε μια από τις 
σημαντικότερες ομάδες κουκλοθεάτρου στον 
κόσμο. Μέχρι σήμερα, η παράσταση αυτή έχει 
ανέβει σε επτά παραγωγές: Λονδίνο, Νέα Υόρ-
κη, Τορόντο, περιοδεία στις ΗΠΑ, Αυστραλία, 
περιοδεία στη Μεγάλη Βρετανία και Βερολίνο. 
Για το War Horse η ομάδα τιμήθηκε με πολλά 
βραβεία, ανάμεσά τους ένα Ειδικό Βραβείο 
Tony, ένα Olivier, καθώς επίσης και τα βραβεία 
των Drama Desk, Outer Critics Circle, LA Drama 
Critics Circle και Naledi.
Επικεφαλής της Handspring είναι οι Adrian 
Kohler, Basil Jones και Janni Younge. Η ομάδα 
ξεκίνησε με τη δημιουργία παιδικών παρα-
στάσεων, αλλά η πρώτη τους παραγωγή για 
ενήλικες, με τίτλο Episodes of an Easter Rising 
(Επεισόδια μιας πασχαλινής εξέγερσης, 1985), 
απέφερε στη Handspring διεθνή αναγνώρι-
ση με τη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κουκλοθεάτρου στο Charleville-Mézières της 
Γαλλίας. Οι επόμενες παραγωγές τους περιλαμ-
βάνουν συνεργασίες με τους Νοτιοαφρικανούς 
σκηνοθέτες Malcolm Purkey, στο έργο Tooth 
and Nail για λογαριασμό της Junction Avenue 
Theatre Company, και Barney Simon του Market 
Theatre στο έργο Starbrites!, μια αλληγορική 
ιστορία αναγέννησης μετά την απελευθέρω-
ση του Nelson Mandela. Με το έργο Woyzeck 
on the Highveld σηματοδοτείται η έναρξη της 
δεκαετούς συνεργασίας τους με τον William 
Kentridge.

Η Handspring έχει δώσει παραστάσεις σε 
σημαντικές διοργανώσεις και χώρους των ΗΠΑ, 
όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 
Henson στη Νέα Υόρκη, το Next Wave Festival 
στην Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλυν 
(BAM), το Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, 
καθώς και στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σικάγο, 
ενώ έχει σημαντική παρουσία και σε πολλά 
διεθνή ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ 
της Αβινιόν και το παρισινό Festival d’Automne 
στη Γαλλία, το Theater der Welt στη Γερμανία 
κ.ά.
Το έργο τους Or You Could Kiss Me έκανε 
πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, στο 
Λονδίνο, το 2010. Η πιο πρόσφατη συνεργασία 
τους, στο έργο Stiller με τον Mervym Millar 
στη σκηνοθεσία, έκανε πρεμιέρα στο Cuvilliés 
Residenztheater του Μονάχου, τον Ιούνιο του 
2013. Η παλαιότερη διασκευή τους στο Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ παρουσιάστη-
κε το 2013 στο Old Vic του Μπρίστολ και στα 
φεστιβάλ Spoleto και International Festival of 
Arts & Ideas στις ΗΠΑ.
Ο Άντριαν Κέλερ είναι ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής της Handspring, ενώ παράλληλα σχεδιάζει 
και τις κούκλες της ομάδας. Ο Thys Stander 
είναι ο βασικός κατασκευαστής κουκλών της 
Handspring και υπεύθυνος του αντίστοιχου 
εργαστηρίου στο Κέηπ Τάουν. Η Τζάννι Γιανγκ 
εντάχθηκε στην ομάδα το 2011 και έχει τιμηθεί 
με το βραβείο της Standard Bank για νέους 
καλλιτέχνες. Η παραγωγή της, Ouroboros, έκα-
νε πρεμιέρα στο φεστιβάλ National Arts και στη 
συνέχεια περιόδευσε στο Βέλγιο και τη Γαλλία, 
το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2013.

www.handspringpuppet.co.za 



Jane Taylor
Δραματουργός και πανεπιστημιακός

Η Νοτιοαφρικανή καθηγήτρια Τζέην Τέυλορ 
έχει εργαστεί για δύο δεκαετίες στους τομείς 
της πολιτιστικής πράξης και θεωρίας. Αυτή την 
περίοδο κατέχει την έδρα Θεατρικών Σπουδών 
Wole Soyinka στο Τμήμα Φιλολογίας του 
αγγλικού Πανεπιστημίου του Ληντς [ο Γουόλε 
Σογίνκα ήταν Νιγηριανός ποιητής και θεατρικός 
συγγραφέας, ο πρώτος από την αφρικανική 
ήπειρο που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας]. 
Το 1987 επιμελήθηκε, από κοινού με τον David 
Bunn, τον τόμο From South Africa, μια συλλογι-
κή έκδοση φωτογραφιών, σκίτσων και κειμένων 
σχετικά με τα χρόνια της Αφύπνισης στη Νότια 
Αφρική (εκδ. University of Chicago Press). 
Το 1996 επιμελήθηκε την έκθεση Fault Lines 
(Γραμμές τεκτονικών ρηγμάτων), σκοπός της 
οποίας ήταν να συνδεθεί με την Επιτροπή 
Αλήθειας και Συμφιλίωσης. 

Το ίδιο έτος έγραψε το έργο Ο Υμπύ και η 
Επιτροπή της Αλήθειας για λογαριασμό της 
Handspring και του William Kentridge. Το 1999 
έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Rockefeller και 
επιμελήθηκε την έκθεση Holdings: Refiguring 
the Archive (Εκμεταλλεύσεις: Επαναπροσ-
διορισμός των αρχείων). Το 2001 έγραψε το 
έργο Zeno at 4am (Ο Ζήνων στις 4 π.μ.), το 
οποίο περιλήφθηκε στο εκτενέστερο έργο της, 
Confessions of Zeno (Εξομολογήσεις του Ζή-
νωνα). Έχει διδακτορικό από το Northwestern 
University, στο Σικάγο των ΗΠΑ. Γράφει ένα 
βιβλίο για την ιστορία της επιτήδευσης και την 
ερμηνεία της ειλικρίνειας, ενώ δουλεύει και σε 
ένα νέο θεατρικό κείμενο. Επίσης, έχει εκδώσει 
δύο μυθιστορήματα: Of Wild Dogs (Για τα άγρια 
σκυλιά, 2006) και The transplant Men (Οι μετα-
μοσχευμένοι άνθρωποι, 2009).

17-21 Δεκεμβρίου 2014 Θέατρο
στη Στέγη
William Kentridge & 
Handspring Puppet Company
O Υμπύ και η Επιτροπή 
της Αλήθειας
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Πέταγμα και επιστροφή: τα ακροβατικά 
συναντούν τη σύγχρονη τέχνη σε μια 
παράσταση, που δεν γνωρίζει τι θα πει 
βαρύτητα!
 
Μια μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια 
με θρυλικούς ακροβάτες, θεατρικές 
μηχανές, εικόνες γεμάτες ποίηση και μαγεία, 
πνευματικές αναφορές στο σουφισμό, εικόνες 
από το σύγχρονο Μαρόκο και μια μυθική 
ιστορία του 16ου αιώνα.
 
Ο Ωρελιάν Μπορύ, ένας από τους πιο 
αυθεντικούς Γάλλους δημιουργούς, 
ζωγραφίζει επί σκηνής...
 
Αυτά τα Χριστούγεννα στη Στέγη 
πετάμε ψηλά!

28-30 Δεκεμβρίου 2014

Aurélien Bory & Le groupe 
acrobatique de Tanger


