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Ένα αστείο κορίτσι κάνει 
καριέρα στο Λονδίνο. 

Η Κατερίνα Βρανά, 
απολαυστική stand-up 
κωμικός που μοιράζει 

τη ζωή της ανάμεσα στο 
Λονδίνο και την Αθήνα, ήταν 
για εμάς η αποκάλυψη του 

τελευταίου TedxAcademy 
στη Θεσσαλονίκη. 

Περιμένοντας την επάνοδό 
της τον Σεπτέμβριο, 

τη συναντήσαμε, 
την ανακρίναμε 

και την αγαπήσαμε. 
Από την Αναστασία Καμβυση 

Φωτογραφία Λευτέρης Σιαράπης

Greek 
Girl 

Alert

Π
ώς σου ήρθε 

να κάνεις αυτό 

που κάνεις; Το 

σπούδασες, το 

ζήλεψες, σου βγήκε 

αυθόρμητα, τι;

Από το σχολείο είχα μια τάση ν’ 

ασχολούμαι με την κωμωδία και το 

θέατρο. Πήγα στην Αγγλία να σπουδάσω 

ηθοποιός κι από κει ασχολήθηκα με τον 

κωμικό αυτοσχεδιασμό και τα κωμικά 

σκετσάκια και τελικά μπήκα και στο stand-

up. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω 

και μου βγήκε πολύ φυσικά όταν το 

ξεκίνησα. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω 

τον εαυτό μου και τους άλλους να γελάνε.

Πώς αντέχεις να ζεις στο Λονδίνο; 

Σκέφτομαι, μεταξύ άλλων, την υγρασία 

και τα μαλλιά σου...

Λοιπόν, αυτό είναι μια πονεμένη 

ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η απτόητη 

υγρασία, είναι και το πολύ σκληρό 

νερό του Λονδίνου, που κάνει τα μαλλιά 

μου πολύ φουντωτά και ξηρά. Και δεν 

μανατζάρονται με τίποτα τα άτιμα. Οπότε 

τα αφήνω να ζήσουν τη ζωή τους όπως 

θέλουν, με την προϋπόθεση ότι θα με 

αφήνουν κι αυτά να ζω εγώ τη δική 

μου. Πού και πού τσακωνόμαστε, αλλά 

αυτά είναι που κρατάνε τις σχέσεις 

πικάντικες... Το Λονδίνο γενικά όχι μόνο 

το αντέχω, αλλά το έχω αγαπήσει σαν 

δεύτερη πατρίδα. Δεν παύει να έχει 

θέματα που με βγάζουν από τα ρούχα 

μου, αλλά και η Αθήνα έχει άλλα θέματα 

και το κάθε μέρος θα έχει πράγματα 

που δεν σ’ αρέσουν. Είναι να βρεις την 

ισορροπία μεταξύ τού τι σου αρέσει και τι 

δέχεσαι ν’ ανεχτείς. Και ο καιρός δεν με 

ενοχλεί, τον έχω συνηθίσει.

Αν σατίριζες (κι άλλο) τον εαυτό σου, 

πού θα επικεντρωνόσουν;

Μ’ αρέσει που έβαλες και το «κι άλλο» σε 

παρένθεση! Για την ώρα ο σατιρισμός του 

εαυτού μου επικεντρώνεται στα μαλλιά 

μου και στην αγγλική μου προφορά. 

Στα ελληνικά μου κείμενα πιάνω και 

το γεγονός ότι καμιά φορά μιλάω τα 

ελληνικά σαν ξένη, ξεχνάω γραμματικές, 

συντακτικά, καταστρέφω λέξεις, 

χρόνους, κλίσεις... Η Απόλυτη Σφαγή της 

Ελληνικής Γλώσσας by Katerina Vrana.

Με ποιους κωμικούς γελάς στο σινεμά; 

Και από stand up comedians; 

Τώρα αυτό είναι θέμα με τεράστιες 

λίστες οπότε θα αρκεστώ να πω ποιοι 

μου αρέσουν πολύ αυτόν τον καιρό 

(γιατί άμα, ας πούμε, πιάσουμε 

Έλληνες, ξεκινάμε από Κωσταντάρα, 

Φωτόπουλο, Βλαχοπούλου, Βασιλειάδου, 

Νοταρά, Ρίζο και πάμε σε Μπέζο και 

Παπαδοπούλου): Έιμι Πόλερ, Τίνα Φέι, 

Κρίστεν Βιγκ, Γουίλ Φέρελ, Μέριλ Στριπ, 

Τζένιφερ Σόντερς, κ.ά. Από stand-ups 

αυτόν τον καιρό λατρεύω τους: Louis 

CK, Eddie Izzard, Maria Bamford, Wanda 

Sykes, Dylan Moran... Και, βέβαια, άμα 

μπούμε στο ποιοι με επηρέασαν, πάμε σε 

Muppet Show, Monty Python, Bill Cosby, 

Eddie Murphy, οι ταινίες των Zucker, 

Abraham & Zucker, όπως Άκρως Τρελλό 
κι Απόρρητο, Μια Απίθανη Πτήση, Τρελές 
Σφαίρες  και οι ταινίες του Woody Allen 

και του Mel Brooks. Σου είπα, είναι να 

μην αρχίσω…

Πότε γίνονται τραγικοί οι κωμικοί; 

Εννοώ να σε συγκινούν πραγματικά 

ενώ κοροϊδεύουν. Το ρισκάρεις αυτό σε 

stand-up;

Όταν περιγράφουν κάτι τραυματικό 

που έχουν βιώσει και στο περνάνε 

με ελαφρύ και χιουμοριστικό τρόπο, 

ώστε να καταλάβεις τι πέρασαν και να 

συγκινείσαι, αλλά και «στο καπάκι» 

