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Πειραμαηιζμοί ζε ηαράηζες και
προαύλια
«Μια εκδρομή» - Ομάδα MKULTRA 9ο Γσμνάζιο Θηζείοσ - Πρώηος
ζηοταζμός: περί όζων μπορούν να ηεθούν εν αμθιβόλω - Ομάδα NOVA
MELANCHOLIA ζηο Γαλλικό Ινζηιηούηο
Σης ΩΣΗΡΘΑ ΜΑΣΖΘΡΗ

ηο σπερσυφμένο ζτολικό προαύλιο με θέα ηο Αιγάλεφ Ορος, μια οθόνη
ζε τρώμαηα '70s μοζηράρει ηοσριζηική Ελλάδα με «bouzouki», «sirtaki» και
πολύ Παρθενώνα.

ην κηθξφθσλν έλαο λεαξφο απεηιεί ρακνγειαζηά «Γελ έρεη κπζνπνίεζε ζήκεξα, αιιά
πξαγκαηηθφηεηα!» Φξάζεηο φπσο «ε Αζήλα άιιαμε, εκείο πφζν ζπκκεηέρνπκε ζηελ θαηαζηξνθή
ηεο», «ηη άλζξσπνη ηελ θαηνηθνχλ», «απφ πνχ ήξζαλ» πξνκελχνπλ πηθξέο αλαδξνκέο ζην
παξειζφλ θαη άβνιεο θηινζνθηθνυπαξμηαθέο εκβαζχλζεηο ζην παξφλ.
Καη ηδνχ ε έθπιεμε γηα ηα θνπξαζκέλα θχηηαξά καο. Ζ λπρηεξηλή πεξηήγεζε ζε ηάμεηο θαη
αηκνζθαηξηθά θσηηζκέλεο απαζηξάπηνπζεο απιέο εμειίζζεηαη ζε έλα είδνο δηαινγηζκνχ
απξφζκελα δσνγφλνπ, πάλσ ζηελ πφιε θαη ηνλ εαπηφ καο. ηελ επράξηζηα αλνίθεηα 70ιεπηε
ζεαηξηθή ζπλεχξεζε, εζνπνηνί, θνηλφ θαη ρψξνο ζπκπιέθνληαη ζε κηα κνλαδηθή ζρέζε
ρσξνηαμηθήο αιιεινπρίαο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο, αλαδεηθλχνληαο κηα Αζήλα κε δπλαηφηεηεο
εμειηζζφκελνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ.
Πεξθφξκεξ αθεγνχληαη, ρσξίο δξακαηηθφηεηα, κειαγρνιηθέο ηζηνξίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
κεηαλάζηεπζεο ηνπ '50 θαη '60. Μηα αιεζηλή πνιπεζληθή ηάμε 10ρξνλσλ δεηά λα απαληήζνπκε ζην
θαηλνκεληθά απιφ εξψηεκα «απφ ηη θηηάρλεηαη ε αγάπε». Έλαο πεηπρεκέλνο Έιιελαο Ακεξηθήο
νκνινγεί κέζσ Skype «θη φηαλ θεχγνπκε, κέλνπκε πίζσ». Έλαο θάηνηθνο αλαπνιεί μπιφθνπξλνπο
θαη ιφθνπο κε καξγαξίηεο ηνπ παιηνχ Θεζείνπ. Δλδηάκεζα, θηηάρλνληαη ζπαλαθφπηηεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζην ηέινο κε θξαζί ζηελ θαζηζηή εηεξφθιεηε νκήγπξε. Παξ' φηη ιίγν αδέμην
«δξακαηνπξγηθά», ην ζπγθηλεηηθφ απηφ κάζεκα αζηηθνχ ήζνπο θαη θνηλσληθήο κλήκεο απνπλέεη
αηζζεηηθή θξεζθάδα, παηγληψδε επηλνεηηθφηεηα θαη ζνθία δσήο.

Site specific πεηξακαηηζκνί θσηνγξαθίδνπλ πφιε θαη αλζξψπνπο, αλακνριεχνληαο
ηζηκεληνπνηεκέλεο ζπλεηδήζεηο θαη απνζησπνηεκέλεο πξνζσπηθέο επζχλεο. Σε ζσζηή ζηηγκή. Μηα
φαζε λεαληθφηεηαο, ηαιέληνπ θαη ειπίδαο. Δξκελεχνπλ: Βαζηιηθή Γήκνπ, Ράληα Κειατδίηε, Μαίξε
Λνχζε, Δπαγγειή Φίιε, Φαίδξα Χαηδεθσλζηαληή θ.ά. θελνζεζία Γθίγθε Αξγπξνπνχινπ, Πέληεξ
Κεξθ.

