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ΕΜΠΡΟΣ στον δρόμο που χάραξαν 
ο Ζακ Γαλυφιανάκης και η Τίνα Φέι. 
Οι δύο Ελληνες του Χόλιγουντ απέ-
δειξαν ότι το stand up comedy μπο-
ρεί κάλλιστα να γίνει εισιτήριο για 
τη λεωφόρο της δόξας. Αρκεί ο ηθο-
ποιός να έχει πλάκα και μαζί την ικα-
νότητα να κάνει τους άλλους να γε-
λούν αβίαστα. Η Κατερίνα Βρανά δι-
αθέτει σε αφθονία αυτό το θεϊκό χά-
ρισμα. «Τι Γαλυφιανάκης, τι Φέι, τι 
Βρανά. Κατά το τι Λοζάνη, τι Κοζά-
νη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη...», 
σχολιάζει η ίδια γελώντας στη συνέ-
ντευξή της στην «κυριακάτικη δη-
μοκρατία». 

Στην Αγγλία (στη χώρα που 
διέπρεψαν κωμικοί όπως 
ο Μπένι Χιλ και ο Mr 
Bean) όπου ζει και 
δουλεύει εδώ και μια 
δεκαετία θεωρείται 
πια ανερχόμενη δύ-
ναμη στον κύκλο των 
stand up comedians. 
«Η Κατερίνα λάμπει» 
έγραψε το «Time Out» 
του Λονδίνου για την πα-
ράστασή της, «είναι φαντα-
στική» την εκθείασε και η «Camden 
New Journal». 

Αφιέρωμα στο BBC
Η ίδια προκρίθηκε το 2009 στον τε-
λικό των Funny Women Awards, 
στο Λονδίνο, η χάρη της έφτασε ως 
τα δίκτυα BBC και Channel 4, ενώ 
τον περασμένο Νοέμβριο ταξίδεψε 
στην Αμερική δίνοντας κι εκεί πα-
ραστάσεις. Την Τετάρτη η Κατερί-
να θα κάνει στάση στην πατρίδα, συ-
γκεκριμένα στο Nixon, στον Κερα-

μεικό, όπου θα παρουσιάσει το πρώ-
το της ελληνικό stand up comedy 
show. «Μαραζώνω στην ξενιτιά» ο 
τίτλος του και στις έξι παραστάσεις 
που θα δώσει συνολικά στην Αθή-
να θα επιχειρήσει να εξηγήσει με 
χιούμορ στους θεατές πώς ακριβώς 
έχουν τα πράγματα στην ξενιτιά. 
Γεννημένη και μεγαλωμένη στην 
Αθήνα η ίδια «ξενιτεύτηκε» πριν 
από δέκα χρόνια για να σπουδάσει 
την τέχνη της υποκριτικής και συνέ-
χισε να μένει στην Αγγλία και μετά 
το τέλος των σπουδών της. 

«Από το σχολείο μου άρεσε η ιδέα 
του stand up comedy. Πρώτη φο-
ρά το δοκίμασα σε μια εκδήλωση 
του Λυκείου. Τελικά κατέληξα να 
το κάνω αποκλειστικά έχοντας πε-
ράσει από αυτοσχεδιασμό και κω-

μικά σκετς και αφού είχα πλέον 
βαρεθεί να πηγαίνω σε κά-

στινγκ για ελληνικούς 
ρόλους τους οποίους 

δεν έπαιρνα γιατί δεν 
έμοιαζα αρκετά με 
αυτό που οι ξένοι θε-
ωρούν κλασική Ελ-
ληνίδα» λέει η Κατε-

ρίνα και συμπληρώνει 
γελώντας: «Η Ειρήνη 

Παπά μού έχει κάνει με-
γάλη ζημιά». Πώς όμως κα-

τάφερε μια Ελληνίδα να κάνει τους 
Βρετανούς να γελάσουν με τ’ αστεία 
της; Ως γνωστόν το βρετανικό χιού-
μορ απέχει έτη φωτός το ελληνικό. 