να σε κάνουν να ξεσπάς στα γέλια, 

απελευθερώνοντας έτσι την ένταση 

της στιγμής, εκεί είναι που εγώ τους 

βγάζω το καπέλο. Το ρίσκο δεν είναι 

Αν ήσουν σούπερ ήρωας / σούπερ ηρωίδα, ποιος θα ήσουν και γιατί; Θα ήθελα να είμαι η Super Woman (Super Girl?), για να μπορώ να πετάω και πού και πού να δέρνω και κανέναν που μ’ εκνευρίζει. Α, και η γρήγορη αλλαγή ρούχων σε περιστρεφόμε-νη πόρτα θα μου ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη. Υπάρχει Super Zara Girl; Όπου η υπερδύναμή μου είναι να έχω όλα τα ρούχα / παπού-τσια / αξεσουάρ του Zara; Στο σωστό μέγεθος; Θα μου ήταν πολύ χρήσιμη υπερδύναμη αυτή. Αγαπημένη συνήθεια;  Να τρώω. Και να διαβάζω και κανένα καλό βιβλίο. Πού τρως καλά και φθη-νά στο Λονδίνο; Στα Λιβανέζικα της Edgware Rd και στα κινέζικα της Chinatown (θες συγκεκριμένα; Κι άλλη λίστα;). Πού πας για να περάσεις ωραία με το αγόρι σου; Χα. Μένουμε μέσα. Ποια είναι η αγαπημένη σου γειτονιά στην Αθήνα; Ό,τι περιστοιχί-ζει την Ακρόπολη: Πλάκα, Θησείο, Μοναστηράκι. Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα; Το φαγητό. Η οικογένειά μου. Το φαγητό της οικογένειάς μου.

τόσο στο αν τολμάς να γίνεις «τραγικός» 

και να μιλήσεις για κάτι πιο σοβαρό ή 

δύσκολο ή συγκινητικό, γιατί νομίζω ότι 

πολλοί κωμικοί θέλουν ν’ ασχοληθούν 

με πιο «βαριά» θέματα. Το ρίσκο είναι 

στο πότε θα είσαι έτοιμος να το κάνεις, 

γιατί χρειάζεται πολύ καλό χειρισμό και 

πιστεύω ότι απαιτεί και εμπειρία. Δεν 

νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις καλά 

αυτό μέσα στον πρώτο χρόνο που κάνεις 

stand-up (έχω δει πολλούς στην Αγγλία 

που το δοκιμάζουν αυτό προτού να είναι 

έτοιμοι και δεν τους βγαίνει κι απλώς 

δημιουργούν μια αμηχανία στο κοινό και 

σκοτώνουν το κέφι).

Τι είναι ταμπού για σένα, τι δε θα 

σατίριζες ποτέ;

Μάλλον το θέμα του βιασμού. Είναι πολύ 

ευαίσθητο θέμα, που θέλει ιδιαίτερα 

προσεκτικό χειρισμό άμα πας να 

σατιρίσεις κάτι γύρω απ’ αυτό.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου 

πριν βγεις στη σκηνή;

Ότι δεν θα γελάσουν.

Πώς τον ξεπερνάς;

Ποιος είπε ότι τον ξεπέρασα;

Σε τι κατάσταση είναι η stand-up 

comedy σκηνή στην Ελλάδα;

Είναι, νομίζω, σε φάση αναγέννησης. 

Το stand-up ξεκίνησε με τις Νύχτες 
Κωμωδίας  στην Αθήνα το 1994, αλλά 

τώρα, πρώτον, με το ίντερνετ και το 

YouTube όλο και περισσότερος κόσμος 

έχει δει και μπορεί να δει stand-up, 

οπότε το γνωρίζουν κι έχουν αρχίσει και 

το ψάχνουν και, δεύτερον, είναι σχετικά 

οικονομικό από άποψη παραγωγής, 

οπότε είναι ιδανική λύση για μέρη που 

θέλουν να προσελκύσουν κόσμο χωρίς 

να μπουν σε μεγάλα έξοδα.

Τι σκέφτεσαι να κάνεις για να 

συμμετέχεις πιο ενεργά;

Φέτος έκανα το πρώτο μου σόλο σόου, 

Μαραζώνω στην Ξενιτιά, στο Nixon, στον 

Κεραμεικό, και με τον Λάμπρο Φισφή 

ξεκινήσαμε την πρώτη βραδιά «όπεν 

μάικ» στην Ελλάδα, το 5 Λεπτά Δόξας. 

Εκεί μπορούν να έρθουν αρχάριοι να 

δοκιμάσουν stand-up και πιο έμπειροι 

κωμικοί να δοκιμάζουν καινούριο υλικό. 

Ο κάθε κωμικός έχει 5 λεπτά επί σκηνής 

(πληροφορίες www.katerinavrana.

com/greek-open-mic). Από Σεπτέμβριο 

ελπίζω να έρχομαι πιο συχνά και να κάνω 

παραστάσεις σε συνεργασία με άλλους 

κωμικούς.

Πότε θα σε ξαναδούμε live εδώ;

Μάλλον από Σεπτέμβριο.

Κάνε μία ευχή γι’ αυτή τη χώρα.

Εύχομαι αντοχή και δύναμη και λιγότερο 

παραλογισμό. Και να βγούμε από αυτή 

την κατάσταση όσο πιο σύντομα γίνεται 

και όσο καλύτερα γίνεται. 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, δες την Κατερίνα 

στο www.katerinavrana.com
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