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Ακπόπολη και γςναικείο ζώμα:
ιζηοπίερ εκμεηάλλεςζηρ
Σηρ ΦΩΣΕΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ

Αςηή η... Ακπόπολη είναι γςναίκα, αναδύεηαι από ηιρ λάζπερ και
παπαληπεί... ηο πεπιθώπιο (ή μήπωρ όσι;) ηηρ ένδοξηρ ιζηοπίαρ ηηρ
γπάθηηκαν εξίζος πολλέρ ζελίδερ ιδεολογικήρ κακοποίηζήρ ηηρ. Εσει
επομένωρ πολλά να μαρ πει...

«Οη ινπόκελεο αλαδύνληαη καύξεο κέζα από ηε ιάζπε, ζαλ αξρεηππηθά γπλαηθεία αγάικαηα. Έλαο
ρώξνο ηδαληθόο γηα ηελ παξάζηαζε, πνπ πκλεί ην γπλαηθείν ζώκα ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο»,
εμεγεί ε Δύα Σηεθαλή πνπ ζθελνζεηεί ηε «Μαύξε Αθξόπνιε» καδί κε ηνπο Nova Melancholia
Πξόζθαηα άιισζηε γίλακε όινη κάξηπξεο κηαο απ' απηέο: ε Δθθιεζία ζπκήζεθε μαθληθά όηη πξέπεη
λα μεράζεη ηη έθαλαλ νη πξώηνη ρξηζηηαλνί ζηνλ Παξζελώλα. Καη ε Πνιηηεία -πάληα πξόζπκε- ηε
βνήζεζε ινγνθξίλνληαο ην θηικάθη ηνπ Κώζηα Γαβξά ζην λέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο. Αθόκε θαη
ηόζνπο αηώλεο κεηά ε επίζεκε Ιζηνξία δελ ζπγρσξεί ηνπο ακθηζβεηίεο...
Δπίθαηξε, ινηπόλ, ε ηνικεξή πξόηαζε ηεο ζθελνζέηηδνο Δύαο Σηεθαλή λα κεηαθέξεη ζηα
ιαζπόινπηξα Κξελίδσλ ζηελ Καβάια ηε «Μαύξε Αθξόπνιε», κηα δηαδξαζηηθή ζεαηξηθή
παξάζηαζε-εγθαηάζηαζε, βαζηζκέλε ζηελ πεηξακαηηθή ηεο ηαηλία «Αθξόπνιηο» (2001). Θα
παξνπζηαζηεί αύξην θαη κεζαύξην ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Φηιίππσλ Καβάιαο.
Αθνξκή γηα ηε «Μαύξε Αθξόπνιε» ήηαλ ε πξόηαζε ηνπ Θνδσξή Γθόλε γηα κηα παξάζηαζε ζηα
ιαζπόινπηξα Φηιίππσλ. Η Δύα Σηεθαλή γλσξίδεη πνιύ θαιά ηνλ ρώξν. Μόιηο πέξπζη
νινθιήξσζε ηνπο «Λνπόκελνπο», έλα ληνθηκαληέξ γηα ηελ «επαλαζηαηηθή», όπσο ιέεη, ηξίηε
ειηθία. Γηα πεξίπνπ δύν ρξόληα γύξηζε κε ηε κεραλή ζην ρέξη ηα ινπηξά αλά ηελ Διιάδα.
«Ο ρώξνο είλαη κία ηεξάζηηα γνύξλα κε ιάζπε, πνπ κνηάδεη κε θξαηήξαο εθαηζηείνπ. Οη ινπόκελεο
αλαδύνληαη καύξεο κέζα από ηε ιάζπε, ζαλ αξρεηππηθά γπλαηθεία αγάικαηα. Δλαο ρώξνο
ηδαληθόο γηα ηελ παξάζηαζε πνπ πκλεί ην γπλαηθείν ζώκα ζε όιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο», ιέεη.
Αθξόπνιε: κηα βνπβή γπλαίθα
Αο ηα πάξνπκε όκσο από ηελ αξρή. «Η ηαηλία είλαη έλα ζρόιην πάλσ ζηε δηαρξνληθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ κλεκείνπ, κέζα από ηνλ παξαιιειηζκό ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ κε ην γπλαηθείν ζώκα», εμεγεί. «Η

