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"Ωδές στομ Πρίγκιπα" από τους Nova Melancholia στο Μπαγκλαμτές.

Τν ηέινο ηεο ζπγθάιπςεο
Ωδές στον Πρίγκιπα από ηνπο Nova Melancholia ζην Μπαγθιαληέο
Η πεξθόξκαλο Ωδές στον Πρίγκιπα από ηνπο Nova
Melancholia ρξεζηκνπνηεί ηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ ΝίθνπΑιέμε Αζιάλνγινπ σο ζπλζήθε γηα ζθεληθή δξάζε, εγθαζηζηώληαο έλα
δπλακηθό κλεκείν γηα ηνλ έξσηα σο δηαιεθηηθή ησλ ζσκάησλ θαη ησλ
απσιεηώλ.
Ο Νίθνο-Αιέμεο Αζιάλνγινπ ήηαλ έλαο νκνθπιόθηινο πνηεηήο ηνπ
νπνίνπ ην έξγν δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη ζεκαηηθά από ηελ ππόινηπε
κεηαπνιεκηθή gay πνίεζε (ηα ιατθά αγόξηα, ην πιεξσκέλν ζεμ, ν
αλεπίδνηνο έξσηαο, ν λνκνηειεηαθά ερζξηθόο θόζκνο). Απηό πνπ,
σζηόζν, δηαθξίλεη ηελ πνίεζή ηνπ είλαη κηα επηζπκία γηα πεξηζζόηεξε
ζπγθάιπςε πίζσ από ζύκβνια θαη ηζνπεδσηηθέο αλνηθεηώζεηο, αιιά
θπξίσο πίζσ από κηα ιπξηθή κειαγρνιία πνπ, αθόκε θη αλ κηιάεη γηα ην
ππαξμηαθό ζκοηάδι, έρεη κηα πνηεηηθή επγέλεηα, αλ όρη
αξηζηνθξαηηθόηεηα.
Η πεξθόξκαλο ησλ Nova Melancholia απνθαιύπηεη όηη από ηε ρξήζε ησλ
θεηκέλσλ ηνπ Αζιάλνγινπ, ν Αζιάλνγινπ θαζίζηαηαη πην νξαηόο θαη
πεξηζζόηεξν νηθείνο από πνηέ. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, ε ζηξαηεγηθή
ησλ λεν-κειαγρνιηθώλ είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλε: έλα θηινζνθηθό ή
ινγνηερληθό θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη σο ιεθηηθό θόλην “κπξνζηά” από
ην νπνίν επηηεινύληαη πνιιαπιέο δξάζεηο σο vias negativas γηα λα θηάζεη
θαλείο πίζσ ζε έλα άιιν λόεκα ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν ζπγθεθαιαηώλεη
ηηο δξάζεηο θαη ην θείκελν ζε έλα ηξίην, παξαζηαζηαθό λόεκα (θπζηθά σο
εθ ηεο ζπκπαξνπζίαο ηνπο).

Εηθαζηηθόηεηα. Ο Ννύιαο είλαη έλαο εηθαζηηθόο ζθελνζέηεο πνπ
νξγαλώλεη ηελ παξάζηαζε κε όξνπο θηλεκαηνγξαθηθήο ζπκπαξάηαμεο
δξάζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπρλά ην assemblage εηθόλσλ κέζα ζηελ
εηθόλα. Δελ είλαη όκσο ε κέζνδνο πνπ θάλεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ

ζεκαληηθέο, νύηε κόλνλ ε αηζζεηηθή ηνπο ηδηαηηεξόηεηα. Είλαη ε δύλακε
ηεο αλαθνξηθόηεηαο, ε νπνία εθπνξεύεηαη από ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην
ελόο θαιιηηέρλε πνπ παξακέλεη ζπγθηλεηηθά πηζηόο ζε όια ηα αδηθαίσηα,
ηα έθηξνπα, ηα θαηαξακέλα, ηα απνζησπεκέλα, ηα εηηεκέλα (ρσξίο θακηά
δηνιίζζεζε ζηνλ κεινδξακαηηζκό).
Οη εηθόλεο ήηηαο είλαη ζηνηρεηαθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αηζζεηηθήο
ησλ Nova (πεξθόξκεξ παγηδεπκέλνη θάησ από όγθνπο θαξεθιώλ θαη
ζθεπαζκέλνη κε δσγξαθηζκέλεο ιαδόθνιιεο, ζηνίβεο αλζξώπσλ πνπ
εξσηνηξνπνύλ πεξηνξηζκέλνη ζην ρώξν ηνπο, αζηνρίεο θηλήζεσλ,
εκπνδηδόκελεο θηλήζεηο, ζνιά βιέκκαηα ζην θελό). Τίπνηε, σζηόζν, δελ
παξακέλεη κνλόρνξδν σο θιίκα, θαζώο έξρεηαη πάληα θάηη πνπ αλαηξέπεη
ηνλ ηόλν ηεο ζθελήο (κηα πεξθόξκεξ πνπ
θάλεη moonwalkληπκέλε Michael Jackson, έλα ηξαγνύδη από ηαseventies,
κηα παξσδία γλσζηώλ εηθόλσλ).
Υιηθόηεηα ή …απ’ τα σκοσπίδια ό,τι κάνω. Η ζέζκηζε ησλ (άρξεζησλ)
πιηθώλ είλαη κηα επηινγή πνπ θαζνξίδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Ννύια θαη
έρεη έλαλ βαζύ ηδενινγηθό ζπκβνιηζκό. H επαλάρξεζε ησλ επξεκέλσλ
πιηθώλ (θαξέθιεο, θσηηζηηθά, δηαθνζκεηηθά, ξνύρα) δελ έρεη κόλν κηα
ζθεληθή ιεηηνπξγηθόηεηα, αιιά πξνβάιιεη ηαπηνρξόλσο ηελ αγηνπνίεζε
ηνπ πεηακέλνπ, ηνπ απνξξηγκέλνπ, ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ, όπσο θπζηθά
θαη ηελ άξλεζε ηεο κεγάιεο θόξκαο πξνο όθεινο κηαο αηζζεηηθήο ηνπ
θαζεκεξηλνύ (πνπ είλαη όιν θαη πην δεκνθηιήο ζην επξσπατθό ζέαηξν).

