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16.01.2011 -- Της Σάντρας Βούλγαρη
Με ζπγθίλεζε θαη δύλακε. Με θηλήζεηο γεκάηεο ελέξγεηα θαη θείκελα πνπ ηα ιέλε
«ρύκα», όπσο κόλνλ ε ληόηε κπνξεί... Απηή ήηαλ ε πξώηε αίζζεζε, θξέζθηα θαη
εληππσζηαθή, κηαο ζεκαληηθήο πξεκηέξαο γηα ηα ζεαηξηθά δξώκελα ηεο Αζήλαο. Έλαο
ζηελόκαθξνο ρώξνο αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ησλ ζεαηώλ (ρσξηζκέλεο ζηα δύν θαη
ηνπνζεηεκέλεο απέλαληη ε κία από ηελ άιιε) κεηακνξθώζεθε ζε ζθελή θη έγηλε (ηη
επθάληαζην!) έλαο αιεζηλόο «Γηάδξνκνο Απνγείσζεο», εμ νύ θαη ην όλνκα πνπ
δόζεθε ζην θεζηηβάι λέσλ δεκηνπξγώλ, ην νπνίν εγθαηληάζηεθε ζην Δζληθό Θέαηξν
κε ηελ έλαξμε ηεο θαηλνύξγηαο ρξνληάο (7/1).
Τέζζεξα δεπγάξηα λέσλ, αγόξηα θαη θνξίηζηα, αλέβαζαλ ηα ζηόξηα ζηνλ δεύηεξν
όξνθν ηνπ Κηηξίνπ Τζίιιεξ, ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεσλ, θαζώο νη κεγάινη
πνιπέιαηνη έθιεηζαλ, αθήλνληαο σο κνλαδηθό θόλην ηνύο ήρνπο θαη ηα θώηα ηεο
Πεηξαηώο. Αλ θαη ήηαλ ιίγνη νη ζεαηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ πξώηε βξαδηά ηνπ
«Γηαδξόκνπ Απνγείσζεο» παξ' όια απηά ηα ζρόιηα όζσλ παξεπξέζεζαλ έθξπβαλ
ζαπκαζκό γηα ηε δνπιεηά ησλ θαιιηηερλώλ (ζηελ πξεκηέξα ε νκάδα ΑΣΙΠΚΑ
παξνπζίαζε ην πξόηδεθη «Σηνέο», βαζηζκέλν ζε δεκνζηνγξαθηθό πιηθό πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξόζθαην εγθισβηζκό ησλ κεηαιισξύρσλ ζηε Χηιή). Σην ηακείν
ηνπ Φνπαγηέ άθνπγεο ηηο ηειεθσλήηξηεο λα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ζέζεηο γηα ζεαηέο
(ηηο ιηγνζηέο πνπ είραλ κείλεη) γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Νέαο Σθελήο.
Σαλ κπζηηθό πνπ πξέπεη λα απνθαιπθζεί, ζθεθηόζνπλ ην λέν θεζηηβάι (πξνο
ελεκέξσζε ζα δηαξθέζεη νιόθιεξν ηνλ κήλα), πνπ κε έλα θηελό εηζηηήξην ησλ πέληε
επξώ, πξνζθέξεη κηα «γεκάηε» αίζζεζε, ίζσο πην θξέζθηα θη αηρκεξή από ηηο άιιεο,
επίζεκεο πξνηάζεηο ηνπ Δζληθνύ.
