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Τν Γθαξάδ βγάδεη Πνληίθηθα
Ο μητανιζμός ηης Ιζηορίας και οι θεζμοί ποσ ηην καθορίζοσν είναι ηο θέμα ηης
παράζηαζης «Habemus Papam, Walter» ποσ η ομάδα Nova Melancholia
εηοίμαζε για ηην «Πειραιώς 260»
Τεο ΕΛΕΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο Βάιηεξ Μπέλγηακηλ ήηαλ έλαο αθξαίνο άλζξωπνο. Πξνζπάζεζε λα
ζπγθεξάζεη δηαθνξεηηθά νξάκαηα. Σθεθηείηε, έδεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β'
Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ήηαλ καξμηζηήο αιιά ήξζε ζε επαθή κε ηνλ εβξαϊθό
εζληθηζκό ηεο επνρήο, θαζώο ήηαλ Εβξαίνο.

«Ο ζεαηήο, αλ έξρεηαη λα απνιαύζεη θάηη ζε καο, απηό είλαη ην κνληάδ», ιέεη ν Μαλώιεο Τζίπνο,
ζπγγξαθέαο θαη ζθελνζέηεο ηεο παξάζηαζεο
Τειηθά, καο ειθύνπλ νη "πνιπκεησπηθέο" πξνζσπηθόηεηεο», εμεγεί ν Μαλώιεο Τζίπνο ηελ εκκνλή
ηεο νκάδαο ηνπ ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θηινζόθνπ.
Ο ιόγνο γηα ηε «Nova Melancholia», ηελ νκάδα πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2007 κε δηθά ηνπο
θείκελα -«Πεξηγξαθή κάρεο» ζην Booze θαη «Οθειία/Lego» ζηελ Πεηξακαηηθή Σθελή ηνπ Δζληθνύ.
Τν πξώην είλαη έξγν ηνπ ίδηνπ, ην δεύηεξν ηνπ Βαζίιε Ννύια, ζπληδξπηή ηεο νκάδαο. Αθνινύζεζε
ην «Αεδίαζκα» ηνπ Πεληδίθε, πνπ πέξπζη ζπκκεηείρε ζην Σύζηεκα Αζήλα. Τνλ Μάξηην πνπ καο
πέξαζε ε νκάδα αλέβαζε ζην BIOS ην θείκελν ηνπ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ «Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία
ηεο ηζηνξίαο».
Με απηό αθξηβώο ην θηινζνθηθό θείκελν ζπλνκηιεί ηώξα θαη ην «Habemus Papam, Walter» πνπ
έγξαςε θαη ζθελνζέηεζε ν Μαλώιεο Τζίπνο θαη θάλεη πξεκηέξα απόςε ζην Γθαξάδ ηεο «Πεηξαηώο
260», ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ. Πέξπζη ην έξγν είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ κπηελάιε λέσλ
δεκηνπξγώλ Δπξώπεο θαη Μεζνγείνπ, ζηελ Ιηαιία.
Τη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζην έξγν; Παξαθνινπζνύκε ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ελόο λένπ πάπα, όιε,
δειαδή, ηελ ςεθνθνξία ησλ θαξδηλαιίσλ. Ο ηίηινο ηνπ είλαη ε θξάζε κε ηελ νπνία βγαίλνπλ θαη
αλαθνηλώλνπλ νη θαξδηλάιηνη ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ όηη ηειηθά νη δηαδηθαζίεο έθεξαλ
απνηέιεζκα θαη... έρνπλ πάπα. «Με ηελ αθνξκή απηή μεδηπιώλνπκε ηηο ζθέςεηο καο ζρεηηθά κε
ηνλ κεραληζκό ηεο Ιζηνξίαο. Πώο ηειηθά ε Ιζηνξία αθνινπζεί ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν δξόκν αλάινγα
κε ηα άηνκα πνπ θαηαιακβάλνπλ κηα ζέζε. Ή πώο θάπνηεο ζέζεηο-ζεζκνί είλαη γελλεκέλνη γηα λα

δεκηνπξγνύλ Ιζηνξία θαη λα νξίδνπλ ηε δηαδξνκή ηεο. Δίλαη πην ζεκαληηθόο ηειηθά ν ζεζκόο ηνπ
πάπα, παξά ην πνηνο είλαη θάζε θνξά πάπαο».
Οιεο νη δνπιεηέο ηεο νκάδαο κέρξη ζήκεξα εκπιέθνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Κώδηθεο από ην
ζσκαηηθό ζέαηξν, από ηνλ ρώξν ησλ εηθαζηηθώλ (θπξηώο ηεο γιππηηθήο), ηνπ devised theater
(ζέαηξν ηεο επηλόεζεο), ησλ ράπεληλγθ, όπσο ζεκεηώλεη θαη ν Σάββαο Παηζαιίδεο ζην
πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ, «δεκηνπξγνύλ πνιιέο εζηίεο αθήγεζεο, θαζεκία από ηηο
νπνίεο πξνζδίδεη ζην ζέακα επηπιένλ ζεκαίλνπζεο δηαζηάζεηο».
«Δίλαη κηα πεξθόξκαλο», ιέεη ζρεηηθά κε ηε θόξκα ηεο παξάζηαζήο ηνπ ν Μαλώιεο Τζίπνο.
«Δρνπκε ζρέζε κε ην devised theater, όκσο πάληα μεθηλάκε από έλα θείκελν πνπ καο ζπγθηλεί θαη
καο εκπλέεη. Δίκαζηε επαίζζεηνη, σο νκάδα, ζε απηό πνπ ιέκε ινγνηερληθή αμία ηνπ θεηκέλνπ πνπ
αθνύγεηαη πάλσ ζηε ζθελή».
Τν ίδην ηνύο αθνξά θαη ε αθήγεζε, αιιά κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν, πέξαλ ηεο αιεζνθάλεηαο. «Τόζν
ην θείκελν όζν θαη ε ζθελνζεζία ρξεζηκνπνηνύλ ηε ινγηθή ηνπ κνληάδ», εμεγεί. «Ο ζεαηήο, αλ
έξρεηαη λα απνιαύζεη θάηη ζε καο, απηό είλαη ην κνληάδ. Τν ίδην δελ ηζρύεη γεληθά; Αλ θαηαθέξεη λα
δεη θαλείο ην κνληάδ ησλ αλζξώπσλ, ζα αληηιεθζεί πώο κεζνδεύεηαη ε Ιζηνξία», ζρνιηάδεη.
Πέξα από ηελ πξόζθαηε αλάδεημε ηνπ πάπα Βελέδηθηνπ ΙΣΤ', ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, ε
επηθαηξόηεηα ελέπλεπζε θαη κε άιιν ηξόπν ην «Habemus Papam, Walter». Δκπιέθεηαη ζε απηό θαη
ε ηξνκνθξαηία. Πώο; «Τελ αληηκεησπίδνπκε σο έλα γεγνλόο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. Οηαλ
κεηαδηδόηαλ ηαπηόρξνλα ζε όιν ηνλ θόζκν ε πηώζε ησλ Γίδπκσλ Πύξγσλ, δελ άθελε θαλέλα
πεξηζώξην ζε όινπο καο από ην λα ζθεθηνύκε πσο απηή ηε ζηηγκή παξαθνινπζνύκε Ιζηνξία».
* Σήκεξα θαη αύξην, Πεηξαηώο 260 (Γθαξάδ): 10.30 κ.κ. Δηζηηήξην: 20 επξώ, θνηηεηηθό 10. *