**Πην ζχλζεησλ πξνζέζεσλ αιιά κε αζαθή, κπεξδεκέλα απνηειέζκαηα, ππήξμε ην δξψκελν κε
ηνλ καθξνζθειή ηίηιν ησλ πνιχ γλσζηφηεξσλ NOVA MELANCHOLIA (ζχλζεζε: Μαλψιε Σζίπνπ,
Βαζίιε Ννχια). Ζ πεηξακαηηθή νκάδα επηρεηξεί κηα νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε θηινζνθηθψλ
ζηνραζκψλ ηνπ Νηεθάξη πεξί «ξηδηθήο ακθηζβήηεζεο ησλ πάλησλ, κε ην Δγψ σο απφιπην θξηηή
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο». Ζ ζεαηξηθή πξνζθπγή ζηε θηινζνθία σο ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ
λνήκαηνο ησλ πξαγκάησλ είλαη έλαο πςειφο ζηφρνο πνπ πξνζεγγίδεηαη σο εμήο: Μηα αγέιαζηε,
εχζσκε πιελ εληππσζηαθά επιχγηζηε εζνπνηφο κε θηεξά απφ θειηδφι (Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ),
επηδίδεηαη κε αθξίβεηα θαη πξνζήισζε ζε θνπηψδε ηεληψκαηα πάλσ ζε αινπκηλέληεο ζθαισζηέο.
Κάηη ζαλ «δέζηακα» πξηλ απφ ην θηινζνθηθφ άικα. ην πηάλν έλαο λένο (Σάζνο ηάκνπ) κε κηα
αθίζα ηνπ Νηεθάξη ζηελ πιάηε, δνθηκάδεη ηα πιήθηξα. Αλάκεζα ζε «Μπάνπρανπο» θαη παξάζηηα
εληζρπηψλ, ζηξηκψρλνληαη ζθέςεηο ηνπ Νηεθάξη γηα ηνλ άλζξσπν: πίζηε/ ακθηβνιία,
πξαγκαηηθφηεηα/ κπζνπιαζία, αιήζεηα/ ςέκα, ζεφο/ δηάβνινο. Γχζθνια δεηήκαηα θαη πψο λα
απαληεζνχλ κε παηδηθνχο απηνζρεδηαζκνχο θαη κηα παηδηθή θαληαζία δίρσο φξηα, ησλ νπνίσλ ε
ράξε εμαλεκίδεηαη κεηά 10'.
πνξαδηθή Εηιηέη Γθξεθφ θνκίδεη ιίγε ζσηήξηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ επηαζθξάγηζηε αυιία ησλ
ζπκβνιηζκψλ. Ξαθληθέο δπλακηθέο κνπζηθέο παξεκβάζεηο ζπάλε θάπσο ηελ αθεγεκαηηθή
ζηαηηθφηεηα. Παξάιιεια, ε λεαξή εζνπνηφο, εκθαλψο ελζνπζηαζκέλε κε ηελ πνιπζρηδία ηνπ
ξφινπ ηεο, ζπλερίδεη κε πφδεο, γπκλαζηηθέο (γέθπξα, ιακπάδα θ.ιπ.), ηξαγνχδηα, ηειεηνπξγηθέο
αλαγγειίεο ζην κηθξφθσλν κηαο «επνρήο ηνπ ζθφηνπο». Έλαο Ηεζνχο κε αθάλζηλν ζηεθάλη, έλα
θνξίηζη κε ηξία θεθάιηα, έλαο άλζξσπνο ρσξίο ρέξηα, θιείλνπλ ππφ ηνπο ηαηξηαζηά γξηθψδεηο
ήρνπο ηεο Λέλαο Πιάησλνο, κηα λαΐθ ζεαηξηθή βξαδηά, γεκάηε ηδέεο. Όκσο ην θελφ δελ δχλαληαη
λα θαιχςνπλ νη βαξχγδνππεο αλαθνξέο ζηνλ Γάιιν νξζνινγηζηή θηιφζνθν, κήηε νη γνεηεπηηθέο
ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ ζθεληθνχ - ε πφιε ην ζνχξνππν απφ κηα θεληξηθή αζελατθή ηαξάηζα. *