Βέβαηα απηή ήηαλ θαη ε πξόζεζε. Να δεκηνπξγεζεί κηα λέα πιαηθόξκα εθδειώζεσλ
όπνπ ζεαηξηθέο νκάδεο επηιεγκέλεο ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ
πξόηαζή ηνπο ζε κνξθή work in progress. Οη θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ
ήδε μερσξίζεη γηα ηελ πεηξακαηηθή ηνπο δνπιεηά θαη αλήθνπλ ζηνπο αλεξρόκελνπο
ηεο γεληάο ηνπο. Κνηηώληαο ηα βηνγξαθηθά ησλ νκάδσλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ, βιέπεηο
έλα πινύζην πιηθό παξαζηάζεσλ ζην πξόζθαην παξειζόλ ηνπο, κε θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά ην ζπιινγηθό έξγν, ηνλ πεηξακαηηζκό κε άιιεο ηέρλεο όπσο ηα
εηθαζηηθά, ην ζσκαηηθό ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζπνπδέο ή θαη ησξηλέο
ζπλεξγαζίεο/κεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθό, παξνπζίαζε έξγσλ ζε θαζεκεξηλνύο ή
γεληθά αζπλήζηζηνπο ρώξνπο εθηόο ζεάηξνπ.
Τελ Παξαζθεπή πνπ καο πέξαζε (14/1) ν πνιύ θαιόο Δπξηπίδεο Λαζθαξίδεο (νκάδα
Osmosis), ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη «ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ κεηακνληέξλνπ»,
παξνπζίαζε ην πξσηόηππν «Απηό δελ είλαη κηα Πίπα» πνπ βαζίζηεθε ζε έλαλ
κνλόιεπην δηάινγν (ζε ειεύζεξε απόδνζε) από ηελ ηαηλία ηνπ Γνύληη Αιελ
«Γηαιύνληαο ηνλ Χάξπ». Απηή ηελ εβδνκάδα (21/1) ν Μανώλης Τζίπος (νκάδα
Nova Melancholia) αλεβάδεη ην work in progress κε ηίηιν «Ο Πεηξαζκόο ηνπ Αγίνπ
Αλησλίνπ: Μηα παξάζηαζε γηα ην έζλνο», πνπ επηιέρζεθε (ε βάζε ηνπ είλαη ην
θείκελν «Οη Πεηξαζκνί ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ» ηνπ Φισκπέξ) «γηα λα κηιήζσ γηα ηελ

Διιάδα ηνπ ζήκεξα επηρεηξώληαο κηα αιιεγνξία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο σο
βαιιόκελνπ ηνπίνπ «πεηξαζκώλ»», όπσο είπε ν ίδηνο ζε ζύληνκε ζπλνκηιία ηνπ κε
ηελ «Κ».
Δλδηαθέξνπζα θη επίθαηξε ε ζεκαηνινγία (έλα αθόκε θνηλό ζηε δνπιεηά ησλ
ηεζζάξσλ ζπλνιηθά νκάδσλ ηνπ «Γηαδξόκνπ Απνγείσζεο»), αθνύ θαη ην ηειηθό
θνκκάηη ηνπ θηλάιε ηνπ θεζηηβάι, νη «Δνξηαζκνί ζε πξώην εληθό» (28/1, νκάδα
Mkultra, ζθελνζεζία Γθίγθε Αξγπξνπνύινπ/Πέληεξ Κηξθ), είλαη αθηεξσκέλν ζην
Βνζηόθ 1 θαη «ζηηο απνζηνιέο πνπ δελ κπήθαλ πνηέ ζε ηξνρηά». Η Γθίγθε
Αξγπξνπνύινπ, ηδξύηξηα ηεο νκάδαο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθό θαη
έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα λένπο κίιεζε
ζηελ «Κ» θαηαξράο γηα ην έξγν: «Χξεζηκνπνηώληαο αξρεία ήρνπ, κεηαδόζεηο από
θαληάζκαηα θαη κηα νκάδα πεξθόξκεξ από 5 έσο 50 ρξόλσλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα
εμνξθίζνπκε ηα θαληάζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ κηζνύ αηώλα, θαη λα βξνύκε πώο
θηάζακε έσο εδώ θαη αθόκα ηη αμίδεη λα γηνξηάζνπκε κεηά από όια». Τν όηη ε νκάδα
Mkultra ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ λένπ θεζηηβάι ηνπ Δζληθνύ, δελ κπνξνύζε παξά
λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα θη έλα εξώηεκα. Ωξαία όια απηά, αιιά ζα ππάξμνπλ
επθαηξίεο θαη πόζεο ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα γηα κηα ζεαηξηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη
ζηελ αξρή ηεο πνξείαο ηεο. Σην θάησ θάησ κηιάκε γηα έλαλ Γηάδξνκν Απνγείσζεο
«Δμαξηάηαη ηη αθξηβώο επθαηξίεο» ιέεη ε Γθίγθπ Αξγπξνπνύινπ. «Σίγνπξα ππάξρνπλ
επθαηξίεο γηα λα παξνπζηάζεη θαλείο κηα πξώηε δνπιεηά, κε ιηγνζηά κέζα θπζηθά.
