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ΣΤΟ "ΘΑΛΑΜΟ" ΤΩΝ ΕΥΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ & "NOVA MELANCHOLIA" 

Ο Γιώργος Φειμωνάς ζε πολλαπλές Αναγνώζεις 
 

  

Oι θεαηές είταν ηη δσναηόηηηα να ειζβάλλοσν ζηο θάλαμο ηης ζσγγραθικής 
διανόηζης ηοσ Γιώργοσ Χειμφνά έζηφ και μέζα από ένα υηθιδφηό κειμένφν ηοσ για 
άλλοσς δσζνόηηο και για άλλοσς προζπελάζιμο 

 

 

  

Φηεο βξάδπ ζην ρώξν ηνπ Απεληνκσηεξίνπ έιαβε δξάζε ην ζεαηξηθό αλαιόγην "Θάιακνο" 
κε ηε ζθελνζεζία λα ππνγξάθνπλ ε Εύα Σηεθαλή θαη νη "Nova Melancholia", Μαλώιεο 
Τζίπνο θαη Βαζίιεο Ννύιαο. Τν θνηλό παξαθνινύζεζε ηελ παξνπζίαζε απνζπαζκάησλ 
ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ Γηώξγνπ Φεηκώλα, ζην πιαίζην ηνπ αθηεξώκαηνο πνπ έγηλε 

ζην πξόζσπό ηνπ από ην Φεζηηβάι Φηιίππσλ - Καβάιαο 2010, κε όρεκα ηηο εξκελείεο θαη 
αλαγλώζεηο ησλ Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Νίθνπ Σάκπαιε θαη Μαλώιε Τζίπνπ. 

Γηα ηελ παξάζηαζε είρε γξαθηεί από ηνπο ζπληειεζηέο όηη "επηρεηξεί λα ζπλνκηιήζεη κε 
ηνλ θόζκν ηνπ ζπγγξαθέα κε εηθόλεο θαη ήρνπο πνπ ζπγγελεύνπλ κε ην έξγν ηνπ αιιά 
δελ πξνζπαζνύλ λα ην εηθνλνπνηήζνπλ". Oη ζεαηέο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα εηζβάιινπλ 
ζην ζάιακν ηεο ζπγγξαθηθήο δηαλόεζεο ηνπ Γηώξγνπ Φεηκσλά έζησ θαη κέζα από έλα 
ςεθηδσηό θεηκέλσλ ηνπ γηα άιινπο δπζλόεην θαη γηα άιινπο πξνζπειάζηκν. Σε κηα από 
ηηο πνιιαπιέο αλαγλώζεηο πνπ επηηξέπεη εμ νξηζκνύ κηα πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε, 
βξήθακε από ηηο αγαπεκέλεο κνπζηθέο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπο ήρνπο ηεο πόιεο κέρξη ηα 

πλεπκαηηθά επίπεδα ζηα νπνία ζηαδηαθά αλειηζζόηαλ θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Η 

"εθθσθαληηθή θαληαζκαγνξία", ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ έξγνπ ηνπ, θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί 
κέζα ζε έλα ρώξν πνπ ηα εηεξόθιεηα πιηθά επηβεβαίσζαλ ζεκεηνινγηθά ην πνιπζρηδέο 
κηαο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δύζθνια ζα έκπαηλε ζε απζηεξέο γξακκέο παξνπζίαζεο: έλα 
κηθξόθσλν, έλα cd player, έλα ξνιό ζύξκα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αίζζεζε λνζνθνκεηαθνύ 
ζαιάκνπ, ε λόζνο ηεο ζπγγξαθήο, ε εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, νη θαιπάδνπζαο 

κνξθήο ζπλεηξκνί θαη ηέινο κηα ζεξαπεία γεληθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά όινπο όζνπο 
έγηλαλ κάξηπξεο ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπηηθά παξνπζίαζήο ηνπο. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ν ζπγθεξαζκόο ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ κε κεξηθά από ηα πιένλ επηειή θαη 
αθαιαίζζεηα πιηθά αιιά κε ην ζσζηό κεηαμύ ηνπο δέζηκν απνηέιεζε ηελ απόδεημε όηη 
εληόο ηνπ θαιιηηερληθνύ ζαιάκνπ ν πεηξακαηηζκόο όρη απιά επηηξέπεηαη αιιά επηβάιιεηαη 
κε απνηειέζκαηα αλέιπηζηα ζεηηθά γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 
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