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Πάμε Θέατρο: «Μια υπέροχη ζωή», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το «Μια υπέροχη ζωή – a live radio play», η διασκευή της αιώνι-
ας χριστουγεννιάτικης ταινία του Φρανκ Κάπρα έρχεται από τις 23 
Δεκεμβρίου και μόνο για 9 παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού και ένα εξαιρετικό 
πρωταγωνιστικό καστ, το οποίο αποτελείται από τους Κωνσταντί-
νο Μαρκουλάκη, Νίκο Ψαρρά, Νάντια Κοντογεώργη, Γιώργο Γλά-
στρα, Άγγελο Μπούρα και Θεοδοσία Σαββάκη.

Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στη διασκευή της κλα-
σικής, αγαπημένης σε όλες τις ηλικίες, ομώνυμης ταινίας του 
Φρανκ Κάπρα από τον θεατρικός συγγραφέας Τζο Λάντρι. Η υπό-
θεση εκτυλίσσεται σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο της δεκαετίας του 
1940, αμέσως μετά τη λήξη του Πολέμου, όπου συγκεντρώνονται 
έξι ηθοποιοί κάνοντας τη ραδιοφωνική μετάδοση της ταινίας και 
παίζοντας όλους τους ρόλους της. Παράλληλα, δημιουργούν επί 
σκηνής όλους τους ήχους της ταινίας, με τον τρόπο που δημιουρ-
γούνταν τα ηχητικά εφέ της εποχής, χρησιμοποιώντας καθημε-
ρινά και αναπάντεχα αντικείμενα, όπως τους δίδαξε ένας “foley”, 
ένας επαγγελματίας δηλαδή δημιουργίας ηχητικών εφέ ταινιών. 
Την ίδια στιγμή, η ζωντανή τζαζ ορχήστρα παρακολουθεί τη δρά-
ση, παρεμβαίνει και σχολιάζει. Όλοι μαζί δημιουργούν τη ραδιο-
φωνική μεταφορά του κόσμου της ταινίας. Το έργο αποτελεί έναν 
ύμνο στην οποία θριαμβεύει η παιγνιώδης εναλλαγή των ρόλων, 
η δημιουργία φανταστικών κόσμων  και η πίστη καλλιτεχνών και 
θεατών πως η ζωή μπορεί να είναι πραγματικά υπέροχη.

Ήρωας της ιστορίας είναι ο Νεοϋορκέζος Τζορτζ Μπέιλι, που πά-
ντα βοηθούσε τους άλλους ανθρώπους, αλλά για εκείνον δεν συμ-
βαίνει το ίδιο, οπότε βρίσκεται Παραμονή Χριστουγέννων στο κα-
τώφλι της αυτοκτονίας. Ως από μηχανής θεός όμως εμφανίζεται ο 
Κλάρενς, ένας φύλακας-άγγελος  ο οποίος δείχνει σε πραγματικό 
χρόνο πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του Τζορτζ, τόσο για τον 
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ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους που έχει βοηθήσει, αν εκείνος 
δεν είχε υπάρξει τόσο αλτρουιστής. Σημειώστε ότι ο Κλάρενς εί-
ναι ιδιαίτερα πειστικός καθώς αν καταφέρει να σώσει τον υποψή-
φιο αυτόχειρα θα αποκτήσει φτερά. Τελικά ο Τζορτζ πείθεται πως 
η ζωή αξίζει και είναι υπέροχη. Αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που 
νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Να σας πω ότι η ταινία «Μια υπέροχη ζωή» προβλήθηκε στις αμε-
ρικανικές αίθουσες την περίοδο των Χριστουγέννων του 1946. Αν 
και δεν ήταν πετυχημένο εισπρακτικά, το φιλμ κέρδισε πέντε οσκα-
ρικές υποψηφιότητες, καθώς και την Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας 
για τον Κάπρα. Τον επόμενο χρόνο το έργο διασκευάστηκε για το 
ραδιόφωνο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Πενήντα χρόνια αργότε-
ρα, ο θεατρικός συγγραφέας Τζο Λάντρι έγραψε το έργο «Μια υπέ-
ροχη ζωή: A Live Radio Play» το οποίο ουσιαστικά, αναβιώνει επί 
σκηνής εκείνη την περίφημη ραδιοφωνική παράσταση του 1947.

Η παράσταση «Μια υπέροχη ζωή – a live radio play» είναι συμπα-
ραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» με το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.
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