Αθξόπνιε παξνκνηάδεηαη κε κηα γπλαίθα βνπβή, πνπ ππάξρεη κόλν κέζα από ην βιέκκα ησλ
άιισλ. Τη ζα έιεγε αλ είρε θσλή; Τν πεξίθεκν "Esse est Persipi" (ππάξρσ γηαηί κε
αληηιακβάλνληαη), ζην νπνίν βαζίζηεθε ν Μπέθεη ζην έξγν ηνπ, δηαπλέεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ
απόπεηξα».
Σηελ ηαηλία, πνπ είδακε ην 2007 θαη ζηελ 1ε Μπηελάιε ηεο Αζήλαο, εηεξόθιηηα πιηθά (super 8 found
footage, αξρεηαθό πιηθό από επίζεκεο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο ζηελ Αθξόπνιε, ραιαζκέλεο
πνξλνγξαθηθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60) ζπλδένληαη γηα λα ζέζνπλ εξσηήκαηα γύξσ από ηελ
ηδενινγηθή ρξήζε ηεο Ιζηνξίαο. «Απέλαληη ζε κηα αγέξσρε επίζεκε Ιζηνξία, αληηπαξαβάιινληαη νη
αλεπίζεκεο ηζηνξίεο, πνπ εδξάδνληαη ζηηο κλήκεο ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ», ηνλίδεη ε
δεκηνπξγόο.
Σηελ «πεξθόξκαλο αθνινπζείηαη ε ίδηα πξνβιεκαηηθή ηεο ηαηλίαο κε δηαθνξεηηθά, όκσο,
εθθξαζηηθά κέζα. Μία δξάζε 40 ιεπηώλ ιακβάλεη ρώξν κέζα ζηε ιάζπε θαη βξίζθεηαη ζε δηάινγν
κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πνπ πξνβάιιεηαη ζε κνπζακά ζην πίζσ κέξνο ηεο ιίκλεο».
«Σπγθεθξηκέλα ηξεηο γπλαίθεο εζνπνηνί (Γάθλε Κνπηζαθηή, Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Γηώηα Φέζηα)
ελζαξθώλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ Αθξόπνιε θαη ηηο ρξήζεηο ηεο δηαρξνληθά γηα ηδενινγηθνύο
θαη πνιηηηθνύο ιόγνπο», πεξηγξάθεη ε ζθελνζέηηο πνπ κνηξάδεηαη ηνλ ξόιν κε ηε ζεαηξηθή νκάδα
Nova Melancholia.
Μεηαμάο θαη πνξλνγξαθία
Αθνύγνληαη δηαθνξεηηθά θείκελα (ιόγνη ηνπ Μεηαμά πξνο ηνπο λένπο, θσλέο ηνπξηζηηθώλ
πξαθηόξσλ θαη μελαγώλ, απνζπάζκαηα από ηηο εθδειώζεηο «Ηρνο θαη Φσο» ζηελ Αθξόπνιε),
«πνπ επηηξέπνπλ ηελ "αλάγλσζε" ηνπ κλεκείνπ σο κία ηδενινγηθή θαηαζθεπή, πνπ εμππεξεηεί
ζπκθέξνληα ηνπ Παξόληνο. Πξόζθαην παξάδεηγκα "αλαθαηαζθεπήο" ηεο Ιζηνξίαο γηα ιόγνπο πνπ
αθνξνύλ ην Παξόλ, ε ινγνθξηζία ζην video ηνπ Κώζηα Γαβξά. Λνγνθξίζεθε επεηδή νη εθπξόζσπνη
ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο Πνιηηείαο δηαθσλνύλ (!) κε έλα αδηακθηζβήηεην ηζηνξηθό γεγνλόο»,
ππνγξακκίδεη ε Δύα Σηεθαλή.
Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ε κνπζηθή ζηελ παξάζηαζε, ν «ήρνο», όπσο ιέεη ε ίδηα.
«Αληηπαξαβάιινληαη ήρνη, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίζεκε Ιζηνξία (εκβαηήξηα), κε "ηαπεηλόηεξνπο"
ήρνπο πνπ θσηίδνπλ ηε κλήκε ηνπ ζώκαηνο (αλάζεο). Χξεζηκνπνηνύκε κνπζηθή δηαθνξεηηθώλ
εηδώλ, πάιη κε ηε ινγηθή ηεο αληηπαξάζεζεο Ιζηνξίαο κε ηζηνξίεο. Από Σνθία Βέκπν κέρξη Who».
Γηαηί «Μαύξε Αθξόπνιε»; «Ο ηίηινο παξαπέκπεη λνεξά ζηε «Μαύξε Αζελά» (Black Athena) ηνπ
Μάξηηλ Μπεξλάι. Δίλαη ην βηβιίν ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε όηη ε αξραία ειιεληθή
θηινζνθία, γιώζζα, ζξεζθεία θαη ηερλνινγία έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηελ Αθξηθή, γεγνλόο
πνπ απνζησπήζεθε από ηνπο Δπξσπαίνπο αθαδεκατθνύο ηνπ 19νπ αηώλα πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξησζεί ηζηνξηθά ε θπξηαξρηθή αλσηεξόηεηα ηεο άξηαο θπιήο. «Σηελ παξάζηαζε, όκσο,
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηίηιν απηό πεξηζζόηεξν σο έλα ζρόιην πάλσ ζην ιεπθό θαη ζηηο
παξαδειώζεηο ηνπ (πλεύκα, παξζελία, αγλόηεο, αξκνλία, ιήζε) ζε αληίζεζε κε ην καύξν (ζώκα,
ηξαύκα, ράνο)».
Χσξίο θάκεξα, αιιά κε παξέα
Καη πώο αηζζάλεηαη ρσξίο θάκεξα; «Η εμνηθείσζε πνπ έρσ κε ην κέζν ηνπ ζεάηξνπ είλαη κεδακηλή
θαη βαζίδνκαη ζε κεγάιν βαζκό επάλσ ζηνπο Nova Melancholia. Με ηνλ Βαζίιε Ννύια θαη ηνλ
Μαλώιε Τζίπν, πνπ απνηεινύλ ηελ νκάδα, είκαζηε θίινη από παιηά. Δθηηκώ πάξα πνιύ ηε
δνπιεηά ηνπο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή έθζεζε θαη ζηε ζπλερή έξεπλα. Καηά ηε γλώκε κνπ,
είλαη από ηηο θαιύηεξεο ζεαηξηθέο νκάδεο απηή ηε ζηηγκή, ζπλδπάδνληαο ηελ πνιηηηθή ζθέςε κε ην
ρηνύκνξ θαη ηελ ειαθξόηεηα».
** Η Έξζε Σσηεξνπνύινπ αλέιαβε ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ, ελώ ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνύκηα νη
Nova Melancholia. Τν λέν κνληάδ ηεο ηαηλίαο, εηδηθά επεμεξγαζκέλν γηα ηελ πεξθόξκαλο, έθαλε ν
Αιέθνο Σακζσλίδεο. Έλαξμε ζηηο 9 κ.κ. Δηζηηήξηα 15 θαη 10 επξώ (Πιεξνθνξίεο 2510-620566 θαη
231011).

