
 
Ο ΠΕΣΡΟ ΚΑΙ Ο ΛΤΚΟ 

 
 
 
H παιδικι ςκθνι του Χριςτου Σριπόδθ  και θ εταιρία  Μζκεξισ παρουςιάηει το διαςθμότερο μουςικό παραμφκι 
όλων των εποχϊν «Ο Πζτροσ και ο λφκοσ»,του  εργκζι Προκόφιεφ με τον Ρζνο Χαραλαμπίδθ, με πζντε μουςικοφσ 
και 7 μουςικά όργανα ηωντανά επί ςκθνισ. 

Σο ζργο παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ςε μεταγραφι για πιάνο, βιολί, φλάουτο, βιολοντςζλο 
ςαξόφωνο και  κρουςτά ηωντανά επί ςκθνισ με τθν παράςταςθ να «ςπάει» τθν κλαςικι φόρμα τθσ εκτζλεςθσ από 
ορχιςτρα με ςυνοδεία αφιγθςθσ, όπωσ ζχουμε ςυνθκίςει ςτισ διαφορετικζσ εκδοχζσ του ανά τον κόςμο. Πρόκειται 
για μια  κεατρικι προςζγγιςθ του παραμυκιοφ, με ςτοιχεία χοροκίνθςθσ, τραγουδιϊν βαςιςμζνα ςτισ κλαςικζσ 
μελωδίεσ του ςυνκζτθ, διαδραςτικό παιχνίδι και κζατρο ςκιϊν,  που ςτόχο ζχει τθν καλφτερθ πρόςλθψθ τθσ 
μουςικισ και των μουςικϊν οργάνων από τα παιδιά μζςω τθσ κεατρικισ παράςταςθσ.  

Σο μαγευτικό κείμενο του Ρϊςου ςυνκζτθ εργκζι Προκόφιεφ γράφτθκε το 1936 και κεωρείται ζνα από τα πιο 
ςθμαντικά μουςικά παραμφκια όλων των εποχών. 
 Ο Πζτροσ δε φοβάται τουσ λφκουσ κι ασ λζει ο παπποφσ ότι είναι επικίνδυνοι… 
Είναι επειδι ο παπποφσ είχε δει λφκουσ εκεί τριγφρω, ενϊ το αγόρι όχι. 
Μζχρι βζβαια τθ μζρα που άφθςε ανοιχτι τθν πόρτα του φράχτθ και βγικε ζξω από το κτιμα τουσ. 
Η ςυντροφιά του παράξενθ!Σο μικρό πουλί που τςακϊνεται με τθ ςτρουμπουλι πάπια ςτθ λίμνθ, θ πονθρι γάτα 
που παραμονεφει να τουσ φάει και κάπου πιο πζρα κρυμμζνοσ ο λφκοσ!!!Όμωσ , όταν αποφαςίςει να επιτεκεί ο 
Πζτροσ ο γενναίοσ, κα φανεί πιο ζξυπνοσ από τον λφκο και κα του ςτιςει παγίδα.Θα ςϊςει άραγε ο Πζτροσ τουσ 
μικροφσ του φίλουσ;Κι ο λφκοσ;Ποιά κα ειναι τϊρα θ μοίρα που ζφταςαν οι κυνθγοί;  

Σο 1936 ο Προκόφιεφ αποδζχεται τθν πρόταςθ τθσ διευκφντριασ του παιδικοφ κεάτρου τθσ Μόςχασ να ςυνκζςει 
ζνα μουςικό παραμφκι. "Σο ζργο κα πρζπει να βοθκιςει τα παιδιά να καταλάβουν και να αγαπιςουν τθ μουςικι. 
Σο ςθμαντικότερο απ’ όλα είναι να βρεκεί μια κοινι μουςικι γλϊςςα με αυτά…" ςθμειϊνει ο Προκόφιεφ. Ζτςι 
λοιπόν δεν διςτάηει να κζςει τθ μουςικι του εξ’ ολοκλιρου ςτθν υπθρεςία του κειμζνου, ώςτε να προκαλζςει 
τουσ κατάλλθλουσ ςυνειρμοφσ ςτο παιδικό του ακροατιριο. 

Κάκε όργανο τθσ ορχιςτρασ αντιςτοιχεί ςε ζνα χαρακτιρα του παραμυκιοφ. Επιδίωξθ του ςυνκζτθ είναι να 
δθμιουργιςει μια πραγματικι απλι και κατανοθτι μουςικι, που οπωςδιποτε δεν απευκφνεται μόνο ςε παιδιά, 
διατθρώντασ ταυτόχρονα όλα τα χαρακτθριςτικά του μουςικοφ του φφουσ. 
Η τεράςτια δθμοτικότθτα του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταφράςεισ του παραμυκιοφ ςε πολλζσ γλϊςςεσ – το 
κείμενο του οποίου γράφτθκε από τον ίδιο το ςυνκζτθ – ςφντομα κακιζρωςαν το ζργο ςτθν παγκόςμια μουςικι 
φιλολογία. 
 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ  
 

υνκζτθσ/υγγραφζασ: εργκζι Προκόφιεφ 
Θεατρικι Διαςκευι/κθνοκεςία: Χριςτοσ Σριπόδθσ 
Κοςτοφμια: Μυρτώ Πετάςθ 
Φωτιςμοί: Ρίηοσ Σςιγάρθσ 
Πρωταγωνιςτοφν: 
Ρζνοσ Χαραλαμπίδθσ 
Χριςτίνα Μπίτου 
Αριάννα Ζαρμακοφπθ 
Μάριοσ Ιβάν Παποφλιασ               (Βιολί) 
Θοδωρισ Πιςτόλασ                        (Σενόρο ςαξόφωνο) 
Διμθτρα Χανιαλάκθ                      (Φλάουτο) 
Γιώργοσ Αιμιλιανόσ ταυριανόσ (Πιάνο-Πλικτρα) 
Δζςποινα πανοφ         (Βιολοντςζλο) 
 
Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294 -   email : methexis.productions@gmail.com  https://www.facebook.com/methexis.productions/?ref=br_rs 

Διάρκεια παράςταςθσ: 70’ (χωρίσ διάλειμμα) 
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