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Άπλνηα, κηα … «Σπηηηθή
Πεξθόξκαλο»
Η Θεαηξηθή Οκάδα Nova Melancholia επηιέγεη ηέζζεξα κηθξά
δηεγήκαηα θαη ζηήλεη ην δηθό ηεο ζπηηηθό

ΕΤΗ ΠΡΟΤΑΛΗ

Σ

α βιβλία διηγημάηων ηοσ Μάριοσ Πονηίκα με ηίηλο Ζήηω, Διηγήμαηα

ελαθπώρ μεηασειπιζμένα και Κοςηαμάπερ (και μια Εξςπνάδα I) και
(II) θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο Γαβξηειίδεο. Πξόθεηηαη γηα ζεηξά δηεγεκάησλ
πνπ πξσηνεθδόζεθαλ ζηε δεθαεηία 1975-85 θη απνηεινύλ ελδειερή θαηαγξαθή

θαη εκβξηζή κειέηε ηεο ηόηε λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζεζκώλ ηεο, ηνπ
ήζνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λενέιιελα αιιά θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπ
«κηθξναζηηζκνύ» πνπ βξηζθόηαλ ζηα ζπάξγαλα θη ελειηθηώζεθε ζηελ επόκελε
γεληά, δειαδή ηε δηθή καο. Τν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ δηεγεκάησλ
είλαη ην αμηνζαύκαζηα ππθλό ηνπο λόεκα, πνπ πεγάδεη από έλα ιόγν απέξηηην,
ιηηό, επζύλνπην, θνθηεξό, όκσο, ζαλ ιεπίδα. Λόγνο θαζνιηθόο θαη ιόγνο
πξνζσπηθόο. Τεο Ιζηνξίαο θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο. Τσλ ιαώλ θαη ηνπ αηόκνπ.
Τσλ εζληθώλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ θόβσλ θαη δηαςεύζεσλ. Τσλ
θνηλσληθώλ ζεζκώλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ θαη θαζεκεξηλώλ ζρέζεσλ. Λόγνο
νηθείνο πνπ ζρεκαηνπνηεί θαη λνεκαηνδνηεί ην αλνίθεην, εθείλν πνπ ππεθθεύγεη,
εθείλν πνπ εκθσιεύεη, εθείλν πνπ απνθξύβεηαη. Τν ζεκαληηθό ζηνηρείν, όκσο,
είλαη ε αηζζεηηθή ηεο γξαθήο ηνπο, ην ζπγγξαθηθό ύθνο. Ύθνο, πνπ ηζνξξνπεί
αλάκεζα ζην ξεαιηζκό θαη ηελ ππέξβαζή ηνπ –πνπ ελίνηε αγγίδεη θαη δηαπεξλά ην
ζνπξεαιηζκό ζε κηα καγηθή εθδίπισζε ηνπ θαληαζηαθνύ–, ε εκπλεπζκέλε
κπζνπιαζία –αιιεγνξία, ζπκβνιηζκόο, κεησλπκία–, ην γθξνηέζθν, ζε
ζπκπόξεπζε κε ην θαπζηηθό ρηνύκνξ θαη ηνλ αδηόξαην ζαξθαζκό.

Η Θεαηρική Ομάδα Nova Melancholia επηιέγεη ηέζζεξα κηθξά δηεγήκαηα, από
ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπιινγέο θαη ππό ηνλ ηίηιν Άπνοια ζηήλεη κηα «ζπηηηθή
πεξθόξκαλο». Σ’ έλα ηδησηηθό δηακέξηζκα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, νη ηξεηο
εζνπνηνί (Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Βαζίιεο Ννύιαο θαη Κώζηαο Τδεκνύιεο), κέζα
ζην θπζηθό θσηηζκό ηνπ ήιηνπ πνπ δύεη πίζσ από ην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο θαη ηεο
κειαγρνιηθήο λνζηαιγίαο πνπ απνπλέεη ην ειηνβαζίιεκα, αξζξώλνπλ θξάζεηο
θνθηέο, δηα κέζσ κηθξνθώλνπ, θξάζεηο πληθηηθέο, νηθείεο θη όκσο ζεκαίλνπζεο