«Εβλεπα πολλή ξένη κωμωδία 
όταν ήμουν στην Ελλάδα. Από μι-
κρή λάτρευα το Μάπετ Σόου και 
τους Μόντι Πάιθον. Από κει κι έπει-
τα ζω χρόνια στην Αγγλία, έχω κάνει 
φίλους, γράφω κείμενα σε συνεργα-
σία με Αγγλους... Δεν ήταν δύσκολο 
να πάρω το κολάι» εξηγεί, προσθέ-
τοντας ότι τα κείμενά της ξεκινούν 

συνήθως από κάτι που η ίδια θεωρεί 
αστείο και το τεστάρει στους θεατές 
της. Η μαμά πατρίδα πάντως δεν λεί-
πει ποτέ από τις παραστάσεις της. 

«Στη Βρετανία πάντοτε ξεκινώ λέ-
γοντας: καλησπέρα, είμαι η Κατερί-
να και είμαι Ελληνίδα. Κατόπιν μι-

λάω λίγο για την οικογένειά μου και 
ανάλογα με την τρέχουσα κατάστα-
ση κάνω αναφορές σε ελληνικά θέ-
ματα στη διάρκεια του σόου. Τώρα 
τελευταία είναι πολύ εύκολο για-
τί είμαστε συνέχεια στις ειδήσεις» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Ο ΘΗΛΥΚΟΣ
«ΜΠΕΝΙ ΧΙΛ»

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Κατερίνα Βρανά (που πήγε στο Λονδίνο πριν από 
δέκα χρόνια για να σπουδάσει υποκριτική) κάθε βράδυ 

κάνει τους Αγγλους να ξεκαρδίζονται στα γέλια

Ποια είναι άραγε η γνώµη των Βρετανών για τους Ελληνες; Η Κατερίνα Βρα-
νά είναι από τους κατάλληλους ανθρώπους ν’ απαντήσουν σ’ αυτό το ερώ-
τηµα. «Πιστεύουν ότι ξέρουµε να περνάµε καλά, ότι φοροδιαφεύγουµε, ότι 
δεν είµαστε και πολύ των κανονισµών. Μας βλέπουν σαν κάτι µεταξύ του 
Ζορµπά, του Ωνάση και των καλλιτεχνών που στέλνουµε στη Eurovision. Σε 
γενικές γραµµές, πάντως, οι Βρετανοί µας πάνε». 

Στην ίδια αυτό που λείπει περισσότερο από την Ελλάδα είναι η οικογένειά 
της. «Επίσης µου λείπουν πολύ οι ταβέρνες. Και το σουβλάκι µε πίτα», συ-
µπληρώνει. Κάνοντας λογοπαίγνιο µε τον τίτλο της παράστασής της «Μαρα-
ζώνω στην ξενιτιά» η Κατερίνα αποκαλύπτει ότι έρχονται στιγµές που νιώθει 
κι η ίδια αυτό το... µαράζι. 

«Ιδίως όταν έχω πολύ καιρό να έρθω στην Ελλάδα ή δεν έχω δει τους Ελ-
ληνες φίλους µου εκεί για πολύ καιρό. Γενικά όταν χάνω την επαφή µε το 
ελληνικό στοιχείο και συγχρόνως αισθάνοµαι και λίγο αποκοµµένη από την 
αγγλική πραγµατικότητα. Εκεί είναι που νιώθω πραγµατικά το µαράζι .∆εν 
συµβαίνει όµως πολύ συχνά γιατί και µου αρέσει πάρα πολύ το Λονδίνο και 
προσπαθώ να έρχοµαι στην Ελλάδα µια δυο φορές τον χρόνο τουλάχιστον».  
Σε µόνιµη βάση πάντως δεν το σκέφτεται να επιστρέψει. Η κρίση βλέπετε... 
«Επειδή η δουλειά µου πάει καλά στο εξωτερικό δεν ξέρω αν θα γύριζα µόνι-
µα. Πάντως θέλω να µπορώ να πηγαινοέρχοµαι πιο συχνά και να κάνω stand 
up comedy και στα ελληνικά». 

Της λείπουν η οικογένεια, οι φίλοι της,
οι ταβέρνες και το... σουβλάκι με πίτα!
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INFO: «Μαραζώνω 

στην ξενιτιά»,

Nixon (Αγησιλάου 61Β, 

Κεραµεικός). 

Παραστάσεις: 14-15/3, 

21-22/3, 28-29/3, 

Ωρα: 21:00

 Η Κατερίνα Βρανά κρατώντας οµπρέλα στον ήλιο


