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Η αποθέωση τοσ μεταμοντέρνοσ σε μια site specific περυόρμανς. 

Τν θωο ηνπ απνγεύκαηνο κπαίλεη από ηηο γξίιηεο ηνπ παξαζύξνπ ∙ θαη θαζώο ν 

ηκάληαο ππνρωξεί πξνο ηα πάλω, ηα κάηηα ζνπ ραίξνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ειηνβαζίιεκα – θη αο βάδνπλ θξέλν νη ηαξάηζεο ηωλ δπηηθώλ Εμαξρείωλ. 

Η παξάζηαζε "Άπλνηα" ηνπ Βαζίιε Ννύια αγαπά ηηο εηθόλεο ηεο πόιεο, όπωο 

εθπέκπνπλ από ηε βεξάληα ελόο δηακεξίζκαηνο ηεο Ναπάξρνπ Ννηαξά. Γη’ 

απηό θαη νη ζεηξήλεο πεξηπνιηθώλ ή ε πξόβα ηνπ πηαλίζηα από ην ξεηηξέ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ρωλεύνληαη κε επθνιία ζηελ πεξθόξκαλο. Κεληξηθόο ζηόρνο ηεο 

ωζηόζν είλαη λα θξπθνθνηηάμεη ζηηο θξπθέο, εζωηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπηηηνύ – ηηο νπνίεο έρεη πξνεγνπκέλωο νδεγήζεη ζε κηα αθξόηεηα, έλα ζα 

ιέγακε ππεξξεαιηζκό. Είλαη πξνθαλέο πωο ε ζεηξά από αιιόθνηεο κηθξέο 

ηειεηέο πνπ εθηπιίζζνληαη εκπξόο ζνπ δελ έρνπλ θακία αλαθνξά ζην ζέαηξν 

κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, παξά ζηελ παξαδνμόηεηα ηνπ κεηακνληέξλνπ. Τν 

ράνο (από ηε γπλαίθα πνπ θνπθνπιώλεηαη κε ηα καμηιάξηα ελόο θαλαπέ, ζηνλ 

άλδξα πνπ ζθαξθαιώλεη ζηελ θνππαζηή ηεο βεξάληαο κε έλα πνηηζηήξη ζην 

ρέξη, ωο ηε ραξηηωκέλε αλαβίωζε-ζάηηξα δηαθεκίζεωλ ηωλ 80s) παξάγνπλ 

πεξηζζόηεξν εηθαζηηθνύ ελδηαθέξνληνο εηθόλεο απ’ ό,ηη δξακαηνπξγηθήο 

ζπλνρήο. Αλ θαη ε επηινγή από ωξαία απνζπάζκαηα έξγωλ ηνπ Μάξηνπ 

Πνληίθα (από ηηο δύν πεδνγξαθηθέο ζπιινγέο ηνπ «Ζήηω» θαη «Κνπηακάξεο»), 

ζηα νπνία δηαθξίλνληαη θνηλωληθά θαη εζνγξαθηθά ζηνηρεία, εληάζζνληαη ωο 
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ζύληνκεο πξόδεο θαη κε κηα ζρεηηθή ζπλέπεηα ζε απηόλ ηνλ ππεξξεαιηζηηθό 

θόζκν. 

Απηό πνπ αληηιακβάλεζαη ζηελ πνξεία ηεο ωξηαίαο παξάζηαζεο βεβαίωο, είλαη 

πωο δελ ππάξρνπλ πξνζέζεηο. Καη γηα λα κελ παξεμεγεζώ, μεθαζαξίδω ηη 

ελλνώ: Τν όινλ ηνπ ζεάκαηνο δελ έρεη πξόζεζε λα θαηαιήμεη ζε έλα άζξνηζκα, 

δελ έρεη ην ζηόρν ηνπ ζπλόινπ, νύηε λα βγάιεη λόεκα γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ 

ζεαηή. Αληίζεηα, αμηνπνηεί δεόληωο ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ηελ θάζε 

είδνπο απνδόκεζε πνπ νδεγεί ζηελ αλαξρία ηωλ κηθξώλ δξάζεωλ. 

Γη’ απηό αθξηβώο ην ιόγν ζα ηελ θαηέηαζζα ζην είδνο ηωλ πεηξαγκέλωλ, site 

specific, παξαζηάζεωλ πνπ αλαθέξεηαη ζε εηδηθό θνηλό κε ζεκειηωκέλν ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην κεηακνληέξλν θαη ηα γνεηεπηηθά πιηθά ηνπ. 
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