Νενειιεληθόηεηα. Η παξσδηνπνίεζε εηθόλσλ αλαθνξάο ζηε
λενειιεληθή θνπιηνύξα είλαη έλαο δξαζηηθόο ηξόπνο δηαηάξαμεο ηνπ
εζλνπνηεηηθνύ ύπλνπ ησλ Νενειιήλσλ. Έλα γπκλαζκέλν αγόξη κε ιεπθό
ζιηπάθη, πνπ ρνξεύεη αηζζεζηαθά πάλσ ζε έλα ηξαπέδη κε κπνπθάιηα, o
Κέληαπξνο πνπ πξνηάζζεη έλαλ κπιε ιακπηήξα θζνξηζκνύ, ή αθόκε θαη
ηα μαλαρξεζηκνπνηεκέλα έπηπια ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 , όια απηά είλαη
ππόξξεηα ζρόιηα ζηηο ζεζκηθέο απνδνρέο ηεο „θιαζηθήο‟ λενειιεληθήο
αηζζεηηθήο.

Queer. Τν queer ζηελ Τέρλε είλαη κηα δύλακε αλακόξθσζεο,
αλαδηάηαμεο θαη νπζηαζηηθήο αλαδηαηύπσζεο ησλ εγλσζκέλσλ
θαζεζηώησλ αλαπαξάζηαζεο θαη ‘θεηκέλσλ’. Όπσο παιαηόηεξα
ζηηο Κόηες και ηοσς Ψύλλοσς, ην dr.a.g. ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα
ππνδεισζεί ε θξηηηθήαζσμθωνία αλάκεζα ζην βηνινγηθό θαη ην
θνηλσληθό θύιν, δηαθσκσδώληαο έηζη ηελ ηδέα κηαο απζεληηθήο ή

πξσηαξρηθήο ηαπηόηεηαο θύινπ (Butler). Τν εγρείξεκα απηό
επηζθξαγηδόηαλ από κηα ζπγθινληζηηθή ζθελή ππεξήθαλεο κειαγρνιίαο,
πνπ σο discours έπαηδε θαη απηή κε ηα επίπεδα ησλ θύισλ: ν Αληώλεο
Γθξίηζεο κε κηα καθξηά θαληαρηεξή ηνπαιέηα (ζα λα ήηαλ ξακκέλε από
ηαπεηζαξίεο θαλαπέδσλ ησλ eighties) θαηextravagant αζεκέληα
ηαθνύληα drag queen απήγγειιε κε αξηζηνθξαηηθή κειαγρνιία έλα
πνίεκα ηνπ Παδνιίλη γηα θάπνηνλ ρακέλν ηνπ έξσηα. Τελ ίδηα ζηηγκή
αθνύγνληαλ ηα θύκαηα από ηελ παξαιία ηεο Όζηηα, όπνπ θαη βξέζεθε,
όρη ην πηώκα ηνπ ζθελνζέηε απηή ηε θνξά, αιιά κηα
απζηεξή Dominatrix (ππέξρνρε πάληα ε Δέζπνηλα Φαηδεπαπιίδνπ) κε
ηνπο ζθπιίζηνπο δνύινπο ηεο θαηεπζείαλ από ην Salò, γηα λα ζβήζνπλ
όινη καδί όπσο κηα εηθόλα πνπ δηαηάξαμε ηελ επηθάλεηα ηεο
θαλνληθόηεηαο, θνπβαιώληαο όιεο ηηο αιιεγνξίεο γηα ηελ εμνπζία από
ηηο 120 μέρες ζηα Σόδομα.
Η πεξθόξκαλο Ωδές στον Πρίγκιπα είλαη έλα δσληαλό κλεκείν
ιηηόηεηαο θαη έλα κείδνλ παξάδεηγκα Φησρήο Τέρλεο. Τν πνιηηηζκηθό
θεθάιαην ηνπ ζθελνζέηε θαη ηα ζώκαηα ησλ εζνπνηώλ ήηαλ αξθεηά γηα
λα γίλεη θάηη κεγάιν ζηνλ βπζό ηνπ Μπαγθιαληέο (εμαηξεηηθόο θαη
δπλακηθά αζθεκέλνο λα θάλεη ηα πάληα ν Αζαλάζηνο Κνπβνύζεο,
πνιπεξγαιείν ε Αιέμηα Σαξαληνπνύινπ, κε κηα παηδηθή κειαγρνιία
ν Κώζηαο Τδεκνύιεο, πάληα επγεληθή παξνπζία ε Λήδα Δάιια).

ΥΓ: Θέισ λα θάλσ κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Αληώλε Γθξίηζε. Δελ
είλαη κόλν ε ζθεληθή γνεηεία θαη ε κεηακνξθσηηθή ηνπ δύλακε. Ο
εζνπνηόο απηόο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαπεδά κε ζπγθινληζηηθή
επθνιία από ηε ζπληξηβή ζηελ απαληνρή, θαη από ηελ απόγλσζε ζηελ
επθξνζύλε ρσξίο πνηέ λα ράλεη ηελ εγγελή αζσόηεηα ηης πρώηης
θοράς.