Αιιά όηαλ μεθηλάο λα δεκηνπξγείο παξαζηάζεηο απηό δελ κεηξάεη, εθείλν πνπ κεηξάεη
είλαη λα έρεηο ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεηο θάηη κπξνζηά ζην θνηλό. Τα πξνβιήκαηα
έξρνληαη ζηε ζπλέρεηα γηαηί δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα εμειηρζεί
κηα νκάδα».
Σηην Ελλάδα σζηερούμε ζε δύο ζημεία
«Σε ό,ηη αθνξά ην ζύγρξνλν ζεαηξηθό ηνπίν ζηελ Διιάδα», καο ιέεη ν Μαλώιεο
Τζίπνο ηεο Νοva Μelancholia, «ζα έιεγα όηη ηα πξάγκαηα βξίζθνληαη ζε έλα
θξίζηκν ζεκείν ην νπνίν, αλ θαη είλαη έλα από ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
απνπληθηηθήο νηθνλνκηθήο, θαηάζηαζεο πνπ βηώλεη ε ρώξα, δελ ζπλδέεηαη κνλάρα κε
απηήλ. Θέισ λα πσ πσο ζηελ Διιάδα δελ πζηεξνύκε ζε ηίπνηα ζε δπλακηθό. Απηό
πνπ ιείπεη είλαη κηα ζαθήο πνιηηηζηηθή πνιηηηθή.
Φπζηθά, δελ πξέπεη λα ηα πεξηκέλνπκε όια από ηελ Πνιηηεία. Πηζηεύσ όηη ππάξρεη
ηξόπνο λα εκπιαθνύκε νη θαιιηηέρλεο θαη νη νκάδεο ησλ παξαζηαηηθώλ ηερλώλ κε
δπλακηθό ηξόπν ζηε δηακόξθσζε ηεο όπνηαο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ρώξα. Γηα
λα γίλεη απηό, ρξεηάδεηαη ζπζπείξσζε θαη θξηηηθή ζθέςε. Η δύζθνιε νηθνλνκηθή
ζπγθπξία ηεο ρώξαο κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία.
Από ηνλ πξνεγνύκελν Σεπηέκβξε βξίζθνκαη ζηελ Οιιαλδία, ζην Άκζηεξληακ,
παξαθνινπζώληαο ην Master of Theatre ηνπ DasArts. Δλα από ηα πξώηα πξάγκαηα
πνπ κνπ έθαλαλ εληύπσζε ήηαλ ν ζπλδπαζκόο αλνηρηόηεηαο ζηελ αληίιεςε γηα ηελ
ηέρλε θαη πξαθηηθήο ζθέςεο, δειαδή ζθέςε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηακόξθσζε
ελόο πιαηζίνπ όπνπ ν θαιιηηέρλεο λα δηεπθνιύλεηαη λα παξαγάγεη έξγν. Πηζηεύσ όηη
ζηελ Διιάδα θαη ηα δύν απηά ζεκεία είλαη ειιηπή. Απνηέιεζκα απηνύ: ην
θαηαθεξκαηηζκέλν ζεαηξηθό ηνπίν ηεο Αζήλαο θαη ηεο ρώξαο θαη έλα γεληθόηεξν
αίζζεκα δπζζπκίαο πνπ δελ δεκηνπξγεί δπλακηθό πξσηνβνπιηώλ».

