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Η παράσταση του Μίστερο Μπούφο του Ντάριο Φο  

µε τον Πάνο Βλάχο ταξιδεύει τον κόσµο 

  

Η παράσταση του Μίστερο Μπούφο, µε πρωταγωνιστή 
τον Πάνο Βλάχο, σε σκηνοθεσία Λητώς 
Τριανταφυλλίδου, ταξιδεύει!  
 
Το Μίστερο Μπούφο έκανε πρεµιέρα τον Μάιο του 2016 
στην Νέα Υόρκη στο Balcony Theater της West Park Presbeterian Church. 
Το Μίστερο Μπούφο του Ντάριο Φο είναι ένα από τα 
πιο γνωστά έργα του Ιταλού Νοµπελίστα 
συγγραφέα, µε το οποίο ο ίδιος ταξίδεψε τον κόσµο 
ερµηνεύοντας τον ρόλο του Guillare, ενός κλόουν που 
αφηγείται ιστορίες από την Βίβλο, για σχεδόν 3 
δεκαετίες.  Ακολουθώντας τα βήµατα του Φο, η 
παράσταση του Μίστερο Μπούφο µε τον Πάνο Βλάχο, 
συνεχίζει την πορεία της. Αρχικά παρουσιάστηκε 
ξανά στην Νέα Υόρκη ως µέρος του United Solo Theater Festival 
όπου απέσπασε το βραβείο του Best Physical Theater Show 2016. 
Tον Ιούνιο του 2017, το Μίστερο Μπούφο πήρε µέρος 

 



 

στο Hollywood Fringe Festival στο Λος Άντζελες, όπου 
βραβεύτηκε ξανά µε το Hollywood Fringe Producer’s Award 2017.  
 
Το ταξίδι όµως δεν τελειώνει εδώ!  
Το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεµβρίου, ο Guillare 
βρέθηκε σε ένα ακόµα µεγάλο θεατρικό κέντρο των 
ΗΠΑ, το Chicago. Η παράσταση δόθηκε ως µέρος του Chicago 
Fringe Festival στις 8, 9 και 10 Σεπτεµβρίου.  
 
Τον Οκτώβριο, το Μίστερο Μπούφο ξεπερνά τα όρια 
των ΗΠΑ, φιλοξενούµενο από το Acre International Fringe Festival 
στο Ισραήλ.  Οι παραστάσεις θα γίνουν στην 
παραθαλάσσια ιστορική πόλη Άκρα στις 8, 9 και 10 
Οκτωβρίου. Τον Φεβρουάριο του 2018, η ίδια 
παράσταση θα παιχτεί στο Λονδίνο σε παραγωγή 
της Ark4Art!  
 
Ένας µοντέρνος κλόουν διασκεδάζει το κοινό του 
παρουσιάζοντας ένα κωµικό Μυστήριο 
θρησκευτικού περιεχοµένου Ο Guillare έρχεται για 
να ανατρέψει κάθε προϋπάρχουσα τάξη, 
καθιστώντας το γέλιο ως το µόνο γνήσιο θαύµα 
απέναντι στο παράλογο της εξουσίας. Γραµµένο το 
1969, το έργο του Φο είναι πιο πολιτική προσέγγιση 
Μεσαιωνικών Θρησκευτικών Μυστηρίων και 
αποτελείτε από µια σειρά αφηγηµατικών σκηνών 
που εξιστορούν Βιβλικές στιγµές ανατρέποντας 
κάθε θρησκευτικό κανόνα.  
 
Το Μίστερο Μπούφο, σε σκηνοθεσία Λητώς 
Τριανταφυλλίδου, είναι µια αναπαράσταση του 
Μυστικού Δείπνου µε οικοδεσπότη έναν κλόουν, 
τον Guillare. Μέσα από µονολόγους, αφηγηµατικές και 
δραµατικές στιγµές, διαλογικές σκηνές και σκηνές 
πλήθους δοσµένες πάντα από έναν ηθοποιό, ο Guillare 
διαδίδει το επαναστατικό του µήνυµα ενάντια σε 
κάθε εξουσιαστικό κανόνα. Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος 
ερµηνεύει ένα πλήθος χαρακτήρων, δίνοντας µια 
ερµηνεία υψηλών απαιτήσεων, επιτυγχάνοντας µια 
πολιτική και καλλιτεχνική δήλωση.  
 
Η Λητώ Τριανταφυλλίδου ζει και εργάζεται ως 
σκηνοθέτης θεάτρου στην Νέα Υόρκη από το 2012, 

 



 

παρουσιάζοντας την δουλειά της σε διάφορους 
χώρους και φεστιβάλ της πόλης. Σπούδασε στο New School 
for Drama (MFA Theater Directing) και στο Τµήµα Θεάτρου της 
Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Οι τελευταίες της 
παραστάσεις στην Νεα Υόρκη περιλαµβάνουν την 
σκηνοθεσία των έργων Miss Margarida's Way του Roberto Athayde, 
Pool (No Water) του  Mark Ravenhill,  Γιοί και Κόρες του Γιάννη 
Καλαβριανού και το Interview από την Θεατρική Οµάδα 
"Εµείς". Μπορείτε να βρείτε το porfolio της δουλειάς της 
στο www.lytotr.com 
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