ελόο λενειιεληθνύ θόζκνπ, ζηνλ ζθειεηό ηνπ νπνίνπ ρηίζηεθε ν ζεκεξηλόο.
Παξαθνινπζνύκε, πώο ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80
δηακόξθσζε ηελ αηζζεηηθή, ηε λννηξνπία αιιά θαη ηα δεηήκαηα πνπ
πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηαιαλίδνπλ ηνλ λενέιιελα έθηνηε.
Οι επιηηδεσμένα κομμένες ταρηοπεηζέηες κεηακνξθώλνληαη ζηελ παξάζηαζε
ζηα θαηάιεπθα «ζεκεδάθηα» ηεο γηαγηάο πνπ ζηνιίδνπλ θάζε γσληά θαη έπηπιν ηνπ
ζπηηηνύ. Τα θαζεκεξηλά ηεηξηκκέλα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο κηθξναζηνύο
(πξίδεο πνπ μεθνιινύλ, ςπγεία πνπ ραιάλε, κηα απηζηία, ην δάλεην ηνπ ζπηηηνύ
θ.ά.) αλάγνληαη ζε κείδνλα πξνβιήκαηα, κηαο δσήο θελήο λνήκαηνο,
παξαγεκηζκέλεο από ηα ζιόγθαλ ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο θαηαλάισζεο. Η επθπήο
απεηθόληζε ελόο παιηνύ αξρνληηθνύ πνπ ξεκάδεη, κε κηθξνζθνπηθέο δσγξαθηζηέο
εηθόλεο, απνηππώλεη ηελ παξαθκή ηεο παιηάο αξηζηνθξαηηθήο θνηλσλίαο πνπ
ππνηάζζεηαη ζηελ επέιαζε ηνπ θάζε κνξθήο «λένπ». Τελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα
λεναπνθηεζέληα δηακεξίζκαηα ιάκπνπλ από ηελ θαζεκεξηλή ιάηξα θαη
«επηδηνξζώλνληαη» γηα λα αληέμνπλ ζην ρξόλν. Η αλέθηθηε επηθνηλσλία δύν
πξνζώπσλ, κέζα από έλα δηάινγν «καζθώλ», εηξσληθή λύμε ελόο
ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπλάλζξσπν πνπ ράζεθε δηά παληόο. Η αλαηξνπή ηεο
δηαδνρήο ησλ επνρώλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο από ηα ζπλαξκόδηα
ππνπξγεία, παξαπέκπεη ζηνλ αθιόλεην ππξήλα αλαθνξάο ηνπ λενέιιελα: ην
Κξάηνο. Καη ηέινο, έλα πηθάπ πνπ παίδεη δίζθνπο βηλπιίνπ (Λνΐδνο, Μπνκπ
Νηίιαλ, Αξίζα Φξάλθιηλ, Μ. Γεκεηξηάδε θ.ά.), αθνπκπηζκέλν ζην ηξαπεδάθη ηεο
βεξάληαο, απέλαληη από έλαλ αλεκηζηήξα, κε ην λεξό από ην ιάζηηρν λα ηξέρεη,
αθεηδώιεπηα, όπσο πξηλ από ηε κεγάιε ιεηςπδξία ηνπ ’90 ζηελ Αζήλα.

Μια προζεγμένη ζηις λεπηομέρειές ηης περθόρμανς, ε νπνία κε ππνδόξην
ρηνύκνξ, εηξσλεία θαη αδηόξαηε ππνλόκεπζε κεηαθέξεη, κε «ρεηξνπνίεην»,
αλαινγηθό ηξόπν –σο αξκόδεη ζηελ επνρή– ην νπζηώδεο, πίζσ από ην νηθείν. Η
παξάζηαζε, θαηνξζώλεη κε απιά πιηθά θαη κέζα, λα αλαδείμεη ην δπλακηζκό ηνπ
ξεαιηζηηθνύ ιόγνπ, πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηα θαηλνκεληθά ζηάζηκα λεξά ηνπ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο ηνπ Πνληίθα βξίζθεη ηελ νηθεία ηνπ θόξκα θαη ηνλ νηθείν ηνπ
ηόπν. Μία πεξθόξκαλο πνπ «καγείξεςε» απζεληηθό «ζπηηηθό» ζέαηξν γηα κία
ώξα ζε πεξίπνπ 25 ζεαηέο. Αμίδεη λα ην επηζθεθηείηε.
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